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 جمالی) یکایک یافته هاي من بود نام پاکش گرامی باد...(سید رضا ،به یاد مادري که در تمامی لحظه ها
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 تاریخ نگاران جاسب

  ل نوشتن هستند.جاسب را مختصر یا به تفصیل بسیاري که شاهد عینی بوده اند نوشته و یا در حاشرح حال احباي  

 وقت از یک سو مشهدي حسنعلی جاسبی بزرگ خاندان یزدانی ها از قدماي احباي اولیه و از مالکین و نایب الحکومه 

 جزوه ضمن در ملک خسروي گفته به را زمان آن امریه اولیه وقایع مدتی؛ براي

 آورده در ترقیم و تحریر رشته به بوده موجود امري آثار محفظه در که اي

 به ظهورالحق مختلفه مجلدات در مازندرانی فاضل دیگر سوي از و است

ع و ماخذ اطالعات خود در مورد جاسب منب بعنوان محمد علی روحانی کمک

 از بسیاري مهاجر اهللا ذبیح خیلی از وقایع را مختصرا نگاشته است. همچنین

 غالمرضامال حال شرح رفرف محمد علی است، نوشته زیبا بسیار را وقایع

 شمس کتاب رضوانی اهللا شمس آورده، در تحریر رشته به تفصیل به را جاسبی

ا جمالی سالهاي آخر عمر هزاران صفحه و مطلب رض سید نوشت، را تابان

نگاشت و در آنها اهالی را جمعاً و فرداً مورد خطاب و انذار قرار داد و خبث اعمال و حسن نیت همه را یک به یک بر 

نامه اعمال همه را به دست چپ و یا راست آنها سپرد و اعمال سیئه خلق را نتیجه جهل، خرافات و تقلید از شمرد و 

 جناب و است بوده خاطرات از بسیاري آور یاد  "اي مایه پر فاضلِ شخص" علماي رسوم عصر دانست. علی اکبر رزاقی

ا به میان این ر همه و کشید تصویر  به طایفه و طبقه هر از را اهالی زندگی روزمره نثر و نظم طریق از جاسبی عسلی

مردم ساده و سخت کوش برد و بسیاري از یادها و یادبود ها را از خود به یادگار گذاشت. و دکتر منوچهر روحانی 

تدوین برخی از این خاطرات پرداخته است. عشرت خانم نوروزي از اوضاع هاي گذشته را به تالیف و تنظیم و سال

به تعریف، تمجید و  جناب یزدانیو سرگذشت و سرنوشت احباي آنجا نوشت و در آخر  وسقونقان زادگاه خود

 کاخی“ یاد و نام آنان از تمام دقتی و خاص نظمی با و پرداخت شرح حال یکایک احباي اولیه امریهتحسین و

 به افراد این همگی و ماند خواهد جاوید و زنده آنان یاد و نام هست آفتاب تابش و روزگار گردش تا که ساخت ”بلند

 یابوالفضل جمال دیو س یاکبر رزاق یعل

https://www.30yaroon.com/molajafar-3.html
https://www.30yaroon.com/molajafar-3.html
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/1562399
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/1562399
https://www.30yaroon.com/jasbieslifestyle-1.html
https://www.30yaroon.com/eshrat-noruzi.html
https://www.30yaroon.com/m-yazdani.html
https://www.30yaroon.com/m-yazdani.html
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/img-20160702-124701_3_orig.jpg
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 :که دادند نشان وضوح

 (پروین اعتصامی) است دیوانی و دفتري و قلمی را زمانه               حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

اند مانند غالمرضا جاسبی، سلطانعلی رفیعی، مصطفی بسیاري افراد اشعار زیادي درباره جاسب و جاسبیان سروده

 و عشق بخاطر فقط و فقط کردند خاطرات ذکر و سرودند و نوشتند که آنان تمامی یزدانی، دکتر پرویز روحانی و ...

ردند و این آثار ارزشمند را از خود بجاي ک را کار این داشتند زادگاهشان محل و آئینشان به که دلبستگی و عالقه

 گذاشته اند بدون هیچ چشم داشت به پاداشی و یا توقع اجر و مزدي....

 )فردوسی(          رایگان همه یکسر نوشتند                                آزادگان بزرگان و با دانش 

دانستند گفتند و و آنانکه ننوشتند و نسرودند ضمائر قلبی و خاطرات امري را که بهترین لحظات زندگی خود می

 گرفتند که:می گفتند و بارها گفتند و بدین وسیله به سینه نسل هاي بعدي سپردند و در آخر نتیجه

 اگر و...  به دعا بال را طالبند"موالیشان  همانند هیچ که نیستند گریزان بال از  ... "این اصحاب را بال فنا نکند"

 "  1.آورند بر سر االرباب رب رحمت جیب از شوند مستور تراب در

بارها پاي صحبت آنان که تلخی روزگار دیده و سرد و گرم دنیا چشیده و از زعماي قوم بوده و حرف بدون سند و 

زدند نشسته وبعدا: ذکر خاطرات گذشته ناگهان به شور و شوق آمده دست راست را بلند کرده و پاي به مدرك نمی

گفتند یا دست از کار بیهوده بردارید و خیال کوبیده و خطاب به تمام مخالفان و بد خواهان و توطئه گران میزمین 

 و به یقین مبین بدانید که: 2"بکفرکم ثم بحسدکم ثم  موتوا بغیظکم" یا  خام از سر بیرون کنید

    ما دوام عالم جریده در است ثبت                هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 (حافظ) ثبت است در جریده عالم دوام ما                            

                                                           
 الواح حضرت بهاءاهللا: لوح شکّر شکن - 1
 )124صفحه  لیو تحل حیسوره القلم حضرت بهاءاهللا (رساله تسب - 2

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/9
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/9
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/4416543
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/4416543
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/risalih_tasbih_va_tahlil.pdf


7 

 اران و از ��ش آ�تاببز                                بنا �ی آباد ��دد ��اب

 اد و باران نیا�د ���دب�ه از                           ��ف��دم از ��م کا�ی ب��د

 �ن ��ه ز�شان �شانا�ه ��دم �                     ��ه ��داران و ��دن�شان

 ن ��شان ز�ده باز� �د از ��ت                       ��ه ��ده از روزگار �از

 

       
 



8 

       فهرست مطالب

 16 ................................................................................ ییانت بهایز امراهللا در خصوص دیعز یف جامع حضرت ولیاز تعار یکی

 17 .......................................................................................................................................... ارونی30 تیدرباره وب سا

 17 ......................................................................................... قانیمنتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا در کتاب مستطاب ا

 22 ........................................................................................................................... ارونیکروگان به س هیوجه تسم

 24 ........................................................................................................................... ارونیکروگان به س هیه تسموج

 27 ................................... ... ید رضا جمالیش گشتند به قلم سیجاسب که ناچار به ترك موطن خو یینفر  بها 30ن یآخر یاسام

 31 ........................................................................................................................................... ید رضا جمالیخاطرات س

 31 .......................................................................................................... ید رضا جمالیخ جاسب نقل از خاطرات سیتار

 105 ..............................................................................................................کروگان و محل اقامت آنها یاز اهال یبعض

 116 ........................................................................................... کروگان و محل اقامت آنها یاهال یافتادگحماقت و عقب 

 119 ..................................................................................................................................... مردم ساده و زود باور

 123 ...................................................................................................................... کروگان جاسب  يها ابیآب و آس

 133 .............................................................................. ازدواج جاسب در قم به جرم انیاز بهائ يشدن تعداد یداستان زندان

 142 .........................................................................................................................یامالك رضا جمال کسالهیاجاره 

 144 .......................................................................................................... جاسب يهانیها و زمقنات ها،ابیها، آسآب

 147 ......................................................................................... و مخالفان امراهللا نیاحباءاهللا بدست معاند تیعلّت آزار و اذ

 157 .................................................................................. يادیاکبر ا یخطاب به مال عل -لوح مبارك حضرت عبدالبهاء 

 158 ............................................................................................ يمنتظر اهللاتیکروگان به مسجد توسط آ انییدعوت بها

 164 ..................................................................................................................................................... خاطرات متفرقه

 164 ....................................................... )دبستان مالک اشتر ،یکروگان (دبستان شمس،دبستان مال جعفر جاسب یدبستان ابتدائ

 175 ..................................................................................................................... یمیسل يآقا داستان جاده ساختن

 186 .......................................................................................................... درس اخالق در جاسب يو کالس ها انیبهائ

 201 ............................................................................... یرضا جمال دیس کروگان به قلم انیبهائ داریزنان و مردان شجاع و ب

 205 ..................................................................................................................................... یرضا جمال دینامه س تیوص

 207 .......................................................................................................... يبه آقا غالمرضا حداد یرضا جمال دینامه س

 207 .................................................................... )يو بد یبود ثمر خوب نی(ا يحداد يغالمرضا يآقا یحضور دوست گرام

 210 ......................................................................................................................... ان خودشان از جاسب رفتند؟ییا بهایآ

 210 ............................................... .خودشان از جاسب رفتند انییغضنفر که گفته بود بها يبه پسر مشهد یرضا جمال دیپاسخ س

 230 ....................................................................................... صفحه از گزارشات جواب غضنفر بود که جا مانده بود نیا



9 

 232 .......................................................................................... یرضا جمال دیخطاب به س ینامه ها و اشعار شمس اهللا رضوان 

25/4/1387 ............................................................................................................................................... 232 

 233 ....................................................................................................................................... همتا یب يکتایبنام 

02/03/1387 .............................................................................................................................................. 235 

10/12/1388 .............................................................................................................................................. 237 

 239 ............................................................................................................................................. یخیتار يها تیشخص

 239 ............................................................................................................................... یقم یینویم پهلوان حسن

 239 ................................... .فرستاده است اهیو س دیمجله سپ يمحمود نامجو قهرمان جهان برا يرپرتاژ جالب و کوتاه را آقا نیا

 241 ................................................................................... جاسب یبه اهال ییسال خدمت اطباء بها ستیو ب کصدیاز  شیب

 242 ................................................................... جاسب بودند یسال در خدمت اهال ستیو ب کصدی يکه برا یاطبائ یاسام

 244 .............................................................................................................. در سراسر عالم یها و استادان جاسبمعلم

 246 .................................................................................................................................................... یمال جعفر جاسب

 246 ........................................................................................ یقم یجاسب یکروکان لیاسماع رزایمحمد جعفر بن م خیش

 246 ........................................................................................... (محب احباء)نیحس ییامراهللا ازخاندان کربال نیمومن

 248 .............................................................................................................................................. شجره نامه

 250 .................................................................................................................................. و فرزندان يمحمد جواد

 250 .......................................................................................................................................... يجواد محمد

 251 ........................................................................................................................................ يمحمد بیمس

 252 ....................................................................................................................................... يمحمد غضنفر 

 253 ................................................................................................................................. يمحمد یمرتض یعل

 254 ......................................................................................................................... جاسب انییآزار و محب بها ینفوس ب

 254 ........................................................................................................................................... یرضا کاشف یعل

 259 ................................................................................  هرازجان يآباد یجواد از اهال يفرزند مشهد یب اهللا هرازجانیحب

 259 ........................................................................................ یب اهللا هرازجانیکه منجر به فوت حب ییمشاجره و دعوا

 260 .................................................................. کالنژ جاسب)یفرزند عمو قربان (م یجاسب آقا ول یهنرمند و خدمت گذار اهال

 265 ............................................................................................... است) یخال کیاو در المپ يحسنِ باد (افسوس که جا

 266 ................................................................................................... ان جاسبییآزار و محب بها ینفوس ب گرید یاسام

 266 ................................................................................................................................................ ها يباقر

 266 ........................................................................................................................................ ها یمیعظ        

 267 .............................................................................................................................. عمو رضا ینعلیحس        



10 

 267 ................................................................ )يابوالقاسم شاکر ییبرادر کربال یشاه غالم (مش ممدل یمحمد عل يمشهد

 267 ....................................................................................................................... يابوالقاسم شاکر ییکربال       

 267 .................................................................................................. د حسنیس ییاکبر فرزند کربال یعل یمشت         

 267 ......................................................................................................................................... یمانده عل        

 267 ............................................................................................................................... یخ محمد قربانیش        

 267 ............................................................................................................................. ید حسن هاشمیس         

 267 ................................................................................................... يبرادر آقا رضا امجد ین نصر اللهیآقا حس        

 267 ........................................................................................................................... یکارگر کاشف یبابا عل        

 267 ....................................................................................................................................... حسن بهزاد        

 267 .............................................................................................................. رضا کد خدا) يمش رضا (مشهد        

 267 ........................................................................................................................... اکبر تخت کش یاستاد عل

 267 .......................................................................................................... ن و عباسیو برادران حس یلیز اسماعیعز

 267 ............................................................................................................................................... یوهب قل

 267 ........................................................................................................................................ ها یر ابوطالبیم

 267 ...................................................................................................................... محمود پدر خدابخش يمشهد

 267 ................................................................................................. يدریخ حسن حیو پسرش ش يدریح یخ علیش

 267 ........................................................................................................................................ يآقا رضا امجد

 268 ............................................................................................................. ه)یاکل بغضی(هخ جاسبین و بد نامان تاریظالم

 268 ...................................................................................................................... یمال محمد پسر مال احمد نراق

 268 .............................................................................................................. یخ محمد جاسبیو ش ینعلیخ حسیش

 270 ..................................................................................... ه)یاکل بغضی(هخ جاسب ینفوس ظالم و بد نام تار گرید یاسام

 270 ......................................................................................... عهیف الشریعبدالوهاب کد خدا و برادرش محمد رضا س

 270 ..................................................................................................مال ابوالقاسم و فرزندان او (بستگان زن باقر بک)

 270 .......................................................................................................... د حسن)ید حسن ها (کب سیس یکربالئ

 271 ......................................................................................................................... ین محبوبیارباب محمد حس

 271 ............................................................................................................................................ ها ینصرالله

 271 ........................................................................................................................ ها) یها (قربان یمیخ ابراهیش

 271 ............................................................................................................................. یر وجدانیمحمد نص        

 271 .............................................................................................................. یف اهللا علیا سی یف اهللا رجبیس        

 271 ...................................................................................................................... اسیپسر ال یفتح اهللا رجب      



11 

 271 .............................................................................................................................................. ها يحداد

 272 ............................................................................................................... و سه پسر او یجواد پسر محمد عسل

 272 .............................................................................................................................................. ها یصادق

 272 ....................................................................................................................................... ن مش رضایحس

 272 ........................................................................................................................................... ینوکر کاشف 

 272 .................................................................................................................................. یر علنقیاقر مد بیس 

 272 ......................................................................................................................... ید جالل جمالیس يبچه ها

 272 ............................................................................................................................................ رجب لیدخ

 272 ................................................................................................................. )یعمو رضا (اوس ممدل یمحمد عل

 272 ................................................................................................ )يحسن سوس کُندُر یی(پسر کربال یرضا رمضان

 273 .......................................................................................................................................................... یخیتار عیقا

 273 ............................................................................................................................. جاسب یحمام عمومساخت 

 275 ........................................................................................................................ به جاسب ياهللا منتظر تیسفر آ

 276 ............................................................................................................................................ یباسمه تعال

 278 ................................................................................................................. ان امراهللا به جاسبیداین و ایسفر مبلغ

 279 ........................................................................................................................................... هیاول نیمبلغ

 280 ................................................................................................................... یشمس یسال س قبل از  نیمبلغ

 280 ..................................................................................................... یتا پنجاه شمس یس يو سالها یمحل نیمبلغ

 281 ........................................................................................................................................ یکاش نینائب حس

 281 ......................................... خیش يریو دستگ انییقتل و غارت با بها يبرا به کروگان جاسب یکاش نینائب حس یلشکر کش

 284 ............................................................................................. نیدرباره نائب حس يحسن نوش آباد رزایخاطرات م

 285 .......................................................................................... تا گرفتار شدن و اعدام او نیحس بینا يروزها نیواپس

 286 ................................. :دهدیشرح م نیرا روزنامه رعد تهران چن نیحس بینا يهاتالش و کوشش نیآخر زیانگداستان عبرت

 287 .......................................................................................................................... نیحس بیاعدام نا یچگونگ

 288 ................................................................................................................. انعکاس خبر اعدام اشرار در کاشان

 289 ......................................................................................................................... یکشف جنازه مرحوم آقا عل

 291 ............................................................................................................................. نیحس بیو نا شاهینورعل

 292 ................................................................................................. شاه یدرباره نورعل يخاطرات جناب اشراق خاور

 294 ............................................................................................................................ یکاش نیحس بیحمله نا

 295 ......................................................................................... یکاش نیحس بیاز شرح حال و سرگذشت نا يمختصر



12 

 298 ...................................................................................................... جاسب دیاهللا در گلستان جاو یال نیمتصاعد یاسام

 302 ................................................................................... انییبها دیگلستان جاو یلوح حضرت عبدالبها در خصوص طراح

 303 .................................................................................................................................... انیهفت گانه جاسب يهنر ها

 304 ................................................................................................................................................. یروحان یمد علمح

 308 ............................................................................................................................................. باغ آورده(طنز)

 310 ..................................................................................................... )2(داستان باغ آورده شماره  یروحان یمحمد عل

 316 ..............................................................................................................................................نقش بانوان در جاسب

 321 ............................................................................................................................... )ینیدیخاطرات شن( حیزنگ تفر

 321 ................................................................................................................................ )یطنز تلخ (شکراهللا صادق

 324 .............................................................. )یاهللا خان اعالئ تیاز جناب عنا یداستان (خوب و بدِ ما نوشته خواهد شد ثیحد

 327 ................................................................................................................................................ در زمان ظهور رانیا

 327 ............................................................................. احیشاه به نقل از خاطرات حاج س نیاز وضع سلطنت ناصرالد یاجمال

 328 ............................................................................................................ شاه نیاز وضع سلطنت ناصرالد یاجمال

 343 ............................................................................................... شیدرو یحسنعل یحاج دنیدال بر به شهادت رس يسند

 345 ......................................................................................................................................................... يمقاالت امر

 345 ................................................................................................................................................... الست ومی

 345 .......................................................................................... اهللاءمبارك حضرت بها يروز خدا در مثنو ایالست  ومی

 349 ...................................................................................................................................... علمونی یقوم تیل ای

 351 ....................................................... است؟ یقرآن نزد چه کسان حیصح ریو تفس لیهستند و تاو یر علم چه کسانراسخون د

 352 ............................................................................................. 167 یال 166قان ص یالعلم در کتاب ا یراسخون ف

 353 .................................................................................................................................. معجزات حضرت بهاءاهللا

 356 ................................................................................................................ نازله اتیثار و نوشتجات و آوسعت آ

 360 .............................................................................................................................................. یفرهنگ لغات جاسب

 380 .............................................................................. ان جاسبییالواح نازله از قلم حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء به بها

 380 ............................................................................................ دادند؟ یض احباء را میچگونه حضرت بهاءاهللا جواب عرا

 381 ............................................................................................................... یبهاءاالبه هیعل ریجاسب جناب آقا م

 383 ............................................................................................................ مناجات در حق حضرت معاون التّجار  

 384 ............................................................................................................ یه بهاءاهللا االبهین علیبواسطه جناب ام

 385 .......................................................... :ندی(بهاءاهللا] مالحظه فرما 669 هیدوست مکرّم جناب ملّا غالم رضا من جاسب عل

 386 .............................................................................................................................. ریهوالشاهد السامع البص



13 

 391 ......................................................................................................... قم یمحترمه محفل روحان يبواسطه اعضا

 393 ...................................................................................................................... به واسطه  جناب معاون التجار

 393 ............................................................................................. یبهاء اهللا االبه هایفاطمه خانم عل هیورقه موقنه حاج

 394 ................................................................................................................................ قاصد کعبه مقصود يا

 394 ...................................................................................................................................... ریهو الشّاهد الخب

 395 .................................................................................................................................. جاسب یاحبّاء اهللا ف

 396 ....................................................................................................... عرش العظمۀ و االقتدار یبسمه المستقرّ عل

 397 .................................................................................................................................... بیالمجهو السّامع 

 397 ........................................................................................................................... یهو الظّاهر من األفق األبه

 398 ........................................................................................................... بهاءاهللا هیمحمّد عل دیّافنان جناب آقا س

 398 ...................................................................................................................... ریالخب میهو الشّاهد النّاظر العل

 399 .......................................................................................................................... حضرت و فازت یامۀ اهللا الّت

 399 .............................................................................. یبهاء اهللا االبه هیمن محال جاسب عل یکروگان يجناب غالمرضا

 400 ...................................................................... ندیمالحظه نما یبهاء اهللا االبه هیجناب ملّا غالم رضا من اهل جاسب عل

 400 ......................................................................................... ...جناب آقا جواد و دیغالمرضا و نجله السّع رزایجناب م

 402 ......................................................................................................... بهاء اهللا هیعل یجاسب يجناب آقا غالمرضا

 403 ................................................................................................................. یبهاء اهللا االبه هیجناب غالمرضا عل

 403 ............................................................................................................ یبهاء اهللا االبه هیابن جناب غالمرضا عل

 404 ................................................................................................... یبهاء اهللا االبه هیعل یجاسب یجناب آقا غالمعل

 404 ............................................................................................................. یبهاء اهللا االبه هیعل یجناب آقا غالمعل

 405 ............................................................................ جاسب ییبها يتن از خانم ها 60لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به 

 406 .......................................................................................................................... بواسطه جناب معاون التّجّار

 406 ......................................................... ندیمالحظه نما یبهاء اهللا االبه همیعل اءیحضرت کبر يغالمرضا و احبّا رزایجناب م

 407 ................................................................................................................... یبهاء اهللا االبه همیعل یاله ياحبّا

 408 ......................................................................... یجاسب ریجناب آقا م یکروگان جاسب بواسطه زائر عتبه رحمان هیقر

 410 .............................................................................................................یفروغ دیعبدالمج رزایبواسطه جناب م

 411 .................................................................................................................. جاسب ممتحن عبدالبهاء ارانی يا

 412 ........................................................................................................ یبهاءاهللا االبه هیخانم عل یحضرت عرب عل

 412 .................................................................................................................. یبهاء اهللا االبه هیجناب اسداهللا عل

 413 .................................................................. ندیمالحظه نما یبهاء اهللا االبه همایعل یعل دیّو آقا س يمهد دیّجناب آقا س



14 

 414 ................................................................................................................. من کلّ بهاء ابهاه هیاسم اهللا م ه عل

 415 ................................................................................................................................... جاسب ارونیس ریتصاو يگالر

 450 ........................................................................................................................................ جاسب انییشجره نامه بها

 

 �ول�ه

ای جا�ب و�و ا�ن �ه �عدودی ق 
ّ
 ��ل �ود�د و�یای دو�تان ��رت ر��ن، ا�ب

 ...ور �ود�د����ه � سا�ت �دس رّب ج��ل، �ذ�ور و ���ن �نایت ���  

 �دا��ھاء ع�                                                                                

 

 

 اهل بهـاء اي

که ما  ـدیینما نیقیم اهل عالم و ارباب ظلم و سـت يکه ا دیبرآر ادیارض و سـما فر نیو در ب دیزن یال باهل نهصـ …

و از مادونـش  میازنده دشیبه ام ـدهیحٌـبش چش لیو شهد فدا در سب دهیخود را به خون خود خر نییاهل بهـا آ

و  دیبدان نیقیــق البح نیاهل زم يرا در هر حال حامد و شاکر.   ا ـشیایالو ب مینفس ناصر نیرسته، امرش را تا آخر

قطب الزوال  یمس ففرموده کالش ـحیتصر یکه آنچه از قلم اعل دیرا آگاه و پر انتـباه گردان یهـر متمرد و متوقف

 مبارکه) عاتتوقی از(   …گردد داریو پد انیبالمـال نما
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 �واال��ی

ای جا�ب و�و ا�ن �ه �عدودی ق��ل �ود�د و�ی ����ه � سا�ت �دس رّب ج��ل �ذ�ور و ���ن  
ّ
ای دو�تان ��رت ر��ن ا�ب

 �نایت ���ور �ود�د و �ون �ورد �ن�ن ا�طاف ا��ی و ���� �ن�ن ا�عاف ��تنا�ی �ود�د حال با�د � ��ر ��حات ال�ه و اعالء ک��ة ال�ه �د

�ی ب�شای�د و ��ع رو��ی �ا��وز�د و �وا� �ی او�م را بال و � ��وزان�د. ��ت ا��دی ب�شان�د و گ��ن ��ضائی ب�مای�د و باب ��و

�ی �ن��ر �ن�د و ��مات ����ری ����ث �مای�د � 
���ل �و�ب�ی �تیب �ن�د. ��حات ���ّ

�قد��ی بیارای�د. ریاض �ع���ی �ی�ن د��د و 

وم ��د�د. ای وا�ھان �مال ر��ن ����ن � ��ل و �ود س�طان و�ود با��د و ��ن ��ع و د��ل سا�ع �نایات و �وا
�ب ��رت ��ّ

ن � تأی�دات و �و��قات رّب ودود. ��� �ّ�ت � �د�ت ا�� �ب�د�د و ��ت ا��قا�ت �ا��از�د و � جان و دل ب�و��د �ه 
ّ

����

گام �ن��ت �و�بت ���ی و ر��ت ��را�ت وا��ھاء ع�ی ا�ل ا��ھاء ا ذ�ن ث��وا ع�ی �ھد ال�ه و �یثا�ه االع�ی.         ��
ّ

� 

 ��دا��ھاء ع
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 یارون30درباره وب سایت 
 سوره مائده 

هُ أَذِلَّۀٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَ

 ﴾54﴿ عَلِیمٌ  وَاسِعٌ وَاللَّهُ  ۚ◌  یَشَاءُ مَنْ  یُؤْتِیهِ اللَّهِ  فَضْلُ  لِکَٰ◌ ذَ ۚ◌  یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائِمٍ

 سوره مائده

 که آمد خواهند قومی خداوند جانب از زودي به! برگردد خود دین از شما از هرکسی! اید آورده ایمان که کسانی اي

 کافران برابر در و فروتن مؤمنان به نسبت و) اهللا احباء( دارند دوست را خدا نیز آنها و دارد دوست بسیار را ایشان خداوند

 خداست فضل این ترسند، نمی  خواهند بود و از مالمت هیچ مالمت گري اهللا سبیل فی مجاهدین نیرومندند، و سرسخت

 »54«است علیم بخشنده خداوند و دهد می بخواهد که هرکس به که

از اسالم قومی خواهند آمد که از دین خدا بر نمیگردند یعنی توبه و تقیه در قاموس آنها نیست. و مظهر استقامت  بعد

 خواهند بود

 قومی که خداوند آنها را بسیار دوست دارد و آنها نیز خداوند را دوست دارند یعنی احباء اهللا هستند. -2

 و خود با نه که آنست خشوع و خضوع عالمت و در تعامل با همدیگر بسیار خاضع و خاشع و فروتن خواهند بود -3

 .دیگران با نه و باشند جنگ در خودي

چنین تعریف مجاهدین فی سبیل اهللا خواهند بود ( شرایط مجاهد فی سبیل اهللا را حضرت بها اهللا در کتاب ایقان  -4

 کرده اند)

 قانیمنتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا در کتاب مستطاب ا      

برادر من شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوك در سبیل معرفت سلطان قدم گذارد باید در بدایت امر  ي... ا

 یو اشارات مظاهر شیطان یلوم اکتساباست از جمیع غبارات تیره ع یاله یاسرار غیب یقلب را که محلّ ظهور و بروز تجلّ

است لطیف و نظیف نماید و همچنین دل را از  یمحبّت محبوب ازل وسپاك و منزّه فرماید و صدر را که سریر ورود و جل

که آثار حبّ و بغض در قلب نماند که  یاز جمیع نقوش شبحیّه و صور ظلیّه مقدّس گرداند بقسم یعالقه آب و گِل یعن

باین دو وجه از وجه  يمنع نماید چنانچه الیوم اکثر یدلیل میل دهد و یا بغض او را از جهت یب یاو را بجهت مبادا آن حبّ 

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/9950845
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/9950845
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ضاللت و نسیان میچرند و باید در کلّ حین توکّل بحقّ نماید و  يشبان در صحراها یاند و بباز مانده یو حضرت معان یباق

ترجیح ندهد و  ياز خلق اعراض کند و از عالم تراب منقطع شود و بگسلد و بربّ االرباب دربندد و نفس خود را بر احد

کلّم بیفایده احتراز کند از لوح قلب بشوید و بصبر و اصطبار دل بندد و صمت را شعار خود نماید و از ت اافتخار و استکبار ر

اجساد را محترق نماید و نار لسان ارواح و  ياست هالك کننده نار ظاهر یاست افسرده و کثرت بیان سمّ يچه زبان نار

ماند و غیبت را ضاللت شمرد و بآن عرصه هرگز قدم  یباق یبقرن نارشود و اثر این  یفان یافئده را بگدازد اثر آن نار بساعت

غیبت سراج منیر قلب را خاموش نماید و حیات دل را بمیراند بقلیل قانع باشد و از طلب کثیر فارغ مصاحبت نگذارد زیرا 

شود و بتمام همت و  لمنقطعین را غنیمت شمارد و عزلت از متمسّکین و متکبّرین را نعمت شمرد در اسحار باذکار مشغو

نصیبان نصیب  یاهللا چون برق درگذرد و بر ب يزاند و از ما سواقتدار در طلب آن نگار کوشد غفلت را بنار حبّ و ذکر بسو

بخشد و از محرومان عطا و احسان دریغ ندارد رعایت حیوان را منظور نماید تا چه رسد بانسان و اهل بیان و از جانان جان 

نگوید آنچه را وفا  غیر نپسندد و يپسندد برا یخود نم يدریغ ندارد و از شماتت خلق از حق احتراز نجوید و آنچه برا

نکند و از خاطئان در کمال استیال درگذرد و طلب مغفرت نماید و بر عاصیان قلم عفو درکِشد و بحقارت ننگرد زیرا حسن 

شتابد و بسا  یشود و خمر بقا چشد و بمأل اعل فقکه در حین موت بجوهر ایمان مو یبسا عاص يخاتمه مجهول است ا

مقصود از جمیع این بیانات متقنه  يروح تقلیب شود و باسفل درکات نیران مقرّ یابد. بار يمطیع و مؤمن که در وقت ارتقا

 فاتو اشارات محکمه آنست که سالک و طالب باید جز خدا را فنا داند و غیر معبود را معدوم شمرد و این شرائط از ص

ج علم الیقین ذکر یافت و بعد از تحقق سالکین در مناه یعالین و سجیّهء روحانیّین است که در شرائط مجاهدین و مش

مؤیّد   "و الّذین جاهدوا فینا"سالک فارغ و طالب صادق لفظ مجاهد درباره او صادق میاید و چون بعمل  ياین مقامات برا

خواهد شد و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و  مستبشر  "لنهدینّهم سُبلنا"شد البتّه ببشارت 

بّ در قلب روشن شد و نسیم محبّت از شطر احدیّه وزید ظلمت ضاللت شک و ریب زائل شود و انوار علم و جذب و ح

صادق طالع  حچون صب یاز مدینه اله یببشارت روحان يیقین همه ارکان وجود را احاطه نماید در آن حین بشیر معنو

حیات تازه  یعنایات و تأییدات روح القدس صمدان شود و قلب و نفس و روح را بصور معرفت از نوم غفلت بیدار نماید و

بیند و رجوع بآیات واضحه  یکه خود را صاحب چشم جدید و گوش بدیع و قلب و فؤاد تازه م یجدید مبذول دارد بقسم

وصول بمراتب عین  يمفتوح مشاهده نماید برا یو بعین اللّه بدیعه در هر ذرّه باب ایدآفاقیّه و خفیّات مستوره انفسیّه مینم

وحدانیّه و آثار ظهور صمدانیّه مالحظه کند قسم بخدا که  یالیقین و حق الیقین و نور الیقین و در جمیع اشیاء اسرار تجلّ
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بعیده استنشاق  يرائحه حقّ را از فرسنگها دواصل گرد یباین مقام بلند اعل یو طالب معارج تُق ياگر سالک سبیل هد

او را داللت بر محبوب و مطلوب نماید و  ءیادراك کند و هر ذرّه و هر ش ءیایت را از مشرق کلّ شهد ینماید و صبح نوران

 بچنان ممیّز شود که حقّ را از باطل چون شمس از ظلّ فرق گذارد مثالً اگر نسیم حق از مشرق ابداع وزد و او در مغر

لمات بدیعه و اعمال منیعه و افعال لمیعه از افعال و اختراع باشد البتّه استشمام کند و همچنین جمیع آثار حق را از ک

امتیاز دهد چنانچه اهل لؤلؤ لؤلؤ را از حجر و انسان ربیع را از خریف و حرارت را از برودت و دماغ  ياعمال و آثار ما سو

حه بمصر ایقان حضرت جان چون از زکام کون و امکان پاك شد البتّه رائحه جانان را از منازل بعیده بیابد و از اثر آن رائ

مشاهده کند و جمیع علوم مکنونه را از اطوار ورقه  یرا در آن شهر روحان یمنّان وارد شود و بدایع حکمت حضرت سُبحان

بگوش ظاهر و باطن شنود و اسرار رجوع و  ربابشجره آن مدینه استماع نماید و از تراب آن مدینه تسبیح و تقدیس ربّ اال

حظه فرماید چه ذکر نمایم از آثار و عالمات و ظهورات و تجلّیات که بامر سلطان اسماء و صفات در ایاب را بچشم سرّ مال

 يحکمت بالغه معنو ینار حرارت محبّت اللّه بیفزاید در هر گیاه یآب رفع عطش نماید و ب یآن مدینه مُقدّر شده ب

ظاهر و از نفحات  يبدیعش سِرّ نار موسو يله هااست و بر شاخسار هر گل هزار بلبل ناطقه در جذب و شور از ال مستور

مکنون و در هر  یفنا بقا عطا فرماید در هر ورقش نعیم یذهب غنا بخشد و ب یباهر ب ياش نفخه روح القدس عیسوقدسیّه

آن از  یچنان بآن مدینه انس گیرند که آن يبعد از انقطاع از ما سو هاللّ یاش صد هزار حکمت مخزون و مجاهدین فغرفه

بلبل اخذ نمایند و این  يمنفک نشوند دالئل قطعیّه را از سنبل آن محفل شنوند و براهین واضحه را از جمال گُل و نوا

 مدینه در رأس هزار سنه او ازید او اقلّ تجدید شود و تزئین یابد ...

 

 .داد خواهند نشان خود از عجیب قواي تضییقات و گرفتاري و بال مواقع در  زورگویان نخواهند شد وتسلیم کافران و  -5

 از توهین و تحقیر و مالمت و سرزنش مالمت گران ترسی به خود راه نخواهند داد. -6

یاي او را در همه حال مطیع و قضا و احکام یعنی دانست خواهند یرید ما و یحکم و یشاء یفعل و ما در همه حال حق را -7

 شاکر خواهند بود.

 ایشان در مورد این آیات مفسرین اسالم ذکر کرده اند که وقتی از حضرت محمد پرسیدند این کدام قوم هستند  -8

 این بنیانگذاران یعنی یافت خواهند دست آن به پارس سرزمین از مردانی باشد) آسمان هفت( ثریا در علم اگر فرمودند

چنین روایت کرده است: هنگامی که از » تفسیر مجمع البیان« در طبرسی مرحوم جمله آن از از ایرانیان خواهند بود. قوم

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1189657
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1189657
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1189657
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1634843
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این و یاران او و «رسول خدا(ص) درباره این آیه سوال کردند، حضرت دست مبارك خود را بر سر شانه سلمان زد و فرمود: 

در آسمان ها قرار  اگر دین و در روایت دیگري اگر علم به ستاره پروین بسته باشد و«، سپس فرمود: »هموطنان او هستند

  گیرد مردانی از فرزندان فارس آن را در اختیار خواهند گرفت.

 امام باقر (ع) میفرماید:

 عجم از همگی تن 313) ع(قائم حضرت اصحاب یعنی »أصحاب القائم ثالثمائۀ و ثالثۀ عشر رجال ، أوالد العجم«

 )369، ص 52النوار، ج بهارا.(هستند

بخوانید و قضاوت کنید. از صدر اسالم تا کنون این کدام قوم بوده اند که واجد این شرایط باشند؟ این آیه را چندین بار 

باشند آیا غیر از پیروان حضرت اعلی و حضرت بهاءاهللا قومی دیگر واجد این شرایط بوده  "جامع جمیع کماالت انسانی"

 قضاوت با شما !!! اند؟ ...

 آنطور انسانی عالم تربیت و تعلیم و] 1["بیّنات اظهار و آیات انزال و بالیا و شداید حمل "حضرت بها اهللا بعد از چهل سال 

 باره این در مبارکه توقیعات در امراهللا ولی حضرت و اندشده قوم این خلق به موفق شده داده وعده آن به قرآن در که

 :فرمایندمی

جمال مبارك روحی و ذاتی و کینونتی الرّقائه الفداء در اواخر ایّام از فم مطّهر وعده فرمودند که به فیض مدرار و تائیدات 

ملکوت اسرار نفوسی مبعوث گردند و هیاکل مقدّسی مشهود شوند که انجم سماء هدایتند و انوار فجر عنایت. مظهر آیات 

اند و اطواد باذخه. سُرُج نورند و بدور ظهور. لهامند و مشاعل انوار. جبال راسخهتوحیدند و مطلع انوار تقدیس، مهابط ا

وسائط الطافند و وسائل اعطاف. منادي به اسم حقند و مبادي تأسیس بنیان اعظم. این نفوس شب و روز آرام نگیرند و 

اهللا کنند ردند. اوقات را صرف نشر نفحاتآالم نبینند و فراغت نجویند. در مضجع راحت نیارمند و آسوده ننشینند، آلوده نگ

اهللا. وجوهشان مستبشر است و قلوبشان منشرح. فؤادشان ملهم است و بنیادشان بر اساس اقوم. و زمان را وقف اعالء کلمۀ

تکلّم در ارجاء عالم منتشر گردند و در بین امم متفرّق. در هر محفلی درآیند و در هر انجمنی مجمع بیارایند. به هر لسانی 

نمایند و هر معنی تفهیم کنند. اسرار الهی کشف نمایند و آثار رحمانی نشر کنند. چون شمع در شبستان هر جمع 

برافروزند و چون ستاره صبحگاهی بر جمیع آفاق بدرخشند. نفحات حدائق قلوبشان چون نسائم سحرگاهی آفاق قلوب را 

اقلیمی را مخضّر کند. این عبد در نهایت انتظار است که این نفوس معطر نماید و فیوضات عقولشان چون باران بهاري هر 

مبارکه کی موجود و این مظاهر مقدّسه کی ظاهر و پدیدار گردد. شب و روز در تضرّع و ابتهالم که آن نجوم بازغه مشرق و 
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واصل گردد. مقصد این است  الئح گردد و آن وجوه مقدّسه جلوه نماید. افواج تأیید رسد و امواج توفیق از بحر ملکوت غیب

 دعا و تضّرع فرمائید که این نفوس به فضل جمال قدم زود مبعوث گردد.

 

ای ا��ی 
ّ
   �اق و جا�ب و آ��ه و �م � ا�ب

با�د کالم و بیان را � افعال ال��ه و ا�مال �ّی�ه ��ّ�ن دار�د و اثبات �مای�د � از مادون م�تاز ��د�د و �ر��ق 

 �ون �ن�ن �ود �وج �وج ��وس ا�بال �مای�د و �دایت ��د�د.(�و�ی ا��دی)سا��ن �و�د و 
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 وجه تسمیه کروگان به سیارون

مال  قمري در پی آمدن 1263ایم که در سال به این خاطر کروگان جاسب را به سی یارون تسمیه کرده 

و سی سال حدود سی  گشتند. براي یکصد جدید دیانت به مومن جاسب اعیان و بزرگان از نفر سی ايبشروئه حسین

سی نفر از بزرگان و بانیان آنها به همراه جمعی از اخالف خود در این  خانواده بهایی در محل مقیم بودند. پیکر عنصري

ه علیا با جنود مالء اعلی به امر باري تعالی منتظر و مترصد و و ارواح آنان در عالم باال و ذرو است خطه در خاك خفته

و روزهاي آخر در بحبوحه بالیا و ایام  مامورند تا نفسی به میدان خدمت در آید و به تایید و توفیق و تعزیز او قیام نمایند

و قلبی آکنده از سالها جور و جفاي اهالی محل و اطراف جالي وطن کردند. این در حالی  سی نفر با دلی شکسته شدّاد

اند و به اعمال و است که هم اکنون اوالد و بازماندگان آن سی یارون سی هزارون هستند که در چهار گوشه دنیا پراکنده

ویر افکار و ازاله اوهام و ارائه خدمات در نهایت فداکاري و جانفشانی مشغول اهللا، بسط شریعت اهللا، تن  ّاقوال به تبلیغ کلمه

 .  اند

 

 )سعدي (جفا بیند و مهربانی کند                 هنرور چنین زندگانی کند

 

 آنها از اثري حال بودند اصل و ریشه بی درختی و نبودند حقیقت و حق اگر که چرا "است سحر نتایج از هنوز این تازه"و 

و ما در آن روزیم و آن آخر " تنیس بشو آخر خدا روز و خداست روز روز چون و بود نمانده رزایا و محن و بالیا همه این با

 .  هر حرفی و عملی و عددي که از روي خلوص نیت و در راه اراده حق باشد دائمی و باقی و ابدي است"   نشد

 .جاسب سی یارونی خواهند بود که پاسدار و ادامه دهنده میراث گذشتگان باشندبنابراین همیشه و در همه دوران در  

 

  . )است رگ تاك در ناخورده باده هزار                          گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان

 

 

 

http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/860448181241740425/3523514.html
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/860448181241740425/3523514.html
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/860448181241740425/3523514.html
http://weebly-link/493264934763681954
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/154289417589981536/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%C2%A0
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/154289417589981536/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%C2%A0
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/154289417589981536/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%C2%A0
http://www.30yaroon.com/30yaroon.html#Part1
http://www.30yaroon.com/30yaroon.html#Part1
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/678028668519975441/3068076.html
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/678028668519975441/3068076.html
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/976605891846882724/%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/976605891846882724/%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/976605891846882724/%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/181011024788240620/4709007.html
http://weebly-blog-post-link/938508751564154474/181011024788240620/4709007.html
http://weebly-link/100749484280477681
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 سیسوره                                   

 إِلَیْکُمْ إِنَّا فَقَالُوا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا فَکَذَّبُوهُمَا اثْنَیْنِ إِلَیْهِمُ  أَرْسَلْنَا إِذْ ﴾13﴿لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْیَۀِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ  وَاضْرِبْ 

 إِلَیْکُمْ  إِنَّا یَعْلَمُ  رَبُّنَا قَالُوا ﴾15﴿تَکْذِبُونَ إِلَّا أَنْتُمْ  إِنْ  شَیْءٍ مِنْ نُٰ◌ الرَّحْمَ نْزَلَ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَ مَا قَالُوا ﴾14﴿ مُرْسَلُونَ

وَلَیَمَسَّنَّکُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ  مْ لَنَرْجُمَنَّکُ تَنْتَهُوا لَمْ  لَئِنْ  ۖ◌  بِکُمْ  تَطَیَّرْنَا إِنَّا قَالُوا ﴾17﴿ الْمُبِینُ  الْبَلَاغُ إِلَّا عَلَیْنَا وَمَا﴾16﴿ لَمُرْسَلُونَ

 قَوْمِ  یَا قَالَ  ٰ◌ یَسْعَى رَجُلٌ  الْمَدِینَۀِ أَقْصَى مِنْ وَجَاءَ ﴾19﴿مُسْرِفُونَ قَوْمٌ  أَنْتُمْ  بَلْ ۚ◌  ذُکِّرْتُمْ  أَئِنْ ۚ◌  مَعَکُمْ  طَائِرُکُمْ قَالُوا ﴾18﴿

 أَأَتَّخِذُ  ﴾22﴿ تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ  فَطَرَنِی الَّذِي أَعْبُدُ  لَا لِیَ وَمَا ﴾21﴿ مُهْتَدُونَ وَهُمْ  أَجْرًا یَسْأَلُکُمْ لَا مَنْ اتَّبِعُوا ﴾20﴿وا الْمُرْسَلِینَ اتَّبِعُ

 إِنِّی ﴾24﴿لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ  ذًاإِ إِنِّی ﴾23﴿ شَیْئًا وَلَا یُنْقِذُونِ شَفَاعَتُهُمْ  عَنِّی تُغْنِ  لَا بِضُرٍّ نُٰ◌ الرَّحْمَ  یُرِدْنِ  إِنْ  آلِهَۀً دُونِهِ مِنْ 

 الْمُکْرَمِینَ مِنَ  وَجَعَلَنِی رَبِّی لِی غَفَرَ بِمَا ﴾26﴿ یَعْلَمُونَ  قَوْمِی لَیْتَ  یَا قَالَ ۖ◌  الْجَنَّۀَ  ادْخُلِ  قِیلَ ﴾25﴿ فَاسْمَعُونِ بِرَبِّکُمْ آمَنْتُ 

﴿27﴾ 

 سیترجمه سوره          

نخست دو تن را به نزدشان » 13«داستان مردم آن قریه را برایشان بیاور، آنگاه که رسوالن بدان جا آمدند. غمبریپ يا ...

گفتند: شما » 14«ایم.گفتند: ما به سوى شما فرستاده شدهفرستادیم و تکذیبشان کردند؛ پس با سومى نیروشان دادیم و 

گفتند: پروردگار ما » 15«گویید.انسانهایى همانند ما هستید و خداى رحمان هیچ چیز نفرستاده است و شما جز دروغ نمى

گفتند: ما شما  »17«رسانیدن آشکارا هیچ نیست.و بر عهده ما جز پیام» 16«ایم.داند که ما به سوى شما فرستاده شدهمى

گفتند: » 18«سخت خواهد رسید. اىجهایم. اگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنرا به فال بد گرفته

مردى از دوردست » 19«گویید؟ نه، مردمى گزافکار هستید.شومى شما، با خود شماست. آیا اگر اندرزتان دهند چنین مى

طلبند، و از کسانى که از شما هیچ مزدى نمى» 20«قوم من، از این رسوالن پیروى کنید. دوان آمد و گفت: اىشهر دوان

شوید، چرا خدایى را که مرا آفریده و به نزد او بازگردانده مى» 21«اند، پیروى کنید.یافته دایتخود مردمى ه

ه من زیانى برساند، شفاعتشان مرا هیچ آیا سواى او خدایانى را اختیار کنم، که اگر خداى رحمان بخواهد ب» 22«نپرستم؟

من به پروردگارتان ایمان آوردم. » 24«آشکار باشم. مراهىو در این هنگام من در گ» 23«سود نکند و مرا رهایى نبخشند؟

شد) به او گفته شد: به بهشت درآى. گفت: اى کاش  دیآن مرد سرانجام به دست مشرکان شه»(25«سخن مرا بشنوید.

 »27«شدگان درآورد.که پروردگار من مرا بیامرزید و در زمره گرامى» 26«دانستندقوم من مى
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 وجه تسمیه کروگان به سیارون

قبل از اینکه مردم جاسب شیعه شوند مذهب دیگري داشتند 

شیعیان سر سازش نداشتند تا آنجا که نهایتا تصمیم به و با 

گیرند و شیعیان را وادار به تقیه و تغییر قلع و قمع شیعیان می

کنند. با این حال سی نفر از آنها که ثابت و مذهب و یا فرار می

مانند، براي حفظ جان خودشان به غاري معروف مستقیم می

در واران که امروزه زیارت گاه  غار سی جوان یا سی جون به

شوند. اهالی ساکت ننشسته و اهالی محل است پناهنده می

روگان معروف است آورده و لب گیرند و به ده اول که امروز به نام گروگان یا کآن غار را محاصره کرده و آنها را گروگان می

برند و اجسادشان را در باقی مانده گذرد، سر میو از کنار امامزاده حمزه می 3جویی که امروز به سیارون معروف است

است انداخته و راه آن را  باقی مانده از زمان زرتشتیاناي آتشکده سردابی قدیمی و مخروبه که گویی انبار سوخت براي

دهند و شیعه کنند. تا زمانی که در زمان صفویان اوضاع تغییر کرده و اکثر مردم جاسب تغییر مذهب میمسدود می

مان کنند. این مکان در زاي بجاي آن بنا میکنند و امامزادهشوند و شیعیان جمع شده و این محل را بازسازي میمی

آمدند. پایین آن آتشکده کوچکی بود که امروز به نام چار زرتشتیان چنان مقدس بوده که مردم براي زیارت به این کوه می

 1340هاي این چار طاقی تا سال طاقی معروف است و باالي قبرستان فعلی قرار دارد. البته حدودا نیمی از بقایا و دیوار

معلم و مدیر مدرسه ابتدایی کروگان جاسب در پی تصمیم پهن تر کردن  آقاي سلیمی باقی مانده بود تا آن زمان که

کند، به همین دلیل امروزه از چارطاقی چیزي باقی نمانده است. در باالي این کوه ها را نیز خراب میجاده بقیه این دیوار

                                                           
شدم. چقدر زیبا بود مثل نشستم و به آن خیره میشد، میاز آب که از کوه مثل آبشار سرازیر میمن در فصل بهار کنار این جوي پر   3

خوانند و د میحقیقت و امی اینکه ارواح آن سی نفر هنوز زنده و حی هستند و به این زیبایی و لطافت از البالي این جریان آب سرود حق،
 :گویندمی

 مدآ خواهد آبشاران باران؟ چه                                              ز ابر تیره باران خواهد آمد 
 خواهد آمد زاران سبزه صفاي                                     بشوید خار وخس را از در و دشت 

 آمد خواهد ساران چشمه زالل                                                 به کام تشنگان پر تکاپو 
 است زمین روي نو راه هزاران                                        زمان ، شور و تکاپو آفرین است 
 )اصفهانی ژاله (آمد خواهد گاران روز خرم چه                                        و قرن آبستن نظمی نوین است 

 واران جاسب –جوان )  یجون ( س یغار س   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7-900x600_%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%86___%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86___%E2%80%93_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7-900x600_%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%86___%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86___%E2%80%93_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg
https://www.30yaroon.com/deligon-heritage.html
https://www.30yaroon.com/salimi.html
https://www.30yaroon.com/salimi.html
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2179945_orig.jpg
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گویند، آتشکده بزرگی بوده که حتی از دلیجان و محالت و نیمه ور نیز که به کوه امام ولی معروف است نیز می

بقایاي این آتشکده در سر کوه امام ولی باقی بود و مردم براي  1330هاي آتش آن را ببینند. تا سال توانستند زبانهمی

انداختند که براي رفتند و سنگ هاي دیوار آن را برداشته و پایین میساختن دیوار یا خانه خود باالي کوه امام ولی می

ها یادم هست که از سید میرزا محمدي بخاطر بغض مذهبی شکایت کرده بودند ساختن خانه استفاده کنند. بعضی

 .است ساخته هاسنگ این از را خود خانه چرا  که

هایی وجود داشته است. که در پایین و وسط و باالي آن آتشکده آري این کوه براي زرتشتیان چنان مقدس بوده          

میتراگان به معنی (شوند اسم این کوه را که گویا به اسم یکی از بزرگان زرتشتیانتا زمانی که مردم جاسب مسلمان می

 اجساد که را کوه دامنه آتشکده  کنندمی نامگذاري "ولی امام"دهند و آن را به اسم می بوده تغییر )خداي آتش و نور

سنگ  کنند. (کند و کاوش هاي قدیمی واي جدید به نام امام زاده حمزه بنا میاین سی نفر در آن دفن بوده را امامزاده

، یتراگانقبر هاي یافت شده حکایت میکنند در زمان قدیم در این منطقه دهی وجود داشته که آن را م

 ).است نمانده باقی آن از اثري دیگر امروزه البته که میخواندند مترِگون)

کنند اول سعی کرده از پشت به این امامزاده حمله می دزدان اشیاي عتیقه شبی گویا 1345یا   1344در سال           

شوند. لذا به داخل امامزاده آمده و کف صحن بغل ضریح را سوراخ کرده و سرداب پیدا کنند که موفق نمیکنده و راهی به 

ها روند چون که معروف بوده که سر این سی نفر روي سی بشقاب طال قرار دارد پس به طمع این بشقاببه سرداب می

است ولی روز بعد اهالی براي دیدن این وقایع به زیارت  کنند یا نه خدا عالمزنند آیا چیزي پیدا میدست به این دزدي می

ها را دقیق بینند. بعضی که تعداد جمجمهها را میروند و بعضی از همان سوراخ پایین رفته و انبوهی از استخوانمی

ن گفت که توانویسند. به این خاطر میها را سی عدد میاند و هنوز حی و حاضر هستند تعداد جمجمهشمارش کرده بوده

 .داستان سی جون و سی یارون خالی از حقیقت نبوده است

این بود نیمی از داستان، نیم دیگر داستان تکرار تاریخ است و آن داستان سی جون یا سی یارون دومی است که           

ن در خانه سید گیرد. زمانی که مالحسیاي و اعالن ظهور قائم آل محمد توسط او شکل میبا آمدن مالحسین بشروئه

قمري قائم آل محمد در  1260کند که در سال به جمیع اهالی جاسب اعالن می ها)نصراهللا (بزرگ خاندان سید نصراللهی

دهد، کند و این خبر را به آنها میشیراز ظهور کرده و اهالی جاسب را دعوت به ایمان به آیین جدید و پیروي از او می

شوند. یک گروه قبول، دیگري رد و گروهی هم با بی اعتنایی از این واقعه بزرگ مردم جاسب به سه گروه تقسیم می

https://www.30yaroon.com/jasb-2.html
https://www.30yaroon.com/jasb-2.html
https://www.30yaroon.com/jasb-2.html
http://jasbiha.com/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86/
http://jasbiha.com/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86/
http://jasbiha.com/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86/
http://jasbiha.com/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86/
https://www.30yaroon.com/dozdan.html
https://www.30yaroon.com/dozdan.html
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 .نندکتاریخی بسادگی عبور می

 و گفته لبیک را دعوت حق نفر از بزرگان و اعیان جاسب 30 بعد از مناظره و مکالمه و مشاجره و بحث،          

ها، هاشمی ها،ها، محمديها، مهاجريها، وجدانیتوان به بزرگ خاندان (یزدانیشوند که از جمله این سی نفر میمی مؤمن

ها، ها، نصراللهیها، جمالیها، ناصريها، فروغیها، مسعوديها، روحانیها، صادقیها، محبوبیها، فردوسیناشري

ها، ...اآلخر) ها، شیرازيها، امجديها، اعالئیها، رفرفها، عظیمیها، رزاقیا، امینیهها، رفیعیها، رضوانیها، زمانیاسماعیلی

شود و اشاره داشت که شرح حال هر کدام به اختصار در قسمت بهاییان جاسب و تاریخ جاسب آمده است. زمان سپري می

به تحریک علماء اهالی  1357که در انقالب کردند تا اینتا نسلهاي چهارم و پنجم این سی خانواده در کروگان زندگی می

اسناد و  با تاریخ کروگان جاسب کنند که جزییات آن حمالت نیز به تفسیر در بخشجاسب علیه بهاییان قیام می

قرار گرفته است. در این بگیر و ببند و آشوب و غوغا بعضی فراري، بعضی از ترس جان و مال سرد و تقیه و  مستند مدارك

برادر  "زدندها مردم اغفال شده فریاد میآنانی که باقی ماندند روزها مورد آزار و اذیت قرارگرفته، بنحوي که در کوچه

اییان همگی در منزل فتح اهللا ناصري در محله باال جمع شده و از نهایتا از روي ناچاري به" .بهایی یا مرگ یا مسلمان

کشید خواب به چشم نداشته و منتظر بودند که اگر اهالی شب تا صبح از ترس جان و آینده نا معلومی که انتظارشان را می

یی که دختران جوان داشتند، هاحمله کردند از پشت خانه به کوه بغله سیاه یا باغهاي اطراف فرار کنند از همین رو خانواده

ها را برداشته و از ترس ناموس در غار باالي سرچشمه مخفی کرده بودند و خودشان جلوي غار ایستاده و بعضی دختر

 .منتظر هر بالیی بودند

ندگی رسند که اینگونه امکان زگذرد تا آنکه همگی به این نتیجه میروزها به این منوال با ترس و اضطراب می          

هایی گیرند که ده را ترك کنند. تعداد آخرین بازماندهوجود ندارد چرا که امنیت جانی و مالی ندارند از این رو تصمیم می

نفر بوده که از آن جمله (فتح اهللا ناصري، سید رضی مسعودي، سید آقا  30که تا آخرین لحظه مقاومت کرده بودند 

حسینی، سید رضا جمالی، شمس اهللا یزدانی، عبدالحسین یزدانی، سید مرتضی محمدي، سید میرزا محمدي و ... اآلخر) 

و هنگام راه رفتن ساله اي بود به نام عبدالحسین یزدانی و همسرش که کامال خمیده بود  80که یکی از آنها پیرمرد 

صورتش با زمین فاصله چندانی نداشت با این حال شهر و دیار را ترك گفته بود به همراه بقیه به کوه و بیابان زده و در 

شماري را سرماي زمستان و سه شبانه روز در برف و بوران در سر گدار نراق توي برف گیر کرده و بالیا و صدمات بی

 .رسانندا خودشان را به کاشان میمتحمل شدند تا اینکه نهایت

https://www.30yaroon.com/jasb-5.html
https://www.30yaroon.com/jasb-5.html
https://www.30yaroon.com/jasb-5.html
https://www.30yaroon.com/
https://www.30yaroon.com/
https://www.30yaroon.com/


27 

 دستان زیر به جهان واماند                                                 رفتند کیان و دین پرستان 

 )نظامی( دکیانن ببین کیان جاي بر                                                  آن قوم کیان و این کیانند 

 

 ... یرضا جمال دیگشتند به قلم س شیجاسب که ناچار به ترك موطن خو یینفر  بها 30 نیآخر یاسام
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قمري در پی آمدن مال حسین  1263ایم که در سال به این خاطر کروگان جاسب را به سی یارون تسمیه کرده

به دیانت جدید گشتند. براي یکصد و سی سال حدود سی خانواده بهایی در محل مقیم بودند.  موءمنسی نفر  ايبشروئه

و ارواح آنان  استسی نفر از بزرگان و بانیان آنها به همراه جمعی از اخالف خود در این خطه در خاك خفته پیکر عنصري

باال و ذروه علیا با جنود مالء اعلی به امر باري تعالی منتظر و مترصد و مامورند تا نفسی به میدان خدمت در آید و  در عالم

و قلبی آکنده از جور و جفاي اهالی محل   ستهسی نفر با دلی شک  و روزهاي آخر به تایید و توفیق و تعزیز او قیام نمایند

و اطراف جالي وطن کردند. این در حالی است که هم اکنون اوالد و بازماندگان آن سی یارون سی هزارون هستند که در 

ئه خدمات در و به اعمال و اقوال به تبلیغ کلمۀاهللا، بسط شریعت اهللا، تنویر افکار و ازاله اوهام و ارا چهار گوشه دنیا پراکنده

  اند نهایت فداکاري و جانفشانی مشغول

 

 )سعدي (جفا بیند و مهربانی کند                         هنرور چنین زندگانی کند

 

 آنها از اثري حال بودند اصل و ریشه بی درختی و نبودند حقیقت و حق اگر که چرا "است سحر نتایج از هنوز این تازه"و 

و ما در آن روزیم و آن " تنیس بشو آخر خدا روز و خداست روز روز چون و بود نمانده رزایا و محن و بالیا همه این با

 .روي خلوص نیت و در راه اراده حق باشد دائمی و باقی و ابدي استهر حرفی و عملی و عددي که از "   آخر نشد

 .بنابراین همیشه و در همه دوران در جاسب سی یارونی خواهند بود که پاسدار و ادامه دهنده میراث گذشتگان باشند

 

 .است رگ تاك در ناخورده باده هزار                گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان

 )مولوي(           ما اندیشه در بود حق که ندانست او               مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما

 )فردوسی(                کوه ماند بسی و برف رفت بسی                   ستمگر چو برف و ستمکش چو کوه

 

روزي بازماندگان این مظلومان همانند ابناء کلیم که به چهار گوشه عالم پراکنده شده اند نه بعد از قرن ها که به         

شماري از هموطنان خود که تازه از زودي به سرزمین هاي اصلی و اشغالی خود بازخواهند گشت و به همراه خیل بی

صحرا و مراتع “اند مزارع و بیابان و چشمه ساران را بازسازي و آباد خواهند کرد و خواب غفلت چند صد ساله بیدار شده 

https://www.30yaroon.com/jasb-5.html
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/4
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/4
http://www.30yaroon.com/30yaroon.html#Part1
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/3068076
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/3068076
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/6903280
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/6903280
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/6903280
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/4709007
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/4709007
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اي از آباء و در هر گوشه و کنار و در زیر هر سنگ و خشتی سراغ اثر و یا نشانه”. 4سرد، همچون گل خندان خواهد شکفت

دیرینه آنها را برآورده خواهند اجداد خود خواهند گرفت پاي را جاي پاي آنها خواهند گذاشت و امید و آرزوي 

 و رضوانی به متعلق که حصار پشت در  سورنگون چشمه سر در روحانیت و اتفاق و اتحاد کمال در را القدس حضیرة کرد.

 دیون سر در برزه کوه دامان در مجللی االذکار مشرق و ساخت خواهند بود امینی مجید شهید و خانم شایسته و جمالی

راه مالحسین وارد جاسب شده خواهند ساخت کتابخانه و چاپخانه و ایستگاه رادیو و  آن از که مسیري همان یعنی

تلوزیون و روزنامه بازخواهند کرد و ساختمان یادبودي در دامنه کوه امام ولی به عنوان موزه و مقبره و محل زیارت 

ها بود و فعال غصب شده و به قول اده روحانیخواهند ساخت و زمینهاي کاکووَ که زمانی جزء اموال آقا غالمرضا و خانو

اند، مرکز و هسته انرژي روحانی براي تعلیم و تربیت و اطالعات نسل حال و بعدي خواهند خودشان دانشگاه ساخته

ساخت و به هم نشان خواهند داد که آن روزي که آغالمرضا در جلو همه احبا در جلسه عمومی با کهولت سن دست روي 

که پسر بچه چند ساله بود گذاشت و گفت به زودي دنیا بهشت برین خواهد شد و به وضوح و مثل روز  سر سید رضی

هاي بزرگ برپا خواهند کرد و از هر نوع تعریف و تمجید و تحسین گذشتگان روشن آینده را دیده بود. جلسات و کنفرانس

لین کسانی بودند که مظهر ظهور را شناختند، ستمدیده خود کوتاهی نخواهند کرد چه که آنها از سابقون بودند او

پرستیدند و از هستی و نیستی و راحت و آسایش گذشتند و نهایتا جان باختند و به حق پیوستند. خانه یکایک آنها را 

بازسازي خواهند کرد و پیام و حرف دل آنها را در سراسر آن اطراف و اکناف به وسائل مختلفه ارتباط جمعی پراکنده 

 .د ساختخواهن

 

 :واهند گفتو با زبان سَر و سِر خ "تا سراپرده گل نعره زنان خواهند رفت  " و" طرحی نو در خواهند انداخت"

 

 شد آخر خار شوکت و دي باد نخوت                                 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل 

 شد آخر شمار و حدبی محنت کان شکر                                 در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را

 شد آخر غبار و رسیدیم خورشید به که                        بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش  

                                                           
 اشعیاء تورات  4
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 و باالتر مراحل این از ها حرف که دارد وجود دالئلی و شواهد بماند حرف حیطه در آنچه که نوشتم سخنی نیست که فقط 

 .است تر جدي موضوع

 

کردم استادي داشتم کرد که وقتی در دانشگاه ادبیات تهران تحصیل میبراي نمونه یکی از نوادگان آقا غالمرضا تعریف می

تیار او نهایت مطلع و باسواد و از هر لحاظ کامل. بارها به این فکر افتاده به نحوي با او صحبت امري کرده و کتابی در اخبی

 و قرار دهم ولی در دوران دانشگاه این موفقیت دست نداد تا آنکه سالهاي بعد به این فکر افتادم که خبري از او بگیرم 

 در او که دیدم خواب شبی اینکه تا بفرستم او براي کتابی شده نحوي هر به داشتم دوست. کندمی چه و کجاست که بدانم

ره اِزنا در حال حرکت بسمت جاسب هستند. د طرف از روزگار نوابغ و محققین و دانشمندان از شماريبی خیل جلوي

درخواب از او پرسیدم که شما کجا و اینجا کجا؟ گفت به ما گفته اند که اینجا سرزمین عجیبی است و آثار تاریخی 

هاي اینجا نوشته ها و صخرهکوهایم که وقایع تاریخی گذشته به زبانهاي مختلف روي بسیاري در اینجا نهفته است و شنیده

 .رویمشده و ما براي دیدن و خواندن و تحقیق این خطوط به جاسب می

 

من به این وسیله در خواب فهمیدم که او هر کجا هست بنحوي در جستجوي حقیقت است و اهمیت نقطه جاسب براي 

بعد از این خواب دقیقا در همان محلی که  من بیشتر از پیش در عالم خواب روشن شد. از عجایب روزگار آنکه چند سال

 صورت به  کردند، روحانی ها و ناصري ها و بقیه در زمستان کنده (آغل زمستانی زیر زمینی) داشته اند و گله داري می 

کشف می گردد  غار چال نخجیر نام به زیبایی غار  دلیجان آب سازمان توسط آب جستجوي براي انفجار اثر در و اتفاقی

شود و میلیون سال تخمین زده شده و جزء غارهاي عجیب آهکی و زنده دنیا محسوب می 70 حدود غار این قدمت که 

 .مورد توجه بسیاري از باستان شناسان، محققین و زمین شناسان می باشد

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%86%D8%AE%D8%AC%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%86%D8%AE%D8%AC%DB%8C%D8%B1
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 یرضا جمال دیخاطرات س

 یرضا جمال دیجاسب نقل از خاطرات س خیتار

سزاست که این فکر را به پدر و مادر این حقیر داده حمد و سپاس خداوندي را 

اي براي سواد بود تا بتوانند که با دست تهی و نداري در آن زمان که هیچ وسیله

دار شدن وجود نداشت و همه مردم بی سواد بودند بخصوص در دهات که حتی 

تا فرزندان ثروتمندان هم بی سواد بودند آنها یعنی پدر و مادر من باعث شدند 

اي یادم هست و مرا جزئی سواد براي خواندن و نوشتن بیاموزند ، یک جمله

هرگز فراموش نخواهم کرد. خوبست یادآور شوم که آیندگان بدانند مردم در 

گذراندند، چون پدرم را مار ها روزگار را میزمان نه چندان دور با چه سختی

ترس نبود که هر گزیده بود و در آن زمان طبیب حاذق و دارویی در دس

مختصر بهبود حاصل کرد ولی  ها طول کشید تامریضی را معالجه کنند مدت

نالید و مادر هم درآمدي نداشت. قدري هم دیگر قوه کارهاي سنگین را نداشت و تا آخر عمر که زیاد هم طول نکشید می

ام شده بود از این لحاظ دستشان خالی بود آب و مِلک که از پدرهایشان به ارث برده بودند به مریضی و خرجهاي دیگر تم

 نویسم که چرا؟و از طرف دیگر اقوام به آنها بدبین بودند که بعداً می

س روحانی فردي به نام سید ابوالقاسم فردوسی را براي سواد مقد محفل. کردندمی زندگی هابهایی و مسلمانها ما ده در 

مدرسه فیضیه قم درس خوانده بود وزمانیکه بهایی شده بود در ده زندگی  آموزي گمارده بودند که ایشان چند سالی در

کرد و ایشان قرار بود هر شاگردي را در هر ماه سه قران اجرت بگیرد و ما که میرفتیم تا سواد دار شویم باید در هر ماه می

کردند. یادم ادرم به سختی تهیه میگویند سه ریال و حقیر که میرفتم همان سه ریال را پدر و مسه قران که امروز می

هست یکی از روزها که ماه تمام شد و ما پولی در دست نداشتیم خانم مدیر که زوجه آقاي فردوسی بود که هم جزئی 

خواستیم مرخص شویم نیم من پنبه به من داد و گفتیم خانم مدیر، یک روز که میها به او میسواد داشت و ما شاگرد

بده تا برایم نخ بریسد؛ عوض پولی که تو باید بدهی و من پنبه را آوردم و مادرم حدود پانزده روز کارش گفت به مادرت 

همین بود که این پنبه را نخ کند. آنروزها مردم پولی در دسترس خود نداشتند تا بتوانند لباسی تهیه کنند پنبه را با گردو 

 یرضا جمال دیس     
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ها کلیه لباسهاي د و زنها هرکدام چرخی داشتند و از همین پنبهگرفتنیا چیزهاي دیگر کشاورزي که خود داشتند می

گویند کیلو هر کردند. شاید آیندگان بگویند نیم من یعنی چه. آنروزها صحبت از من بود که حالیه میخودشان را تهیه می

در هر ماه قدرت نداشتند  شود یک من پس من باید تا عمر دارم از آن پدر و مادر قدردانی کنم که با اینکهسه کیلو می

اي بود حقیر را خواندن و نوشتن آموختند. روحشان شاد و همیشه بیاد آنها هستم و سه ریال تهیه کنند ولی به هر وسیله

فرستادند عقیده داشتند که بلکه بتوانند سر قبرشان قران بخوانند ولی آنهاییکه فرزندان خود را در آن زمان به مکتب می

خیلی آرزو داشتند تا من سواد داشته باشم و برایشان کتاب بخوانم و چند عدد کتاب که از پدرهایشان به پدر و مادر 

کردند تا من سواددار شوم و برایشان بخوانم. از جمله یادگار مانده بود خودشان سواد نداشتند ولی کتابها را نگاهداري می

گفت او جزئی سواد داشته و کتاب خواص الحیوانات و رم که میکه بدستم رسید شمس تبریزي از پدر و ماد کتابهایی

کردم چون آنروزها کتاب درسی عقاید الشیعه از پدرِ پدرم بیادگار مانده بود که وقتی به مدرسه میرفتم از آنها استفاده می

داد و پس از یگر یاد میهاي دها و جملهوجود نداشت بخصوص در دهات و معلم از روز اول با نوشتن الف و ب براي بچه

داد و فرداي آنروز در حضور آورد و معلم یکی یا دو سطر آن را درس میچند وقت هرکس هر کتابی در خانه داشت می

که من فهمیدم پدر و مادر من خیلی عالقه دارند که من کتاب  خواندیم و دو سطر دیگر براي روز دیگر و موقعیمعلم می

کردم که هرچه زودتر بتوانم آن کتابها را بخوانم و هر روز به مدرسه میروم و شبها به عنوان شب  بخوانم و من هم سعی

هاي خودم را صحیح کنم تا کم کم بردم تا اگر صاحب خانه جزئی سوادي داشته باشد غلطها را با خود مینشینی کتاب

شد و مه و حسین کرد و امیر ارسالن که در ده پیدا میکه دست مردم بود رستمنا توانستم یاد بگیرم و از جمله کتابهایی

هاي دیگران را هم گرفت تا برایش بخوانم و همین باعث شد که حقیر هر کتابی را بدون غلط بخوانم و حتی غلطپدرم می

ا که یادم شدم و حالیه این حقیر از این موهبت بهره گرفته و مختصر شرح از زندگی خود و گذشتگان تا آنجیادآور می

ام بنویسم تا اینکه آیندگان بدانند که در گذشته نه چندان دور مردم به چه نحوي زندگی است و از پیرمردها شنیده

ها روبرو بودند و تا حدودي با اطالع باشند حقیر سیدرضا فرزند سید علی و سید علی کردند و با چه سختیها و ناراحتیمی

گفتند او مردي با تقوا و خیلی لی اکبر و او فرزند میر مهدي بوده بطوریکه پیرمردها میفرزند میرجمال و او فرزند میرع

اند حقیر کردهشده و چون پدربزرگهاي حقیر در جاسب زندگی میگفتند حتی کفشش پیش پایش جفت میمؤمن که می

خواهیم بدانیم جاسب کجا حاال میکردم. هم در همانجا یعنی در ده کروگان که یکی از دهات جاسب است زندگی می

اي است کوهستانی که در سی کیلومتري دلیجان است و در کجاي ایران واقع شده. جاسب در استان مرکزي ایران منطقه
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باشد که از سمت دلیجان که وارد و صد کیلومتري قم و تا کاشان صد و بیست کیلومتر فاصله دارد و داراي هفت ده می

ن بیجگان و وشتکان و وسقونقان و هرازجان و واران و ذر و کروگان که باالتر از همه است و از شرق تا شوي از پاییمی

و سی خانوار در کروگان بهایی بودند و بقیه  وسقونقان در خانوار سه از بغیر دهات این اهالی و است کیلومتر بیست غرب 

اي نبرده بودند و جز فساد و مال گفتند شیعه ولی پیرو آخوندهاي قم بودند که از اسالم حقیقی و شیعه هیچ بهرههم می

مردم خوردن عقیده دیگر نداشتند. ده کروگان داراي سیصد نفوس کوچک و بزرگ که ساکن بودند داشت و عده دیگر هم 

امدند. ساکنین ده در دوره ما به کار کشاورزي طهران و قم و شهرهاي دیگر ساکن شده بودند و براي تابستان بآنجا می به

و قالی بافی مشغول بودند که با همه این کارهاي طاقت فرسا به جز دو خانوار همگی به ذلت و نداري زندگی سختی را 

وابسته و اقوام بودند از این لحاظ تا آخوند نبود خیلی خانه یکی و دوست گذاشتند و همه افراد این ده بهم پشت سر می

آمد بقول خودش براي ارشاد عوام و بقول که آخوندي از قم می کردند اما موقعیبودند و همه به همدیگر کمک می

که چند صد ده و قصبه در  ها و دیگران. در صورتیبهاییروشنفکران براي فساد و نفاق بین اهالی و ایجاد اختالف بین 

آمدند که مردم ساده و بی خبررا از حق و حقیقت دور کنند. خوب یادم است در یک اطراف قم وجود داشت ولی فقط می

ها بنام حجت االسالم فاضلی که برعکس بی خرد و خودپسند بود و مردم چون موقع کارشان بود تابستان از این بی دین

وند و گوش به مزخرفات او بنهند، دستور داده بود که شما احتیاجی نیست به مسجد بیایید من دانستند به مسجد برنمی

خودم تنها میروم مسجد و از دو ساعت بعدازظهر تا غروب فقط خودش در مسجد پشت بلندگو و از آن دروغهاي آخوندي 

کرد که آنهاییکه عقل ناقص خودش خیال میآورد و به که مدت زیادي در مدرسه فیضیه تمرین کرده بودند را به زبان می

 اند با این حرفهاي مزخرف او از راه در میروند.حق را پیدا کرده

آمدند و میرفتند تا آن شد که شرحش را خواهم نوشت و حال برویم سر چند خالصه پشت سرهم این ... (آخوندها) می

نویسم قسمتی را از پیرمردها که میها خوبست و این مطالبینجمله از زندگانی و اجتماعی اهل ده را بنویسم که دانستن آ

کنم. اهالی ده به جز چند نفري، بقیه فقیر و ام. از عید نوروز شروع میسئوال کرده و قسمتی را هم خودم در جریان بوده

پیش از عید به پیشامد  کردند عید سعید نوروز را با هرچه بهتر جشن بگیرند. از بیست روزتهی دست بودند ولی سعی می

کردند چون زمستان که در آن زندگی میشدند خانه یا اطاقهاییعید میرفتند به خانه تکانی و شست و شو مشغول می

کردند تنوري بود که هر روز صبح با چوب و خیلی سرد است و هر کدام داراي چند بچه و در وسط اطاق که زندگی می

گذاشتند تا گرم شوند هرچه دارند پر از دود و سوزاندند و روي آن کرسی میتش میآشغالهاي زیرپاي گوسفندان آ
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شویند شوند کلیه اثاث اطاق را میدیوارهاي اطاق بقدري سیاه شده که برق میزند ولی همه براي اینکه به عید نزدیک می

بندند و تمام دیوارهاي اطاق را د و بند آن را میاناي ریختنهو دیوارهاي اطاق را هم با قدري گچ یا آهک نرم که در پارچه

بقول خودشان گلچه میزنند تا معلوم شود که عید نزدیک است و همه رقم آجیل که دست پرورده خودشان است تهیه 

هانی کنند از قبیل مغز گردو و مغز بادام، فندق و سنجد و گندم، شاه دانه و تخمه کدو و هندوانه و جوزقند و حلوا و سومی

دهند چون اغلب مردها در کنند. ناگفته نماند که کلیه این کارها را زنها انجام میکه از آرد گندم و شیره انگور درست می

گی چون درآمد شد میروند به شهرها تا براي حلوایی و عملهزمستان در ده نیستند؛ چون کار کشاورزي که تمام می

بورند که در زمستان براي کمک خرجی به یکی از شهرها بروند. و اما تعریف دهد مجکشاورزي کفاف خرجشان را نمی

آورند و به کنند و هسته آنرا بیرون میگویند علگ و آن میوه را پوست میاي دارند بنام هلو که خودشان میجوزقند (میوه

تنده و نخودچی که باهم کوبیده و گویند قوطه که از شکر و مغز فندق و بادام و جاي هسته یک گردي که خودشان می

کنند و پس از خشک شدن آنرا با کنند و در آفتاب خشک میمخلوط کرده داخل آن میریزند و مثل گردو گرد درست می

گویند جوز قند و نوع دیگر هم دارند که فقط مغز گردو داخل آن کنند) و مینخ و سوزن مانند گلوبند درست می

گویند باسلوق که آنرا اول مغز گردو کنند و یک رقم هم هست که مین حالت که گفته شد درست میگذارند و با همامی

پزند و آن گلوبند را مغز گردو را داخل آن کنند و بعد از آرد گندم و شیره انگور آشی میرا با نخ سوزن گلوبند درست می

کنند تا خوب روي دو مرتبه و یا حتی سه مرتبه تکرار میآورند و پس از قدري خشک شدن گذارند و بیرون میآش می

گذارند و در آنجا برند و سر سفره عید میمغز گردوها پوشانده شود و پس از اینکه خوب خشک شد مهره به مهره می

لخ است آنرا کنند هسته زردآلود تکنند یا بقول خودشان ترشاله درست میکه زردآلودها را برگه می گفتیم تنده موقعی

گذارند و هر روز آب کنند و مدت سه روز در آب خنک میشکنند و مغز آنرا در آب جوش میریزند و پوست آنرا جدا میمی

کنند که خیلی دهند یعنی روي آتش سرخ میشود و پس از خشک شدن بو میکنند و آنوقت شیرین میآنرا عوض می

با حالت نداري و دست تنگی در موقع عید خیلی خوشحال و با همدیگر صمیمی  شود. اینهاست آجیل عیدخوشمزه می

گیرند و این دید و بازدیدها ادامه دهند و میهستند. اگر آخوندي نباشد و کوچکترها بدیدن بزرگترها میروند و عیدي می

خوشحال و خنده رو باشند،  دارد تا سیزده عید اگر بازهم آخوندي به محل نیاید چرا چون آخوند راضی نیست مردم

کند که مردم را گریان و ناراحت ببیند و در محل ما راهی ندارد جز مردم ساده دل را بر علیه بهاییان همیشه سعی می

هاي دیروز تبدیل به خشم و ها غضب آلود و مهر و محبتگردد و نگاهتحریک نماید تا پاي نا مبارکش میرسد ورق برمی
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فهاي زشت و ناروا نسبت به یک عده قلیلی که جز زحمت و ذلت براي درآوردن یک لقمه نان براي گردد و حرغضب می

خودشان و فرزندان کاري ندارند و کسی نیست به اینها بگوید که این عده مظلوم چکار به کار شما دارند که هرچه در 

وجود خود آنها جز ریا و تزویر و مردم آزاري  دهید. انصاف خوبست اما افسوس که دروجود خودتان است به آنها نسبت می

 کار به مردها عید سیزده از بعد اما و چیز دیگر وجود ندارد. بگذریم هرچه از این افراد شرور بگوییم بازهم کم گفته ایم 

ر طهران د بودند ده اهل مالکین این هم اگر بوده مالکین به متعلق بیشتر ده این امالك اما. شوندمی مشغول کشاورزي

 و بودند شده صاحب پولی مختصر دادن با را امالك این کردند و مالکین غریب که از کاشان و نراق بودند. زندگی می

 و ارباب نصف بطور یا و پرداختندمی را اجاره بود داد قرار هرچه پاییز در که بودند کرده اجاره را امالك این یا کشاورزان

کردند و یک عده قلیلی هم پنج یک کار بودند که چهار سهم ارباب و یک سهم سیم میتق بود درآمد هرچه رعیت نصف

زارع که در حقیقت این عده دیگر خیلی بیچاره تر از بقیه بودند و کشاورزي اینجا چون محل کوهستانی و زمینها به 

د این کشاورز بدبخت از صبح تا خواهند بکارند بایهاي کوچک درست شده بود باید فقط با بیل دستی و هرچه میقطعه

گفتند هفت شام بجاي گاو خودش بیل بزند و کار کند و آبش هم از قنات بود که هر هفت هزار متر زمین که خودشان می

جریب چهار ساعت آب داشت که باید در همه هفته آبیاري کنند و یک هفته روز و یک هفته شب به نوبت و در حال 

گفتند که حاال خوبست، چون در زمان آنها چراغ نبوده و نداشتیم هر شب م ولی پیرمردها میحاضر چراغ فانوسی داشتی

آمدیم از سر تا پا آغشته به گل بود با تمام این مشقات در آخر پاییز کلیه دسترنج که میرفتیم آبیاري صبح که به خانه می

ز شهرهاي نزدیک بروند تا بتوانند یک زندگی سختی را بگذارند بردند و خودشان مجبور بودند که به یکی اآنها را اربابها می

هاي ده پس از خانه داري و بچه داري و دامداري در سابق به کار ریسندگی پنبه مشغول بودند که آنهم به این و اما زن

آید و کردند چون در جاسب هوایش مساعد پنبه کاري نیست و عمل نمینحو بقدري پنبه از دلیجان خریداري می

بافتند که ها پارچه میکردند و با آن نخمجبورند که با اجناس خودشان بخرند و با دوك و چرخ دستی تبدیل به نخ می

کردند و تا حتی گفتند کرباس و با این کرباسها کلیه افراد خانواده از زن و مرد و بزرگ و کوچک لباس درست میمی

کردند و چون کرباس سفید بود و در هر محلی دکان رنگرزي رباس درست میرختخواب و تشک و متکا را از همین ک

کردند و تا حتی گلیم زیر پا و جوال که دادند تا بهر رنگی که دل خواهشان بود برایشان رنگ میوجود داشت که بآنها می

کردند و در حقیقت خودکفا درست میها براي باربردن بود و قناره که مخصوص کاه بود و جورچین و توبره را هم از این نخ

اند به اند و رو آوردهبودند و احتیاجی به خرید پارچه و چیزهاي دیگر نداشتند ولی حالیه آن دوك و چرخ را کنار گذاشته
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کردند و براي خودشان که خودشان سرمایه گذاري میقالی بافی و این صنعت هم سود خوبی دارد ولی براي آنهایی

بافند یعنی اشخاصی سرمایه دار در قم و کاشان که اي ندارند بقول خودشان مزدي میولی اغلب چون سرمایهبافتند می

دهند و کنند و رنگ و وسائل دیگر هم به قالی باف میدهند و قالی را سردار میشغلشان همین است که تار و پود را می

لی بیشتر سودش به کیسه آن تاجر میرود و در تابستان که کار دهند وپس از بافتن قالی اجرتش را به قالی باف می

کنند تا شود همین زنها به کمک مردها بقول خودشان به صحرا میروند و دوش به دوش مردها کار میکشاورزي زیاد می

ه زحمت فقط یک دست برند و آنها پس از اینهمآیند و زحمت کشیده آنها را میمیاوایل پاییز که در باال گفتیم اربابها 

ماند. آنوقت است که مرد بیچاره مجبور است به یکی از شهرهاي دور پینه بسته و یک لباس پاره چیزي برایشان باقی نمی

یا نزدیک برود براي لقمه نانی و زنها هم دو مرتبه با داشتن چندین بچه و گاو و گوسفند به قالی بافی هم مشغول 

خواهم زندگی یک خانوار که در همان ا یک لقمه نان بخور نمیر زندگی را بسر برند و اما حال میشوند تا بلکه بتواند بمی

 اند.کردهخانه خودمان ساکن بودند شرح دهم تا آیندگان بدانند که پدر و مادران ما بیادي حقیر چطور زندگی می

هاي میر مهدي بودیم. وسعت خانه ها و نتیجهه نوهکردیم که همخانه ما که موروثی میر مهدي بوده ده خانوار زندگی می

شد که مثل خودمان که پدر و مادرم و خودم سه نفر بودیم و عموي پدرم زیاد بود. هر خانوار بطور متوسط شش نفر می

نه و در که بیش از ده نفر بودند که هر خانوار داراي یک اطاق و باالخانه که در روي اطاق بود که در تابستان در باالخا

ها اگر داشتند گاو و دیگري کردند و هر خانوار داراي دو عدد طویله و یک حصار که در طویلهزمستان در اطاق زندگی می

گفتند انبار و در آن آذوقه براي گاو و ها ساختمانی بود که میکردند و روي این طویلهرا گوسفند و بز نگاهداري می

گفته نماند که پشت اطاق و باالخانه هم پس اطاقی که براي چیزهاي اضافی گذاشته بودند و کردند. ناگوسفندان انبار می

ها در آن گفتند میان خانه تنوري گذاشته بودند که متعلق به همه خانه بود و هر روز یکی از همسایهدر وسط خانه که می

ود تنوري داشتند که هر روز صبح با چوب و آشغالهاي پختند البته در تابستان. ولی در زمستان هر کدام در اطاق خنان می

خواستند از غذا و چیزهاي دیگر که بخورند در آن تنور سوزاندند و هرچه میزیر پاي گوسفندان که جمع کرده بودند می

رم شوند چون ها گگذاشتند که خود و بچهکردند و روي تنور کرسی میگذاشتند تا بپزد و در نهار و شام استفاده میمی

هواي جاسب ییالقی و سرد است و چهار طرف اطاق از داخل پا به پا بقول خودشان طاقچه درست کرده بودند که تمام 

دادند از قبیل وسایل چاي خوري و غذاخوري و اساس دیگر و باالي طاقچه رف بود وسایل زندگی خودشان در آن قرار می

گفتند کلک و در این اجاق هر نوع غذا البته در و در گوشه اطاق اجاقی بود که می دادندکه آنها را هم همه چیز قرار می
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کردند و هر خانوار چند عدد مرغ داشت که در همان اطاق در کردند و بقول خودشان دیزي بار میتابستان در آن تهیه می

خوابیدند و روز ها و یا رفها میه یکی از طاقچهاي النه برایشان ساخته بودند که مرغها در شبها بخوابند و یا در گوشگوشه

کردند و اما این خانه پدربزرگ خیلی وسیع بود که پس از اینهمه ساختمان باقچه هم در باغچه آزاد بودند و گردش می

کردیم میها دائم در آنجا بازي هاي جورواجور که ما بچهبزرگی هم داشت که همه درخت گردو و بادام و انواع اقسام میوه

ایی جریان داشت که خیلی آب گوارایی داشت که در حدود نصف از اهالی ده براي خوردیم و پایین خانه چشمهو میوه می

بردند و از صبح تا شام همیشه چندین زن و دختر براي بردن آب سرآن چشمه ایستاده خوردن و شست شو آب از آنجا می

شد به بیرون که به صحرا و یک مه بود دربی به بیرون خانه داشت که باز میبودند تا آب ببرند و همانجایی که چش

رودخانه که البته در بهار آب داشت و در بقیه فصول خشک بود دَربی هم باالي خانه بود که میرفت داخل ده و اول 

ها به حمام میرفتند و چون هاي زود مردها و بقیه روزها زنمیرسید به یک حمام بزرگی که مال همه ده بود و اهالی صبح

بستند که در مدت یکسال این حمام را اداره کند  شد با یک نفر حمامی قرارداد میاین حمام عمومی بود اول عید که می

شود و این حمامی هم یک ها دو من بگیرد که هر من سه کیلو میو در عوضی هر نفر بزرگ چهار من جو و گندم و بچه

کردند و که هر روز میرود براي جمع آوري هیزم و خار بیابان و با این چیزها حمام را گرم می پسر داشت و دو االغ

شوي پس از داالنی بلند و تاریک به سر حمام میرسی خصوصیات این حمام از این قرار است از درب ورودي که داخل می

یک حوض آب در وسط این چهار صفه است که گذارند و که داراي چهار صفه است که مردم لباسهاي خود را آنجا می

خواهند لباسی بپوشند پاهاي خود را باید آب بکشند و پس از بیرون آوردن لباس آیند و میمیکه از حمام بیرون  موقعی

شود و باز حوض کوچکی بغل صحن است که باید پاهاي خود را گذرد و وارد صحن حمام میباز از یک داالن تاریک می

گذري گِل و شُل است که باید با پاي گِل داخل خزینه شوند و داخل خزینه که کشند چون از آن داالن که میآب ب

نمایند دیگر معلوم است که آب این خزینه چه قدر بهداشتی همیشه چندین نفر کور و کچل آب تنی و یا شست و شو می

ها پس از اینکه خود را آب مالی هاي دیگر بخصوص بچهفتشوند پر از گرد و غبار و کثااست چون افرادي که داخل می

تراشد و وسیله روشنایی چراغی کشد و سر آنها را مینشینند و یک سلمانی کیسه آنها میکردند جلو درب خزینه می

ام محوطه را کرد که تمسوزد چون آن موقع نفت در دسترس نبود و آن چراغ دود زیاد میاند که یا روغن چراغ میگذاشته

 تاریک کرده بود بجاي روشن کردن طوري بود اگر وضعش را نگویم بهتر است با همه این توصیفها.

دادند که آخوند گفته مدتی به دستور آخوندي بنام میرزا جالل و دیگر اسالم گرایان، بهاییان را به آن حمام کزایی راه نمی
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نیست و بهاییان مجبور شدند که حمامی با دوش بسازند ولی باز به کنید درست اینها نجس هستند و شما غسل که می

ها قصد کرده بود که شبانه خراب کنند ولی موفق نشدند. خدایا تو خود این مردم ساده را حفظ فرما که دستور آن بی دین

بستند که هر روز داد میتا این حد مطیع این دیوهاي آدم نما نشوند و یک سلمانی هم داشتند که در اول سال با او قرار

صبح در حمام کیسه بکشد و در بیرون حمام سر آنها را بتراشد و در تمام سال هر نفر سه من جو و گندم و کوچکترها را 

کردند که در تمام سال گوسفندها را ببرد صحرا بچراند و هر عدد را دو یک من و در همان موقع دو نفر چوپان معلوم می

ها را نباید بتراشد چون وسائل بهاییرد البته این قراردادها قبل از دوره ما بود. در زمان ما سلمانی سر من جو و گندم بگی

شود و به چوپانها گفتند گوسفندهاي بهاییان نباید بچرانی و بهاییان مجبور شدند که به نوبت خودشان سلمانی نجس می

مدیگر را میزدند و اما برویم سر اصل مطلب، بغل این حمام و گوسفندها را به چرا ببرند و سلمانی هم خودشان سر ه

نویسم این درخت بقدري توانم تصویر آن را بکنم ولی از خصوصیات آن میجلوخانه ما درخت چنار بزرگی بود که من نمی

را بقدري که پر سال و تنومند بود که داخل تنه درخت در زمان خیلی قدیم سوخته و خالی شده بود و مردم یک طرف آن

اندازه یک درخت از یک قسمت آن بریده بودند و داخل آن را هم صاف کرده بودند که همان سلمانی محل بروند داخل به

آورند بجاي دکان از این تنه درخت کرد و زمانیکه کاسبی از جمله پنبه دوز یا سفیدگر میبه جاي دکان از او استفاده می

شدند براي استراحت و اگر وسط ده بود، همیشه مردم در تابستان زیر این درخت جمع می کردند و چون دراستفاده می

هاي قوي و بلندي داشت که کردند و این درخت شاخهکار دشواري داشتند از قبیل آب و کمک به همدیگر مذاکره می

 و بشکند  هایشممکن است شاخهکشیده شده بود تا باالي سر چندین خانه که چند نفر بود سودجو به این بهانه که 

 قطعه باال از او و آوردند بود هم نجار و برود درخت باالي بخوبی توانستمی که را نفر یک و رفتند کند خراب را هاخانه

 را پایین هايشاخه خواستمی اگر و نداشتم کارها این به کاري و بودم بچه خیلی آنروز من. ریخت پایین و برید قطعه

را خراب کند و سودجویان چوبها را فروختند و خوردند و یک آثار باستانی را بی  ببرد ممکن بود چندین عدد خانه یکدفعه

کردند و حاال برویم سر مطلب و از جهت از بین بردند ولی تنه او تا چند سال باقی بود و براي دکان موقت استفاده می

ام متعلق به میر مهدي بود و این در زمان خودش ریکه از پیرمردها شنیدهخانه و داخل خانه بطوریکه از پیش نوشتم و بطو

داشتند تا کرده و چنانچه مردم اختالفی میها و ندارها رسیدگی میمیرمهدي دانشمند و خیراندیش و با سواد و به بیچاره

همه فرمانبردار بودند. ناگفته نماند که  گفتهکرد و هرچه که او میآمدند و او اختالفات آنها حل میحتی دهات مجاور می

شده کفشهایش جلو پاش جفت گفتند هرکجا نشسته بود موقعی که بلند میگفتند باسواد ولی آخوند نبوده و تا حتی می
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گفتم که این غیر قابل قبول است که کفش جلوپاي شد از بسکه با خدا بوده و به خدا نزدیک بوده ولی من به آنها میمی

گرفتند، از این داشتند و خیلی از او احترام میسی جفت شود چون او خیلی مردم دوست بود و مردم هم او را دوست میک

اند او بغیر از آخوندهاي این کردهشد که برود مردم براي احترام کفشهاي او را جفت میجهت زمانیکه از جایی بلند می

خواهند تا حتی بقول خودشان بروند خال خیر که می اه و متکبر که موقعیزمان بود که کوه کُفر و خودپسند، خودخو

هایش را جلو پایش بگذارد و بعد هم آفتابه و پس از آب آیستد تا یک نفر یباید و کفشمیسرشان باالي سر کفشهایش 

رهیزکار بود و دو پسر هم داشته هاي ایشان خیلی با تقو و پکند و برایش تا درب بیت خال بیاورد و اما بقول نوه و نتیجه

 و نصراهللا سید بنام یکی هستند معلوم  هایشگفتند سه پسر و دو دختر داشته ولی اینکه فعال نوه و نتیجهکه بعضی می

 به. بود مردم توجه مورد و سرشناس پدرش مثل هم او و بود بزرگتر پسر نصراهللا سید که اکبر میرعلی بنام دیگري

پرسند و از بزرگان جاسب جویا ها میکه مالحسین بشرویه در نراق بود و از جانب جاسبی نراقی موقعی فروغی هاينوشته

اند و گویند اینها در زمان خودشان شیخی بودهکنند و بعضی هم میشوند آسید نصراهللا را از بزرگان جاسب معرفی میمی

گیرد و سر راست به خانه شود و سراغ خانه آسید نصراهللا را میسب میکه نایب امام وارد جا ها موقعیبقول عمو و عموزاده

 که اندبوده میهمان پابرجاست هنوز ایشان تشریف میروند و مدت سه شبانه روز در آن منزل آسید نصراهللا و در اطاقی که 

فت که رضا یک وقتی شما گ او بودیم نشسته بود پیرمردي که هاعموزاده از یکی و بودم جوانکی من است یادم یکروز

ها خواهید آمد و این اطاق را پر از پول خواهید کرد و ما نخواهیم داد خالصه در این چند روز که جناب بهایییعنی 

 مالحسین در آن اطاق بود.

د گفتند در حدوکنند و بطوریکه میمردم از دهات مجاور بسیار خدمت ایشان میرسند و از محضر مبارك کسب فیض می

ام پنج نفر از ده مجاور که نامش واران است خدمت ایشان میرسند و شوند و بطوریکه شنیدهایمان فائز میپنجاه نفر بشرف

شوند که فردا برگردند و ایشان را به قتل برسانند یکی از آنها که شیر پاك که به واران برمیگردند هم قسم می موقعی

شود شبانه به کروگان کند که صالح نیست این کار انجام بگیرد و شب که تاریک مییخورده و حالل زاده بود. فکرش را م

خورد به پسر آسید نصراهللا که میراز هادي نامش بود و او جوانی بود گردد و درب خانه آسید نصراهللا را میزند و بر میبرمی

که مرا ندیده بگیرید و میرزا هادي موضوع را به  دهدگوید و او را قسم میساله. موضوع را به آن می 18تا  17حدود 

گوید و فرداي آنروز و آن اطاق پس اطاقی داشته که هنوز هم به همان حال باقی است و ایشان مهممانها را به پدرش می

کند و یرایی میگیرد و در همان اطاق از آنها پذآیند خیلی از آنها احترام میمیکه آن پنج نفر  برد و موقعیپس اطاق می
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گردند و من خوب یادم هست گوید از اینجا رفت و آنها به ده خودشان برمیشوند، میکه جویاي مالحسین می موقعی

که من جوان بودم در حدود بیست سال داشتم چند پسر داشت که در باطن بابی بودند ولی با اوضاع آنروزها و  موقعی

ا اهالی محل حل شده بودند ولی دیگر انتظاري نداشتند که قائمی خواهد آمد و من رفت و آمد آخوندهاي فاسد کم کم ب

هایشان چون کردند جز یکی از آنها که با تحریک آخوندها که بعداً خواهم نوشت و بچهآشکارا بهایی بودم مخالفتی نمی

ر همه نبودند ولی یکی که خیلی آخوندي کردند البته اینطوآخوندها آنها را مغزشویی کرده بودند به من چپ چپ نگاه می

دید آب دهان به زمین میانداخت خالصه با همان پیرمرد که نامش سید نصراهللا دوم بود و روزها در بود هر وقت مرا می

 آمد خواهد زمانی رضا گفتمی کنم کمکش تا نشستممی پهلویش میرفتم منهم و شکستمی نشست و بادام آفتاب می

هاي ما نخواهند داد باید در برابرش لیره بدهید تا آنکه آنها و این اطاق و پستویش را پر از اسکناس کنید و بچه دبیایی که

گفت عموجان سوره الرحمن کرد بگوید اینطور میدانست و جرئت میراضی شوند و یا از حرفهایی که میزد و مرا محرم می

گفت عموجان با همین لحن یا اینکه اصالً سواد نداشت، طوطی ام میخوانده اي گفتم خیر من فقط جزئی فارسیرا خوانده

کرد خواند و خودش ترجمه میگفت الرحمن یعنی منهم رحمن منم خداي رحیم البته خودش میوار از بر کرده بود. می

بیان که آوردم بیان را که افضل تر از خلق االنسان خلق کردن انسان را علم القرآن آوردم قرآن را براي مردم علم الهیه و اال

تر است. اینطور حرفها نقل روزهاي ما بود و اگر هم آفتاب نبود زیر کرسی باز همه کتابها است تا حتی از قرآن هم افضل

خورم که جوان و بی خیال که چرا حرفهاي او را سر گذشت زیاد بود یاد آنروزها بخیر و من هم حالیه افسوس می

کردم و پسر دیگر میر مهدي، میر علی اکبر بود و او داراي سه پسر بود بنامهاي میر جمال و میر ابوطالب و یادداشت ن

اند که در حال حاضر گفتند سید احمد که در جوانی فوت کرده بود به گفته همان سید نصراهللا آنها بابی بودهدیگري را می

فا بقیه هیچکدام در ذل امر نیستند و بجز حقیر که نوه میرجمال که بجز یکی از فرزندانشان بنام سید محمود آنهم در خ

پدربزرگم بود و به گفته همان سید نصراهللا میر جمال در طهران دکان نان خشک پزي داشته و مشغول بود ولی زن و 

کند ی صعود میسالگ پنج و سی سن در مریضی علت به طهران همان در او و اندکردهمی زندگی کروگان ده در  هایشبچه

گذارد. باز بقول سید نصراهللا و میر ابوطالب بیادي حقیر خیلی پیر و شکسته و زن و چهار بچه اش را بدون سرپرست می

گفتم برویم خانه عمو بود و من بچه کوچکی بودم و چون پیرمرد خوبی بود و او را دوست داشتم. هر شب به پدرم می

به نوبت سه زن گرفته بود چهارده اوالد داشت که پسر آخریش با من همسال بود و پسر طالب و او چون در مدت عمر 

گفت پدر و عمویم هر دو بابی کرد و میایمان میبزرگش سید محمود بود که سه سال از پدر من بزرگتر بود و او اظهار
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ترسید و هر وقت بخانه ما قوام زنش میکرد چون زنی داشت که خیلی متعصب و از ابودند و خودش در ظاهر اظهاري نمی

خواست از اخبار و بشارات امر برایش بخوانم ولی اوالدهاي دیگرش حاضر به شنیدن حرفهاي امري آمد خیلی دلش میمی

 در  هایشهاي دخترش بنام احمد محمدي و بچهنبودند و زیاد هم متعصب نبودند و کاري به کار نداشتند ولی یکی از نوه

و خیلی خوب هستند و دیگري که پدر بزرگ خودم بود که از پیش نوشتم داراي چهار اوالد بود که در شرح  امر ظلّ

هاي ذبیح اهللا مهاجر و ضیاءاهللا مهاجر که در جوانی براي آنها اتفاق افتاده اینطور زندگی خودش خواهم نوشت و از گفته

حسینعلی که این مرد خیلی خودخواه و مغرور و تا حدودي ثروتی از گفتند که در زمان نه چندان دور شخصی بود بنام می

کرد که پدر راه غیر مشروع بدست آورده بود و بطوریکه عمو مهدي تا حدي که با این فرد رفت و آمد داشته بود تعریف می

ل خانقاه بسازم پول خواهم در محشیخ درویش بود و در طهران با دراویش رابطه نزدیک داشته و او بعنوان اینکه می

شد و حقیر زیادي از آنها جمع آوري کرده و در ده خانه بزرگی ساخته که در طهران هم آن موقع مثل این خانه پیدا نمی

هم از نزدیک داخل را دیده. خانه مثل و مانند نداشت اطاقهاي متعدد باغ و باغچه زیاد با گل تزاین یافته و آب نما و 

گفت که یک غالم و کلفت سیاه خریده بود که و چندین نوکر و کلفت داشته که عمو مهدي میتشکیالت متعدد زیاد 

برد تا عاقبت یک روز پس از زجر و کتک زیاد دارفانی را وداع گفتند یعنی کرد و از این کار لذت میخیلی آنها را اذیت می

ها رعیت و چندین گله بز مزرعه خریداري نموده که دهکشته شدند خالصه پس از ساختن این خانه از بقیه پولها امالك و 

بستند و گرفتند و به چوب میگفت میو میش با چوپانهاي متعدد که همه اینها مطیع و فرمانبردار بودند که هرکس را می

د که نسبت با کرده و زنی گرفته بوگفته و در حقیقت او سلطنت میتوانست زور میگرفتند و بهرکس که میجریمه می

شد گفته از جمله کارهاي او در ده اینکه اگر کسی سوار االغ بود و در برابر او پیاده نمیبهبهانی داشته از این جهت زور می

بست. گرفت و به چوب میگرفته و آنها را بوسیله نوکر و رعیتها میو همچنین هرکس که دکمه لباسش باز بود ایراد می

گفت این پاي من همین ضیاءاهللا مهاجر بود که تا این اواخر که پیر شده بود هنوز پایش شل بود و میکه یکی از آنها 

اي و مرا دید و سوقات شیخ است و دیگر عموي بنده بنام سید جالل که پس از چوب زدن زیاد که چرا سوار االغ بوده

د جالل بنام زبیده به مردها گفته که اگر شما اي خالصه براي مردم صبري نماند بخصوص مادر بزرگ سیپیاده نشده

گفتند این زن خیلی شجاع و بی باك بود میرود شود بطوریکه میترسم با پاي پیاده روانه طهران میترسید من نمیمی

در ده  گوید شما اگر شاه هستید شیخ حسینعلیطهران و به هر وسیله بود خود را به ناصرالدین شاه میرساند و به شاه می

شود و او را به کند که ما را از شر این نجات بده و از طرف شاه مأمور فرستاده میکند و از شاه خواهش میما سلطنت می
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گوید و او برادرزنی داشت بنام سید عباسی فخر که دو نفر کنند و او در همان تبعیدگاه دنیا را وداع میطهران جلب می

اي هم بی طرف کردند و عدهاي را دور خود جمع کرده بودند و دسته کشی میهر کدام عده همیشه باهم نزاع داشتند و

گفت به من تو یک دایی داشتی بنام محمد نصیر و این دایی تو اسماً بهایی بود سوختند. آقا مهاجر میدر آتش آنها می

دوید و غیر بهایی میروند محمد نصیر با آنها می ولی طرفدار شیخ بود و زمانی که دارو دسته شیخ براي دستگیري بهایی و

اي را گرفتند و به چوب بستند که یکی از آنها همین ضیاءاهللا مهاجر که در اثر داد میزد که بابیها را بگیرید و عاقبت عده

و از این دنیا گفت در جوانی به مرض ذات الریه دچار شلد و همین محمد نصیر میشکند و تا آخر عمر میچوب پایش می

گفت که شیخ بمن میرود و از او یک پسر و یک دختر داشته که از آنها هم اسمی نمانده است. عمو مهدي ناصري می

ایمان اید خوب من هم حسینعلی هستم چرا به منایمان آوردهاید و به میرزا حسینعلیگفت مهدي چرا شما رفتهمی

آورد در آن زمانی که زنها را در ایران قبول خبر سر از قبر بیرون میز خدا بیآورید. خوب بود آن فرد خودخواه انمی

دادند یک زن باعث شد که جان و زندگیش از بین برود و آثاري از او باقی نماند ولی این نداشتند و گوش بحرف زنها نمی

خاکی وجود ندارد که به اسم حضرتش میرزا حسینعلی شرق و غرب دنیا را زیر تعالیم خود آورده و جایی در این کره 

هاي مهاجر که در اوایل امر شخصی بنام سید مهدي که مردي تعظیم نکنند و اوامر و احکامش را اجرا نکند و باز از گفته

بسیار مومن و با تقوا بود که افرادي مثل محمد تقی و مشهدي حسینعلی و زین العابدین و آغالمرضا و سید ابوالقاسم را 

هاي محمد تقی همه مومن و خدمت گذار بودند که یکی از آنها همین ذبیح اهللا ه مومنین درآورده که حقیر بچهدر جرگ

مهاجر که خیلی شجاع و نترس و زمانی که نایب حسین کاشی براي چپاول و مردم آزاري مردم کروگان آمده بود همین از 

هایم جزء ان بهایی جاي امنی قرار داده که از جمله مادرم خالهدر دوستی با او درآمده و خانه خود را براي زنها و دختر

هایم که زوجه محمد علی روحانی بود و تعریف کسانی بودند که در خانه مهاجر پناهنده شده بودند که یکی از خاله

ا زنها رفتیم به خانه هاي خود را بستند و بکوه فرار کردند و مآمد مردها سفرهکه گفتند نایب حسین می کرد که موقعیمی

که رفتند ما آمدیم خانه این مطلب را هم بگویم که آقاي محمد علی  مهاجر و مدت چند روز در کروگان بودند. موقعی

شوند. که اینها وارد می پسر آغالمرضا و ارباب ده و کدخداي ده بود و خانه بزرگی و همه چیز فراوان داشتند و موقعی

آیند خانه همین آقاي روحانی و خود نایب حسین با دوازده پسرهایش به خانه شیخ میروند چون یماي از مامورین عده

گفت ما که وارد شدیم، دیدیم مسجد ام میاند. خالهگفتند نایب حسین با شیخ دشمنی سختی داشتهاینطور که می

د و هرچه صندوق پر از لباس و اثاث داشتیم همه انبوریا(فرش) داشت و خانه ما هیچ نداشت. اسبها را در باغچه خانه بسته
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اند که تمام باغچه ایم پیش اسبها ریختهرا خالی کرده و بجاي آخور و هرچه مغز بادام و جو و گندم و حبوبات دیگر داشته

 هاي دیگر و کلیه گوسفندها را کشته و کباب کرده وکه هزار متر بود مملو از مغز بادام خورد شد و جو و چینی

دیدند که فرزندان آنها بنام سیدرضا و ملکی و بقیه اي کاش خاله و مادرم زنده بودند و میاند. استخوانهاي آن را ریخته

ماه در همان خانه و  3بهاییان که اگر شما سه روز در آن خانه بودید و پناهنده شده بودید ما و بقیه دوستان مدت 

اب میرفتیم از ترس تمام اهالی اگر شما از ترس یک یاقی به خانه پناهنده درهمان اطاق پهلوي هم بحالت نشسته بخو

کردیم و آنها قصد جان ما را داشتند خاله جان شما که شده بودید و ما از ترس آنهایی که در تمام عمر به آنها کمک می

نام سیدرضا و ملکی و دوستان که در برگشتید و زندگی را از نو شروع کردید و خرابیها را ترمیم کردید اما فرزندان شما ب

کردند پس از چندین سال عذاب روحی و جسمی براي اینکه چرا بهایی هستید و بگفته فالن همان خانه شما زندگی می

شاگرد شیطان هرچه شما را اذیت کنیم ثواب دارد چون آخوندشان گفته بود هر کس بهاییان اذیت کند یک غرفه در 

 .کندبهشت خریداري می

اال چند نمونه از کارهاي این پیروان شیطان برایتان بنویسم زمانیکه هنوز این آشوب اسالمی نشده بود در تمام شبها ح 

بهاییان  بود این شعارشان و کردندمی توهین ما به بود خودشان الیق که آنچه گشتند و شدند و دور ده میجمع می

گذشتند لگد و ودشان امام را دیده بودند توي ماه، از پشت خانه ما که میخ بقول که شبی تا و کروگان یا مرگ یا مسلمان

سنگ بود که به درب خانه میریختند و همان شب زنی بنام خانم سلطان که قبالً زن بهزاد بود که پس از بهزاد ده عدد 

ها بیایید و بینید امام توي ماه است. گفت کور باطنها غیر رسمی کرده بود لگد به درب خانه میزد و میشوهر رسمی و ده

لرزید و گریه ات ملکی از ترس میخاله جان تو که برگشتی زندگی راحتی داشتی ولی همان شب و شبهاي دیگر نوه

اي اذیت کردند که اعصاب آن بچاره را خورد کرده بودند که به هزار مریض دچار شده بود و عاقبت ماها را اندازهکرد بهمی

اي که پس از پیري و یه بهاییان پاي برهنه و دست خالی فراري دادند و دیگر به خانه و آشیانه راه ندادند همان خانهبا بق

شکستگی بدست نوه خود و پسرخواهرت دادي و آنها پس سی سال زحمت و نگهداري آنها آشیانه دربهاي آن خانه را 

ن زندگی شما را به یغما برد ولی خانه خراب نکرد ولی این بی هایش را خورد کردند و اگر نایب حسیآتش زدند و شیشه

ها به دستور آخوندي بنام احمدي که او از طرف شیطان بزرگ یعنی گلپایگانی مامور بود همه زندگی ما را که در دین

انه را هم خراب مدت سی سال با زحمت زیاد و با پینه دست فراهم نموده بودیم گرفتند و ما را مجبور به فرار کردند و خ

گویند از خانه جز تل خاکی چیزي باقی نماند و زمین آن را دست بدست خرید و فروش کردند و دیگر بطوریکه می
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گفت ما وقتی در خانه مهاجر بودیم دخترها را لباسی کهنه پوشانده بودیم و صورتهایشان را سیاه کرده ام میکنند. خالهمی

ان نایب حسین نیافتند خاله جان روحت شاد. زنده نبودي تا ببینی که من با چشم خود بودیم مبادا به دست تفنگدار

هاي کوه که بردند بیابان و در غارشاهد بودم و دیدم که زنهاي بهایی آنهایی که دختر داشتند شبها دخترهاي خود را می

 برویم سر مطلب.مبادا این پیروان شیطان براي ثواب، دختران معصوم را بدنام نکنند و اما 

آقاي ذبیح اهللا مهاجر ایشان داراي چندین پسر و دختر بودند که همه آنها در ظل امر بودند و خودش در اواخر عمر در 

کرد و پس از فوت پسر بزرگش بنام یداهللا که در طهران بود به جاسب برگشته و در خانه پدرش زندگی جاسب زندگی می

سیصد و پنجاه شش بود که در یک شب در اثر سکته درگذشت اما ناگفته نماند که زن او  کرد و در اوایل سال هزار ومی

 در خودشان هم طرفی از و کنند چکار دانستندنمی موقعیت اثر در هم بهاییان و بودند مجهول  هایشمسلمان و بچه

دفن کنند. تلفناً از طریق  را او نوع چه که نداشتند گیري تصمیم جرأت حقیقت در و داشتند قرار جسمی و روحی عذاب

 دفن اسالم دستور به را پدرم باید و هستم مسلمان من گفت بزرگش پسر و آمدند آنها و دادند خبر  هایشدلیجان به بچه

. بودند ناراحت بهاییان از قلیلی عده و کردند دفن را او خودشان قبرستان در و شدند خوشحال خیلی شیطان پیروان و کنم

 و رفتند طهران به ختم از پس  هایشها خاك کنند و بچهها را مردهاند بگذارید مردهحضرت مسیح فرموده گفتیم آنها به

 تا که بود گفته او کردیم دفن اینطور را او که بودند کرده سئوال او از. بود آمده قم از فساد براي شخصی روزي چند از بعد

سوزند و این مردم بی هاي شما با آتش او مییاورید اگر نه تمام مردهب بیرون را او باید است آتش متر هفتصد طرف هر از

کنند تا او را بیرون بیاورند ولی چون سنگین بود و آنها سواد متعصب براي ثواب چند نفر شبانه میروند و قبر را می

د و به خیال خود کار را تمام کرده و نتوانستند او را از قبر خارج کنند. ناچار قدري نفت به امر میریزند و آتش میزنن

شود و تا حتی کفن هم سالم مانده بود و همانطور تا چند روز در معرض دید سوزد و خاموش میمیروند اما فقط نفتها می

ها از آنجا رفت و آمد داشتند و بهاییان که حق عموم بود چون گورستان سر راه بود که مردم از دهات مجاور و ماشین

کردند دخالت کنند چون آنها کارهایش را انجام داده بودند عاقبت مردم دهات مجاور به سر نداشتند و جرأت نمی دخالت

و صدا درآمده بودند که این چه مسلمانی است و چه قانونی تا دوباره خودشان شبانه رفتند و قبر را پر کردند. این بود 

ها و کرد و توي راهضیاء اهللا مهاجر چون در این اواخر پیله وري میشرح حال یکی از پسرهاي ذبیح اهللا مهاجر و اما 

آوردند خانه گرفت و تا یکسال قبل از انقالب در اثر فشار و ناراحتی که به او وارد میجاهاي دیگر خیلی مورد اذیت قرار می

گوید، روحش شاد و بدرود حیات می و زندگیش را رها کرده و به طهران میرود و در همانجا پس از زحمات و مشقات زیاد
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یادش گرامی باد و دیگري مشهدي حسنعلی که داراي چندین پسر و دختر که خوبست شرح حال دو نفر اوالدهاي آنها را 

 بنویسم.

کند که پس از فوت یکی از آنها بنام حاجی غالمعلی که مدتی در خدمت ابن ابهر بود و چون اوالدي نداشتند وصیت می

او را نصف بدهند به مافوق و نصف دیگر را خواهر و برادرانش که نه نفر بودند تقسیم کنند. از این جهت براي نظارت اموال 

از طرف محفل روحانی جوشقان ارباب فضل اهللا آورند و محفل روحانی محل جمع شدند تا بین وراث و مافوق تقسیم 

شود اینها را تقسیم کنید شما گوید نمیکرده و او میمتحدات کار میکنند و یکی از آنها که اسمش شکراهللا بود و در اداره 

کنند و پس از ارزیابی قرار دهم و بقیه وراث قبول میدارم و سهم هرکس را پول میهمه را قیمت کنید و من برمی

تومان بدهد به مافوق او شود دو هزار و هفتصد شود که وراث هر کدام مبلغ سی تومان بگیرند و نصف دیگرش که میمی

اي کنند و نوشتهدهم. وراث قبول میتوانم همه را یک مرتبه بدهم. باید صبر کنید تا من کم کم می گوید که من نمیمی

گیرد و از جمله چیزهایی که متعلق به غالمعلی بود. نصف از یک آسیاب بود که نصف دیگرش نویسند و او مدرك را میمی

توانست بکند  ود و این اسیاب را یکی از برادرهایش بنام اسمعیل که یک دستش افلیج بود و کاري دیگر نمیمال مادرم ب

خواست به برادرش کمک کند و نصفه دیگرش از داد چون او میفقط با این اسباب سرگرم بود که غالمعلی هم چیزي نمی

کند کرده و اول کاري که این آقاي شکراهللا مینمیري پیدا میداد و خودش یک نان بخور و مادرم بود یک جزئی اجاره می

برده و من خودم آورده میگیرد که باید در تصرف من باشد و آن لقمه نانی که برادرش بدست میاسباب را از برادرش می

روزي رسان است. خالصه تمام داد که خداوند کرد و مادرم او را دلداري میبچه بودم، دیدم که آمد پیش مادرم و گریه می

اي را که باید به فوق بدهد باال آب و ملک و اسباب و غیره را در تصرف درآورد و هیچ به هیچ کس نداد تا حتی نصفه

کشید تا حتی چندین مرتبه ارباب فضل اهللا از جوشقان بهمین منظور آمد و در حضور محفل به او تذکر دادند و او آخرین 

دانم، شما چکاره هستید و کار به این کارها نداشته هد که به شما مربوط نیست. من خودم بهتر میدمرتبه جواب می

دانسته گوید یا نصفه مرا بخر و یا به من بفروش و چون میگیرد به مادرم میباشید و پس از اینکه اسباب را از برادرش می

مادرم هم دیده بود که چیزهاي برادرش را گرفت و هیچ به  شود بفروشد وکه مادرم پولی ندارد که بخرد مجبور می

فروشم. او هم از سر لجبازي هر روز با یک دسیسه تا هیچکس نداد. گفت من پول ندارم بخرم و سهم خودم را هم نمی

هم بلکه آنها را خسته کند و اسباب را به مفت صاحب شود. ولی مادرم به هیچ وجه حاضر نبوده بفروشد و از سودش 

ها را با قدري تریاك خریده بود و هر وقت براي کرد تمام امنیهصرف نظر کرد و چون این مرد در اداره مخدرات کار می
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کرد با او گرفتند از این جهت هرکاري میکردند همیشه طرف او را میکرد یا کسی از او شکایت میکسی شکایت می

کنم و اما از عاقبت کار این شوم بخدا واگذارش میگفت من حریف او نمیکسی کاري نداشت از جمله مادرم بود که می

 او به گوشی و گرفتندنمی تحویل را او هم  هایشمرد بگویم که خودم دیدم به مرض مهلکی گرفتار شده بود که زن و بچه

قبت با چه ذلتی از دنیا رفت و تمام عا تا کردمی نگهداري او از و بود دامادهایش از یکی که اسمعیلی امراهللا فقط دادندنمی

 خوبی زندگی هیچکدام هم  هایشاندك زمانی مانند پر کاهی باد برد و بچهثروتی که حق و ناحق جمع کرده بود به

 همان برادر و حقیر مادر و پدر العالمین زین اما و. خدانشناس فرد یک آزاري مردم و زورگویی نتیجه بود این. ندارند

کردند او شخصی بود با ایمان و خیلی که او برعکس برادرش بطوري که مردم ده همه تعریف او را می حسنعلی مشهدي

دانسته که شوهرش بهایی رحیم دل بود و زوجه اي داشته که دختر مال ابوالقاسم بود. این زن که دختر مالي ده بود و می

آید و داراي دو برادر که یکی از آنها دیوانه بود بطوري که چندین بار می است ولی خیلی نسبت به شوهرش وفادار بود و او

شکند که تا آخر هاي پهلویش را میگفتند لگد زده دندهام میو شوهرش را کتک میزند بطوریکه مادرم و خاله خواهرش 

هستی باید با من بیایی تا تو را شوهر گوید تو به این شوهر حرام گیرد و میعمر معلوم بود و عاقبت دست خواهرش را می

گوید تو برو زن خود را شوهر بده من شوهر دارم و هیچ دلسوزي و بدهم و آن با تمام شجاعت در جواب برادرش می

احتیاجی به تو ندارم و پس از مدتی آن زن از اثر نامالیمات روحی و از دست آن برادر آخوندزاده خود و شرارت همیشگی 

گذارد و شوهرش هم پس از مرگ زنش که بهترین وفادار و دوست او دنیا میرود و شوهر مظلوم خود را تنها میاش از این 

کند و تنها کسی که براي شود و دستهایش لغمه پیدا میبود و از دست دادن یکی از پسرهایش از غصه به سکته دچار می

بود و بچه دار شده بودند و داییم هم از پیش پدر رفته بود. تنها هایم همه شوهر کرده ماند مادرم بود چون خالهاو می

گفت که پدرم خیلی کردم و او اینطور میکرده و من از خصوصیات پدرش سئوال میمادرم چند سالی از او پرستاري می

اي داشت بنام سید هکرد که پدرم همسایگذشت و برایم تعریف میمؤمن که هیچوقت از روزه و نماز دعا و مناجات نمی

نشست و همینکه باقر که مردي بود فضول و حرف زشت زن و مسجدي بود و نزدیک خانه ما همیشه جلوّ آن مسجد می

ها درست بهاییگفت االن اگر حضرت رسول بیاید و بگوید که این دینی که اینها دارند یعنی افتاد میچشمش به ما می

کنم و دین اینها را قبول ندارم و حرفهاي زشت و ناپسند که الیق د باقر هستم قبول نمیاست و قائم ظاهره شد من که سی

کردیم برویم سر کوچه و از شد، ما جرأت نمیکه ماه رمضان می کرد موقعیرهبرانشان بود میزد از آن جمله تعریف می

کردیم ولی از جوي درب خانه استفاده می جوب آب برداریم براي شست و شو و حتی براي توالت چون براي آب ریختنی
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خواهند با خواهند غذا بپزند یا چاي درست کنند و حتی وقتیکه میها میگفت فالن فالن شدهدید میکه او می موقعی

 ما صیام ایام زمانیکه در و گفت؛می ما به بود خودش الیق هرچه و شدمی بدگفتی مشغول آفتابه آب بیاورند و بروند خال، 

بستیم و  خواستیم بخوابیم قدري نان و پنیر و مغز و گردو در دستمال میخواستیم روزه بگیریم شب که مید که میشمی

شدیم چون آن موقع ساعت کسی خواند بلند میگذاشتیم تا هر وقت خروش سحر میباالي سرمان با یک لیوان آب می

خوردیم و در تاریکی چند مناجات شدیم و در تاریکی آن نان و پنیر را میمی نداشتن و باید با صداي خروس سحر بلند

آمد خبر هرچه الیق خودش بود و بدهنش میکردیم روز بعد آن مرد فاسد از خدا بیخواندیم چون اگر چراغ روشن میمی

پدر بزرگ و مادر حقیر که با این زحمت و گیرند. این بود سرگذشت ها حاال روزه میگفت که این فالن فالن شدهبه ما می

 ذلت باید معتقدات خودشان را حفظ کنند و حال برویم سر زندگی سیدباقر که به کجا و چه از او باقی ماند.

گفتند پسر معلوم نبود پسر است یا دختر چون تا این او داراي دو دختر و یک پسر بقول خودشان بود چون او را که می

شناختم که نه زن گرفت و نه شوهر کرد و قدري مال از پدرش داشت یر که زنده بود و من او را خوب میاواخر بیادي حق

که همه را فروخت و با حسرت و بدبختی زندگی سختی را پشت سر گذاشت و بدورد حیات گفت که خرج کفن و دفن را 

که بی شوهر و سرپرست با مریضی سخت از دنیا  مردم دادند و دخترهایش هم روزگاري بهتر از او نداشتند. یکی از آنها

اند هیچکدام ولدي ندارند یادگاري از آن مرد خودپسند رفت و دیگري هم که شوهر کرد و چند اوالد داشت که االن زنده

 شاگرد شیطان باقی مانده باشد.

  کوه ماند بسی و برف رفت بسی                      کوه چه کش ستم و  برف چو ستمگر 

 او از که  هایشنویسم. صدها نفر از نوه و نتیجه ها را میو اما زین العابدین که خصوصیاتش را نوشتم و االن که این جمله

 هايگفته از بنویسم مادر و پدر همین به راجع هم جمله چند و هستند خدمت مشغول و امر طول در همه. ماند بیادگار

نویسم چون مادرم چندین هاي خاله میگفت اینکه از گفتهام میوشد. خالهنفر دنیا به را دین که بدانند آیندگان که امخاله

کردم چون هم خاله بود و با نوه اش ازدواج کرده ام از دنیا رفته بود و من بیشتر در خانه خاله زندگی میسال زودتر از خاله

گفت پدرم که از دنیا رفت و موقع تقسیم ارث برادرم فضل اهللا کرد و میها را برایم تعریف میبودم و همیشه این گذشته

گفت باید ارث پدر را به قانون اسالم تقسیم کنیم یعنی پسروار و دختروار گفتیم چون ما که بهایی هستیم خودمان قانون 

بست قدري داریم. گفت اگر من مطابق قانون شما سهم بردارم کربالیی سید حسن به من خواهد گفت بی بی خاله خو

 راجع به بی بی خاله و کربال سید حسن بنویسم.
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گفتند اما گفتند آقا خاله و به دختر خاله هم بی بی خاله یا به عمو میدر زمان نه چندان دور پدران ما به پسرخاله می

ام م با برادر خالهعمو و دختر عمو بی بی عمو. همینطور به پسر دایی آقا دایی و دخترش بی بی دایی و کربال سید حسن ه

خواست سهم زیادتر بردارد این مطلب را بهانه کرده بود که یعنی او بمن خواهد گفت دختر پسر خاله بودند و او چون می

خاله و سید هم مردي بود مسلمان و خوب. برعکس برادرش ولی قدري شوخ و بذله گو بود در ضمن مؤذن ده هم بود. 

هاي دایی فضل اهللا بغیر از زوجه محمد علی روحانی که تا حدودي وضع مالیش خوب باري برویم سر مطلب این خواهر

خواستیم دلش را  بود بقیه خواهرها که سه نفر بودند همه ندار و بیچاره و گفته بودند چون ما یک برادر داشتیم و نمی

زیر پا گذاشت و ما مقصر نبودیم ولی او کردیم ولی او بود که دستورات حق را خواست رفتار میبشکنیم هر طور که او می

 و کردندمی زندگی طهران در  هایشزد و چون بچهدر اواخر عمر به مرض روحی دچار شده بود و دائم از قسمت حرف می

 زنی اما دارند نگاه خود نزد و ببرند را او که نشدند حاضر آنها چون بودم مونس و همدم او با  هایشبچه از بیش حقیر

کرد و حقیر هر روز بخانه آنها میرفتم و سري میزدم که اگر کاري اشت که همیشه از او پرستاري مید باوفا و خوب خیلی

 از پیري و روحی مرض همان با عاقبت تا کردممی رسیدگی آنها به  هایشدارند برایشان انجام دهم و خیلی بیشتر از بچه

از شاگردان شیطان متعصب بی خبر از خدا خراب کردند و  یکی دستور با بعداً که بود ده همان در هم قبرش و رفت دنیا

گذرند هاي از خدا بیخبر تا حتی از قبر مرده هم نمیسنگ قبرش را هم خورد کردند. شما مالحظه نمایید که این بی دین

لقاسم که در زمان مالابوا بنام بود شخصی گفتمی امخاله باز که آنجا تا شد العابدین و اما چون ذکري از برادر زن زین 

خودش خیلی بانفوذ و پیشویی هفت ده بود و همیشه از دهات مجاور براي سئواالت و رفع اشکاالت و دادن سهم امام 

ها خواهند بود. او از این راه سواد و نادان در این دنیا باشند، این احمقهمیشه درب خانه اش شلوغ بود تا این مردم بی

زیادي از مال مفت جمع کرده بود از آب و ملک و خانه و اثاث فراوان و چندین نوکر و کلفت بود که مجانی کار  ثروت

آزار و گفت مردي بود تا حدودي بیام میکردند. او داراي دو پسر و سه دختر یکی بنام محمد حسن که اینطور که خالهمی

یار زورگو و مردم آزار که تا حتی پدرش را هم مجبور کرده بود تا تمام آرام اما برعکس پسر دیگرش محمد آقا بود که بس

داراییش را که بادآورده بود به او ببخشد و بقیه اوالدهایش از ارث محروم کند چون این اوالد مثل خودش نادرست بود. در 

کرد ولی او دیگران دراز میصورتیکه یکی از دخترهایش که زن مشهدي تقی بود در این اواخر دست سئوال پیش اقوام و 

شد و از گفت او اسبی داشت که هر روز سوار میام میداشت. خالهبا دیدن خواهر و برادر بدبخت دست از رذالت بر نمی

ها فحش و ناسزا بهاییکرد و به پایین ده تا باالي ده میرانید و تفنگی هم بر دوش داشت و گاهی یک تیر هوایی شلیک می
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ت. پس از اینکه پدرش کلیه داراییش را به او بخشید و او را در نراق برایش زنی گرفت و از آن زن داراي یک پسر گفمی

 هر و کردندمی زندگی بدبختی  ها در صورتیکه برادر و خواهرش در این اواخر بابهاییشد ولی کارش زور گفتن به مردم و 

و آخوند خدا نشناس همه عیب بود کلیه اموال  بودند ایستاده کمک یک براي خواهرشان هايبچه از یکی خانه در روز

بادآورده را به یک فرد رذل بخشید و رفت آنجاییکه باید برود و جان ملتی را راحت کرد و پس از اینکه کلیه اموال را به 

لهی دچار و از جهان اي گرفتار شد و به عذاب اتصرف درآورد و به چند رعیت سپرد. در جوانی به مرض عذاب دهنده

هیکل سراسر شرارت خود را به زیر خاك برد و کلیه آن ثروت به پسر یکساله او منتقل شد. طولی نکشید که دست قضا و 

قدر آن پسر را هم به پدرش ملحق کرد و کلیه اموال به آن زن که از نراق آمده بود رسید و خواهر و برادرش همچنان 

ن چون نراقی بود، رفت نراق و شوهر کرد و با شوهرش آمدند و از این ثروت سراسر حرام مستحق و پریشان بودند و آن ز

کردند. طولی نکشید که شوهر دوم هم بدرود حیات گفت و زن هم تنها ماند و این ثروت بادآورده و چندین استفاده می

ید و در بستر مرگ خوابید و چون وارثی کرد تا پس از مدتی او موتش رسرعیت خدمه که چند سالی با این ثروت بازي می

گشت. گفت این ثروت بمن میرسد نبوده آقاي فخر که از پیش هم ذکرش شد و قدري هم ناراحت بود و عقب شر می

ایم. اهالی ده هم گفتند به دولت چون او زن دایی من بود و رعیتها هم گفتند به ما میرسد که برایش زحمت زیاد کشیده

یک مدرسه بسازد ولی چون پول حاللی نبود در کار خیر درست نشد و آقاي فخر با رعیتها بهم ساختند و  میرسد که اینجا

نوشتند و آخوندي بنام موحدي را این مال تطمیع بگفته شاهدان نزدیک او مرده بود و اینها باالي سر مرده وصیت نامه می

چند شاهد هم از خودشان درست کردند و او را به خاك سپردند و کردند تا وصیت نامه را بنویسد و انگشت مرده را زدند و 

اند تو که دیدي مرده پس از اینکه دادگاه اطالع پیدا کردند و آنها را خواستند بطوریکه شنیده شد به یکی از شاهدان گفته

هم سهم خودش و هرچه خواست انگور بخورد، بخوردش دادند و آقاي فخر چرا امضاء کردي. جواب داده امام رضا هم نمی

خودش داشت که از راه غیر مشروع بدست آورده بود همه اش را از سوراخ وافور دود کرد و عاقبت از بی تریاکی جان به 

گفت هر روز ام که میجان آفرین تسلیم کرد و آن دو رعیت هم دیگر روز خوش ندیدند و خانه مالابوالقاسم که بقول خاله

هاي خود را تقدیم دارند و سئواالتشان را مطرح کنند. اآلن آن خانه با انتظار نوبت بودند تا هدیهچندین قاطر و االغ در 

گویند اینجا کنند و میخاك برابر است و جاي همان اطاقی که چندین نوکر و کلفت برایش ایستاده بودند، کشاورزي می

 باشد.تن هنر نمیشکس دل آور بدست دلی یتاتوان روزگاري چه و دنیایی چه به شود هرچه بکاري خوب می

گفتند که آغالمرضا فردي بود بسیار مومن و با سواد که در آقاي مهاجر که میاما برویم سر سرگذشت آغالمرضا که بگفته 
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جوانی دین بهاییت را پذیرفته و تا آخرین نفس از جان و مال هیچ دریغ نداشتنه و زنی هم داشته که خیلی با عصمت و 

ها که بهایی بود ولی آن عفت بود و نسبت به شوهرش وفادار و این زن سه برادر داشته بنام محمدتقی پدر همین مهاجري

اند. ضیاءاهللا دو که بنام عبد الوهاب و پدر جعفر قلی که این دو بسیار خودپسند و نادان و خیلی ستمکار و بدطینت بوده

هایت رفتند که آغالمرضا را بکشند یعنی برادرزنش من هم رفتم درب آب گفت که من بچه بودم گفتند عمومهاجر می

اند که خون زیادي جاري بود و او بروي زمین افتاده آنها چون از انبار که نزدیک خانه آغالمرضا بود. دیدم سر او را شکسته

کنند و در بین خانه کتک دا میتوانستند داخل خانه دست به جنایت بزنند. او را صکردند، نمیخواهرشان مالحظه می

اند و آنجا ایستاده بودند و زنش چون داخل خانه مشغول شکنند و بخیال آنکه او را کشتهزیادي به او میزنند و سرش را می

دهند که شوهرت را کشتند. سراسیمه بیرون میرود و به بدن بی جان او میرسد که در روي خانه داري بود به او خبر می

فتاد هر اند. به محض اینکه چشمشان به خواهرشان افتاده و خون از سرش میرود و برادرهایش هم که اینجا ایستادهزمین ا

خواهیم تو را شوهر بدهیم. این دیگر کشند. تو باید بیایی میگیرند و تا چند قدم او را به زمین میدو دستهاي او را می

کنند و او را از ها وساطت میبا شیون و ناله نفرین به جان آنها و همسایه شوهر نیست و به تو حرام است و خواهرشان

برند و آن دو گوید بروید زنهاي خودتان را شوهر بدهید و با کمک مردم آن نیمه جان را به خانه میدست آنها رهانید و می

آمد و و شاهد اوضاع بود که هرکس میبرادر هنوز آنجا نشسته بودند و بگفته ضیاءاهللا مهاجر که خودش آنجا نشسته 

 و اندکشته که است روباه خون گویندمی جواب در آنها کرده این خونها که اینجا ریخته چه است؟ میرفته و سئوال می

 برود باید او گویدمی و کندمی دخالت وقت حکومت زخمها، بستن از پس و جان نیمه همانحال با آغالمرضا از بشنویم حاال

فرستند و او را با همانحال مریض و سر زخم ا معلوم کنند و او را با زنش مانند یک مجرم به قم میر تکلیفش آقایان تا قم

شود و تا بتواند هر کند و با چرخ پنبه ریسی مشغول ریسیدن پنبه میبرند. زنش هم در قم اطاقی کرایه میبه زندان می

 دیگر کاري موقع آن در چون و کند  ین خرج خود و شوهرش که مریض است، تهیهروز سري به شوهرش بزند و هم از ا

 تا بود این کارش زیادي مدت مومنه زن این و اندبوده کرباسی کردن درست و پنبه ریسیدن شغلشان زنها تمام نبود

ی از مردم بعض میزدند کتک را او که موقعی که نماند ناگفته. گردندبرمی ده به دوباره و سازندمی آزاد را او که سرانجام

دهند ما باید این لکه ننگ را از دامن خود و خواهرمان پاك گویند چکار به کار او دارید جواب میاصالح طلب به آنها می

دهد غافل از اینکه عذاب در وجود خودشان است و کنیم و دنیا را از وجود او خالص سازیم. چون بودن او ما را عذاب می

خواهند با نادانی و جهالت و تقلید از یک فرد خبر و پیرو شیطان به کلی خدا را فراموش کرده و میدو نفر از خدا بی این
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آخوند که اصالً با دین و خدا دور و هرچه الیق انسانیت است آخوند دور است و همیشه دست بکارهاي غیر انسانی میزنند 

گردد و از ایشان دو اوالد باقی کاري بیناست خالصه آغالمرضا به ده برمیغافل از اینکه خداوند بزرگ است و در هر 

ماند بنامهاي محمد علی و بدیعه و از آقاي محمد علی هفت فرزند و از بدیعه خانم شش فرزند که در حال حاضر از دو می

در ظل امر و بنام امراهللا زنده و آنها چندین نوه و نتیجه که آنها در پنج قاره دنیا و در هر گوشه جهان حضور دارند و 

خواستند چراغی را که ایزد روشن کرده خاموش کنند و سرافراز زندگی آبرومندي را دارا هستند؛ زنده نیستند آنهاییکه می

خواستند با دست ناپاك خود و بقول خودشان لکه ننگ را پاك کنند بگفته حال بشنویم سرگذشت دو نفري که می

به چه سرنوشت شومی گرفتار شدند. جعفر قلی که مردي بود شکارچی که دستش به خون هر جانداري ضیاءاهللا مهاجر 

آلوده بود وسیله کارش که هر روز براي مخارج زندگانی و خوش گذرانی به شکار میرفته باز بگفته آقاي ضیاءاهللا روزي از 

خورد. رسم شود و در بیابان به چوپان جوانی بر مییروزها مطابق همه روزها براي پیدا کردن شکار راهی کوه و بیابان م

گرفته خواسته نهار بخورد اگر چوپانی به او نزدیک بود، نان خشک از آن چوپان میبود که هر وقت در بیابان کسی می

گرفته و گر میهاي دیآمد، فقط نان با خود داشته و از چوپان از قبیل شیر و کره ماست و پنیر و چیزچون از خانه که می

گوید قدري نان خواسته او را تنبیه کند به چوپان میکرده و این خودخواه و نادان از آنجاییکه خداوند میمصرف می

دهد همه چیز در خبر که با چه فردي روبروست، جواب میخشک به من بده تا نهار بخورم. چوپان بیچاره از همه جا بی

خواهید بردارید و این رسم بود که چوپانها که در شب و روز در بیابان ما بروید و هرچه میخورجین و بار خر است. خود ش

و در عقب گوسفندان هستند، خري هم دارند که هرچه اساس دارند در خورجین و بار خر است و آن خر هم عادت دارد 

خواهی حسابت را دهی. میمن دستور میگوید فالن فالن شده تو به که در بین گوسفندان چرا کند و او به چوپان می

برسم و تفنگ را به سوي او نشانه میرود به خیال آنکه او را بترساند ولی از آنجاییکه دست قضا باید کار خودش را بکند 

شود و تیرانداز بدبخت نادان شود و جوان بیگناهی نقش بر زمین میخورد و تیر رها میخود به خود دستش بماشه می

کند و این لکه ننگ از سر مردم اي ندارد و بسمت دهات کاشان فرار میاي جز اینکه فرار را بر قرار ترجیح دهد چارهرهچا

آورند که ما قاتل را شود و آن چوپان از اهالی نراق بود. اقوام و بستگان و عده دیگر به ده ما هجوم میجاسب پاك می

شود که در کجاي بیابان انیم و پس از چند روز جست جو و تفحص معلوم نمیخواهیم تا او را بسزاي خودش برسمی

گوید حاال که قاتل فراري است شما باید خونبها بگیرید آنچه آب و ملک و خانه و مخفی شده و حکومت وقت به آنها می

با عسرت و بدبختی از دنیا دهند و بستگان مقتول میروند و خود قاتل در دهات کاشان اثاث که داشته عوض خونبها می
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شود و شود و بقولی از عسرت و نادانی جوان مرگ میمیرود و پسري به نام رضا که او در پانزده سالگی بقولی مریض می

شود و برادر خیانت کارش هم روزگاري بهتر از این نداشته. پرونده یک فرد خودخواه، مغرور و ناراحت تا ابد بسته می

گوید و به تریاك که هرچه داشته در راه تریاك داده و با دست خالی و یک عمر بدبختی بدرود زندگی می فردي بود معتاد

ماند تا درسی از گذشتگان خود بگیرند و این بود سرگذشت مختصري از غالمرضا و چندان کسی هم از او بیادگار نمی

شود با قدري تفاوت اگر او را گرفتند و اریخ تجدید میدید که چطور تبود و میبستگان ولی ایکاش آغالمرضا زنده می

اي و پس از کتک خوردن و زخمی شدن در نظمیه کتک زدند بجرم اینکه چرا بهایی هستی و با خواهر آنها ازدواج کرده

ذا براي آنروز و شهربانی امروز زندانی کردند و زن او را آزاد گذاشتند تا بتواند با پنبه ریسی خرج خودش و دوا و غ

هاي او را بنام ملکی و بشرا به جرم شوهرش تامین کند اما در آبان ماه یکذهزار و سیصد بیست و سه شمسی دو نفر از نوه

اید با شوهرهایشان بنامهاي سید رضا و سید حبیب پس از بردن با مشقت زیاد تا قم اینکه چرا با عقد بهایی ازدواج کرده

و هیچکدام را اجازه خروج از زندان ندادند. این است روش و کردار آن دسته از .... بنام  در همان شهربانی زندانی کردند

اند نگذارند مردم خورشید سعادت را ببیند و از این بند آخوندي نجات پیدا کنند، از خدا خواهیم که آخوند که در صدد

اند پاره گرداند و حال برویم و گردن آنها گذاشتههمه را هدایت فرماید و براه راست بگرداند و زنجیري که آخوندها بدست 

 هاي سیدابوالقاسم فردوسی.سر مطلب

گفت برادرم در اوایل جوانی در مدرسه فیضیه قم به تحصیلی علم مشغول بود و در قمرود با بگفته خواهرش که می

شود و چون هم پس از تحقیق بهایی میکند و خودش شود و در همانجا با دختر بهایی ازدواج میاشخاصی بهایی آشنا می

کردند. ایشان هم سوادش خوب بود و یکی از مبلغین امر بهایی بود و در آن زمان در جلسات روزه خوانی شرکت می

شد و حقیر خوب یادم است که بچه بودم، یک روز ایشان پاي خودش همه جور وارد بود ولی مستمع در جلسات حاضر می

آخوندي بنام میرزاجالل باالي منبر بجاي روزه خانی و مدح حضرت سیدالشهداء بناي بدگویی از دین منبر نشسته بود، 

کردم و چندان از این چیزها سر در بهایی و رذالتی که کلیه آخوندها دارند البته ما بچه ها آنروز بیرون از حسینیه بازي می

دهد و و با چند آیه قرآن به او جواب می شودمی بلند فردوسی يآقا کردندمی تعریف مردم بعدها بطوریکه آوردیم، نمی

کنی البته با لحن مسالمت آمیز و مالیم گوید اینجا متعلق به سیدالشهداست تو چرا به مقدسات دیگران توهین میمی

ریکه عادت تمام این شود بطوبیند او سواد خیلی بیشتر از خودش بیشتر دارد و با دالئل دارد محکوم میوقتی که می

کند و مردم ساده لوح و بی سواد بر علیه این مرد فاضل تحریک و شاگردان شیطان اینطور است بناي داد و بیداد بلند می
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کنند. قبالً نوشتم بدستور محفل و کمک عاقبت کتک زیادي به او میزنند و از حسینیه تا درب خانه اش او را تعقیب می

اي بود و از دهات مجاور هم براي دهد چون زن خیلی با سواد و فهمیدهها میراي بچهکاري زنش کالس درس ب

شدند و این کار چند سالی طول کشید تا اینکه قدري ازمردم جاسب دل زده شده و تا سوادآموزي به کالس او حاضر می

هند برود کاشان و در آران مشغول دشد و از طرف دیگر از کاشان به او پیشنهاد میحدودي هم زندگیش تامین نمی

کند و تعداد زیادي از شاگردان خودش را بی سرپرست و در حقیقت بی پدر گذاشت و رفت تدریس شود. ایشان قبول می

ماند که یکی از پسرهایش که از آن شاگردها حقیر بود و از این زوج محترم چهار فرزند که سه پسر و یک دختر باقی می

فردوسی که در اوایل انقالب به جرم بهایی بودن و عضو محفل بدست این ..... که روي یزید و شمر را سفید بنام فتح اهللا 

کنند تا ها هم فعال در خارج ایران در ظل امر زندگی میشود که روحش شاد و یادش گرامی و بقیه بچهاند، شهید میکرده

 از شر این آخونهاي ... بدور باشند، بگذریم.

نوشتم که پدربزرگ حقیر میر جمال که او هم بابی بود پدرش میرعلی اکبر و او پسر میر مهدي و اما میر جمال  از پیش

 داشته هم فراوان ملک و آب و اندکردهمی زندگی ده در  هایشدر جوانی طهران دکان نان خشک پزي داشته ولی بچه

آمد و چون پول زیاد هم داشته می ده به  هایشبچه و زن دیدن براي یکدفعه مدت هرچند بود کاسب طهران در چون

کاشته و داده میرفته. میر ابوطالب هم آنها را میخرید و بدست برادرش میرابوطالب میملک و اسباب و چیزهاي دیگر می

هزار سیصد و گفتند بین یک هزار و سیصد هفتاد و تا یک ها میداده بطوریکه عموزادههایش میقسمتی به زن و بچه

گوید و او داراي چهار اوالد بود که اند در سن جوانی بدرود حیات میهشتاد قمري به عللی نامعلوم که اقوام نفهمیده

شود که این بچه شش گذشته و به همین دلیل میکوچکه پدر حقیر بود بنام سید علی که فقط شش ماه از سنش می

گویند قدمش نامبارك بود و او را بقول گیرد. چرا میو برادر و خواهرها قرار می ماهه از آن موقع مورد نامهربانی مادر

کرده و کسی گوش کردند که این بچه ساعتها گریه میاند بطوریکه بزرگترهاي فامیل نقل میدانستهخودشان سر خوره می

گفتند این بچه گناه است ها میو موقعی که همسایهاند بی اعتنا و بی خیال بوده داده و خیلی نسبت به این بچهبه او نمی

دادند که این بچه سرخوره است و باید سر خودش را بخورد از آنجاییکه کنید، جواب میچرا شما با او اینطور رفتار می

ا یعنی برادر کرد آنهماند بطوریکه خودش تعریف می ها زنده میها و بی اعتناییخداوند حافظ هر سر است تا تمام سختی

کرد که اي که ما یتیم و بی پدر باشیم از چیزهایی که تعریف میاند که تو باعث شدهکردهو خواهرها دائم او را سرزنش می

رود تا گفت ببینید که این سر خوره کچلی هم سراغش نمیخواهرم و برادرم کچل بودند و من کچل نشده بودم مادرم می
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گذاشت که من هم کچل شوم ولی هاي زخم سرش را روي سر من میخارانید، تکهرش را میکه س حتی برادرم موقعی

خواهد خواند و مرا گفتند نمیخدا نخواست، سالم ماندم و برادرم را فرستادند مکتب و سواد دار شد که همه کتابی را می

راي مردم کار کنم از قبیل چون رانی و کود بري و فرستادند بدرس بخواند او باید کار کند و قدري که بزرگتر شدم مرا می

شد و از چون کارهاي دیگر که یک مرتبه مرا فرستادند چون رانی و چونکه با قاطر بود و او هم کوچک و حریف نمی

شکند و او را به هاي پشتش میشود و دندهشود و در داخل چون تمام بدنش مجروح می(خرمن کوب) بزیر آن پرت می

کنند که اینهم کار کردن است و اصالً توجهی به د که هیچ، قُرقُر هم میکننآورند ولی اقدامی براي بهبود او نمینه میخا

هاي پشت کمرش شکسته و باال آمده شود که تا آخر عمر که در حدود چهل سال بیشتر نداشت سه عدد از دندهاو نمی

کند که تا چه حد گفتند کمر کج وقتی آدم فکر میم بود که مردم به او میبود که بطور واضح از روي لباس بلندش معلو

باید مردم خرافاتی و از فرهنگ به دور باشند که با فرزند خود اینطور با قساوت قلب رفتار کنند. در صورتیکه مادرش با 

دا و رسولی را قبول نداشت و که هیچ خ داشتن چهار اوالد کوچک و از دست دادن شوهر فکرش را نکرد و با یک مردي

گفتند او فقط آمده بود ازدواج کند تا مالی که شناخت ازدواج کرد و در حقیقت اینطور که میفقط حقه وافور را می

میرجمال در والیت غربت و با زحمت بدست آورده بود از بین ببرد که همین کار را هم کرد و او بجاي یتیم نوازي و امانت 

ها و یا گول زدن این زن بی عقل ساده بی فکر هرچه بود همه را از بین برده تا بعد از ردن مال این بچهداري بفکر خو

خبر مانده بود، بین اینکه آنها قدري بزرگ شدند جزئی از ملک و اسباب و خانه هرچه دیگر از پیش این فرد از خدا بی

برسیم خوبست دو چیز را که در اینجا اسم بردم که وسیله  کنند و اما پیش از آنکه به بقیه ماجراخودشان تقسیم می

 و آهن از که ابتدایی است ايوسیله چون امنوشته که بود ابتدایی بود ممکن است آیندگان ملتفت نشوند یکی از آنها چون 

 آنها و بستندمی قاطر و االغ و گاو عقب به آنرا که دیگر چیزهاي و جو و گندم سیفال کوبیدن براي کردندمی درست چوب

ام وافور بود این وسیله متعلق به اشخاصی کردند تا گندم و جو را از کاهش جدا کنند و وسیله دیگر که نوشتهخورد می را

کردند و اما برویم سر کشیدند و خود و اطرافیان را ناراحت میبود که از انسانیت بدور بودند و با آن وسیله تریاك می

 مطلب.

شوند. باز هم باید دهند و دو برادر به کارهاي کشاورزي و آسیابانی مشغول میپس از تقسیم خواهرها را شوهر می پدرم

شوند ولی در آن زمان هرکسی یک آسیاب داشته او ارباب بود و این آسیاب را بنویسم که آن آسیابها از رده خارج می

گفتند از اول کوچک بود، میرفته و باهم کار برادر با اینکه می پدرشان در طهران که بود خریداري کرده و این دو
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آمد خرجی نداشت و حالیه دارد ارزش خود را از اند و این آسیابها در ده ما و چون به وسیله آب به گردش درمیکردهمی

 دهند.دست می

د که باید هر روز رفت و برگشت را از برویم سر مطلب این آسیابها تعدادشان شش عدد بود که همه باالي ده قرار داشتن

وسط ده گذشت و در اثر این رفت و آمد و یا قسمت بود که همین سید که مورد غضب خانواده بود یا دختري بنام دآلرام 

که دختر همان زین العابدین بود که از پیش مختصري نوشته شد و از بهاییان مشهور بود و این همسر و دختر پس از 

او یعنی پسر به عمومی خود میرابوطالب که هم مردي بود بسیار نجیب و بی آزار و در ضمن تنها فردي بود آشنایی باهم 

خواهم و شما بروید و گوید من فالن دختر را میدر فامیل که این پسر برادر را خیلی دوست داشتند از این جهت به او می

گذارد. آنها دو مرتبه را با مادر و برادر و خواهرها در میان میکه عموطالب موضوع  از پدرش خواستگاري کنید و موقعی

خواهد برود دختر بهایی بگیرد و از هر جهت کشد که فالن فالن شده میآتش بخل و حسدشان نسبت به او زبانه می

گوید تو یش میکنند که مانع این ازدواج بشوند و او چون دل خوشی از این مادر و خواهرها نداشته به عموکوشش می

گفتند این پسر را چون یتیم بود خیلی دوست گوش به حرف اینها نکن و برو به خواستگاري و عمو هم بطوریکه همه می

پردازند که ما گذارد و از آن طرف برادرهاي دآلرام به مخالفت میداشته میرود خانه زین العابدین و موضوع را در میان می

گوید اگر دختر راضی باشد من حرفی ندارم. خالصه با همه مخالفتها دهیم. ولی پدرش مینمی خواهرمان را به مسلمان

شود و پس از چند ماه که در خانه پدرش زندگی شوند و این ازدواج با رضایت دختر و پسر انجام میطرفین راضی می

شوند خانه پدري خودش را رها کند و در خانه یکنند که عاقبت مجبور مکنند بستگان او سر ناسازگاري را آغاز میمی

آید که میاي زندگی کنند و با درآمد کم و تا حدودي فقیرانه زندگی را بسر برند و از این ازدواج چهار اوالد به وجود اجاره

. آنهم مادرم مانمسه تاي آنها از اثر کم توجهی و بی دکتري از بین میروند و یکی هم بنام سیدرضا که حقیر باشد می

گفت چون در آخر عمر پدرم رفتم و از او پرستاري کردم تو را از دعاهاي او دارم که اینک شرح زندگی پر از زحمت و می

 اش پستی و بلندي است.هایم بدانند که دنیا همهنویسم تا بچهمشقت خودم تا آنجا که یادم است می

هایی که نوشتم پدرم از اقوام و خویشان رانده شده بود و چون ودم با علتحقیر تنها فرزند یک خانواده تا حدودي فقیر ب

دودانگ آسیاب و قدري ملک از پدرش به ارث برده بود به شغل آسیابانی و جزئی کشاورزي مشغول بود و مادر هم بجز 

زن و شوهر با همه  گذراندیم ولی اینخانه داري ممر درآمد نداشت. از این جهت با سلوك و صرفه جویی روزگار می

مخالفتهاي طرفین خیلی باهم صمیمی بودند و کوچکترین ناراحتی باهم نداشتند یا اینکه از دو طرف اقوامش آنها را 
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اي بودم بی آزار که به خانه همه اقوام دادند و حقیر هم بچهکردند ولی آنها گوش به حرف هیچکدام نمیسرزنش می

کردند. مثالً با کردم که آنها مرا دوست دارند ولی با نظر مخصوص به من نگاه میمی میرفتم و در عالم بچه گانه حس

اینکه عمویم خیلی متعصب بود و مخالف این ازدواج بود ولی مرا خیلی دوست داشت. خوب یادم است در اواخر عمرش که 

مغازه بودم و  شاگرد طهران در و داشتم سال دوازده حدود در هم حقیر و بود شده مریض او و بودند طهران در  هایشبچه

ها جایی را بلد نبودم. یکروز با پسر بزرگش بنام سید کمال رفتم به دیدنش در خانه همان سید کمال خوابیده بود. بچه

همه دورش جمع بودند. سه پسر و یک دختر داشت و وقتی گفتند آقا رضا آمده تو را ببیند چشمش را باز و دستش را 

 خیلی رضا آقا از است شما برادر هم رضا آقا کنید فکر شما گفت  هایشه بچهدراز کرد و دست مرا گرفت و خطاب ب

 که موقعی و مرگ وقت در او وصیت بود این. دارم دوست خیلی را او من و داشته بچه یک برادرم چون کنید مواظبت

سید جمال که او خیلی  بنام پسرهایش از یکی فقط. ندیدم بدي عمو هايبچه از من کردندمی مخالفت من به نسبت مردم

آخوند پرست بود، دو مرتبه یک کتاب ردیه برایم آورد و گفت البته با احترام پسر عمو جان این کتاب را بخوان و من 

گفتم گوش ما دیگر از این مزخرفها پر است و اما دایی حقیر با اینکه بهایی بود نظر گرفتم و با احترام به او میکتاب را می

بت به حقیر نداشت تا حتی زمانی که ما را با پسرا به سربازي بردند با چند نفر دیگر که باهم همدوره بودیم، ما خوبی نس

را پس از چند ماه به بهبهان اعزام کردند و چون آنجا پشه ماالریا داشت، همه به مرض ماالریا مبتال شدیم و از جمله پسر 

که ما  رض سبک و سنگین داشت خیلی تلف شدند تا حتی پسردایی. موقعیاو بنام شکراهللا ماالریا گرفت و چون این م

شود یک گوسفند نصف آن حالل و نصف دیگر حرام باشد. چرا گفت چطور میبرگشتیم، همین دایی هرکجا میرفت می

جانش را از دست  باید پسر من بمیرد و دیگران زنده بمانند و ما سه نفر بودیم از ده خودمان در بهبهان که فقط پسر او

داد و این بود عقیده او. باز یادم هست که کوچک بودم یک روز زن دایی آمد و به مادرم گفت که امروز بیا به من کمک 

گفتند ترشاله. مادر قدري نان و خورشت و آجیلی برایم گذاشت و کن تا قدري زردآلو داریم برگه کنیم. آنروزها به برگه می

آید. براي آید. چرا نمیآیم. گفت نه ننه جان، دایی جان از بچه خوشش نمیمیدرم گفتم من هم رفت. موقع رفتن به ما

هایم خیلی مرا آید. برعکس خالهاینکه ممکن است این بچه چند عدد زردآلو بخورد یا اینکه او از پیش از من خوشش نمی

گفتند زین العابدین هر روز سبد را پر از میوه میدوست داشتند. باغ پدربزرگ ما درخت زردآلود و میوه زیاد داشت. 

ها بخورد ولی آید و میرود چون کوچه در بیرون باغ بود از آن میوهمیگذاشته که هر رهگذري کرده و بیرون از باغ میمی

این باغ را ندیده  این دایی اینطور نبود. تا ایشان سالم بود حقیر که پسر خواهرش بودم با بقیه پسر خواهرهاي دیگر داخل
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بودیم اما خداوند ناظر به همه مردم هست چون این باغ مال پدر و مادرم بود و دایی حق کشی کرده بود. طولی نکشید که 

گفت بهایی حقیر جوان و او پیر مرد و مریض و اختیار باغ به من واگذار شد و حق به حق دار رسید. در صورتیکه می

 و آمدند  هایشگذاشت و بین پسرانش این باغ را قسمت کرده بود. در اول انقالب بچهرق میهستم ولی بین دختر و پسر ف

 و بادام و گردو و سنجد بله آجیل گفتم آنجا در. بودند نکشیده برایش زحمتی چون. فروختند ارزان خیلی قیمت به را باغ

 .مطلب اصل سر برویم باري. آجیل. گفتندمی را شاهدانه

شدم. به سن شش، هفت سال پدر و مادرم بی سواد بودند چون در آن زمان اغلب مردم بی سواد بودند  بزرگ کم کم حقیر

خواست که مرا سواددار کنند و آن زمان نه کسی بود که سواد درستی داشته باشد تا ولی پدر و مادرم خیلی دلشان می

ها را سواددار کنند تا عاقبت از پیش نوشتم که محفل د بچهها درس بدهد و نه مردم پولی داشتند که بتواننبتواند به بچه

روحانی آقاي سید ابوالقاسم فردوسی را تشویق کرده بودند تا قبول کند که این کار را انجام دهد و زنی هم داشت که تا 

ها درس بدهد حدودي سواد داشت و آقاي فردوسی هم در مدرسه فیضیه قم درس خوانده بود و ایشان قبول کردند به بچه

اي را هم محفل خریداري کردند شدند. خانهآمد و به کالس درس ایشان حاضر میو از دهات مجاور هم چند تا شاگرد می

ها براي کمک به پدرشان و در اختیار او گذاشته بودند و در زمستانها شاگردها زیاد بود ولی در تابستان به علت اینکه بچه

نزد ایشان مشغول خواندن درس شدم و جاسب چون داراي هفت آبادي بود که فقط در کروگان شاگرد کم بود و حقیر هم 

آمدند و داد آنهم به همت محفل روحانی بود و از همه دهات کم و بیش براي خواندن درس به آنجا میهمین آقا درس می

اي که وارد منظم نبود. هر بچه و ودنب صحیح و مرتب بطور نوشتن و خواندن طرز شدند مشغول خواندن و نوشتن می

آوردند و معلم حروف الف با را شد یک دوات گلی و یک قلم که از نی تراشیده بودند و یک لوح فلزي با خود میمدرسه می

کرد تا کمکش کنند و یاد داد و قدري هم به آن شاگردهاي سال قبل واگذار مینوشت و قدري خودش به او یاد میمی

 و آوردمی داشت دسترسی  بدهند و بعد از یاد گرفتن الف و ب و پ و کلمات، هرکس هر کتابی را که در خانه هابچه

 الی سی حدود در زمستان در که است یادم خوب من. باشد کتابی چه یا و باشند هم مثل باید که نبود مطرح هم کتاب

 عقائد یکی آن و قرآن دیگري و  ی کتاب سعديیک مثالً . داشتیم خود مخصوص کتاب یک کدام هر. بودیم شاگرد چهل

 هر کسی هر خالصه. بودم برده را تبریزي شمس کتاب هم من و ذالک امثال و ارسالن میر و نامه رستم حتی تا الشیعه

و  باشد گرفته یاد باید او بعد روز و دادمی درس را کس هر کتاب از سطر دو روز هر معلم و آوردمی داشت، خانه در کتابی

خواند. مشکل معلم همین بود که در حضور معلم بخواند و پس از اینکه معلم دید یاد گرفته چند سطر دیگر برایش می
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 شد. فقط موقعیباید هر شاگرد را جدا جدا درس بدهد و روز بعد پس بگیرد و براي نوشتن هم کاغذ نبود و کم پیدا می

آورد و در صورتیکه هر ورق کاغذ یک شاهی بود بازهم مردم براي چند ورق کاغذ می که یک نفر یا کاسبی به قم میرفت

نوشتند. گفتم شاهی خوب است بدانید شاهی چقدر است. بیست عدد شاهی برابر بود با یک صرفه جواي در لوح مشق می

یم شاهی چه بود برویم سر مطلب. گویند ریال و ده ریال یک تومان بود. خوب حاال که فهمیدقران که حاال به قران می

گفتند تخت کش و اهل کشید از این جهت به او میخوب یادم هست شخصی بود بنام استاد علی اکبر و تخت گیوه می

کرد. او دو کشید یعنی درست مینراق بود و چون یک زن در آبادي ما گرفته بود، در آنجا دکانی داشت و تخت گیوه می

با من هم سال بودند چون دو زن داشت و هر کدام دختري داشتند و اینها هر دو یک لوح داشتند که  عدد دختر داشت که

نوشتند نوشتند و او را میداد و آنها تا پایین میمعلم یک طرف آنرا براي یکی و طرف دیگرش را براي دیگري سرمشق می

کردند. این بود طرز و خواهر. در روز چندین مرتبه تکرار میگرفتند این دکردند. این بود سرمشق از معلم میو خشک می

نوشتن. ممکن است بدانید لوح چه بود. بله لوح قطعه فلزي براق به عرض پانزده سانتی متر و به طول سی سانتی متر که 

هر چه  شد در دو طرف آن هرچه بخواهی بنویسی و اما گفتم تخت کش در آن زمان اهالی دهات خود شانبخوبی می

کردند. نه پولی داشتند که از شهرها چیزي براي زندگی روزانه تهیه کنند و نه براي ایاب و ذهاب، در داشتند مصرف می

شد و اگر اي نداشتند و خودکفا بودند با سختی و نداري یک زندگی فقیرانه داشتند. هر سال پاییز میحقیقت وسیله

کردند، یک قدري هم ها را پرداخت میگردو و بادام داشتند. پس از اینکه بده کاريدرختهاي آنها را سرما نزده بود قدري 

دادند و گرفتند و گردو میکردند چون خودشان پنبه نداشتند و از دلیجان با معامله پایاپاي یعنی پنبه را میپنبه تهیه می

بافتند و از آن کرباس براي ها کرباس میین پنبهدر زمستان که مردها به مسافرت میرفتند و آنها با کمک همدیگر از ا

کردند، به اینطور که از کرباس سفید براي پیراهن چه مرد و چه زن و بقیه ها لباس تهیه میخودشان از مرد و زن و بچه

لبته این اسامی نوشته گفتند تنبان و مُرادکی اکردند براي قبا و الخُلُق و شلوار که میدادند رنگرز تا آبی رنگ میآنرا می

پوشیدن. خالصه کلیه پوشیدن یکی پس از دیگري را میشد لباسهاي مردها است که پس از اینکه پیراهن را می

کردند و به دادند تا سبز و قرمز و چیت گري میشد و قسمت دیگرش را هم میلباسهایشان از این کرباس درست می

د و مردها هم هر کدام در ده مانده بودند با آنهایی که از مسافرت براي عید مصرف لحاف و تشک و امثالها میرساندن

گفتند پیلی میریسیدند. بقول خودشان میرشتن و قدري اي که میبرگشته بود در مواقع بیکاري از همین پنبه با وسیله

جوال که براي اینکه هرچه کردند و از آن گلیم که فرش زیرپایشان بود و هم با موهاي بزها که داشتند قاطی می
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کردند و بردند و قناره کاه کش و امثال اینها درست میخواستند بار خر کنند داخل جوال میریختند و به منزل میمی

ها با قدري دادند به همین تخت کش و او از همین کهنهکردند و میشد و قابل استفاده نبود، پاره میکه کهنه می موقعی

ها را با قدري از همان کرد و این تختکشید و یا درست میاز پوست گاو و خر تهیه کرده بود، تخت گیوه میاي از رشته

بافتند یا بقول ها را مینخ پنبه که خودشان با چرخ رشته بودند. البته قدري ریزتر یا باریکتر بود. زنها روي آن تخت

پرداختند و زنها هم کردند و بکارهاي روزانه خود میو آنرا به پا می شدبافتند و گیوه درست میچیدند یا میخودشان می

گفتند پوشیدند که میکردند ولی بیشتر کفش میها استفاده میکردند از همین گیوهدر موقع که کمک به مردها می

 دمان.اُروسی. این بود طرز لباس و زندگانی یک عده دهاتی و بیچاره و حال باز برویم سر مطلب خو

گویند شناسنامه. با پدرم رفتیم پیش کسی که پنج ساله بودم که گفتند باید هر کس برود سجلد بگیرد که امروز می

داد و او دو برگه نوشت و به ما داد و برگشتیم خانه. مادرم پرسید چند ساله گرفتی. گفت هشت ساله. مادرم سجلد می

خواهم زودتر زنش بدهم چون یک بچه دارم و دوست اي. گفت مید گرفتهام هنوز پنج سالش هم نشده چرا زیاگفت بچه

 دارم عروسیش را ببینم اما تا قضا چه در سر دارد. شاعر فرماید

 )حافظ( بود چنین تقدیر که کرد توان چه گفتا                بود این نه تدبیر و کردي خطا که گفتم

از غصه و دوري من جان خودش را از دست داد. عروسی مرا ندید و  او و بردند سربازي به مرا موعد از زودتر سال چند لذا 

شود که خودم باشم، شش اوالد داشتم و عروسی آرزوي دیدن مرا هم به گور برد و چون همیشه تاریخ تجدید می

دنیا اینطور هیچوقت  هیچکدام را ندیدم و زنده هم بودم و این یکی از جنایات این پست فطرتان یعنی آخوندها بود. بله

مطابق میل هیچکس نبوده. خالصه پس از وقت راهی مدرسه شدم و هر روز میرفتم مدرسه و پدرم خیلی دلش 

توانستند بخوانند و برد خانه عموها و با کسانی که تا حدودي سواد داشتند و کتاب میخواست برایش کتاب بخوانم. میمی

گذشت تا یک روز که از گرفتند باالخره روز عقب روز میهاي مرا میاب بخوانم و آنها غلطکرد تا پیش آنها کتمرا وادار می

گوید بیچاره سید شود، میمدرسه برگشتم و به خانه رسیدم دیدم اطاق پر از جمعیت است و هرکسی از اطاق خارجی می

اند و ها دور پدرم را گرفتهکلیه همسایهعلی. رفتم داخل اطاق دیدم مادرم و عمو و عمه و زن عموها و مادربزرگ و 

هاي قدیم چندان سوادي نداشت ها ناراحت و گریان بودند و دکتري هم داشتیم بنام میرزا فتح اهللا از حکیم باشیخیلی

 کرد. او را آورده بودند او باالي سرش و دستور داده تا پاچه شلوارش را پاره کنند چون موقعیولی بقول مردم حکمت می

گذارد روي مار و مار هم ها پایش را میکه از درب آسیاب بیرون میرود البته با پاي برهنه بدون کفش و در بین سبزه
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کند. فوري مار را بدست گرفته تا از پایش جدا کند ولی با گردد و یک دندان به کف پا و یک دندان بروي پاي فرو میبرمی

بندند که زهر باال نرود و او را سوار االغ کرده بخانه یک نخ به باالي زانو می شود. فوري رفقایشقسمتی ازگوشت کنده می

که از مدرسه آمدم دیدم پایش بقدري باد کرده که پاچه شلوارش تنگ شده و به پایش چسبید و  آورند و من موقعیمی

اي نبود تا بتوانند هر دردي را که وسیلهدهد پاچه را پاره کنند تا بتواند تیغ بزند ولی چه فایده آنروز دکتر دستور می

درمان کنند که مرد زحمت کش باید نان خود و زن و بچه اش با کارگري بدست بیاورد. مدت شش ماه اسیر تختخواب 

توانست حتی از درب خانه بیرون برود و تمام دندانهایش و موهاي سرش ریخت و تا آخر عمر که زمانی طول بود و نمی

گفت او چون نترسیده زنده ماند اگر ترسیده بود همان موقع مرده بود و از آن موقع دیگر و گرفتار و دکتر مینکشید ناالن 

نتوانست مثل پیش کار کند و همیشه مریض احوال و ناالن بود تا کم کم من بزرگ تر شدم و به سن دوازده سالگی 

گفت من یک بچه شد و میشما بکنم. ولی مادرم راضی نمیرسیدم و گفتم باید بروم طهران کار کنم تا بتوانم کمکی به 

توانم تحمل کنم و باید همیشه پیش خودم باشد ولی با اصرار زیاد و به او قول دادم که میروم و دارم و دوري او را نمی

رود زهران و من خواست ببرمیگردم و او را تا حدودي راضی کردم. تابستان که تمام شد و کار کشاورزي نبود داییم می

کردم و چون داییم همراه بود مادرم راضی شد و آن زمان هم طهران رفتن آسان نبود. بیشتر مردم تا خودم را آماده می

طهران پیاده میرفتند ولی ما تا قم پیاده رفتیم و چند روز هم در قم ماندیم. خوب است مسافرت بقم رفتن و در قم ماندن 

کردیم و تا و ایاب و ذهاب آنروز را بنویسم تا با اطالع باشید. صبح زود اول طلوع از ده حرکت میرا بنویسم تا از مسافرت 

که مسافرین بآنجا میرسند ساختمانی  غروب آفتاب پس از راه پیمایی میرسیدیم به یک ده بنام کهک یاورجان و موقعی

شدند االغهاي خود را هر کس یک فرین وارد که میبود بنام کاروانسرا و این محل یک اصطبل بزرگ داشت که تمام مسا

خریدند و در توبره میریختند و بسر االغها میزدند و در وسط آن طویله یا بستند و کاه و جو از کاروانسرا می طرف می

نشستند و در موقع خواب هم در همانجا اسطبل تخت بزرگی ساخته بودند که خود مسافرین روي آن براي صرف شام می

گرفتند و چند عدد چاي با قدري نان اي یک سماور حلبی و چند فنجان گلی از کاروانسرادار میخوابیدند و هر دستهمی

خوردند و چون پیاده بودند و خسته شده بودند با همه سر و صداهاي االغها که سفره داشتند با سر و صداهاي االغها می

کردند و تا ظهر به قم میرسیدند و هرکس بار داشت و بارها را بار االغ می شدندخواب میرفتند و پیش از صبح بیدار می

گرفتند و براي خرید به بازار میروند براي خرید هر نوع جنس که الزم بردش بارفروش و قدري پول از بارفروش میمی

ود و جاي االغها جدا بود و گشتند و این کاروانسرا با آن وسط راهی فرق داشت چون این در شهر بداشتند و شب برمی



61 

گرفتند و آن اطاق هم بهتر از طویله نبود. اطاقی که دیوارهایش سیاه و بدون فرش و مسافرین هر چند نفر یک اطاق می

خاکش پر از شپش و چراغمان یک چراغ حلبی نفتی بود. خوبست هرچه از آن توصیف نکنم بهتر است. خالصه من با 

شد. عاقبت روانسرا ماندیم چون آنروزها براي مسافرت ماشین کم بود و اتفاقی یکی پیدا میدایی چند روزي در همان کا

قرار شد با یک ماشین برویم طهران و ماشینهاي آنروز خوب نبودند. در موقع حرکت باید نیم ساعت هندل بزنند تا روشن 

د آنوقت باید مسافرین پیاده شوند و شوشود و وقتی که روشن شد و حرکت کرد قدري که راه رفت فوري خاموش می

ماشین را هول بدهند تا روشن شود و باید چند مدتی در میان بیابان یا در آفتاب سوزان و اگر زمستان باشد در میان برف 

شود که پیاده رفتن را ترجیح و سرما بمانند تا درست شود و دوباره حرکت کند تا طهران چندین مرتبه این کار تکرار می

هاي خواهر دایی هاي روحانی که بچهدهند تا با این ماشین ها. خالصه با صدمه زیاد به طهران رسیدیم و آنروزها بچهمی

کردند با دایی رفتیم منزل آنها. صبح مرا بردند توي بازار طهران که بودند و چهار نفر بودند و در یک خانه زندگی می

یرزا مهدي الله زاري که برایش کار کنم. او مردي بود در حدود هفتاد الی هشتاد گفتند سراي امیر پیش یک نفر بنام ممی

سال داشت و قرار شد در هر ماه سی ریال به من اجرت بدهند و شبها هم بروم خانه اش و من هم مشغول کار شدم و 

گشتم و مدت شش ماه ماندم و عید اي داشت در خیابان امیریه و من هر روز از خانه تا سر کار پیاده میرفتم و بر میخانه

داد که من دیگر طاقت دوري ندارم هر طوري است بیا و من آمد مادرم پیغام میشد و در این مدت هرکس به طهران می

خواست که مادرم راضی باشد و حقوق شش ماهه را گرفتم و سه تومان عیدي گرفته که سرجمع شده بود هم دلم می

گرفتم و براي پدر و مادر سرسوسات(لوازم خانه) خریدم و برگشتم و بهار و تابستان را در کنار بیست و یک تومان که من 

کردم تا دو مرتبه پاییز شد و فیل من یاد هندوستان پدر و مادر گذراندم و به کارهاي کشاورزي به پدر و دیگران کمک می

را قانع کردم و دو مرتبه به طهران رفتم و ایندفعه غیر از  کرد و با اینکه مادرم از رفتن به طهران راضی نبود با دایی او

دفعه اول بود همه جاها را بلد بودم و خودم سر راست رفتم درب حجره همان آقاي الله زاري و او هم خیلی خوشحال شد 

 مغازه طهران هايخیابان در کدام هر هم آنها که بود پسر چندین داراي زاري الله آقاي این و و من مشغول کار شدم 

داشتند و هر کدام یک کارگر داشتند که بنامهاي حسین عظیمی و ذبیح اهللا توکلی و یکی هم بطور موقت بود بنام 

آمدیم و هر طور شدیم و کمی از دلتنگی در میمصطفی ریاضی که اینها همه جاسبی بودند و ما هر شب دور هم جمع می

ب شدم و سال سوم را هم به همین منوال گذشت و در تابستان مادرم بود سال را به عید رساندیم و من راهی جاس

گفت خواهم بروم تا یک کار یاد بگیرم. مادر میگذارم بروي. گفتم من دیگر همه جا را بلد هستم و میگفت دیگر نمیمی
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تابستان یک هزار و شود. تو بروي چند وقت که گذشت و جنگ دوم در جریان بود و در جنگ است و من دلم راضی نمی

سیصد و بیست یک قواي متفقین ایران را اشغال کردند و یک ماه که از پاییز گذشت تمام سربازها را مرخص کرده بودند و 

ها خالی شده بودند، دستور داده شد که آنچه جوان و نوجوان هست به سربازي احضار کنید و اول آبان آمدند دِه سربازخانه

ار کردند که یکی از آنها حقیر بود و به غیر از یکی یا دو نفر بقیه هنوز بسربازي نرسیده بودیم چون ما و دَه نفر را احض

یکی از آنها حقیر بود و دیگري سید حبیب هاشمی که موقع که ما را بردند سربازخانه و آنها گفتند اینها که بچه هستند و 

 این همه را باید سربازها تیمار کنند و علوفه بدهند و ما از عهده  خورند. چون آن موقع اسب و قاطر زیاد بود وبه درد نمی

 در چون و کردیم خدمت طهران باالي آباد عباس در ماه یازده مدت خالصه. ترسیدیممی حدودي تا و آمدیمنمی بر کارها

ر و آنموقع دفت گماشته گذاشتند هم را حبیب سید و چی تلفن گذاشتند مرا نداشتیم، زیاد قوه ما و بودیم توپخانه هنگ

وضعیت سربازي درهم و برهم بود و کسی با کسی نبود و قواي متفقین ایران را اشغال کرده بودند و هر روز چندین سرباز 

کردند ولی ما استقامت کردیم تا بعد از یازده ماه عبداهللا خان ضرغام پور در شد همه فرار میآوردند و شب که میمی

ف به بهبهان سر به تغیان گذاشته بود و از طرف دولت دستور داده شد که یک هنگ پیاده نظام و یک هاي فارس مشرکوه

آتشیار توپخانه به بهبهان فرستاده شود و این قرعه بنام آتشیار ما درآمد و ما را فرستادند و ما چون در منطقه سردسیر 

نایی نداشتیم، خیلی از سربازها را از ما جدا کرد و گرفت زندگی کرده بودیم با آب و هواي گرم و خشک و پشه ماالریا آش

که یکی از آنها پسر دایی خودم بود بنام شکراهللا وجدانی که بعداً پدرش هم از غصه مریض و به حالت روانی دچار شد و از 

کننده بود و در  این دنیا رفت. بطوریکه در پیش نوشتم و ما مدت نوزده ماه در بهبهان بودیم که بسیار سخت و ناراحت

فروردین هزار و سیصد و بیست و سه ما را با شش ماه اضافه خدمت با تن مریض و جسمی ناتوان مرخص کردند. من و 

که آمدم دیدم پدرم که از  سید حبیب باهم بودیم که به ده برگشتیم و من هم قصد داشتم دیگر در ده نمانم ولی موقعی

که دیدار کردم و خواستم که  بدنش بود و مادرم خیلی ناتوان و شکسته شده و موقعی غصه و مریضی که از اثر زهر مار در

مانم. برگردم مادرم بناي گریه و زاري را گذاشت که پدرت از غصه و دوري تو از دنیا رفت و منهم اگر تو بروي زنده نمی

ي دنیا چشم پوشیده که تو راضی باشی و هاباالخره من مسافرت را ترك کردم و به مادرم گفتم من حاضرم از تمام لذت

گویی فرمانبردار هستم. مادرم نصف آسیاب داشت که با پسر عموي خود شریک بود که شرحش از پیش هرچه تو می

کرد. همانطور که برادرش را از نان خوردن انداخته بود. این نصفه مال نوشتم و آن خدانشناس مادرم را خیلی اذیت می

خواست این بقیه را هم از مادرم بگیرد و به هزار حیله زور گرفته بود و به هیچکس هیچ نداده بود و می برادرش بود که به
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کند و من مجبور شدم در ده بمانم. حاال باید کاري داشته باشم و او گفت حقوق ماهیانه و نادرستی و دسیسه بازي می

که او مرد و به شکراهللا  داد و یکسال برادرم غالمعلی موقعیه میفایده ندارد. ناگفته نماند که قبالً یک سال مادرم اجار

گوید ماهیانه فایده ندارد یا تو اجاره کن و یا من اجاره رسید گفت باید ماهیانه باشد، سالیانه فایده ندارد و حالیه می

ن هم از آسیاب اطالعاتی نداشتم خواهد با این کلک آسیاب را تصاحب شود. تو باید اجاره کنی و مکنم. مادرم گفت میمی

خواستم حرف مادرم را قبول کنم و رضایت او را داشته باشم، مجبور شدم اجاره کنم و مشغول شدم و تا ولی چون می

توانست خرج روزانه خود را توانستم نان خودمان را پیدا کنم و در آنوقت در دهات کار کم بود و همه کس نمیحدودي می

ن زحمات و نداري و دست خالی و از طرفی سی ماه سربازي و از طرف دیگر از دست دادن پدر و از طرف پیدا کند با ای

دیگر مادر پایش را در یک کفش کرده بود که باید ازدواج کنی چون پدرت آرزو داشت عروسی تو را ببیند. این آرزو را 

کر کن که من در آنموقع چه حالی داشتم و در چه بگور برد و من هم تا زنده هستم باید عروسی تو را ببینم. حاال ف

خواهد مادرم دلخور شود. بهر زبانی که موقعیتی قرار گرفته بودم. سی ماه سربازي و مشقات روزانه و نداري و دلم هم نمی

درگاه  شد نتوانستم او را از این موضوع صرف نظر کند ولی قبول نکرد و حرف حرف خودش بود. التماس دست بهبود و می

اي خوابیدم و چندین شب تا صبح نخوابیدم و با چشم گریان که خداوند متعال بلند کردم و چون شبها در آسیاب می

نمایی. این خداي بزرگ من به هیچ وجه قادر به تصمیم گیري نیستیم تویی که هر درمانده و ناتوانی را یاري و یاوري می

سپارم و از تو یاري و بینم، دستم را بدامن و خود را به تو می و دري باز نمیحقیرترین بنده خود را که جز در درگاه ت

توانم بکنم و خودم خواهم و دوباره به مادرم گفتم اگر ممکن است فراموش کن و اگر نه من دیگر هیچ کاري نمییاوري می

خواهم و یک اشکال دیگر هم می کمک خدا از و کنممی اطاعت تو  خواهی بکن. من ازرا سپردم به خدا و تو هر کاري می

گفت پدرت وصیت کرده خواست من با نوه خواهرش ازدواج کنم و میدر کار بود و از همه بدتر و آن اینکه مادر دلش می

است که تو با نوه خواهرم ازدواج کنی و بیشتر فکر مادرم این بود که من با یک دختر بهایی ازدواج کنم ولی یک عمو و 

ین عموزاده داشتم که همه همسایه بودند و هر کدام داراي یک یا چند دختر بودند که مایل بودند که هر کدام از چند

ام از مال دنیا هیچ نداشتم که براي دخترانشان را مایل بودم قبول کنند و این موضوع را هم باید بگویم که بطوریکه نوشته

ام کردند که اگر من با نوه خالههاي دیگر در سر داشتند و فکر میا نقشهمال دنیا دختر بخواهند به من بدهند ولی آنه

ازدواج کنم و آنها بهایی هستند و من هم مثل آنها بهایی خواهم شد و در یک خانه که در دوازده خانوار که همه بقول 

تیکه تأسیس بابیت در آن خانه خودشان مسلمان که خیلی ناگوار خواهد بود که بهایی در آنجا نشو و نما نماید. در صور
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زدم و منتظر صورت گرفت ولی من چون توکل به خدا کرده بودم و از خدا کمک خواسته بودم به هیچ وجه حرفی نمی

تایید خداوند بودم و عقیده داشتم که هرچه از جانب خدا درست شود همان صحیح است و بس ولی اگر تایید خداوند هم 

کردم. هرچه صالح است براي آمد و همیشه به خداوند التماس میم و طرز زندگیشان خوشم نمیبود در باطن از این اقوا

هایم است ازدواج کردم و من مقدر فرماید تا عاقبت مادر و خاله دست به دست هم دادند و من با همین زن که مادر بچه

ن سال اول مرداد ازدواج کردم و از آنروز در فروردین هزار و سیصد و بیست سه از خدمت سربازي مرخص شدم و در هما

گرفتند و حرفهاي بین ما رد و بدل که زمزمه اختالف بیدار شد و ما هم چون همسایه بودیم هر روز یک ایرادي می

گفتند مسلمان ولی چه مسلمانی شده بودند و کوشش شد. در صورتیکه بزرگترهاي آنها بابی شده بودند ولی حالیه میمی

بردند تا بقول خودشان راهی را که حق به من نشان داده بود و رفته بودم برگردانند ند و هرچه قوه داشتند بکار میکردمی

ولی کور خوانده بودند و موفق نشدند تا عاقبت تصمیم گرفتند موضوع را به آخوندهاي محل بگویند و آخوندي بنام 

بودند، آخوند موحدي رییس محضر و ازدواج بود و اسالمی موحدي و دیگري بنام اسالمی که هر دو در جاسب ساکن 

هاي من خیلی مخالف مخصوص روضه خوانی و مسائل دینی آنها بودند که هر دو آنها صد رحمت به شیطان و این عموزاده

ها نبودند گفتند که خاله، آنها هم کمی از ایناین ازدواج بودند و چند نفر هم پدرم و پسر خاله داشت که همیشه بهم می

ها بخصوص یکی از آنها بنام میرزا حسین که این فرد نوحه خوان تکیه هم بود و از همه دري تو بود یعنی یعنی عموزاده

در همه عیبی استاد بود و چیزي که در وجودش نبود، عصمت و عفت. بگذریم همه اینها در جلسات روضه خوانی موضوع 

گذارند که هر شب یکی از آنها مرا دعوت کنند تا یکی از گذارند و آنها قرار میرا با این دو آخوند بی دین در میان می

ام برگرداند. یک شب پس از شام نشسته بودیم که یکی از آخوندها هم باشند تا آنها مرا وادار کنند تا از هر راهی که رفته

ي اسالمی هم تشریف دارند. مادرم و عروسش ها بنام سید اسداهللا آمد و گفت امشب بیا منزل ما شب نشینی. آقاعموزاده

هر دو مخالف رفتن من بودند ولی خودم خاطرجمع بودم و هیچ واهمه از این دیو صفتان بی آبرو نداشتم. گفتم شما خاطر 

ام و بیدي نیستم که از این خفاشان دیوصفت واهمه داشته جمع باشید من خودم را در پیش جمال مبارك بیمه کرده

اي وارد آورد. بلند شدم و روانه اطاق سید اسداهللا شدم. به محض اینکه وارد اطاق تواند به من خدشهی نمیباشم و کس

کند. اینرا هم بگویم که ایم که آقا رضا آردهاي ما را زبر میشدم آقاي اسداهللا گفت ما شکایت تو را به آقاي اسالمی کرده

ها در یک خانه بودیم و همه نزدیک ر فاصله داشت چون همه عمو و عموزادهاطاق ما با اطاق آقاي اسداهللا تا حدود پنج مت

بهم بودیم و این خانه پدربزرگ همه میر مهدي بود و همه باهم بودیم. خالصه رفتم به عنوان شب نشینی وارد اطاق که 
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همانطور که تمام آخوندها این  شدم آقاي اسالمی با اینکه خیلی از من بزرگتر بود از جایش بلند شد و پس از تعارفات زیاد

ها را بلد هستند، دست مرا گرفت و پهلوي خودش نشاند. سید اسداهللا گفت خطاب به اسالمی، آقاي اسالمی دوز و کلک

ام بیا در حضور آقاي اسالمی جواب بده. حاال شما ببین کند و به او گفتهاین آقا رضا آسیاب دارد و آردهاي ما را زبر می

شود آدم به این خوبی کارش بد باشد. از این حرفها ی گفت آقا رضا االن که خیلی نرم و حلیم است، چطور میچرا اسالم

گویند شما دختر بهایی گرفته اي. گفتم بله مگر چه عیبی دارد. خیلی زده شد تا کم کم حرف بجایی رسید که گفت می

اینجا دختر عمو زیاد داشتی، خوب بود با یکی از اینها ازدواج  ام بود و مادرم راضی بود ازدواج کردم. گفت تونوه خاله

. گفت نه خیر نگذشته ماهی را هر وقت از آب بگیري کردي. گفتم اوالً قسمت بوده و در ثانی دیگر کاري شده و گذشتهمی

کنم و دم برایت عقد میتوانی او را انکار کنی و هر کدام از این دختر عموها را که خواستی من خوتازه است. حاال هم می

خواهد بدهی با یک جلد کالم اهللا مجید و یک پارچه نمک، آنوقت یک زن حالل در خانه داري و بچه هایت عقدیه هم نمی

هم حالل زاده هستند و حاال چون او را با عقد بی خودي به خانه آوردي به تو حالل نیست و بچه هایت شرعی نیستند، 

فرق دارد، چه شما عقد کنی و چه دیگران. گفت این دین نیست که عقدش درست باشد و  نامشروع هستند. گفتم چه

رفت سر تاقچه و یک کتاب قطور بزرگ بنام ناسخ التواریخ که چند جاي آنرا عالمت زده بود و گفت ببین که چند جاي 

گویند مثل این قائمی را که بهاییان می اند واند و همه از بین رفتهاند که چندین نفر ادعاي قائمیت کردهآن کتاب نوشته

آنها است و بزودي نابود خواهد شد، آنوقت تو پشیمان خواهی بود. پس خوبست زودتر فکر کار خود باشی تو فعال اینطور 

گویند هیچ نداري و باید اینها دستت را بگیرند و چه کسی از این پسرعموها بهتر. خالصه این حرفهاي مزخرف که می

شید تا نصف شب و من دیگر از این حرفها خسته شده و گفتم باید بروم آسیاب، اجازه بدهید و بقیه حرفها را بعداً طول ک

شود. از جایم بلند شدم و خداحافظی کردم و به اطاق ادامه بدهیم. حاال باید بروم و گندم بریزم اگر نروم آسیاب خراب می

خورند که اینها با من چکار کردند و چطور خواهد شد. اند و غصه میستهخودمان که رسیدم دیدم که مادرم و عروسش نش

کوبند. خالصه این جلسات ادامه داشت تا من گفتم فکرش را نکنید. اینها دارند با عقل ناقص خود دارند میخ به سنگ می

د و آنها هم دست کمی از شهاي پدرم تشکیل میها و گاهی منزل پسر خالهچندین ماه و گاهی در منزل همین عموزاده

ها نداشتند و یکی از آنها بنام میرزا حسین که او هم چند دختر داشت که حاضر بود یک خانه و اثاث خانه و این عموزاده

دادم ولی هر کدام از دخترهایش را که من بخواهم، بدهد. اما من جلسه اول و دوم که بعضی حرفهاي آنها را جواب می

حرفهاي خودشان هستند و به هیچ وجه حاضر به شنیدن حرفهاي من نیستند. تصمیم گرفتم در  دیدم آنها فقط شریک
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برابر حرفهاي آنها حرفی نزنم یعنی مانند فردي گنگ باشم و این هم از دو جهت بود. اول اینکه اصلً حرفهاي مرا گوش 

من بی تجربه بودم تا بتوانم در برابر یک دادند و حاضر به شنیدنش نبودند و دوم آنکه من سوادي نداشتم و در ضنمی

گفتند جواب من توانم بزنم. از آن به بعد هرچه میآخوندي که بیش از پنجاه سال سرکارش با کتاب بود من چه حرفی می

ن هیچ آمد مثل این بود که مکه از جلسه بیرون می شنیدم و موقعیبله یا آري بود نه کم و نه زیاد و تمام آن حرفها را می

تشویقات آنها مثل میخی بود که به سنگ فرو کنی و این جلسات چند ام و عیناً حرفهاي و ام و هیچ نشنیدهکجا نرفته

ماهی طول کشید و آبی از من گرم نشد. عاقبت آن آخوند بی دین و بی آبرو به آنها گفته بود اگر بخواهید این را به راه 

خواهد را گم کرده و مردم را گمراه کرده و در نادانی و جهالت نگاه داشته و می راست بیاورید غافل از آنکه خودش راه

کرد که هرکسی حقیقتاً حق را شناخت دیگر گوش به هر رهروان حق را هم از راه بدر کند ولی کور خوانده بود، فکر نمی

یکی آنکه شکایت کنید که ازدواج غیر  دهد و آن آخوند بی آبرو براي آنها دو راه پیشنهاد داده بودحرف مزخرفی نمی

رسمی کرده و دیگري آنکه او در محاصره اقتصادي قرار بدهید و اصالً کار به او ندهید و آنها عاقبت تصمیم گرفتند که 

براي من شکایت بنویسند به قم و چون ما سه نفر بودیم که باهم یک زمان ازدواج کرده بودیم که یکی خودم و دیگري 

حبیب هاشمی که از پیش ذکرش شد که هر دو با دو خواهر ازدواج کردیم و دیگري مصیب یزدانی که با همان سید 

هاي من بنام سید نظام که او را خواهر سید حبیب ازدواج کرده بود و آنها را هم به من اضافه کردند و یکی از عموزاده

ر بی دینی و شقاوت کمی از آن یکی نداشت و رییس دهدار کرده بودند و آن آخوند موحدي که او هم آخوندي بود که د

اند و آن دو نفر هم پاسوز من شدند و محضر هم بود، همگی باهم نوشتند به قم که این سه نفر ازدواج غیر رسمی کرده

راي مرتبه فرستادند و بخواستند به دادگاه ببرند. دو مرتبه براي او اخطاریه میهمیشه قرار بود که هرکس را به دادگاه می

فرستادند ولی ما را شد جلبی برایش میکردند. زمانی که مجرمی با اخطاریه اول و دوم حاضر نمیسوم جلب احضار می

مطابق قانون رفتار نکردند چون از ده رفته بودند و شفاهاً سفارش کرده بودند و آنها براي مرتبه اول حکم جلب براي ما 

گفتند امنیه احضاریه را آوردند. قرارشد براي فردا صبح حرکت کنیم و این آنروز میفرستادند بوسیله دو مامور که 

موضوعات مدت سه ماه طول کشیده بود و در ماه آبان همان سال هزار سیصد و بیست و سه همان شب دوستان جمع 

همراه ما بیاید و صبح فردا شدند. سید عبداهللا ناشري را که روحش شاد که یکی از اعضاء بود و هم عموي سید حبیب که 

ها کردیم و آن سه رسید و ما هر کدام یک االغ برداشتیم و قدري سرسوسات از قبیل رختخواب و تشک و غیره را بار االغ

هاي مادرها براه افتادیم ولی مادر مصیب گفت زن بیچاره را که هنوز از درب خانه بیرون نرفته بودند، سوار کردیم و با گریه
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ام باشم و هرچه دوستان خواستند او را مانع شوند ولی قبول نکرد و با پاي پیاده براه افتاد. اید بیایم و همراه بچهمن هم ب

دادیم این آقا با اینکه با ما هستند ما را در بین راه هرکس آشنا یا ناآشنا میرسید، دست جمعی کجا میروید جواب می

دیم تا به دلیجان رسیدیم و آن دو مامور ما را به پاسگاه ژاندارمري تحویل دادند و برند ماه عسل و تا ظهر آنروز راه پیمومی

یک نفر هم همراه بود تا االغها را به ده برگرداند و مادر مصیب و آقاي ناشري هم در کنار خیابان ماندند و ما را هم مانند 

پاسگاه آمد. فکرم رفت بنویسم از ده تا دلیجان سی اند، در پاسگاه مواظب بودند تا رییس اینکه چند نفر جانی را گرفته

کیلومتر است و پس از همه حرفها رییس پاسگاه مامور دیگري را معلوم کرد تا ما را تحت الحفظ ببرد قم و تحویل بدهد و 

قم و آنروز  دستور داد تا بقول آنها مجرمین اساسیه خود را بدوش بگیریم و برویم سر خیابان تا ماشین پیدا شود تا برویم

هم مثل حالیه ماشین فراوان نبود و هر ساعت یک وسیله از اصفهان میرسید آنهم پر از مسافر تا عاقبت پس از گذشت 

ساعتها یک ماشین باري خالی رسید که به قم میرفت و آن مامور جلو آنرا گرفت که تو باید ما را به قم برسانی. او گفت 

توانم اینها را سوار کنم. کنند و من نمی کنم براي من مسئولیت دارد و مرا جریمه می ماشین باري است و اگر مسافر سوار

باالخره مامور بود و کارش زور، او را مجبور کرد تا ما را ببرد. گفتند سوار شوید و آن مامور خودش پهلوي راننده سوار شد 

جاي بارها آنهم بدون سقف ماشین حرکت کرد و  و ما هشت نفر که سه زوج و مادر مصیب و آقاي ناشري در عقب ماشین

داد و چند ما هرچه رختخواب و چیزهاي دیگر داشتیم ته ماشین پهن کردیم و نشستیم و او همچنان براه خود ادامه می

شد که ما باید بیاییم پایین و حُل بدهیم تا حرکت کنند. خالصه آفتاب غروب کرد، رسیدیم یک مرتبه خاموش می

م. راننده ماشین را نگاه داشت و گفت شما پیاده شوید. من اگر با مسافر بروم داخل شهر، پلیس مرا جریمه فرسنگی ق

 و دانستیممی خود وجدانی وظیفه چون ما و  کند و شما نباید به ضرر من راضی باشید و این قسمت راه را پیاده برویدمی

ر موري را میازارید، قبول کردیم در صورتیکه اساس هم خاط توانید تا فرمایندمی که داشتیم خاطر را خود موالي فرمایش

توانم پیاده روي کنم شما باید التزام بدهید که فردا صبح در شهربانی حاضر زیاد داشتیم و مامور هم آمد و گفت من نمی

ناشري گفت این خوبست  دهم که همه را بیاورم و بعداً آقايشوید. آقاي ناشري گفت حرفی نداریم من خودم التزام می

گذرد. باالخره التزام گرفت و رفتند و ما ماندیم برد شهربانی و بشما سخت میهمراه ما نباشد چون اگر باشد شب ما را می

توانستند پیاده روي کنند و شب هم نزدیک با چهار زن ناتوان که آنها هنوز از در ده بیرون نرفته بودند و به هیچ وجه نمی

شود. ما اساس را بدوش گرفتیم و با زنها پیاده براه افتادیم. گاهی رفتیم و گاهی نشستیم و گاهی به تاریک می شد و دارد

هرچه آخوند و آخوند پرست بود نفرین کردیم تا با هزار زحمت خود را به شهر رساندیم و مدتی هم در خیابان پرسه زدیم 
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ند ساعتی استراحت نماییم و خستگی راه را از خود دور کنیم و به تا یک اطاق خالی در یک مسافرخانه پیدا کنیم و چ

 که ببینم نخوابیده تا را  آقاي مینویی کنید من بروممردمان مردم آزار دعا کنیم. آقاي ناشري گفت تا شما استراحت می

گردد و رفت و کرد که همیشه چرخ گردون به کام نمیرسیدگی نماید. ولی آقاي ناشري فکر نمی ما به و دادگاه بیاید فردا

آقاي روحانی  اما و طهران دانرفته هم آقاي مینویی آید دادگاه. چونمیپس از ساعتی برگشت و گفت آقاي روحانی با ما 

 ابراهیم محمد حاجی پسر اسمعیل کوچکش اسم آقاي مینویی .کردندمی چکار قم در و بودند اشخاصی چه آقاي مینویی و

 هم آنها و داشتند خاصی احترام اینها به هاقمی همه و متنفظ و متمول بسیار بودند اشخاصی قم در اینها که قمی

 و خوبی لحاظ از مردم همه زد زبان که بود ها برادر این از یکی و بودند مردم همه گذار خدمت و دوست مردم مردمانی

ولی آقاي اسمعیل مومن بودند و نسبت به همه مردم خدمت گذار بودند. بخصوص بهاییان و تمام کارمندان دولت  مهربانی

دانستند بهایی است و هرچه او گفت فرمانبردار بودند در صورتیکه میگرفتند و هرچه او میبسیار از او احترام می

د و آقاي روحانی هم فردي مومن و خدمت گذار به عنوان مهاجرت به کردند و فرمانبر بودنخواست هرگز غیر از او نمیمی

قم آمده بودند و عضو محفل روحانی بودند و از طرف محفل مامور بودند که به دادگاه بیایند تا از ما دفاع کنند و ما آن 

مامور که از دلیجان  شب را به صبح کردیم و پس از صبحانه راهی شهربانی شدیم و پس از ما آقاي روحانیان و بعد آن

همراه آمده بود و ما را به شهربانی تحویل داد و رسید گرفت و رفت و از طریق شهربانی دو مامور ما را تحت الحفظ به 

کرد فردي بود دادگاه بردند و ما شش نفر را یکی یکی احضار و تحت بازپرسی قرار دادند و آن فردي که ما بازپرسی می

بهاییان خیلی بدبین و چیزي که در وجودش نبود انسانیت بود و قدري از سئواالت او را  بسیار مغرض و نسبت به

کرد شما را چه کسی عقد کرده جواب خودمان با چند نفر شاهد. این فرد بقدري بی سواد و از خدا به نویسم. سوال میمی

خوانیم. یک رید ولی خودمان صیقه عقد را میگیتواند عقد کند گفتم چرا شما وکیل میدور بود که گفت خود آدم که نمی

کند و طرف دیگر قبول است. گفت گیریم یک طرف ایجاب میشود ما وکیل مینفر منصف نشسته بود گفت چرا می

نویسد و آنرا نشان او  نویسد. دفترچه عقدنامه را داشتم گفتم ببین چاپی است و کسی نمیعقدنامه شما را چه فردي می

تواند عقده کرد با پاره کردن یک دفترچه میگرفت و با عصبانیت پاره کرد و در سطل آشغال ریخت و خیال میدادم. او 

 خودش را به سر ما خالی کند. ولی خیلی مرد رذلی.

 به چرا سئوال. نیستید رسمی شما گفت و ننوشت ما براي محضر کردیم مراجعه چرا نکردید، مراجعه محضر به چرا شما 

م عقد نکردید که بنویسد جواب چون ما بهایی بودیم و به دین خودمان عقد کردیم گفت این که دین نیست، اسال دین
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جواب براي ما واجب و داراي احترام است و زیاد از سئوالهاي غیر مربوط و حتی کلی بدو بیراه که الیق خودش بود ولی ما 

 گذراندیم.ي نامربوط او را با سکوت میدادیم و قسمتی از سئواالت و حرفهابا خونسردي جواب می

پس از اینکه هر شش نفر را بازجویی کرد فوري قرار صادر کرد که شما هر کدام پانصد تومان وجه الضمان باید بدهید و 

بروید. هر وقت شما را خواستیم حاضر شوید و آنروز ما هیچکدام پول نداشتیم و هر کدام براي خرجی راه در ده از محفل 

دهیم ولی پول نداریم. آقاي گرفته بودیم. گفتیم ما هیچ نداریم ولی ضامن تنی و قباله خانه هر کدام را بخواهید میقرض 

روحانی آمد وارد اطاق شد و گفت من خودم ساکن اینجا و خانه شخصی هم دارم و حاضرم ضمانت اینها را قبول کنم. 

سه هزار تومان نقد بدهی و اال ما ضامن تنی یا قباله قبول نداریم.  گفت شما اگر بخواهی ضمانت اینها را قبول کنی باید

شود که این پول را داشته باشند و شما از اینها که دهبانی و آقاي روحانی فرمودند حالیه در قم به ندرت کسی پیدا می

توانید هر نفر پانصد تومان انداز ندارند چطور میبیچاره هستند و افرادي بی بضاعت و جوکار و در سال یک قران هم پس

بدهند. گفت به شما مربوط نیست. دارند بدهند و اگر ندارند بروند بازداشتگاه. آقاي روحانی گفت این عدالت نیست که با 

چند نفر ضعیف اینطور رفتار شود. فوري دستش را گذاشت روي زنگ و پاسبانی وارد شد. گفت این را از اطاق بیرون کن. 

ودش رفت پیش مدعی العموم و همه قضیه را به او گفت. او جواب داده بود قراري را که بازپرس براي اقاي روحانی خ

دهد که برعلیه او ما حرفی بزنیم دیگر معلوم شد که تکلیف ما چه باید باشد اولین بار یک دفعه صادر کند قانون اجازه نمی

ببرند بازداشت گاه. شهربانی در بین راه تمام مردم که در خیابان در  هاما را سپردند بدست آن دو مامور تا ما را مانند جانی

اند و هر کدام حرفی میزدند و اگر از پرسیدند که اینها چکار کردهکردند و میرفت و آمد بودند، ایستاده و ما را نگاه می

ت و هر بی سوادي و بی سروپایی دادیم مملکتی که عدالت حکمفرما اسپرسیدند که چکار کرده اید، جواب میخودمان می

ایم و حاال هم میرویم زندان و ما را به شهربانی و تحویل زندان دادند. زنها را بردند زندان شده مجري قانون، چکار کرده

زنان و سه نفر را هم زندان عمومی که در حدود پنجاه نفر از دزدان و چاقوکشان و معتادین که در همان زندان آزادانه 

اید پرسیدند که شما چکار کردهاند، دور ما جمع شدند و همه میافور برقرار بود و همه تا فهمیدند که زندانی آوردهمنقل و

اند. گفتیم ازدواج کردیم. گفتند مگر هر کس که ازدواج کند جایش زندان است؟ گفتیم بله مملکت اسالمی که اینجا آورده

ا محضري نکردید گفتیم ما بهایی هستیم و مطابق دین خودمان عقد است و ما ازدواجمان محضري نیست. گفتند چر

کردند ولی عده دیگري که ایم. خالصه سر صحبت باز شد. یک عده دائم از ما راجع به دین و احکام سئوال میکرده

دیم که اخالق دانستند و ما قدري تفحس کردیم دیهاي فراوان به زندان آورده بودند ولی ما را نجس میخودشان با عیب
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توانیم در بین اینها باشیم. داخل زندان را گشتیم و یک زندان انفرادي پیدا ما با اخالق و رفتار آنها سازگار نیست و ما نمی

کردیم و گفتیم این ما و کاري به شما نداریم و ما را که تحویل زندان دادند خاله جان زنی بود بسیار خوب و مهربان و او 

هم مهاجر قم و او را از طرف محفل فرستادند تا ما هرچه الزم داریم برایمان بیاورد. گفتیم یک  هم جاسبی بود و

دادیم که با رختخواب کوچک و دو عدد تشک آوردند. ما هر سه نفر در صورتیکه جایمان خیلی تنگ بود ولی ترجیح می

زدیم و تا مدت شش روز ان و در بین آنها قدم میآمدیم در حیات زندآنها نباشیم و در همان انفرادي ماندیم و گاهی می

آمد و هر روز صبحانه در این زندان بودیم و گفتم خاله جان این زن مومنه که روحش شاد، روزي چند مرتبه به زندان می

ار به ما آورد بقدري این دوستان قم بوسیله این زن فداکو نهار و شام و چند مرتبه در روز یا چاي یا میوه براي ما می

خدمت کردند که ما را بیش از حساب خجل کرده بودند و زندان را براي ما به هتل تبدیل کرده بودند و تمام زندانیها 

شویم. چون ما در حدود پنجاه نفر در زندان و این قم به این بزرگی یک نفر سراغ گفتند اگر ما برویم بیرون بهایی میمی

آیند و یا خوراك و یا میها را بهایینفر بهایی بیشتر نباشد و دائم درب زندان به سراغ آید. ولی ممکن است چند ما نمی

آورند. بله حقیقتاً خدمت این دوستان و این زن بقدري ما را شرمنده کرد که تا آخر عمر این محبتها از پوشاك برایشان می

بارك و انشاءاهللا خداوند اجر عظیم عنایت فرماید رود. این محبتها چیزي نیست جز عشق به جمال میادمان بیرون نمی

آمین یا رب العالمین. خوب برگردیم سر مطلب، پس از اینکه ما را بردند زندان از طرف دوستان، آقاي ناشري را مامور 

 را آقاي مینویی و طهران میرود ایشان. شود باز او بدست گره این باید چون بیاورد را یآقاي مینوی کردند تا برود طهران و

د بای که را کسانی و دادگستري میرود رسیدن محض به و کشدمی طول روزي چند. آیندمی قم به باهم و کندمی پیدا

شود روزي بیاید که این مردم کند و ما هم در زندان سرگرم به راز و نیاز بدرگاه خداوند بی نیاز که آیا میببیند مالقات می

 از خواب غفلت بیدار شوند و در ضمن شعري گفتم که خوبست براي یادگاري بنویسم.

 ند در زندان چه آن دزدان کت بستهانداخت مرا          نه با من قوم و خویش خوب و نه آن ده دار وابسته

 امرفته من که فرمودند ما به و شهربانی آوردند تشریف ناشري آقاي و آقاي مینویی و در همین حول و حوش بودیم ك

زندان طویل المدت براي شما ببرند ولی با کوششهاي زیاد دو ماه  خواستندمی آنها که زیاد گفتگواي از پس و دادگستري

شود خرید و صالح بر ام که شما بتوانید بخرید چون بیش از دو ماه را نمیبراي شما زندانی بریدند و من موافقت کرده

که در زندان باشید. ما همه  خریم و زندان را بخرید چون شما صالح نیستاینست که اگر شما را خواستند بگویید می

توانیم دو ماه زندان را بخریم. گفت شما کاري به پولش نداشته باشید فقط گفتیم که یک شاهی هم نداریم چطور می
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خریم. در این حرف بودیم که از طرف دادگستري ما را احضار کردند و با مامور شهربانی رفتیم دادگستري. دو بگویید می

آقاي  ما را بازجویی کردند اما این دفعه با لحن مالیم تر و تا حدودي انسانی تر و در این مدت هم مرتبه مثل دفعه قبل

که شما  پرسیدند ما از. بمانیم زندان در ماه دو باید هم ما و کردند تبرعه را زنها مشورت و شور از پس و آمدند مینویی

خریم و مدت شش روز در زندان بودیم و گفتند دو توانید بخرید. ما گفتیم میتوانید دو ماه در زندان بمانید و هم میمی

ماه زندان را باید شصت تومان بدهید و چون شش روز در زندان مانده بودیم شش تومانی را کسر کردند و هر کدام را 

ه کردند و در همان جلسه یکی از دوستان پول را پرداخت کرد و ما آزاد شدیم و آمدیم مسافرخانه پنجاه چهار تومان مطالب

اند و بدست آخوند بهاییان و اما حاال چند جمله بگویم از ده کروگان و مردم از خدا بیخبر که فقط خودشان را افسار کرده

ببرد، آنها بروند و از روزي که ما را به قم حرکت دادند هر روز اند که به هر کجا آن بی خبر بخواهد بی دین و بی آبرو داده

گفتند و این مادران از بس کردند و بوسیله زنهاي همه جا به مادران ما میمردم به دستور آخوند یک شایعه درست می

د بودند مثالً براي اینکه کردند و چون هر کدام یک اوالد داشتند و بیش از حساب عالقمنساده و زود باور بودند، قبول می

خواهند اعدامشان بکنند و روز دیگر قرار شد ببرند بندرعباس گفتند میاین مادران ساده بیچاره را زجر بدهند. یک روز می

اند و که ما آمدیم دیدیم این مادرها بقدري به خودشان زده و آنها را به دریا بریزند. از این قبیل شایعات زیاد که موقعی

اند که تمام سر و صورت شان زخم شده و چشمهایشان از دید افتاده. اینهم یک نوع مسلمانی که با این رویه یه کردهگر

 کردند.دلداري و دلجویی می

 فردایی بود امروز پس از اگر واي                            گر مسلمانی آنست که حافظ دارد

اي استراحت دوستان در قم ما را نگاه داشتند و پذیرایی کردند و دو بر هم روزي چند و کردند آزاد زندان از را ما خالصه

ها مراجعه و چند االغ کرایه کردیم براي زنها و خودمان پیاده براه افتادیم و پس از دو روز به مرتبه به کاروانسراي جاسبی

گردند و هر کدام که به ما  بر نمی جاسب رسیدیم. مردم خیلی متعجب شده بودند چون شایعه کرده بودند که دیگر

گفتند بندرعباس چطور میرسیدند و دل خوشی از کار مفسدجوها نداشتند و قدري از فساد دور بودند تمسخر آمیز می

جایی بود و قرار بود شما را به دریا بریزند و ماهیان شما را بخورند و از این قبیل حرفها هم زیاد بود و هر کدام عقب 

توانستند راحت باشند. در مرکز فساد که همان بقول خودشان مسجد بود فتیم. مگر آنها دست بردار بودند و میکارمان ر

گویند از این راه که موفق نشدیم باید آنها را در ضعف اقتصادي قرار شدند و آن آخوند همه عیب الود اسالمی میجمع می

سید حبیب هر کدام مشغول زراعت بودند و به آنها احتیاجی نداشتند داد تا مجبور شوند بیایند سراغ شما ولی مصیب و 
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توانستند انجام دهند. ولی من که همیشه جز اینکه توي دشت درختی را بشکنند و زراعتی را پایمال کنند کار دیگر نمی

نوشتم که کارم آسیاب بود و  دهند تا آرد کنم از پیشسر کارم با آنها بوده باشم و از آنها گندم و جو خودشان را به من می

اندازه شش آسیاب جو و گندم کردیم به در ده ما شش آسیاب بود که یکی از آنها را حقیر داشتم و دهی که ما زندگی می

نبود و چند ده دیگر مجاور بودند که هر روز ما باید میرفتیم و از آن دهات گندم و جو بیاوریم آرد کنیم و دو مرتبه به 

فرمایند االلعنته اهللا االقوم الضالمین و آن آخوند سراسر نادرستی دادیم و کار این مردم بخصوص اقوام که میصاحبش می

گفت که و بغض و کینه که هر روز در دهات باالي منبر میرفت و بجاي هدایت مردم براستی و درستی فقط به مردم می

اي از این آرد مادرش نان ي که او بکوبد نجس است و هر بچهاین رضا جمالی بهایی است و هر کس کار به او بدهد آرد

ها و شما از این کار راه خورده باشد حالل زاده نیست و هرچه به اینها سود برسانید سودش میرسد به دست صهیونیست

جاور و بر علیه بندید و مردم ده خودمان را وادار کردند که به من کار ندهند و هر روز به دهات م بهشت را بروي خود می

شود و کردند. اسم من در شناسنامه سید رضا است و او گفته بود سید بهایی نمیها مردم را مغزشویی میبهاییمن و بقیه 

او رضا است و این موضوع را در اداره جات دولتی هم گفته بود که هر وقت من براي کاري به بانک یا اداره دیگري میرفتم 

ایم و او را قائم موعود ایمان آوردهگفتم ما به کسی کهشود و من در جواب به آنها میهم بهایی می گفتند مگر سیّدمی

دانیم سیّد بود از سالله امام حسین بود. خالصه در دهات گفته بود بارآسیاب به او ندهید براي اینکه آردهاي شما می

ن هر روز چون کارم این بود االغم را سوار م و شوندیم حرامزاده  هایششود و هرکس نانش را بخورد بچهنجس می

خورد ها تحریک کرده بودند که تا چشمشان به من میشدم تا بدهات بروم و نانی بدست بیاورم بجاي بار آسیاب. بچهمی

دیک ده که نز شدم دست خالی برگردم تا حتی یک روز موقعیکردند تا من مجبور میبناي فحاشی و سنگ پرانی را می

ظهر رسیدم سلطانعلی رفیعی که او هم بهایی و رنگرز بود و از دهات کرباسهاي مردم را که رنگ کرده بدهد دیدم برگشته 

اندازند. من دیگر حساب کار خود کردم و باهم برگشتیم و فکر کردم آیند و سنگ به او میمیها از عقب او دود. بچهو می

خواهم. شما اي بنویسم و من نوشتم که من احتیاج کمک بالعوض نمیکه به دوستان نامهچکار کنم و فکرم به آنجا رسید 

سعی کنید کار به من بدهید. جواب نوشتن که تو راستی و درستی و محبت را پیشه کن خدا بزرگ است و پشتیبان تو . 

هر کاري پیش بیاید انجام دهم تا  من فکر کردم اینها همه امتحانات الهی است و باید استقامت کنم و تصمیم گرفتم که

بتوانم در برابر اینها استقامت کنم. فاستقم کما امرت که خدا به پیامبرش فرمود. تصمیم گرفتم بروم کاشان یک چله قالی 

از آقاي عادلی آوردم در صورتیکه همسرم بچه دار شده بود و خودم راضی نبودم ولی همسرم با اسرار مرا راضی کرد و 
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دادم از کار آمد براي هرکس انجام میفتن قالی شد و خودم در ضمن اینکه آسیاب داشتم هر کاري که پیش میمشغول با

کردم و در ده ما دوعدد حمام بود که یکی از آنها از مسلمانها بود و ساختمانی و کشاورزي با حقوق کمتر از معمول می

که براي  کردند. پس از مدتی آن فرديدام براي یکی از آنها کار میدیگري براي بهاییان و دو نفر سلمانی داشتیم که هر ک

کرد. پس مخالفتها زیاد شد و کردند بدرود حیات گفت و تا چند وقت همان یک نفر براي همه کار میبهاییان کار می

پیشنهاد دادم که من ها کار کنی و چون او خودش هم مثل آنها است قبول کرد و من بهاییقدغن کردند که نباید براي 

حاضرم این کار را انجام دهم و آن موقع هر کدام ما چند پسر بچه داشتیم و از طرف دبستان مجبور بودند که هر هفته 

گفتیم اینها کرد. به او میهاي بهایی امتناع میسرهاشان بتراشند و آن سلمانی از تراشیدن سر آنها یعنی بچه

ر براي آنها کار کنی نباید سرهاي ما را اصالح کنی چون ماشین و تیغ نجس اگ گویندیم من به دادمی جواب اند، بچه

شود. آنوقت بفکر خودم رفتم طهران و دو عدد ماشین سر تراشی خریدم و مشغول تراشیدن سر آنها شدم و خوبست می

اندازه گاو ظاهر مسلمان و درباطن بهاندازه این ملت به یک موضوع خنده آور هم بنویسم تا شما بدانید که خداوند تا چه

کردند و هم شعور ندارند و موضوع این است در ده ما نانوایی وجود نداشت و هرکس گندم یا جو که داشتند آرد می

ها هم از خودمان نانوایی زن داشتیم که براي بهاییپختند و ما پختند و چند نفر از زنها براي مردم نان میخودشان نان می

پخت و آن زن نان پز مریض شد و نتوانست نان بپزد. ما خواهی نخواهی به آن زنان مسلمان آمد و نان میها میبهاییما 

هاي دیگر به آنها دادند و هم کمکها هم مزد بهتر میبهاییگفتیم برایمان نان پختند و خیلی هم خوشحال بودند چون 

گویند شما نباید کنند و به آنها میشود و از آنها هم جلوگیري میطرح میکردند. کم کم این موضوع هم در مسجد ممی

گوید شما به این مسلمانها ها نان بپزید. یکی از آنها که خیلی محتاج بود و نترس و به آن آخوند بی حیا میبهاییبراي 

گوید چون تو محتاج هستی کار کردن یبگویید خرج ما را بدهند و ما هر کاري بگویید فرمانبردار هستیم. آن آخوند م

کشید و تو باید به آنها بگویی خودشان براي آنها عیبی ندارد چون حضرت فاطمه هم براي شخص یهودي دست داس می

گویند نان بند و او گفته بود بگو براي خودشان درست بندند مینان پز داشته باشند البته آن وسیله که نان به تنور می

خواهی براي آنها نان بپزي از وسیله خودشان استفاده کنی که نان مسلمانها نجس نشود. حاال و هر وقت میکنند که ت

کردیم و برویم سر مطلب خودمان و اما ما خواننده عزیز فکرش را بکنید و ببینید ما به چه حیوانهایی آدم نما زندگی می

آوردیم فکر کردم ممکن است روزي هم از یم و از قم و یا کاشان میبافتیم و چون چله دوان نداشتها همه قالی میبهایی

کردم این کار را هم باید یاد بگیریم. یک دفعه چله قالی از کاشان با چله دوان اینکار جلوگیري کنند از این جهت سعی می
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پهلوي او ایستادم و بعضی از  کرد تمام کارهایم را کنار گذاشتم وبرایم فرستادند. مدتی که این چله قالی را درست می

دوانید و من هم کردم و چند وقت بعد رفتم منزل آقاي عادلی، او چله دوان داشت و او چله میچیزهایی هم سئوال می

پرسیدم، در ضمن آقاي عادلی هم مشوق من بود و او آمد میرفتم پهلوي او به تماشا و بعضی سئواالت که برایم پیش می

اي، چله را بزن اگر خراب شد مال من است و هیچ عیبی ندارد چون من از ال با سئواالتی که کردهگفت تو برو و حا

ها سئوالهاي تو فهمیدم که تو عالقه داري و من آمدم به ده و قالی را سر دار کردم و هیچ عیبی نداشت و بعدها کلیه قالی

تائیدات حق بود بزند بافتنش خیلی راحتتر است. اینهم یکی از  گفتند هر قالی را که جمالیها میرا میزدم و تمام قالیباف

کردند ولی خداوند از پیش فکرش را کرده بود و مرا آماده نموده بود تا چون پس از چندي از همین کار هم جلوگیري می

ذار کرد. حاال چله کار احبا لنگ نماند و حاال یک آسیاب داشتم و یک آسیاب هم آقاي رفرف خرید و آنرا هم به من واگ

آوردند و به دیگران هم دوانی هم داشتم و با قیمت ارزان براي مردم میزدم ولی مخالفین میرفتند قم و کاشان چله زن می

شد. اینها دادند چون برایشان خیلی ارزانتر تمام میها گوش نمیکردند که به جمالی کار ندهید ولی بعضیسفارش می

کردند و من خوب یادم هست شخصی بود بنام عباس پینه دوز یعنی ن به هر نحوي بود بدگواي میشد از مهرکجا که می

گفت من براي شما کرد و اگر یک نفر بهایی میرفت که کفش به او بدهد و او میشد وصله میکفشهاي مردم که پاره می

ها بدبین بود و یک زن و یک بهاییت به کنم چون شما نجس هستید. بگفته علما و خیلی شخص متعصب و نسبکار نمی

گشتند. یک نفر از ده ما به او بافتند. در ده با چله دوان دعوا کرده بودند و عقب چله دوان میدختر داشت که قالی می

نفر شناسم. او که بهایی است و آسیابی هم دارد. آن گوید او را خوب میزند. میگوید آقاي رضا جمالی است و چله میمی

آید میخواهی زن و بچه ات بیکار نباشند. چند ساعت خواهی که یک عمر با او باشی می گوید بهایی باشد تو نمیبه او می

شناسم پسر خوبی است گوید خودم خوب میدهد و میرود و در ضمن بهایی ولی پسر خوبی است. او میو کار را انجام می

گوید اینها همه آدمهاي خوبی کشم. طرف مینم چطور بروم سراغ او آخر خجالت میکآخر من کفشهاي آنها را قبول نمی

پرسد خانه جمالی نزدیک خانه سید آیم. میمیکشی بلند شو من هم هستند. خوب بهایی هستند، باشند اگر خجالت می

او را درست کنم ولی نکردم. طرف گوید همین امروز صبح سید جواد آمد تا کفشهاي گوید چطور مگر، میجواد نیست. می

آید درب خانه و طرف همه حرفهایی که باهم میگوید اینطور که تو خیال میکنی نیست، بیا باهم برویم. خالصه با او می

آیم، نمیخواهد شما بروي و برایش چله بزنی حاال میروي یانه. گفتم البته چرا زده بودند برایم تعریف کرد و گفت حاال می

گفتند خانه این ها راضی نبودند و میما وظیفه داریم به هم نوعان خدمت کنیم و قول دادم که فردا صبح بروم. ولی بچه
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مرد اعتبار ندارد ولی من چون قول به او داده بودم صبح فردا رفتم و مدت سه ساعت در خانه او بودم تا کارم را تمام 

داشتند. از بسکه این لی زن و دخترش نشسته بودند و چشم از من بر نمیکردم. در این مدت خودش مشغول کارش بود و

کردند ما مردم عجیبی هستیم یا شاخ و یا دم داریم ولی من آخوندهاي ... آنها را مغزشویی کرده بودند که آنها خیال می

پنبه دوز متعصب بی سواد جز کار خوب و دست مزد کم و زبان نرم با محبت دیگر کاري دستم نبود. از این رفتار آن 

مغزشویی شد در آسمان بود به زمین آمد و بسیار مرد خوبی شده بود. قبل از این موضوع هر وقت میرفتم آن ده او هم 

دید صورتش را برمیگردانید و حاضر نبود به من نگاه کند ولی سرکوچه نشسته بود و مشغول کارش بود و همینکه مرا می

کرد. بسیار نسبت به من و همه کرد و همیشه مرا بخانه اش دعوت میدید تعارف زیاد میا میاز آن به بعد هر وقت مر

شود ولی برعکس اهالی ده خودمان هرچه به آنها گویند از محبت خارها گل میها خوب شده بود. این است که میبهایی

م در خانه پدري بمانم و زندگی کنم چون این اقوام ترسید. بگذریم حقیر دیگر نتوانستگفتند شما میکردیم میمحبت می

ام بود و پدربزرگ همسرم و خانه بزرگی داشت و گرفتند و آقاي روحانی که شوهر خالههر روز یک ایرادي می

 رفتیم ما و نباشند تنها که داشتند نفر یک به احتیاج و تنها و پیر امخاله با ایشان و کردندمی زندگی طهران در  هایشبچه

ایم داراي سه بچه و ایشان تا قدري اعصابمان آرامش داشته باشد و هم آن پیرمرد و پیرزن تنها نباشند و حاال شده خانه

 مادرم هم بدرود حیات گفته روحش شاد که باعث بیداري من و دوري از تعصبات جاهالنه او شد.

بداند که تا چه حد اینها کار به همه کار من داشتند. آن زن حاال باید چند جمله از صعود مادرم بنویسم تا خواننده عزیز 

مومنه که پس از صدمات زیاد و فراوان در راه امیر و زندگی محقر با مختصر مریضی دار فانی را وداع گفت و ما را تنها در 

ایه مهربانتر از مادر ها شدند دچنگ این آخوندهاي ... و بی دین گذاشت و رفت. روحش شاد و روانش جاوید. حاال همسایه

و او راجع به کفن و دفن حرفی به من نزده بود. حاال که در این عالم نبود همه جمع شدند و گفتند مادرت به ما گفته باید 

مرا پیش شوهرم دفن کنید و چندین حرفهاي دیگر که ما او را در صندوق نگذاریم چون اینها از صندوق میت خیلی 

ها اصرار دارند که در پیش مادرم بهایی بود و در این راه صدمات زیاد دیده ولی حاال همسایه آمد و من گفتمبدشان می

پدرم در قبرستان مسلمانها دفن کنیم. داییم گفت این هم ممکن است باعث اختالف زیادتر شود. خوبست تو دایی جان 

اك است. خوبست در اختالفات را ببندیم و ما فرمان آنها را ببري. روح مادرت که هرکجا باید برود خواهد رفت و جسم خ

ها دفن کنند و با کمک آنها بدون اند بگذارید مرده را مردههم به آنها گفتیم اختیار با شما است. حضرت مسیح فرموده

آمد چون خوبست چند جمله از صندوق در قبرستان مسلمین دفن کردیم و اینها خیلی از صندوق میت بدشان می
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کرد که اندازه ما در عذاب بودیم یک نجار داشتیم بنام استاد عباس نجار و کس دیگر جرئت نمی چه تا که میت صندوق

 ده در ولی داشت خوبی شغل خیلی و روحانی هايخانه نزدیک عباس استاد این دکان. بسازد میت براي بهاییان صندوق

شان محتاج و دست تنگ بود و آقاي روحانی ای همیشه و کردنمی ترقی است ده در چون باشد داشته هم خوب کار هرکس

برد. در گفت او فرمان میکرد. از این جهت هرچه آقاي روحانی میمالک و پولدار بود و گاهی مختصر کمکی به او می

صورتیکه متعصبین خیلی مواظب بودند که او صندوق درست نکند ولی براي خاطر آقاي روحانی روزها در ضمن نجاري 

کوبید و ها را بهم میخوابیدند، او تختهشد و مردم میکرد و در شب که میهاي صندوق را درست میرب و پنجره تختهد

گرفتم و هر زد و چون منهم آنجا بودم چند مرتبه درب را باز کردم و صندوق را از او میهاي شب درب خانه میدر نیمه

آیم و ما آماده بودیم و آمده بودند درب دکان او میداد که امشب اطالع می خواست صندوق را بیاورد از پیششبی که می

سازي و او از کردند که تو چرا براي آنها صندوق میکردند و از او بازخواست میتا او را سرزنش کنند و او را بازپرسی می

دوق بسازي. یک نفر داشتیم بنام مشهدي علی کردند که نباید صنرفت و آنها پافشاري میترس زیر بار حرفهاي آنها نمی

ها هم مراوده خوب داشت و مردي بود و تا حدودي فکرش باز بود. او رسید و دید اینها پا پی بهاییاکبر او مسلمان بود و با 

 اوال زدیدنمی را حرفها این. داشتیدمی فکر اگر ندارید فکر شما گفت آنها به هم او سازيمی میت هستند که چرا صندوق

هایشان را خواهد شما پول خرج خانه را بدهید تا نرود براي دیگران کار کند در ثانی آنها مردهیشان کاسب است و کار میا

شود با این حرفها آنها را از درب دکان متفرق گذارند براي شما بهتر است چرا که درختهاي شما گران میدر صندوق می

ید نان داشته باشی بخوري هرکس به تو کار داد انجام بده و بحرف مفت هرکس گرد و به استاد عباس گرفت برادر تو با

اند ولی من خیلی ناراحت بودم و از گوش نکن. خالصه مادرم را بدستور اسالم دفن کردیم و خوشحال بودند که فتح کرده

ح و جسم من به ودیعه ایمان به حق که در روطرفی خوشحال که بهترین هدیه را به من داده که همان راه راست و

رود بنویسم از پیش گفتم پدرم را مار گزیده گذاشته و رفته اسم مادرم را بردم. خوبست داستانی که از یادم نرفته و نمی

بود و از اثر زهر مار همیشه مریض احوال و ناراحت بود در آن زمان من تا حدودي نوجوان بودم و نفت در ده کمیاب بود. 

خوردند و بیشترشان اي نداشتند خیلی وقتها غروب آفتاب شام میزیاد به چراغ روشن کردن عالقهاز این جهت مردم 

کردند به جاي چراغ و میرفتند خانه خواستند براي شب نشینی که میرفتند بوته روشن میخوابیدند و یک عده که میمی

کردند و همه از چراغهاي بدون لوله داشتند ذیرایی میها یا دور تر، صاحب خانه هم اگر مهتاب بود در نور مهتاب پهمسایه

دیدند یکی از آن شبها شد و بسختی همدیگر را میکرد که اطاق پر از دود میکردند بقدري دود میکه وقتی روشن می
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ا هر وقت یادم هست غروب که شد پدرم همانطور که مریض احوال و خوابیده بود به مادرم گفت رضا آن زمان زنها و مرده

گفت رضا خالصه گفت بردند از این جهت پدرم به مادرم می خواستند صداي همدیگر بزنند اسم اوالد بزرگشان را میمی

چراغ را امشب زودتر روشن کن مادر گفت چرا زودتر گفت براي اینکه امشب پانزده شعبان است و تولد قائم است مادرم 

و او را نشناختند و آخوندهاي بدتر از شمر ناحق شهیدش کردند حاال آنها تولد گفت دیگر این حرفها را نزن قائم آمد 

هاي صبح بود که دیدم پدرم دارد گیرند. خالصه چندین بحث کردند ولی دوستانه بود، مشاجره نبود. نزدیکموهوم می

گفت براي اینکه چرا بیدار کنی دیدم گفت پس چرا گریه میکند. مادرم بلند شد و گفت چه شده گفت خواب میگریه می

شدم چون یک جایی خوب بودم. مادرم گفت بدانم چه جایی بود گفت در خواب دیدم یک سید نورانی آمد باالي سر من 

توانم بلند شدم گفت نه تو بهتر شدي و من بلند شدم دیدم هیچ عیبی ندارم گفت بیا و گفت بلند شو گفتم مریضم و نمی

اند و شخص از عقب ایشان رفتیم تا کنار یک دریاي بزرگ دیدم جمعیت زیادي جمع شده برویم و او از جلو و من

کند. سخنان ایشان که تمام شد آن سید نورانی مرا بحضور ایشان برود و معرفی کرد بزرگواري دارد برایشان سخنرانی می

البهاء که عکس ایشان در خانه داشته خوب که نزدیک شدم دیدم همان حضرت عبدکه ایشان دیشب صحبت قائم را می

خواهرت است. ایشان به من فرمود برو تو مریض نیستی ولی عمرت هم تا هزار روز دیگر خواهد بود و من االن هیچ عیبی 

داد و پدرم هم تا زنده بود ندارم تو این خواب مرا به قوم و خویشان من نگو ولی مادرم در بین احبا گفت و شیرینی می

شود سه سال ولی من در سربازي کردند که هزار روز تقریباً میکرد اما آنروزها حساب میو قشنگ کار میخیلی خوب بود 

اي نوشتم به پدرم بعد از مدتی نامه برگشت و روي نامه نوشته بودم که نامه آمد که پدرت فوت نموده، آنهم چه جور نامه

اندازه مردم بی انصاف بودند در صورتیکه مادرم در ده بود و چشم بود، گیرنده فوت نمود شما فکرش را بکنید که تا چه

که از سربازي برگشتم چندین نفر آمدند و گفتند که پدرت را  انتظار نامه من بود ولی به او ندادند و برگرداندند و موقعی

آییم میت کن و ما هادي پسر سید نظام از باالي باغچه سنگ تو سرش زد و بعد از یک روز فوت نمود تو برو شکای

گیرند و عدالتی در کار نیست اگر دهیم گفتم به چه کسی شکایت کنم به دولت و با دادگستري که رشوه میشهادت می

بود چرا باید سید نظام که ده دار است و تا حدودي پول دار و چهار پسر دارد. هیچکدام نباید عدالتی در این مملکت می

هاي هاي عبداهللا ضرغام پور و پشهمریض احوال و یک پسر هم داشت باید برود جلو گلوله بروند سربازي و پدر من که

ها در ده بمانند و بقول شما پدر مرا بکشند خوبست شکایت هرکس را به دستگاه عدل الهی کرد که ماالریاي بهبهان و آن

بخندد به امید روز خدا با خدا برویم سر مطلب ها رشوه در کار نیست تا هر زورگو که در صدر نشسته و به ریش ما بیچاره
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و به ببینیم که دیگر این از خدا پیغمبران چه نقشه هایی در سر دارند طولی نکشید که به قصاب ده فشار آوردند که تو 

فساد  ها بدهی و اگر با آنها گوشت بدهی ما از تو خرید نخواهم کرد و آنهم خودش مثل آنها و شریکبهایینباید گوشت به 

هاي شوم این آخوندهاي ... گرفتار شدیم تا ببینیم چه باید آنها بود و معامله را قطع کرد و ما باز گرفتار یکی دیگر از نقشه

کرد. گفتند یک نفر باید این کار را بعهده بگیرد و هر دو روز یک گوسفند سر ببرند و تقسیم کنیم. من پیشنهاد دادم من 

شود که جان را بیجان کنم اگر کسی باشد که سر گوسفند را ببرد. منهم حاضرم م هم راضی نمیسر گوسفند را نبرید و دل

که گوسفندش را تهیه کنم و گوشت به همه بدهیم یک نفر بنام سلطانعلی رفیعی حاضر شد که سر گوسفند را ببرد و 

انند و این مطلب را هم باید بگویم که پس دادیم و نگذاشتیم که احبا بدون گوشت بمهفتگی سه روز این کار را انجام می

از این اینکه این دو آخوند محلی همیشه بودند دو نفر دیگر هم از قم به آنها اضافه شدند بنام احمدي که جز فداییان 

اسالم و دیگري بنام افضلی که دو شاگردان ابلیس که جز فتنه و فساد هیچ کاري نداشتند و این احمق فاضلی از خدا 

ر در یک تابستان میرفت توي مسجد باال منبر و چون تابستان بود و کسی پاي منبرش نمیرفت ولی او دستور داده پیغمب

خبر عاقبت خداوند در زد و این خدا بیبود بلندگو قوي نسب کنند و دائم پشت بلندگو بر علیه بهاییان مظلوم فریاد می

ها همیشه ادامه داشت تا اي را راحت کرد و این آزار و اذیتعده کشتار مدرسه فیضییه خفه شد و بدرك رفت و جان روان

که آن ... فاسدترین فاسدها بنام فلسفی رفت باالي منبر، منبري که حضرت و ائمه طاهرین مردم را به خداپرستی  موقعی

بسته تا حتی بعضی از  فرمودند ولی این آخوند بی دین ... باعث شد تا تمام درهاي باز بروي ماو نوع دوستی تشویق می

نقاط ایران گاو و گوسفندها را آتش میزدند چون مال بهایی بود اهالی ده ما به تقلید کورکورانه از این درنده آدم نماي 

بستند و من آماده  کردند بخصوص درباره حقیر هر دري را که بود میآمد میفاسد نموده و هرکاري از دستشان بر می

شدیم و آنرا با تایید حق انداختند با بردباري پذیرا میرشان صورت بگیرد و هر سنگی را که جلو ما میبودم تا نگذارم کا

عاقبت مجبور شدیم تا همه کارهاي خودمان را اداره کنیم و چون جمعیت ما کم بود خیلی براي کردیم و خودشان می

بودیم و این کارهاي غیر انسانی ادامه داشت تا سنه  مان سخت و دشوار بود ولی با تمام ناراحتیها راضی به رضاي حق

آوردند و دیگر طوري شده بود که در هفته یکی یا دو پنجاه سه و چهار که هر روز از طرف ... خمینی ... یک اعالمیه می

دیگر اصالً آمد. از آنروز دیگر ده ما بدون شیطان نبود. در صورتیکه جاسب هفت پارچه ده داشت و در آن دهات آخوند می

کردند که شاه ها را بر علیه شاه و بهاییان این آخوندها شایع میاز این قاسدین اجتماع نبودند و هر روز که این عالمیه

کردند در صورتیکه در زمان ها شاه را دوست دارند و از این جهت آزار و اذیت ما را چند برابر میبهاییبهایی است و این 
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دادند و همیشه کارمندان دولت راي ازدواج به زندان بردند و هر وقت ما شکایتی داشتیم اصالً گوش نمیشاه بود که ما را ب

کردند و دیگر طوري شده بود که ما دست از جان مال شسته بودیم و فکر هیچ هم از این فداییان اسالم طرفداري می

که بدست و زمینهاي  گرفتیم و موقعینگ و ناسزا قرار میدیگر نبودیم و هر روز که از خانه بیرون میرفتیم. هدف صدها س

اند و یا خورد انداختههاي هرچیز که کاشته بودیم کند و به دوردیدیم تمام درختهاي کوچک و بوتهخود میرسیدیم می

دند که اگر آنها اند و این فاسدین اجتماع آنها یاد داده بواند و دیوارهاي باغات و سنگ چین زمینها را خراب کردهکرده

کنید که اسالم را بدنام کنید یا از بین ببررید. در صورتیکه خود این حرفی زدند یا چیزي گفتند بگویید خودتان خراب می

آخوندهاي ... بودند که اسالم را از بین بردند و دیگر از اسالم حقیقی هیچ باقی نماند جز فتنه و آدم کشی و خرابی یک 

سم تا بدانید که اینها چقدر پست و رذل بودند و معلمشان همین آخوندهاي بی دین بودند. حقیر و موضوع کوچک را بنوی

کردیم و برویم سر آب یا آقاي یداهللا نصرالهی شریک آب بودیم و هیچوقت و هیچ کدام ما و باقی احبا تنها جرأت نمی

بردیم مجبور بودیم که چندین مرتبه اي زمینی میکارهاي دیگر و ما همیشه باهم میرفتیم سرآب و هر وقت که آب را بر

که آب را  از باال تا پایین دشت برویم که آب حرز نکنند. یکدفع آب را جوب کردیم براي دشت پایین بقول خودمان موقعی

آب  آمد هر دو از عقب آب روان شدیم تا ببینیم که کجابه سرزمین رسانیدیم یک دفعه آب بند آمد یعنی دیگر آب نمی

عیب کرده. دیدم دو نفر از نوجوانان بنام تقی و حبیب که هر دو پسر عمو بودند و فامیلی صادقی داشتند و هر دو پدران 

ها از مال بهایی بزرگ شده بودند و آب ما را حرز کرده بودند و کاشتند و به حساب بعضیهاي روحانی میآنها امالك ورثه

یدیدند ما آب را بستیم چند جمله رکیک هم به ما گفتند که ما جز سکوت چاره اي خندباالي جوب ایستاده بودند و می

نداشتیم و بسیار از این اتفاقات هر روز براي احبا عادي شده بود و یک روز بعنوان سرگذشت براي آقاي رفرف که آنجا هم 

کنند و بخصوص ه این کارها را براي ما میکردم کمالک بود و هم یکی از مبلغین امر و اقوام نزدیک هم بودیم، درد دل می

رعیتهاي شما که بدتر هستند جواب آقا رضا بهایی بودن همین است باید بهایی بی غیرت باشد و تعصب نداشته باشد که 

ند چ بردم را رفرف اقاي اسم کرد قانع هاجمله این با را ما و میریزند جیبش در آجیل هرچه ناسزا به او بگویند خیال کند 

جمله هم راجع به او بنویسم او علی محمد پسر محمد علی روحانی بود و در جاسب و حوالی شناخته شده بود که این 

اي مسلمان نماي متعصب رفتند قم پیش بروجردي و از او شکایت مبلغ بهاییان است. یک مرتبه در زمان بروجردي عده

مرتبه به وزارت فرهنگ نوشت که این شخصی صالح نیست در وزارت کند و او چندین آمد و تبلیغ میکردند که این می

 هاي ما خیلی به او بدبین بودند و هر موقعیفرهنگ کار کند و وزارت مدت کوتاهی او را منتظر خدمت کرد و این همشري
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ها هم از اینجا میروند بهاییگفتند که اگر رفرف اینجا نیاید این آمد اسم او بسر زبانها بود و به آن آخوند احمدي میکه می

آمدند و هر نوع مزاحمت را و او یعنی همان احمدي که ذکرش را از پیش گفتم همه هفته با چند نفر از فداییان اسالم می

شناخت و شناخت و مرا به او معرفی کرده بودند مرا بخوبی میکردند و این آخوند که بخوبی مرا میبراي ما فراهم می

خواست که تو به این آقاي رفرفتان بگو بیاید باهم حرف از من گرفت که دیگر پس نداد و همیشه از من میکتابی هم 

خواهند چیزي بفهمند بزنیم یعنی صحبت کنیم من هم موضوع را به آقاي رفرف در میان گذاشتم. ایشان گفت اینها نمی

م نه، خواهند گفت ترسید و باسواد نداشت که حاال که او خواهند مغلطه کنند ولی اگر بگویو یا تحقیق کنند بلکه می

گوید، من هم حاضرم تا با او حرف بزنم و من پیغام او را جواب دادم که آقاي رفرف حاضر است و یکشب قرار گذاشتیم می

ها بهاییهم از  بیایند منزل ما و صحبت کنند و او در حدود بیست نفر از متعصب ترین را همراه گرفتند و آمدند و چند نفر

بودند و مشغول صحبت شدند و حدود یک ساعت حرف زدند و دیگر اخوند بی سواد نتوانست جوابی بدهد و بنا کرد به 

حاشیه رفتن و حرفهایی نامربوط خارج از شئون انسانی بزند و آقاي رفرف گفت آخوندها ول معطل هستید اسالم دیگر 

کشید و این جسد بیجان را که شما بدوش اید و بدنبال خود میرا مهار کردهمرده است و شما این مردم صاف و صادق 

ها را گفت او از جایش بلند شد و با اعتراض همه را از جا بلند کرد و رفتند کشید روح ندارد چون آقاي رفرف این جملهمی

ها را که نخورده بودند و نقلها فتند چايو ما در جلسه چاي و شیرینی آورده بودیم که از آنها پذیرایی کنیم پس از اینکه ر

هایی که نشسته بودند گذشته بودند و رفتند چون او گوش همه را پر کرده بود که اگر چیزي از را هم هر کدام زیر تشک

صه کنند. خالخود میدهند و آدم را از خود بیشوید چون دارویی دارند که بخور آدم میها بخورید فوري بهایی میبهایی

کردند از پیش نوشتم که اي درست میاینها آزار و اذیتشان کم که نشد. بلکه خیلی هم زیادتر شد هر روز یک حرف تازه

کردم یک دادند گندم را آرد میها و براي کسانی که گوش به این حرفهاي مزخرف نمیبهاییمن آسیاب داشتم و براي 

اند و بکلی سوخته است. این آسیاب باالي ده در چند کیلومتري و در زدهروز صبح که رفتم دیدم درب آسیاب را آتش 

هاي آسیاب را خیلی محکم و زخیم درست دامنه کوه قرار داشت و ممکن بود دزد یا جانوار بیابد از اینجهت درب

این درب را آتش زده اندازه یک متر ارض و یک متر و چهل سانت قد و پانزده سانت ضخامت داشت و اینها کردند و به می

بودند و شب دیگر رفته بودند و هرچه در داخل آسیاب داشتم برده بودند و خود آسیاب را به کلی سوزانده بودند و آسیاب 

اي هم داشتم که دو کردم ولی خانهاقاي روحانی زندگی می را به تلی از خاك تبدیل کرده بودند و من خودم در خانه

کردم که در وسط ده و جاي بسیار خوبی بود شیمن بود و طبقه پایین را گاو و گوسفند نگهداري میطبقه بود. طبقه باال ن
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خوابیدیم. در  هاي آن را آتش زدند و چون حقیر با آقا یداهللا نصرالهی همسایه بودیم دیگر شبها اصالً نمیو هر دو درب

کردیم که روزي خواهد هرچه داریم آتش بزنند و فکر نمی دادیم از ترس اینکه بیایند وکوچه و خانه هر شب نگهبانی می

دهیم آخوندهاي بی دین ایم و از آنها پاس میآمد که تمام این زندگی که مدت سی سال با رنج و زحمت بدست آورده

توجه مصادره خواهند کرد و سر آنها بهم خواهند زد و هر کدام قسمت بزرگتر را خواهند خواست. با تمام نگاهبانی و 

 یک و کردند ویران را دیوارهایش و زدند آتش را  هایشها را آتش زدند و باغها که داشتیم دربهاي خانهکردن تمام درب

 کنیم، پروار خواستیممی که گوسفندهایی محصول آوري جمع از پس میرسید که پاییز. بود امخانه نزدیک که داشتم باغ

اند و آوریم خانه. یک روز غروب رفتم تا آنها را به خانه بیاوریم دیدم سم ریختهیم شبها و بچرند تا باغ داخل بردیممی

هاي محصول از جمله لوبیا و کدو و خیار و هرچه بود از زمین اند و داخل دشت درختهاي کوچک و بوتههمه مرده

 بردند.کنند و از بین میمی

کردیم که چرا اینطور به حقیر و موقعی که اعتراض میاین بود مختصري از کارهاي آنها نسبت به همه به خصوص 

کنید تا اسالم را بد نام کنید. یادم است یک روز در خانه بودم که گفتند دیشب انبار دادند خودتان میکنید جواب میمی

انه فتح اهللا ناصري دیدم آذوقه فتح اهللا ناصري را آتش زدند، فوري از جا بلند شدم و آقا یداهللا را صدا زدم و باهم رفتیم خ

اند. گفتیم حاال که آخوند در ده آمده و اي به داخل انبار آتش ریختهشد با چه وسیلهانبار نزدیک کوچه بود و معلوم نمی

گویند این استاد فاسدین در فیضیه قم استاد است بروید او را بگویید بیاید و از نزدیک به جنایتی که شاگردان او می

کنند. اگر ما مقصریم ببیند. خود فتح اهللا رفت و به عنوان اینکه شما بیا و از نزدیک ببین که چرا به ما اینطور میاند کرده

ها و یا آذوقه آنها را آتش بزنید. پس از رفتن فتح اهللا باالخره دیگر گاو و گوسفند که تقصیر ندارد که یا شما خود دام

کشید دستمال را از جیب نحس هاي آتش که زبانه میرویی بود آمد و از دیدن شعلهآخوند مزبور که سر تا پا فساد و چند 

گفت خیلی بد شد. در آن زمان آزادي وجود نداشت کرد و میو نجس همه عیب آلود خود درآورده مثل ابر بهار گریه می

گر آتش بگیرد در این جاسب که ده و خواستی این انبار با جاهاي دیکه به او گفته شود مردیکه احمق مزخرف تو اگر نمی

دهی یکروز خوب بود بروي ها استاد مدرس هستی و صدها شاگرد شیطان را درس میقصیه زیاد است. تو که بقول احمق

خوري و راه شیطان را به آنها اي و مال این مردم ساده بی سواد را مییکی از دهات دیگر و دائم در این ده جا خوش کرده

خواهد بیاید حاال آنها شدند مسلمان و دیگران کافر. االن صد و چند سال است که . چطور حاال که خمینی میدهییاد می

خواهد بیاید آنها شدند کافر و اینها شدند در این ده بهایی داشته و هم مسلمان همه باهم رفیق چطور حاال که خمینی می
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کنی و در باطن نحس نجست خوشحالی. خالصه داري گریه می ها تو هستی و حاالمسلمان. باعث همه این ناراحتی

اید تا اسالم را ها را تحریک کرده بود که برروید و بگویید خودتان آتش زدهها را کرد و رفت و پس از ساعتی بچهگریه

و در ضمن گاهی  خبربدنام کنید. غافل از آنکه کسی که اسالم را بد نام کرده هیچ کس نبود جز این آخوندهاي از خدا بی

دادند کنید چون من با آنها بیشتر رابطه داشتم. جواب میپرسیدم چرا اینطور میکردند من از آنها میهم که اذیت می

گفتم اتفاقاً من هم در شک خواهیم بدانید اسالم نمرده است و در جواب آنها میچون آقاي رفرتان گفته اسالم مرده می

شد که با این عملیات شما دیگر هیچ شکی برایم باقی نماند که اسالم مرده است چون اسالم  بودم ولی حاال بمن ثابت

کند که اسالم مرده چون اسالم این دستوران را نداده که شما تمام دهید ثابت میدستوراتی که شما به نام اسالم انجام می

شود که شما یک جسد مرده آن را حاال معلوم می زندگی ما را آتش بزنید و هزاران وحشی گري دیگر هم داشته باشید.

کشیدید و حالیه آن جسد مرده پوسیده شد و این عملیات شما آن بوي تعفن و گند همان مرده پوسیده که بدوش می

بدوش شما است و این اسالم شما اسالم من درآوردي یک مشت آخوند بی دین دنیاپرست و اسالم حقیقی غیر از اینست 

کنند. باز زمانی بود که خمینی ... آمده بود پاریس و قرار بود بیاید ایران. یک طرف به آقاي رفرف تلقین می که به شما

شود روزي بیاید که ما یک سر آسوده به بالین بگذاریم. گفت بله همین چند روزي که گفتم ما که خسته شدیم آیا می

النی که براي ما کاري نکرد ولی این مرد که بیاید اوضاع خوب شود. این شاه فآید و کارها همه درست میمیخمینی 

شود. این آقاي خمینی از امر اطالع خوب دارد و ما را آزاد خواهد کرد. گفتم پسر خاله جان شما که سواد دارید و من می

دارابی آخوند شود آخوند در دنیا خوب باشد. گفت مگر مالحسین و یا حجت زنجانی و وحید بی سواد هستم، چطور می

شود مگر حضرت نعیم در کتابش راجع به اینها چه فرموده. نبودند. گفتم خیر آنها عاشق بودند نه آخوند خوب نمی

 :فرمایدمی

 یار غم آن دارد خویش غم کین     (عاشقان را ز زاهدان مشمار 

 دینار در این زند دین در او        او ره جان سپارد آن ره نان

 )زاري کند زر بهر از زاهد       جان بود بیزار عاشق از مال

 مردم به را دین و خدا راه و بیایند که اندنکرده علم قد دین براي و نیستند هم زاهد که اینها جان خاله پسر صورتیکه در 

یاه نشاند س خاك به را مظلوم مشت یک و بگیرد را مملکت تا آیدمی و طلب ریاست و...  است فردي خمینی. بدهند نشان

کنم آخوند خوب پیدا شود تا شما چه قضاوت کنی و او آقاي رفرف و فردي است خودخواه و کینه توز من که باور نمی
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گذاشت. خالصه آنقدر در حرف خود ثابت بود که من ساده هم نزدیک بود که باور کنم. آن خودش پایش را پایین نمی

آمدند ت پایین ز صبح تا شام و از شام تا نصف شب این مردم ده از سر ده میموقع زمستان بود و مردم هم بیکار هر روز ا

ده میرفتند درب یک زیارت قالبی مثل باقی زیارتها که شرح سرگذشت آنرا خواهم نوشت دو مرتبه از درب بقول آنها 

رهاي معمولی که از طهران و زیارت میرفتند محله باال و این رفت و آمد از صبح تا نیمه شب ادامه داشت و شعارشان شعا

اي این شعار را تکرار گفتند بهاییان کروگان یا مرگ یا مسلمان به اندازهقم دیکته شده بود به اضافه که چند مرتبه می

کردند. ما هم شبها خواب نداشتیم همینطور که پشت ها مواقع بیکاري و بازي این کلمه را تکرار میکرده بودند که بچه

ه بودیم چند دقیقه چشممان خواب میرفت. خوب یادم است که یک شب پشت کرسی نشسته بودم و چرت کرسی نشست

بافت سراسیمه شد که آقا رضا بلند شو ببین چه خبر است زند. زنم داشت قالی میمیزدم دیدم یکی لگد به درب خانه می

کردند و چون امشب شبی همیشه که تظاهرات می مثل اینکه آمده ما را بکشند. بلند شدم از اطاق بیرون رفتم دیدم مثل

گوید کور بود که امام را فرستاده بودند حاال که آمدند از پشت خانه ما بگذرند یک زنی دارد لگد به درب خانه میزند و می

ط عیب ما باطن بلند شو ببین امام توي ماه است. آمدم و به همسرم گفتم نترس فعالً قالی بباف به ما کاري ندارند. فق

بینیم و دوباره سرجاي خودم چاتمه زدم (نشستم) و در فکر فرو رفتم از جهتی فکر  اینست که امام را توي ماه نمی

اند که رفته توي ماه و اینکه اند و هیچکدام را نگفتهکردم چطور ممکن است این همه پیغمبر و امام در این عالم آمدهمی

گویند معلوم نیست پدرش چه کرده بود چون مادرش حال و روز خوبی که می ها از همشهریهاي خودشبقول بعضی

خواند و خودش شده سردسته تظاهرات بیادي نداشته است و از طرف دیگر دیدم این که حاال آمده و ما را کور باطن می

کردم ه و باز فکر میخودم پنج شوهر رسمی کرده یکی پس از دیگري و پانزده الی بیست نفر هم رفیق غیر رسمی داشت

 در خالصه. آنها بقول لیاقت بی  ام داشتن عصمت و عفت بود و مثل همه رفقاي او نبودمکه همه عیبهاي من و خانواده

 و رسانید آزاد کشور به و کرد نیمه به را شب خودش که بودم کرده گیج مرا هم رفرف حرفهاي و بودم شده ور غوطه فکر

دهد درست بود چون خودش را به کشورهاي آزاد رساند و ما ماندیم ینی بیاید و به ما میخم گفتمی که آزادي همان

تنها با یک گله گرگ و خودش به آزادي و ما هم جز خدا کسی را نداشتیم و دستم را بسوي خدا بلند کردم و گفتم خدایا 

اي فراهم تا ما بتوانیم یک شب یا ممکن است وسیلهام. آپروردگارا تو آمرزگاري، با کمال عجز و نیاز بدرگاه تو رو آورده

 سرمان را روي متکا راحت بگذاریم. در این فکر بودم که از هوش رفتم.

ها همیشه که میرفتیم توي دشت کار کنیم همین چند نفر باهم میرفتیم و همیشه باهم بودیم بهاییمقدمتاً باید بگویم ما 
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کردیم. البته به نوبت هم کارمان بیشتر پیشرفت روز زمین یکی از خودمان کار میکردیم و هر و در حقیقت بهم کمک می

کرد و هم بهتر بود. مدتی بود که کارمان فقط دعا و مناجات بود و آن شب هم طبق معمول پس از راز و نیاز از هوش می

کنیم و قدري که کار یم کار میرفتم، دیدم در یک زمین بزرگ که متعلق به آقاي شمس اهللا یزدانی و پنج نفري دار

ایم تا پس از استراحت مشغول شویم. همینطور که نشسته بودیم من کردیم براي استراحت پاي یک درخت بزرگ نشسته

اندازه یک قورباغه. اي بزرگ بود بهاندازهها نگاه کنید بهکردم دیدم یک عقرب بزرگ آنجا راه میرود. گفتم بچهنگاه می

که بلند  رود. موقعیها گفتند باشد جایی نمینگاه کنید و ببینید چه عقرب بزرگی در آنجا راه میرود. بچهها گفتم بچه

آیند. پیش خودم گفتم خوب شد حاال این میکشیم در این حرف بودیم که دیدم دو عدد گربه دارند شویم او را میمی

ها رفتند چند نجار رفتند و نتوانستند کاري به او بکنند. گربهکل او با مدتی و آمدند هاگربه ها حسابش را میرسند گربه

کشند و مرغها هم هرچه با او مبارزه ها دیگر او را میها کاري نکردند این مرغعدد مرغ آمدند. گفتم خوب شد اگر گربه

ورباغه بزرگ شده بود ولی کردند تا حتی شاخکهاي عقرب و دست و پا و دم او را کنده بودند و این عقرب که باندازه یک ق

پاشید که تمام چرخید و از خودش زهر زرد رنگ میدست و پا نداشت و مثل یک قوطی کبریت بزرگ دور خودش می

اطراف زمینها زرد رنگ شده بود و من هم مات و مبهوت مانده بودم و در عالم خواب گفتم الها پروردگارا این دیگر چه نوع 

الي آسمان بلند شد که عقرب نیست این خمینی است. تا این صدا بگوشم رسید و اسم عقربی است که صدایی از با

اي داد واي بیدار دیدي که به چه روزي خواهیم افتاد. این معلوم است که تمام دنیا را سم خمینی از جا پریدم و گفتم 

بود و خداوند چه عقرب سمّی براي هاي آقاي رفرف را فراموش کردم که او در چه خیالی پاشی خواهد کرد و دیگر حرف

شود که در درگاه خداوند خیلی گناهکار هستیم و از آنوقت دیگر خاطر جمع شدم که آخوند فقط ما برگزیده. معلوم می

خواهد و حاضر است به هرکار ناشایستی دست بزند که سود خودش در آن باشد ولو به ضرر دیگران تمام شود. دنیا را می

دانند چه شود و مردم هنوز هم در خوابند و نمید خواب حقیر در یک شب. حاال دارد سم پاشیها تکرار میخالصه این بو

ها یادآور شویم و از پیش نوشتم که ما در منزل آقاي روحانی ساکن بودیم بسرشان آمد و اما برگردیم به عقب و از گذشته

شد چند گونی از همه جور خوراکیها از قبیل سیب زمینی و می که پاییز سال هر و بودند ساکن طهران در  هایشو بچه

خواهم چند بردم و یک سال من گفتم میکردند و براي آنها میحبوبات و چیزهاي دیگر که مورد احتیاج بود درست می

زي یک روزي براي گردش به طهران بروم هم براي دیدن اقوام و هم قدري استراحت کنم. آنروزها ماشین کم بود. رو

ها بقدري فرسوده شده بود که هر کجا به آمد و یکی هم از جاسب به قم میرفت. این ماشینماشین از قم به جاسب می
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سرباال میرسید باید پیاده شویم و بعضی وقتها هم بارها را بدوش بکنیم تا باالي سر باالیی آنوقت دوباره بریزیم توي 

ها بود که مورد اهانت و دشنام قرار داشتیم و همیشه راننده را سرزنش بهاییاي ماشین و سوار شویم و یک اشکال دیگر بر

کنید که ماشین را نجس کنند. خالصه آن سال قرار شد که من بروم طهران بارهاي ها را سوار میبهاییکردند که چرا می

از جاسب حرکت کردیم. چون اشخاص  آقاي روحانی را ببرم و سعادت دخترم هم کوچک بود و او را هم همراه ببردم و

ناجور در ماشین نبود، زیاد اذیت نشدیم تا به قم رسیدیم و از آنجا حرکت کردیم و رفتیم طهران چند روزي در طهران 

خواهی بروي جاسب مادرم بودیم و موقع که خواستیم برگردیم آقاي عبدالکریم صادق را دیدم. او گفت هر وقت می

تواند. خوبست با شما باشد و روزي را معلوم کردیم که مادرش را بیاورد گاراژ برود جاسب و تنها نمی خواهداینجاست و می

تا باهم برویم جاسب. روز موعود حرکت کردیم و تا قم خیلی خوشحال بودیم که سعادت تنها نبود و مادر صادق او را 

کند ما هم برویم. دیدم در که هر وقت ماشین حرکت می هاکه رسیدیم به قم رفتیم گاراژ جاسبی کرد. موقعیمواظبت می

این سفر اشخاص ناجور وجود دارد از جمله دخیل نامی بود که انشاءاهللا سرگذشت او را هم خواهم نوشت. خالصه توکل به 

زشت خدا کردیم و بلیط گرفتیم و در ساعت معین حرکت کردیم. من دیدم حدسم درست بود و آن افراد ناراحت حرفهاي 

آوردند. البته بطوریکه نوشتم محرك اصلی همان دخیل رجب و نامربوط را که الیق خودشان بود به زبان کثیف خود می

کنید چه کردم. عاقبت گفتم این حرفهاي شما که همیشه تکرار میبود و من تا آنجا که حوصله میرسید سکوت و صبر 

ها نیست. ما باید تو را یا مسلمان کنیم یا در . گفتند این دفعه از آن دفعهاید چه کرده ایدفایده داشته و اینهمه که گفته

ها دفن کنیم. این را باید بگویم که سه نفر از ده خودمان بودند که محرك همه آنها دخیل بود و بقیه رودخانه اِزنا زیر شن

کردند و او بر ولی این سه نفر او را تحریک میهم ناراحت و مردم آزار بودند و یک نفر هم از ده وسقونقان بنام سید علی اک

خودش یک وحشی به تمام عیار بود که هیچ چیز از درنده خویی باقی نداشت و هر چه الیق خودشان و امثال خودشان 

، کردگفتند راننده ماشین بنام امیر هرچه آنها را نصیحت میمانند آن آخوندهاي بی دین که مربی این جانوران بودند، می

دهیم دهند ما به تو میها به تو میزنی ما آن پولی که این نجسگفتند براي خاطر پول این حرفها را میقبول نکردند و می

کردند تا به همان رودخانه کردند و حرفهاي خودشان را تکرار میهاي او را قبول نمیکه دیگر اینها را سوار نکنی و نصیحت

گذشت و در بهار آب زیادي داشت رسیدیم. این رودخانه از بین دو کوه که بسیار بلند بود می اِزنا که مورد نظرشان بود

که وارد این رودخانه  کردند و موقعیها از داخل این رودخانه رفت و آمد میولی در فصلهاي دیگر کم آب بود و ماشین

زنیم. عاقبت ماشین را نگاه داشت تا مرا اشین را آتش میشدیم آنها راننده را مجبور کردند که یا ماشین را نگاه دار و یا م
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زیر شن کنند. منهم حاضر شدم و از ماشین پیاده و در حقیقت خسته شده بودم و زندگی با این نوع جانورهاي دو پا را 

ستمال را از خواهند بکنند. پیاده شدیم و او یعنی سید علی اکبر دخواستم و گفتم برویم پایین تا ببینم چکار مینمی

کردند ولی در حقیقت من آماده بودم جیب خود بیرون آورده بود تا مرا خفه کنند. مادر عبدالکریم و سعادت هم گریه می

کند تا به دور گردن من بپیچد. قدري شوکوالت کردم و دیدم دارد دستمالش را لوله میو دیگر به هیچ چیز فکر نمی

ن بچه بدهم که حالش بهم نخورد. شوکوالتها را از جیبم بیرون آوردم و گفتم اینها را خریده بودم که توي ماشین به ای

بگیر و بخور که با دهن تلخ مرا خفه نکنی. از دست من گرفت و پاشید و گفت اینها نجس است. در این گیرو دار بودیم که 

که کار آسانی نیست و تو که سید اکبر هستی  راننده و چند نفر دیگر که از دهات دیگر بودند آمدند و گفتند که آدم کشی

ایم و در ده خودتان هم بهایی هست تو اگر خیلی زرنگ هستی برو آنها را مسلمان کن. جواب داد ما آنها را مسلمان کرده

لکه اید بو حالیه نوبت این است. گفتم او مصیب نوروزي بود و من سید رضا جمالی هستم در ثانی شما او را مسلمان نکرده

گوید گوید مسلمان که دروغ میو در ظاهر به شما می ایدبا فشار و اذیت او را یک مرد بی دین و مثل خودتان درست کرده

توانم دروغ بگویم. باالخره پس از کشمکش و وساطت آنها دست از خفه و در باطن اصالً دین ندارد ولی من مثل او نمی

و براهمان ادامه دادیم ولی آنها از بد زبانی خود دست بردار نبودند تا به مقصد  کردن من برداشتن و سوار ماشین شدیم

هاي قدرت اهللا روحانی رسید و او از طهران به ژاندارمري دلیجان شکایت کرده رسیدیم. مدتی گذشت و این خبر بگوش

یق کردند و رفتند وسقونقان تا اینکه از بود و از طرف ژاندارمري دو نفر مامور براي تحقیقات به خانه ما آمدند و جزیی تحق

طرف هم تحقیق کنند و پس از مدتی برگشتند و گفتند بیا برویم وسقونقان تا اگر تو راضی شوي شما را صلح دهیم و اگر 

خواهید صلح بدهید ولی شما نه او را ببریم دلیجان تا تکلیفش معلوم شود. من گفتم که با کسی قهر نیستم که شما می

آیم چشم و بلند شدم و باهم رفتیم و سقونقان در یک خانه وارد یک اطاق بزرگ شدیم، دیدیم در حدود میمایید فرمی

خواند بروند به جنگ روس یا انگلیس که همه بسیج چهل نفر از اهالی و ریش سفیدان ده جمع شدند. مثل اینکه می

ران از من پرسید که شما از این سید علی اکبر شکایتی داري؟ اند براي مشورت ما هم رفتیم و نشستیم. یکی از ماموشده

اي که نگذاشتند موفق خواست داخل رودخانه اِزنا مرا خفه کند ولی با وساطت عدهگفتم ایشان پس از فحاشی زیاد می

لند شوید برویم اي را طرح کرده بودند گفت بشود. یک دفعه یکی از آن بزرگترهایشان بلند شد و مثل اینکه از پیش نقشه

قم ببینیم که یک نفر به آقاي بروجردي فحش داده و حاال هم شکایت کرده دست جلو را گرفتند که عقب نماند. یکی دو 

نفر دیگر هم از او تبعیت کردند و بلند شدند که بله باید رفت قم ولی آن مامورین آنها را به سکوت دعوت کردند و گفتند 
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خواهید باعث فتنه شوید و رو به من کرد و کایت دارند یا ندارند. شما اینجا چکار دارید که میاید آنها باهم ششما چکاره

رسد ولی تو بیا و بزرگی کن و گذشت همیشه از جانب شما بود. حالیه هم بیا گفت سید علی اکبر بیش از این عقلش نمی

اند. اند و از او گذشتهها هم از قاتل شفاعت کردهو رضایت بده تا صلح کنید. گفتم ما وظیفه مان گذشت است تا بعضی جا

من چرا نکنم ولی من که شکایت نکرده ام شخص دیگري از من دفاع کرده او است که باید رضایت بدهد. آن مامور گفت 

را ها نکند و ما هم صاحب شکایت ما از تو خواهش داریم که رضایت بدهی و سید علی اکبر هم قول داده دیگر از این غلط

 دهم.زنیم. گفتم من به سهم خودم رضایت میبینیم و حرفهاي خودمان را می می

 بروجردي آقاي چون بروند که هستند آزاد هم قم بروند خواستندمی اینکه یا آنها گفتم ضمناً دادند خاتمه را قضیه آنها 

ها این قضیه تمام شد و تا مدتی در ماشین و بکنید آزادید بکنید خواهیدمی که کاري هر را ما هم و شناسدمی را شما هم

بود آرامش برقرار بود و این سفر و پیش آمدي که براي من شد به این نتیجه رسیدم که اگر اتحاد و اتفاق و هماهنگی می

بود مانند مصیب نوروزي و رحمت اهللا فروغی براي جزئی زمین که بدون زحمت بدست آنها رسیده و سستی عقیده نمی

این آبا و اجدا خود را که آن پدران با چه زحمتی بر عقیده خود مانده بودند اینها به هیچ فروختند و براي همان بود 

زمینهایی که از همان پدران به ارث رسیده بود عقیده خود را انکار کردند در نزد شریعت مدار و دست آن آخوند ... را 

هاي پست فطرت مانند دخیل رجب و دن اینها و جري شدن رجالهبوسیدند و بقول خودشان مسلمان شدند و مسلمان ش

سید علی اکبر و دیگر تکلیف من و امثال من و یا ضیاءاهللا مهاجر و عبدالحسین یزدانی معلوم است که نگذارند چه در صفر 

کردند که اگر یو چه در محل آب خوش از گلویمان پایین برود و زمانیکه ما بچه بودیم و شاید چون پیرمردها سفارش م

شود و بیشتر به عقب شما اي به شما حمله کرد فرار نکنید که اگر فرار کنید جري میدر بیابان گرگ یا حیوان درنده

هاي ما اگر از اول که چند سال قبل از کنند. درست فهمیده بودند قدیمیآمد جلو آنها بایستید خودشان فرار میمی

شدند و در اول هاي آدم نماي حیوان صفت درنده خو جري نمی را نشکسته بودند این رجالهانقالب بود و این دو نفر سدّ

انقالب دو خانوار دیگر ما را بنام سید آقا حسینی و نوراهللا اسمعیلی ببرند و بقیه را دربدر و آواره گرداندند تا راهی شهرها و 

خواستی بگذاري که غضنفر این روغی تو براي چه کسی میکشورهاي ناجور دور و نزدیک شوند. کسی نبود بگوید آقاي ف

خواستی یک بدبخت را از نان خوردن بیاندازي و جزئی ملک تو را بکارد و به بدبختی زندگی کنند و تو براي اینکه می

شود شما می اي ندارند. زمانیکه به آنها گفتههایت چارههایت را گمراه کردي و حاال بچهبراي چندرغاز زمین، خود و بچه

 ماشاءاهللا سید که شاهد و هستم زنده هنوز من. نرفته بیراهه ما پدر نخیر، که دادند دیگر راه پدرتان را نروید، جواب می
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 شد مسلمان هم فروغیتان آقاي جان عمو پسر گفت من به برگشته که موقع و بود رفته قم به فروغی آقاي با که نصراللهی

ها با من فرق زنی. تو هم بیا و مثل فروغی راحت زندگی کن و از آنروز به بعد نظر همسایهمی را خودت حرف هنوز تو و

اي روح و جانت که در زندگی که شاد نبود حتماً هایت چه بگویند جز یکی از دروغهایی که تو یادشان دادهکرد و دیگر بچه

اي زن و بچه را آواره و سرگردان دشت و خوند نما عدههم در آخرت شاد نخواهد بود، تو و امثال تو براي خاطر چند... آ

 فرماید:بیابان کردید. شاعر می

 ).بود نادان که دوست آن از بهتر                 بود جان غم که دانا دشمن( 

چون اسمی از دخیل رجب بردم خوبست چند جمله هم از سرگذشت این استاد شیطان بنویسم. زمانیکه ما بچه بودیم 

کردند که با دخیل رجب همبازي نشوید چون جنسش خورده شیشه دارد و ما همیشه همیشه بزرگترها سفارش می

مواظب بودیم و چون پدرش در خانه فخر شاگرد بود و او هم با آنها مانوس و آنها خانوادگی دور از اخالق انسانی بودند و 

شد و به شغل ترشی فروشی و سرکه تقلبی مشغول بود تا زنی از این هم مرید آنها بود تا کم کم بزرگتر و راهی طهران 

بستگان خود اختیار کرد و صاحب دو دختر شد و سالی دو مرتبه الی سه مرتبه در ایام محرم و صفر و رمضان به اسم 

ردند و در کآورد و براي ما مزاحمت ایجاد میآمد و با خود چند عدد از فداییان اسالم را میعزاداري به جاسب می

آمد رییس دسته و نوحه خان و کم کم گفتند پاتوقش شهرنو طهران بود ولی به جاسب که میصورتیکه دوستانش می

هاي مسلمان مقیم طهران هیئتی تشکیل دادند و این فرد فاسد ناراحت شد همه کاره و رهبر شد البته در دوره جاسبی

گرفت و خواند و پنج تومان اجرت میهاي جمعه برایشان روضه میو شب شاه بود و آخوند ناطق نوري را هم روضه خوان

خیلی هم خوشحال بود تا کم کم انقالبی یا درست بگویم آشوبی کردند و مثل ناطق نوري و دخیل رجب شدند همه کاره 

ارد. مولوي فرمایند تدبیر مملکت. حاال دیگر دخیل شده رهبر و دیگر تکلیف ما معلوم است و اما تا قضا و قدر چه در نظر د

دهد و خودش هم بعلل نامعلوم در گوشه جهنم ساکن کند و تقدیر نداند. برویم سر مطلب، او دخترهایش را شوهر می

 نحس وجود از را مردم آنکه از پس  "گر به پیري رسد عجب باشد ،هر جوانی که بی ادب باشد"اند شود. بزرگان گفتهمی

کند و گیرند و ناطق نوري هم شرکت میاند، برایش ختم میکه همیشه هیئت داشته مسجدي همان در و کرد راحت خود

شود که مشهدي دخیل خیلی عزت و احترام داشته که آقاي ناطق نوري براي ختمش آمد. در گوشه و کنار شنیده می

د باید خود شیطان عزادار باشد. میرکه شاگرد شیطان می گفت اینکه عزت و احترام نبود موقعییکی از دوستان می

 ها دفن کنند.فرماید بگذارید مرده را مردهحضرت مسیح می



89 

چون اسمی از ناطق نوري بردم یک موضوع دیگر از پیش نوشتم. غالمرضاي حدادي هر هفته میرفت مسجد قمرود تا 

رح و اجرا کند. از آنجاییکه خداوند پشت سر حجت ابن الحسن نماز بخواند و برگردد و یک نقشه دیگر بر علیه بهاییان ط

نبض هرکس را در دست دارد این خانواده همیشه بیچاره و محتاج بودند. برادري داشت که خیلی کوچکتر از او بود و در 

خورد و مدتی در این خانواده شاگرد کرد و نانی میبچه گی شاگرد نجات اهللا ناصري بود و در کارهاي کشاورزي کمک می

خرید و جات اهللا مادربزرگی داشت بنام گوهرخانم اوزنی بود با ایمان و نوع دوست که او همیشه کاغذ و قلم میبود و ن

عقیده داشت که ثواب دارد اگر کسی باعث شود که این بچه و یا دیگران بی سواد نمانند و هر شب او را به کالس اکبر 

ي یاد بگیرد. کم کم بزرگتر شد و راهی طهران شد و اینها هر فرستاد تا توانست تا حدودي خواندن و نوشتن مختصرمی

کدام که طهران میرفتند محلشان گمرك و شغلشان از قبیل ترشی فروشی یا نمک کوبی بودند و عضو همان هیئت 

د ها بودند و تا کم کم آشوب آخوندي برقرار شد و آقاي ناطق نوري به نوایی رسید و غالمرضا که در مسجد قمروجاسبی

شناخته شده بود و در نزد آخوندها عزیز بود و از ناطق نوري طلب کمک کرد و گفت برادرم بیکار است، شغلی برایش 

درست کنید او که سواد نداشت. گفتند به عنوان خدمتگزار در یکی از دبستانها مشغول به کار شود و مدتی که گذشت 

ناطق نوري پله به پله باال رفت و حالیه که هزار و سیصد و هفتاد و تواند درس بدهد با پشتیبانی گفتند کالس اول را می

گویند شده رییس آموزش و پرورش شمال شهر طهران و فعال دیگر سواد و معلومات مطرح نیست. چهار است بطوریکه می

با دست چه تو آخوند را ببین و هر جنایتی خواستی انجام بده. حاال ببین مملکت ایران چه خاکی بر سرش شده و 

گفت این که سواد نداشت که حاال باید شود. بیچاره ایران و بیچاه ایرانی اصیل. یکی از رفقا میاشخاصی ناالیق اداره می

خواهند بکنند. گفتم کجاي کاري پسران اصغر و رضا صادقی که در مدرسه ابتدایی به سواد دارها با اجازه او هر کاري می

گیرند و شغلشان این بود که در دشت یا آب ما را حرز کنند و یا درختهاي اینکه اینها چیزي یاد نمیدادند بر آنها راه نمی

 مسجد آن از خواهممی شده ذکرش پیش از که قمرود  اند سرهنگ سپاه و اما راجع به مسجدشکنند و حاال شدهما را می

 گذاشتیم.اشتیم و چه روزهاي تاریکی را پشت سر مید سرکار کسانی چه با ما که بدانند آیندگان تا بنویسم آن پیروان و

باشد که آن آخوندهاي بی دین پست فطرت گوش آن مردم اي است نزدیک قم و مسجدي در آن محل میقمرود قصبه

اند که هر شب جمعه پسر اما حسن عسکري قائم موعود در این مسجد نماز ساده بی سواد و مردم ساده اطراف را پر کرده

خواند و هرکس در شبهاي جمعه در این مسجد نماز بخواند با جناب حجت ابن الحسن عکسري نماز خوانده در می

 و تراشیدند پسري حسن امام براي صورتیکه اما حسن بگفته برادر و نزدیکان او اوالد نداشت و این آخوندهاي دروغگو و ... 
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پسر امام هم بود و چون به ضرر آخوندها بود لقب کذاب به او  و داشتن اوالد برادرم که بود گفته را حقیقت برادرش چون

دادند و مردم ساده هم نامیدند و این مردم ساده بی سواد را فریب میدادند و در تمام مجالس او را بنام جعفر کذاب می

و بقول خودشان با حضرت  حرفهاي مفت این کذابان اصلی را باور داشتند و هم یک نماینده معلوم کرده بودند تا برود

کردند که حتماً باید از آن محل ها بودند، بیشتر تاکید میبهاییحجت آخوند در آوردي نماز بخواند بخصوص در جاهاییکه 

هایشان مفسده جویی و جز فساد و ریا هیچ کاري نداشتند و حتماً که بهایی دارد باشد این موزیان از خدا بیخبر همه نقشه

یکه بهایی داشت باید نماینده از آن محل باشد و خرج راه و پول کارگري او را هم همین انگلهاي اجتماعی در محل های

دادند و از ده ما فردي موزي و ناجور بنام غالمرضا حدادي که ذکرش از پیش شده بود هر شب جمعه میرفت و او را می

کردند و شاه را هم بهایی معرفی دادند و دیکته میا او میکردند و چندین ورقه سرمشق بر علیه بهاییان بمغزشویی می

کرده و این فرد فساد نادان را آنچه که درآن روز و شب آموخته بودند تا آخر هفته باید به بقیه اهل ده بیاموزد و همه را بر 

ر روز یک دسیسه و خدعه ها مزاحم بودند و هها که ما هر کجا میرفتیم اینکرد بخصوص بچهعلیه بهاییان تحریک می

ها معامله کند. خوب یادم است که بهاییآموختند و همیشه مواظب بودند که کسی از دهات مجاور نیاید که با علیه ما می

دیدم باالي خانه ما سر و صدا بلند است گفتم بروم ببینم چه خبر است گفتند از واران حسین نامی آمده و از رضوانی لوبیا 

اند و گونی لوبیا را اند و چاقو زدهکنی و با او درگیر شدهاند که تو چرا با اینها معامله میرفتن جلو او را گرفتهخرید و موقع 

اند که اینها نجس است البته اینرا هم یادآور شوم که ما هرچه اند و تمامش که در حدود صد کیلومتر پاشیدهپاره کرده

بردند خودم در خریدند و میآمدند و شبانه میند آنهم از دهات مجاور میکردداشتیم نصف قیمت برایمان حساب می

حدود بیست عدد میش داشتم که همه را نصف شب نصف قیمت فروختم و سه عدد دیگر باقی مانده بود. میش هر عدد 

م یکشب آمد و دید سه فروشها فهمیده بود که من آنها را میدادم یکی از همسایههزار تومان بود ولی ما نصفه قیمت می

فهمد هر سه تا را خرید به هزار تومان و برد  کنند گفت کسی نمیعدد مانده گفت اینها را بده به من گفتم تو را اذیت می

ها فهمیده بودند در صورتیکه دو هزار تومان بسودش بود او را مجبور کرده بودند که باید پس بدهی فرداي آنرروز رجاله

گذارند مردم باهم بسازند و این بوده راه و روش اینها توي دشت به حاصل و درختها صدمه ها نمینفهمآمد و گفت این 

گرفتیم دانستند و هر وقت از خانه بیرون میرفتیم مورد سنگ پرانی و فحاشی قرار میزیاد میزدند و این کارها را ثواب می

ترسید. اگر محبت گفت شماها می کردیم میانی میاي نداشتیم جز سکوت و تحمل و در عوض هرچه مهربو چاره

دادند بهاییان کروگان یا مرگ یا مسلمان و عاقبت ها یاد داده بودند که دائم هر کجا بودند شعار میکنید و به بچهمی
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ن شود نقشه اش از این مسجد خراب شده قمرود بدست فاسد ایمعلوم شد که هرچه فساد در قم و اطراف ایران می

آید و بخیال اینکه هرچه صدمه بزنند به بهشت میشود بدست افراد ساده بی سواد به مورد اجرا در اجتماع کشیده می

 هاي فساد.خواند رفت. این سرگذشت یکی از النه

 هامرده بهاییان چرا که بود میت از جمله موضوعاتی که این کور دالن متعصب مقلد شیطان داشتند راجع بود به صندوق

کردیم. قبالً دادیم و مطابق دستورات عمل میگذارند و ما هم اعتنایی به حرفهاي مفت مفسدین نمیدر صندوق می را

کرد و او از این جهت از ترس نوشتم که استاد عباس نجار مردي فقیر و محتاج بود و آقاي روحانی به او کمک مالی می

لی نکشید که او و آقاي روحانی هر دو بدرود حیات گفتند و ما ماندیم بی ساخت. اما طومردم شبانه براي ما صندوق می

توانستیم بیاوریم و براي اینکه درمانده نشویم جمع شدیم و مشورت کردیم و قرار شد حقیر با آقا نجار و از شهر هم نمی

دن به قم بردیم و تخته کردیم و یداهللا نصرالهی هر دو اقدام کنیم چند عدد تبریزي از دوستان خریدیم و پس از آماده ش

 ها بساز. گفت من که نجار نیستم.آوردیم و به آقا یداهللا گفتم تو دست بکار شو و مشغول ساختن صندوق و از این تخته

 و برود تا کردم تشویق را او و اندنیامده دنیا به نجار مادر از نجارها طرفی از ندارد الزم نجار که ساختن صندوق گفتم 

هاي صندوق ببر و ها را مطابق این تختهخرد و بعداً یک صندوق که داشتیم بردم خانه او و گفتم تختهب نجاري اساس

درست کن و بهم میخکوب کن و او هم همین کار را کرد و پس از چند روز داراي پانزده عدد صندوق شدیم خوب و 

د. خالصه دو دفعه صندوقها را آوردیم همان منزل آقاي محکم. غافل از اینکه خداوند سرنوشت دیگري براي ما در نظر دار

کردم، در یک انبار بزرگ گذاشتیم و با خیال راحت که دیگر از این بابت اشکالی نداریم اما باز روحانی که حقیر زندگی می

 دست قضا و قدر بار چیز دیگر در نظر دارد. مولوي فرماید:

 دیر به تدبیر خدایی بنماید)تق                (تدبیر کند بنده و تقدیر نداند

گذشت و آشوبی اسالمی هر روز بدتر از روز پیش و آقاي یداهللا هم از این صندوق سازي شد یک نجار و روز و شب روز می

ند کردند و دو مرتبه ما در فکر افتادیم که اگر بیایند و این صندوقها را ببیناي را آتش میزدند و یا خراب میو هر روز خانه

زنند و دو مرتبه با آقاي یداهللا همه آنها را از هم جدا کردیم و بشکل تخته در آوردیم که جاي کمتر همه را آتش می

 فکر ببینند و بیایند اگر تا ریختیم آنها روي کاه دوباره و انبار گوشه در و گذاشتیم هم روي هم را  هایشبخواهد و تخته

ها را گذاشتیم و مانطور خانه و انبار کاه و تمام وسائل چندین خانوار و تختهه زحمات باتمام عاقبت بله است کاه که کنند

ها دست خالی و پاي برهنه قرار را بر فرار ترجیع دادیم و معلوم نشد که کدام آخوند بی دین احمقی فروخت که بعضی



92 

ا زنهاي بقول خودشان شهیدان خوش گویند همان ناطق نوري که با آنها آشنایی داشت آمد و فروخت و پولش را بمی

شوند در را فساد گزراند. راستی اسم شهید را آوردم یادم آمد یک روز به یکی از دوستان گفتم که اینهایی که کشته میمی

شوند نباید به آنها لقب شهید داد او در جواب گفت اتفاقاً اینها شهید هستند گفتم چرا؟ و قدرت طلبی آخوندها کشته می

اي دیگر که از اند جملهت اینها با خون خود به ... بودن خمینی ... و قدرت طلب و بقیه ... بنام آخوند .... شهادت دادهگف

پیش نوشتم که در ده ما بقول اهالی ساده دل زیارتی بود و حقیر هم خواستم تا چند جمله از این بقول آنها زیارت 

که بچه بودم و به سن پنج یا شش سال و آنروز وسائل سرگرم  قیر موقعیبنویسم، برگردیم به عقب یعنی زمان بچگی ح

کننده مثل حالیه نبوده بخصوص در دهات و حقیر نسبتاً هوشیار و ذهن یاد گیریم خوب بود و زمانیکه فصل پائیز زمستان 

د و با اینکه هیچ وسیله خوب هاي همدیگر میرفتنشدند و براي شب نشینی بخانهشد و مردم از کار کشاورزي بیکار میمی

کردند و یک کتري مسی که براي پذیرایی نداشتند و فقط یک چراغ کوچک نفتی بدون لوله براي روشنایی که استفاده می

کردند که بقدري آن چراغ و اجاق دود کرده بود که به سختی همدیگر را آوردند و چاي درست میبا هیزم آب جوش می

شدند و خیلی خوش و خرم ئل ابتدایی و نداري و دست تنگی در همان ساعت که دور هم جمع میدیدند با این وسامی

گفتند و همه را ها قصه میبودند و از هر دري سخنی بود و عاقبت پیرمردها و پیرزنها براي سرگرمی خودشان و بچه

که در جمعی بودم که قصه  ند و حقیر موقعیها بشکن میزدند و یا میرقصیدکردند و در همان دود و دمه بعضیسرگرم می

هاي دیگر خیلی کردم چون ذهن یاد گیریم نسبت به بچهها بازگو میگفتند روز بعد همه را براي بچههایی مییا قصه

بود آمدند و قرار شد و دسته سینه زنی بیرون میهاي عزاداري دیگر که میخوب بود از این رو وقتی روز عاشورا و مراسم

ها هم به جلسه روضه خوانی میرفتند و هنوز پاك و نجس در بهاییکه حتماً بزیارت هم بروند و برگردند. آن روزها، همه 

خواندند و یکی دو دفعه که ها در آنجا زیارت نامه میکه دسته سینه زنی میرفت زیارت نوحه خوان بین نبود و موقعی

خواندم و در آن ده رسم بود که زنها همه شبهاي جمعه از هر ارت نامه را میحقیر در آن جمع بودم بخوبی از حفظ زی

خواستند بروند بروند حقیر را هم هر کجا بودم که می شدند و بقول خودشان به زیارت میرفتند و موقعیمحل جمع می

از من رودرواسی نداشتند و یکی بردند این از دو جهت بود یکی اینکه بچه بودم و آنها کردند و با خودشان میپیدا می

که به این ساختمان سنگ و گلی  خواندم که آنها بتوانند بخوانند و موقعیدیگر اینکه زیارت نامه را خوب و شمرده می

هاي پنجره درست کرده بودند و میرسیدیم این زنهاي ساده زود باور خودشان را به آن چوبهاي وسط که به شکل

بستند و گفتند چارقد میها گوشه روسري خود را که خودشان میمالیدند و بعضیان را به آن میگفتند ضریح و خودشمی
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اند و یا کردند و هر کدام آرزویی داشتند حاال معلوم نبود که در خانه یا از شوهرشان کتک خوردهمدت زیادي گریه می

خواستند این امامزاده قالبی همه مشکلشان را حل می که بودند ناراضی مادرشوهرشان دست از یا و اندآورده بسرشان  هوو

ایستادند و من براي آنها زیارت نامه خواستند و پس از گریه و زاري و زاریهاي زیاد میکند و بقول خود آنها معجزه می

ر و بعد فاتحه یاد خواندم. باین شرح بود: اسالم علیک یا آقاي شاهزاده حمزه ابن عون ابن علی ابن ابی طالب و الی آخمی

خواندند و هر کدام یک دستمال آجیل آورده بودند که نذر کره بودند تا آرزوهایشان برآورده کردم و آنها فاتحه را میمی

کردند چون برایشان زیارت نامه خوانده بودم و آخر کار هم ها من را هم پر میشود بین همدیگر تقسیم میکردند و جیب

آمدم خانه تا شب کردند ومن میا یک چراغ نفتی کوچک با خود آورده بودند که در آنجا روشن میهر کدام یک شمع و ی

اي در آنجا است کردم که شاید حقیقتاً آمامزادهجمعه دیگر مدتی بر این منوال گذشت و حقیر هم در عالم بچگی فکر می

روي. مگر تو آرزو تو چرا مثل زنهاي دیگر به زیارت نمیپرسیدم که کنند و گاهی از مادرم میکه زنها به او التماس می

گفت که این زیارتها پایه و اساسی ندارند که مشکلی را حل گفت نه مادرم. پدرم همیشه مینداري و او چون بهایی بود می

این زنها اینطور  کنند و این حرفهاي مادرم بیشتر مرا در فکر فرو برد که اگر بقول مادرم پایه و اساسی ندارد پس چرا

خواهند. این موضوع مرا بخود جلب کرده بود تا که روزي در جلسه روزه خوانی آخوندي در ضمن عالقه دارند و معجزه می

گفت برادران امام حسین سه نفر بودند که شهید شدند که اسامی آنها بدین قرار است عباس و جعفر و روضه خوانی می

ازده سال داشته و یک روز ما جوانان که دور هم جمع بودیم و آخوند هم حضور داشت از عون که عون در موقع شهادت دو

کردند چطور و چرا اینهمه زیارتگاه در ها همه عرب بودند و در عربستان زندگی میاو پرسیدم در صورتیکه امام و امام زاده

است. او گفت یعنی آخوند بی سواد؛ زمانی که  ایران است و در عربستان نیست و اگر هم هست نسبت به ایران خیلی کمتر

اند. جل ها بدنبال او آمدند و هر کدام را در جایی شهید کردهمامون، امام رضا را به ایران دعوت کرد همه این امام زاده

چرا که الخالق جل الخالق. چه دروغ بزرگی از این بزرگتر اگر اینها براي خاطر یک امام این همه راهی ایران شدند پس 

م ها نماندند از این جهت حقیر در فکر فرو رفتم از این حرفهاي دو ها که در عربستان بودند چرا آنها پهلوي آن امابقیه امام

گفتم این پهلوي این آخوندهاي فاسد و هر وقت با جوانان چه در موقع کار و چه در موقع دیگر که باهم بودیم به آنها می

 آخوندها این و دارد خواهید هیچ پایه و اساسی دانید و از آنها معجزه میا آنها را امام زاده میاصطالح زیارتهایی که شم

 و باشند کرده درست خودشان براي قلکی معروف بقول و برسند نوایی به راه این از اوالً تا اندکرده اغفال را شما که هستند

ها چه کنم که این به اصطالح امام زادهشما ثابت می به فاسد آخوند این خود هايگفته از من. بگیرند سواري شما از
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کسانی بودند یا اصالً فردي در این زیر خاك نباشد. اینها همه من درآوردي است. شما فکر کنید آخوند در باالي منبر در 

ال داشت چطور گوید عون پسر علی ابن ابی طالب را که در صحراي کربال شهید کردند دوازده سموقع روضه خانی می

شود پسر دوازده ساله اوالد داشته باشد. اینها شما را گول زده که این ساختمان سنگ و گلی را مقبره پسر عون قبول می

 چندین شخص این نحو چه داشته باشید و از او معجزه بخواهید. بفرض اینکه عون پسري داشته باشد که حتماً نداشته به 

بال تا زمان امام رضا آنوقت آمد به ایران. آیا ممکن است ابداً ممکن نیست چون کر اقعهو زمان از یعنی کرد صبر پشت

فرماید یک ساعت راستی بهتر اند و اینجا مدفون شدند و حضرت امیر میگویند اینها در زمان امام رضا آمدهآخوندها می

فرماید ها را قبول کرد. امام چهارم میشود این دروغهاي آخونداست از هفتاد سال عبادت. شما هم فکر کنید می

اند و بخورد خوشحالیم که دشمنان ما احمق هستند. حاال شما فکر کنید آن کسانی که این امامزاده قالبی را درست کرده

ن اند که نتوانسته این دروغ بزرگ را طوري بخورد شما بدهند که اقالً یکصدم آن بتوااند چقدر احمق و نفهم بودهشما داده

شود بی جهت امامزاده درست کرد. زنی مگر میاي که این حرفها را میگفتند تو کافر شدهدرست کرد. آنها در جواب می

شود. همین االن که معلوم است. در جواب گفتند شاهزاده حمزه با سی نفر از یارانش در اینجا شهید گفتم چرا نمی

چکد. گفتم این حرفها را اصال اند و االن خون از همه آنها میب چینی گذاشتهاند و در بشقااند و سرهاي همه را بریدهشده

اند تا به نوایی برسند چون آخوند که کار قبول نکنید این دروغها مال این آخوندها است که از سادگی شما استفاده کرده

شود سر کسی را ببرند و بس از میخواهد بکند مجبور است این دروغها را سرهم کند تا از شما سودي ببرند مگر نمی

چندین سال از آن خون بچکد این حرفها را قبول نکنید چون هرکس قبول کند دیوانه است و آنها از حرفهاي من ناراحت 

شدند گفتم ناراحت نشوید گوش کنید تا من براي شما بگویم فتعلی شاه قاجار یک سلطان زورگو و مستبد و عیاشی بود 

اند و در زمان او چهارصد زن بلکه بیشتر در حرمسرا داشته و حساب اوالدهاي او را خیلی زیاد ذکر کرده که در تاریخ است

هاي او به تمام نقاط ایران فرستاده شده بودند و آنها هم بغیر از زورگویی و مردم آزاري کاري سلطنت او تمام اوالدها و نوه

گفتند باید به شاهزاده هدیه بدهد و پس از مدتی داشت. میگوسفندي میاند و اگر فرد دهقان بیچاره مرغی و یا نداشته

کردند و اسم او را از اسامی فالن امامزاده گفتند بدستور حکومت وقت یا فرستاده شاه در جایی دفن میحیات می

شته باشد و آخوند محل که خواهد امام اوالد داشته باشد یا نداکشید. حاال میگذاشتند با لقب شاهزاده که یدك میمی

کرده چون او هم کارش مرده خوري است از این راه فکر حقوق بگیر همان شاه ملعون بود مردم را به زیارت دعوت می

کردند و یا استفاده خودش بود که در آنجا بتواند روضه بخواند. پدران و مادران ساده ما هم بدون آنکه فکر کنند قبول می
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شد غافل از آنکه روزي مردم از گذشت یک امامزاده واجب التعظیم قالبی معرفی میچند سال که میمجبور بودند تا 

شوند و این حرفها دروغ و مزخرف و پوچ آنها را به تمسخر خواهند گرفت که انشاهللا شما روزي بیاید خواب غفلت بیدار می

اند باز جاي شکرش باقی در دست چه تبه کارانی اسیر بوده که از خواب غفلت بیدار شوید و بدانید که پدران و مادران ما

اند و در ثانی آخوندها زیاد مایل نبودند که در ده زندگی اي نداشتهاند و بیچاره که سرمایهاست که پدران ما در ده بوده

روید به قم و نظاره کنید که اند حاال باند و اسم او را امام زاده گذاشتهکنند که اینجا با قدري سنگ و گل روي هم گذاشته

اند براي هیچ که اصالً وجود نداشته پدر آن چون محل آخوندهاي بی دین از خدا بیخبر است چه تجمالتی درست کرده

اند تا این قلک بزرگ را براي خودشان بسازند در آنجا اند در آورده و جان همه را به لب رساندهکسانی که در آن زمان بوده

گیرد و آخر فروشد. باور کنید یک شمع دو ریالی را از صبح تا شام صد تومان میدرب ایستاده و شمع مییک آخوند دم 

 کن روشن من براي گوید شمع نذري شود میشب هم همان شمعهایی که صبح داشته دارد هر نفر از درب که وارد می

کنید و هنوز آخري را روشن نکرده که طرف  روشن برایش شمع پنج که دهدمی تومان یک او کنندمی را پولش تقاضاي

گوییم شهر ما قم کند تا مشتري بعدي. دهکده ما صد کیلومتر تا قم فاصله دارد هر کجا ما میمیرود او بقیه را خاموش می

خواند و گوید از آن شمع دزدها هستید این یکی از شگرفهاي آخوندها است حاال یکی زیارت نامه میاست. طرف می

چاپند. پس معلوم کند. خالصه با هزار نیرنگ مردم را میخواند یکی برایت استخاره میدیگري براي اموات قرآن می

اي ها ناراحت شدند و گفتند نگفتیم تو کافر شدهشود که هیچ قلکی به این پر درآمدي نیست با این حرفهاي من، بچهمی

زنم دلیل دارم و سی کاظم است گفتم شما ناراحت نشوید من اگر حرفی میاین زیارت حضرت معصومه دختر امام مو

زنم گوش کنید تا من با مدرك و دلیل به شما ثابت کنم که خیر کسی را در این محل دفن هیچوقت بی دلیل حرفی نمی

شاه را در اینجا دفن اند و امام موسی هم دختري نداشته که بیاید اینجا ولی ممکن است یکی از فرزندان فتحعلی نکرده

گویند اما موسی اند. شما قدري فکر کنید خود این آخوندها باالي منبر میاند و این اسم را براي مردم ساده گذاشتهکرده

مدت هفت سال در زندان و به روایتی چهارده سال در زندان هارون الرشید و زمانیکه از دنیا رفته هارون الرشید به چهار 

بینند به جز یک عبا  شوند کسی را در آنجا نمیکه حمالها وارد زندان می بروید و او را دفن کنید موقعی نفر حمال گفته

گردانند که بروید زیر گویند کسی جز یک عبا در آنجا نیست. موسی غائب شده. دو مرتبه آنها را برمیگردند و میلذا بر می

بینند این شخص بقدري ضعیف شده که در زیر عبا معلوم  زنند او را مییآیند و عبا را کنار ممیکه  عبا است موقعی

نبوده است درست این حرفهاي روي منبر آخوندهاي شما است حاال قدري فکر کنید که شاید صدها زیارت بلکه بیشتر از 



96 

ند که یکی از آنها همین دهاند و بنام زیارت در ایران و آنها نسبت به حضرت امام موسی میاین ساختمانها درست کرده

 در کسی که کرد قبول  شودمی سالم عقل به و است ممکن آیا. دیگر هزاران یا و چراغ شاه یا و قالبی معصومه حضرت 

 و برود دنیا از وضعیت آن با و بینممی ایران در را اش نمونه االن که الرشید هارون زندان آنهم باشد زندان عمرش تمام

کرد بین بنی امیه تواند قبول کند فقط زمانیکه امام جعفر صادق امامت میسالم اینها را نمی عقل باشد داشته اوالد اینهمه

هاي آخوندهاست. آن حضرت یعنی و بنی عباس بر سر خالفت درگیر بودند و جنگ و نزاع داشتند. این مطالب از گفته

واج داده و امام رضا هم که پسر امام موسی است و در حیات امام امام جعفر از آن موقع استفاده کرده و اسالم حقیقی را ر

گویند حضرت جعفر بدنیا آمد و بعداً او دیگر اوالدي نداشته و همه اینها ساختگی است براي آب و نان آخوندها و اینها می

ه پدري بقول خود آخوندها تواند این موضوع را قبول کند کمعصومه هفت سال داشته که به ایران آمد کدام فرد عاقلی می

هاي آخوندها و دختر هفت ساله و بروایت تاریخ دست کم هفت سال در زندان بوده باشد آنهم در زمان هارون با آن گفته

اند ناگفته اند جز اینکه یکی از فرزندان فتحعلی شاه و کم کم به این شکل در آوردههم داشت باشد پس او را از کجا آورده

گویند گویند اسم این دختر فاطمه بود چون به تکلیف که نه سال باشد نرسیده میه این آخوندها مینماند بطوریک

معصومه حاال شما فکر کنید و بببینید که این آخوندها چقدر بی دین و بی آبرو هستند که از هیچ چه آخوري براي 

ی هم آنها مقصر نیستند بلکه ما مقصر اصلی هستیم اند از طرفخودشان و چه بدبختی براي پدران و مادران ما درست کرده

 فرمایدکنیم شاعر عالی قدر میها را قبول میکه آنقدر ساده و بی فکر که این دروغ

 ماست گردن در توبه هزار دو خون                 خوردن ما است خانه ز می آبادي می

ها ندهیم آنها کم ها پولهاي بی زبان خود را مفت و مجانی به این ظاهر فریباگر ما هر روز دسته دسته نرویم و باین قلک

کنند پس از اینها حرفها بود که آنوقت همه برند و این دکانهاي ریا و تزویر را جمع میکم پی به دروغهاي خود می

ا از حقیر رانده شدند و دیگر مرا به پسرعمویی قبول نداشتند در صورتیکه همکارهاي خودم تا حتی دوستان و پسر عموه

پدرشان در زمان حیات وصیت کرده بود که شما رضا را مثل برادر خودتان دوست بدارید و از او مواظبت کنید چون 

نادیده گرفتند که اگر ما  برادرم همین یک اوالد را داشته و من او را مثل شما خیلی دوست دارم اما آنها وصیت پدرشان را

خواهیم در این مملکت اید و ما چون میبا رضا سالم علیک داشته باشیم فالن آخوند خواهد گفت شما هم کافر شده

گفتند توانیم با کسی به گفته آقایان راهش را گم کرده سالم علیک داشته باشیم و در صورتیکه آنها میزندگی کنیم و نمی

آورند که این آمدند و یک کتاب ردیه که یک آخوند فاسد نوشته بود میو آمد داشته باشیم هر روز می توانیم رفتما نمی
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ها مطعلق به شاگردان شیطان است و من با این ها و گفتهگفتند که نوشتهرا بگیر و بخوان و من در جواب به آنها می

هاي هاي این ابلیسحق را شنید دیگر گوش به گفته دهم کسی که حرفحرفهاي مزخرف آخوندهاي ... دیگر گوش نمی

 ام تا آخرین نفس ایستادگی دارم.دهد و من راه حقی را پیدا کردهزمان نمی

گرفتند آمدند و از یک فرد ... بنام خمینی ... امام خالصه طولی نکشید که خود آنهایی که حرفهاي مرا بریش خند می

 تهایی یعنی امامزاده قالبی ساخته بودند بر پا کردند و خودم شاهد بودم که موقعیساختند و پس از مرگش از همان زیار

گفتند رفتیم سري هم به قلک احمدآقا زدیم و آنوقت بود که خودشان فهمیده گشتند میکه میرفتند بهشت زهرا و برمی

کردند و به بیراهه و ودند پیروي میبودند که آنها بودند که حرف چند آخوند فاسد اجتماع را که مخالف حق و حقیقت ب

ساختند همینطور که االن سر قبر هر آخوند بی سر پایی گمراهی گرفتار و سرگردان و از هر سنگ و گلی زیارت می

کردم. پسرم گفت گفتیم و تعریف میسازند. در حقیقت باید به حال ما گریه کرد و این موضوعات زیارتگاه میزیارتگاه می

دعا و مناجات خوانده شود و اسم خدا در آنجا برده شود آنجا قابل احترام است و باید گرامی داشت. گفتم هر کجا که 

اند و به کجاي کاري مساجد که محل عبادت و ذکر خداوند است اینها تبدیل به اسلحه خانه و فروشگاه داد و ستد کرده

اند و تعلیمات دیگران اینها به اسلحه خانه درآورده جاي نصیحت و نوع دوستی و مردم داري و خداپرستی و محبت به

دهند و شعارشان که چه کسی پاك و نجس است و باید آنهایی که نجس هستند باید نابود گردند و جنگی و تروریستی می

کنند و بجاي اینکه جوانان را ارشاد کنند و خدا و پیغمبر را به آنها بشناسانید. به شهادت طلبی و تروریستی دعوت می

کسی که مسلمان نیست و یا مخالفت با آخوند است بکشید و یا کشته شوي به بهشت خواهید رفت و در قسمت دیگر 

گیرند و کنند و پول میمساجد، زنهاي بقول خودشان شهیدان را به حراج گذاشته و هرکسی هر نوع بخواهد صیغه می

اگر هم حرفی باشد جز فریب مردم و مملو از ریا و تزویر که عادت  شود اسم خدا و دعا و مناجات وسخنی که پیدا نمی

آخوندها هست شما فکرش را بکنید بزرگترین عبادت گاه مسلمین مکه است بجاي اینکه کفن بپوشند و از هرچه در دنیا 

هر کدام طمعشان  که برگشتند است بگذرند و به خداوند لبیک بگویند. شعارشان مرگ بر آمریکا و اسراییل است و موقعی

شود مال صغیر و بیوه زن و دیگران را شود و درصدد هستند که به چه نحوي میبراي جمع آوري مال مردم صد برابر می

نویسم و چون دیگر حاجی شده و برگ آزادي را گرفته دیگر آزاد هستند و هر جمع آوري کرد که یک نمونه آنرا بعداً می

خواهند قول نجام دهند و این است عبادت آنها و همین زیارتها شده محل زن و مردهایی که میخواهند باید اکاري که می

و قراردادهاي خود را منعقد کنند. خودم با چشم خود دیدم در تکیه چادري کشیده بودند که یک طرف مردها و طرف 
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لباس یک پسر جوان را به همان چادر وسط نشستند ولی از طرف زنها معلوم نبود این زن بود یا دختري که دیگر زنها می

که آن جوان خواست بلند شود با چادر بلند شد. اینها آمده بودند پاي روضه  در موقع خواندن روضه دوخته بود که موقعی

 خواهم یک خاطره برایتان بنویسم البته خاطره زیاد دارم ولیو دعا بخوانند و این هم مراسم دعا و مناجات بود و حال می

اري دادند و آنچه داشتیم مصادره کردند، به جرم فر را ما که روزي. شودمی آخوندها این جنایات از یکی به این مربوط 

اند اموالشان مال خودشان بهایی بودن پس از چند وقت شایع شد که دادستان ارا ك گفته کسانی که از ایران خارج نشده

ها جزء استان مرکزي هستیم و مرکز استانمان اراك است. ند که ما جاسبیاست. مالحظه کنید چقدر گذشت. ناگفته نما

یک روز به پسرم گفتم خوبست برویم اراك و بپرسیم که این موضوع صحت دارد یا خیر یکی از روزها از طهران سوار 

ز و خرم و آب و شدیم و بسوي اراك حرکت کردیم و آمدیم تا نزدیک محالت دهی است بنام با قرآباد که ده بسیار سب

گذشتیم یک فرد که حدود شصت سال داشت در کنار جاده ایستاده که از کنار آن آبادي می هواي مطبوعی دارد. موقعی

بود تا وسیله پیدا کند و برود اراك به پسرم گفتم این پیرمرد را هم سوار کن صواب دارد. ماشین توقف کرد او هم سوار 

بین راه از زندگی در دهات و کارش جویا شدیم مثل اینکه منتظر بود تا یک مرتبه درد دلش شد و براهمان ادامه داریم در 

گذارند آب خوش از گلوي کسی پایین ها که نمیپرسی این آخوندهاي فالن فالن شدهرا باز کرد و گفت چه زندگی می

دریا و گفتم حاال که آخوندها به دهات  ترسیدم ممکن است ساواکی آخوندي باشد ولی دل را زدم بهبرود. در صورتیکه می

کنند چکار به دهات شما دارند. گفت شما کاري ندارند و همه در قصرهاي مصادره شده و در ناف طهران سلطنت می

کردم ولی حاال دیگر اینها کارهایی کجاي کاري من یک مسلمان حقیقی بودم و تمام دستورات اسالم را مو به مو اجرا می

اند که خدا و پیغمبر که تقصیر ندارند شما هیچ وقت که از خدا و پیغمبر هم بیزار شدم. گفتم اگر اینها بد شدهاند کرده

اند. عقیده خود را براي دیگران از دست نده در ثانی شما که مسلمانی و اینها به شما کاري ندارند مگر به شما چکار کرده

بست که باعث این جنگ خودشان هم بودند، یک گله از اینها  موشک میکه جنگ بود و صدام شهرها را به  گفت موقعی

هاي مردم کشیدند و مزاحم زن و بچهاز ترس آمده بودند زیر درختهاي اینجا لب قنات جا خوش کرده بودند و تریاك می

کرد و چون لب قنات آمد که آدم را گیج میکشیدند که در وسط دشت هم بوي تریاك میشده بودند و بقدري تریاك می

کشیدند بیایند آب ببرند. گفتم بقول شما این گله چه کسانی بودند گفت زیاد بودند نشسته بودند و زنهاي ما خجالت می

خواهم یک جنایت کوچک زنم میاز جمله احمد خمینی، کروبی، و خلخالی ... شما فکر نکنید که من بی جهت حرف می

خواهد دل تنگت بگو گفت در اینجا جوانی بود که تازه عروسی کرده بود گفتم بفرما هر چه میاینها را برایتان روشن کنم 
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که زنها میروند سر قنات براي بردن آب او هم مطابق  اندام بود. موقعیو زنش جاي خواهري خیلی خوشگل و خوش

گویند او شوهر دارد و تازه ه کسی است. میشود که دختر چبیند و جویا میمعمول میرود تا آب ببرد کروبی ... او را می

دهند غافل از اینکه آن آخوند فاسد چه نقشه در سر دارد. پرسد. به او جواب میشوهر کرده و او از نام و نشان شوهرش می

ت از نویسم درسپس از اینکه جنگ قدري کم شد اینها خبر مرگ خودشان را بردند و از اینجا رفتند البته چیزهاییکه می

که خبر مرگشان را بردند یک روز دو نفر مامور آمدند و آن جوان بیچاره را به عنوان اینکه  هاي اوست. او گفت موقعیگفته

تو سربازي و باید بیایی خدمت سربازي و او را بردند و پس از یک هفته بدون آنکه تعلیمات نظامی ببیند او را فرستادن 

تمام شده بود و پس از چند روز آمدند گفتن فالنی شهید شد و ما هنوز در برگزاري جبهه در صورتیکه جنگ تا حدودي 

ختمش بودیم که از طرف همین کروبی ... آمدند و گفتند زنش باید بیاید حقوق شوهرش را به او بدهند. آن زن بیچاره را 

خواهید من بگویم خوشگلیش. حاال میایم و این شد خودش و شوهرش فداي اید ما هم دیدهبردند و اگر شما او را دیده

خواهد از این حرفهاي کردم این هم میکردم زیاد از او سئوال کنم فکر میآخوند خوبست در ضمن من هم جرأت نمی

چیزي بفهمد ولی معلوم شد که خیلی دلش سوخته. از او پرسیدم آقاي عزیز کروبی که پیر است و دختر هفده و یا 

ها از خورد که حاضر شده این نوع جنایت مرتکب شود. گفت این آخوندهاي پدر فالن شدهش میهیجده ساله بچه درد

اید که آقا محمدخان کنند. مگر شما تاریخ را نخواندهاین نوع زن و دخترها زیاد دارند و هر شب با چندتاي آنها بازي می

ها هستند. مزاده داشت اینها هم جانشینان آن سوختهقاجار اصلً مردي نداشت و او را مقطوع النسل کرده بودند ولی حر

خالصه با این حرفهاي زجردهنده رسیدیم به اراك او پیاده شد و خداحافظی کرد و رفت. ما هم رفتیم در دادستانی جواب 

و وصیت  آید و این بود یک خاطره از مسافرت ما و اما نصیحتبه ما داده شد با بودن ناطق نوري از دست ما کاري بر نمی

نویسم از شما خواهشمندیم من و مادرتان به فرزندان عزیزم مختصري از سرگذشت پدر و مادرم و مادرتان را نوشته و می

مرور نمایید تا بدانید که ما این امر نازنین بهایی را به آسانی بدست نیاوردیم و آن مختصر از سرگذشت مادرم که براي 

ي و غیر خودي توانست این راه راستی را که از پدرش آموخته بود حفظ کند و به من بهایی بودن با چه صدماتی از خود

ها از ها و نابرابريها و چه ظلمنشان بدهد تا من و مادرتان بعد از او براي حفظ راهی که به ما نشان داده بود چه مصیبت

بتوانیم این راه حق و حقیقت را که از دوران قدیم ها ذکر شده تا ایم که فقط مختصري در این نوشتهها کشیدهاقوام و غیره

ایم تا شما را هم به اند براي شما به یادگار بگذارد و ما تمام این نامالیمات را تحمل کردهتمام پیغمبران به آن بشارات داده

جمال مبارك  حق و حقیقت آشنا سازیم که الحمداهللا همه در ظل امر موفق هستید و ما چه در دنیا و آخرت در حضور
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بینند که در حق شما  روسفید و سرافراز خواهیم بود به کوري چشم مخالفین که موقعی که تاییدات جمال مبارك را می

اي خورند چون آنها بخیال خودشان قصد داشتند که به هر وسیلهگزند و افسوس میشد انگشت عبرت به دندان می

 فرماید:این لکه ننگ را در بین خودشان نبینند شاعر میشود مرا نابود نمایند تا بقول خودشان می

  )ما اندیشهدر بود حق که ندانست او                   (مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما

ها که مختصر از شرح حالشان را خواهم نوشت نباشید و حالیه ما خواهشی که از شما داریم و بچه هایتان که مانند بعضی

هایتان در راه دین با استقامت و پرهیزکار و با عصمت و عفت بهایی حقیقی باشید چه خودتان و چه بچهسعی کنید 

زندگی آبرومندي داشته باشید و هیچوقت براي مال دنیا با کسی درگیر و تند نشوید و همیشه گذشت را پیشه خود 

کنم که هیچوقت به هیچ عنوان صیت میسازید. خداوند در همه وقت پشتیبان شما خواهد بود. در ضمن به شما و

همدیگر را کوچک نکنید و هر کدام و هرکس دیگر را از خود بهتر بدانید و غرور و خودخواهی نداشته باشید و دیگري را 

سرزنش نکنید و شما سعی داشته باشید مانند یک روح در چندین بدن و حرفی نزنید و کاري نکنید که دیگري را آزرده 

 حت سازید و همیشه در فکر آن باشید که دیگري یا دیگرانی را خوشحال کنید و دوست همدیگر باشید.خاطر و نارا

دانم برادرید پرسیدم دوست هستید یا از شخصی پرسیدند که با فالنکس دوست هستی جواب داد برادریم طرف گفت می

ود باهم دوست و مهربان باشید و با تمام خیر برادري جاي خود دارد و من از شما تمنا دارم خواهر و برادري جاي خ

کسانی که چه سرکار دارید و چه ندارید دوست و مهربان باشید و تمام افراد اجتماع را دوست صمیمی باشید و اگر کسی 

توانید کمکش کنید و بدانید که خداوند عوضش را صد برابر به شما کمکی خواست بقدر مقدور از او دریغ ننمایید و تا می

هد داد و در هر معامله کمک به دیگران ضرر ندارد و اجر دنیا و آخرت در پی دارد و اما سرگذشت چند نفر که از پیش خوا

ام و اما محمد رضا پدربزرگ نوشتم که شرح خواهم داد اینک سرگذشت آنها بطوریکه من از بزرگان و پیرمردها شنیده

در کمرش شمشیري بسته بود و تا زمانی که او زنده بود کسی  ها شخصی بود خیلی شجاع و همیشهها و زمانیفروغی

هایش هم نسبتاً خوب ها ابروست. خیلی در راه دین محکم و استوار بود و بچهکرده بگوید باالي چشم بابیجرئت نمی

زمینی که به بودند و به امر بهایی وفادار و تا حدودي خادم ولی رحمت اهللا فروغی نوه آن شخص بزرگ براي چندین متر 

خواست به زور از دست رعیت بگیرد رفت به شهر قم البته قبل از انقالب که تا حدي چندان خورد و میهیچ درد نمی

اي فراهم بود دست نحس نجس آخوندي بی مقدار بنام شریعتمداري را بوسید و گفت خبري نبود و برایش همه وسیله

ب را بیشتر از پیش مورد اذیت و آزار قرار بدهند و از طرف دیگر چندین پسر مسلمانم و باعث شد که دیگران بهاییان جاس
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خورد و به هیچ صراطی پاي بند نیستند و و دختري که داشت از راه حق و حقیقت دور شدند و حالیه به هیچ دردي نمی

ها را به جاسب راه بهایین توانند به جاسب بروند چوخورند و دلشان خوشست که تابستان میاي نمیبه درد هیچ جامعه

اند دهند و اخیرا چون خانه شان با خانه آقاي روحانی همسایه بودند قسمتی از خانه آقاي روحانی را از آخوندها خریدهنمی

 برعکس. خوردنمی درد به  هایشاند و فعالً هیچ کدام از بچهاند چون مسلمان شدهو وصل به خانه خودشان کرده

الذکر و براي اینکه چند نامه  فوق اهللا رحمت همین عموي پسر و رضا محمد همان نوه و ابوالقاسم پسر یزمان محمدعلی

انداختند و پس از چند وقت او را برابر امري در جیب او پیدا کردند البته ماموران امر به معروف او را جلب کردند و به زندان

کنیم. گفت بهتر است شلیک کنید. این یک نوه جوخه اعدام وا داشتند و گفتند یا توبه کن و بگو مسلمانم و یا شلیک می

د و آن دیگري هم یک نوه. این نگذاشت صدمات پدربزرگ و پدر از بین برود که درود بر روان پاکش و نامش همیشه بو

هایتان را هم به همان راه تربیت کنید. اگر خیر دنیا و جاوید باد و من از شما خواهش دارم علی محمدوار باشید و بچه

او را در سن شانزده سالگی براي اینکه بچه بهایی است به چوب  خواهید و یکی دیگر ضیاءاهللا مهاجر کهآخرت را می

بستند و بقدري او را صدمه زدند که پایش شکست و تا حدودي خود شما یادتان هست که تا مدت هفتاد و چند سال و 

ت و او را گفتند ضیاء شله و هر کجا میرفکرد و با عصا و پاي شل که همه میقدري هم زیادتر که به سختی زندگی می

خورد و داشتند ولی هرچه صدمه میدادند و حرفهاي زشت و نامربوط به او روا میشناختند مورد اذیت و آزار قرار میمی

کرد ولی افسوس پسرش نصراهللا داماد شد و با استقامت و بردباري همه را تحمل میایمانش افزوده میکشید برزجر می

خواست از پدرزنش تقلید کرده باشد زحمات پدر را فراموش کرد و براي چندرغاز حقوق همان رحمت اهللا فروغی که می

بازنشستگی رفت به همان راهی که پدرزنش رفته بود و یا بقول خودش مسلمان شد و حالیه دلش خوش است که در 

ضیاء شله را زیرپا گذاشت و  گیرند و اینطور زحمات و لطمات بقول مردمتابستان میرود جاسب و از او عزت و احترام می

آید بسیار انسان و مردم دوست بود و همیشه در میدیگري ارباب محمد وسقونقانی بود که این شخص محترم که من یادم 

فکر این بود که کمکی به زیر دست خود بکند و او یک نفر بود در وسقونقان و تمام اهل آن ده با اینکه به او محتاج بودند 

 دشمن او بودند چون بهایی بود. ولی در باطن

شود در صورتیکه از ها روحم تازه میبهاییگفت من با دیدن شما آمد کروگان و میخوب یادم است که همه هفته می

وسقونقان تا کروگان نزدیک به پنج کیلومتر بود و همه اش سرباالیی. ایشان مردي بود پیر ولی عاشق حضرت بهاءاهللا او 

گذاشتند و تا آخر عمر یکه و تنها با استقامت و اي او را راحت نمیها از هیچ صدمهآمد کرگان و وسقونقانیهر هفته می
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ها نیک نامی سپري کرده ولی پسرش مصیب نوروزي براي همان امالکی که از پدرش به ارث برده بود در برابر ناراحتی

برود گفت من هم مسلمانم و البته اینها همه قبل از انقالب بود  نتوانست دوام بیاورد و از ترس اینکه آن امالك از دستش

و طوري رفتار کردند که هر کدام هر چه فرزند دارند به هیچ اعتقادي پاي بند نیستند و از طرفی اینها هر کدام که 

یان مظلوم را شدند و بهایشدند دشمنان حق و حقیقت جري تر و درنده خوتر میمیرفتند و بقول خودشان مسلمان می

اي پاي گویند به هیچ عقیدهگویند مسلمانیم ولی دروغ میهاي آنها میدادند و حالیه بچهبیشتر مورد اذیت و آزار قرار می

 هایشان را هدایت فرماید.بند نیستند و ما امیدواریم که از خود اینها گذشته ولی خداوند بچه

بار دین سنگین  اندد که داشتن دین در دهات آسان نیست از قدیم گفتهاین چند نفر را ذکر کردم تا شما هم بدانی

 به هایتانبچه و شما که کنممی شکر را خدا ولی باشد داشته دین خواهدمی که هرکس براي باید استقامت خیلی است

هیزکار و با عصمت و عفت پر و استقامت با خیلی دین راه در باید هایتان بچه چه و خودتان چه ایدرسیده خوب آزاد دنیاي

و راستی و درستی که وظیفه هر بهایی دینداري است زندگی آبرومندي داشته باشید. ممکن است در این دنیاي هم 

امتحانات بطور دیگر برسد شما هیچ وقت براي مال دنیا با کسی درگیر نشوید و همیشه گذشت پیشه و سرمشق خود 

کنم که در هیچوقت همدیگر را کوچک ا خواهد بود. در ضمن به شما وصیت میسازید. خداوند در همه وقت پشتیبان شم

نکنید و هر کدام هرکس دیگر را بهتر از خود بدانید به اینکه دیگري را سرزنش کنید. غرور و خودخواهی نداشته باشید. 

ه خاطر سازید. من از شما سعی کنید مانند یک روح در چند بدن باشید و کاري نکنید و حرفی نزنید که دیگري را آزرد

خواهر و برادرها انتظار دارم باهم دوست صمیمی باشید و با تمام کسانی که سرکار دارید دوست مهربان باشید و تمام افراد 

اجتماع را دوست بدارید و اگر کسی کمکی خواست دریغ مدارید. حتماً بدانید که خداوند صد برابر عوضش را چه در دنیا و 

خواهد داد و در هر معامله و کمک به دیگران اجر دنیا و آخرت را دارد. در ضمن خودم اعتراف به بزرگی چه در آخرت 

اند و به خداوند و صد و بیست چهار هزار پیغمبران پیشین که جمال مبارك که همه از جانب حضرت باریتعالی بوده

البهاء و حضرت شوقی ربانی ولی امراهللا و بیت مبشري اعال و من یظهراللهی حضرت بهاءاهللا، والیت عهدي حضرت عبد

العدل اعظم اعتقاد کامل دارم و از شما فرزندان عزیز تقاضا دارم که پس از مرگ مرا بدستور امر نازنین حضرت بهاءاهللا 

از دفن کنید و خودم از خدا خواهش کردم که در ایران و اگر نشد در آفریقا مرگم برسد که دستور کفن و دفن را بهتر 

ها دفن شوند مانند مسیحیدهند چون در استرالیا به هیچ وجه براي متصاعدین اهللا ارزش قائل نمیاسترالیا انجام می

کنند چنانچه براي من در استرالیا اتفاق افتاد بدستور امر مانند ایران دفن کنید و مخارج کفت و دفن را در بانکهاي می
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تر خرج کردید خداوند براي شما عوض بهتر خواهد داد. در ضمن مادرم وصیت کرده که ایران و استرالیا دارم و هرچه بیش

ام و ام یا جلسه گرفتهاي تشکیل دهم و من تا حال وصیت او را انجام دادههر سال در روز دوازده عید رضوان بیادش جلسه

اد چون پدر و مادر هم باعث بیداري من و ام و تا زنده باشم انجام خواهم دیا در زمان دیگر مبلغی به محفل کمک کرده

اند و شما هم با همان دوازده عید رضوان بعد از من یک روز دیگر امري بیاد همه ما یعنی من و مادرتان و پدر و شما بوده

 اي تشکیل بدهید و یا کمکی به هرجا که احتیاج بود و یا مستضعفی در جامعه بود کمکی به آنها بکنید.مادرم جلسه

اما راجع به مادیات من و مادرتان چیزي که قابل ذکر باشد نداریم فقط یک خانه شاهین ویالي کرج است که بنام من و و 

باشد. آنهم متعلق به امر است و مادر مادرتان چندین مرتبه به من گفته که بعد از خومان واگذار کنیم به امر مادرتان می

ایم و دیگر راضی نیستیم که شما دردسر داشته باشید و در جاسب زیاد شدهچون ما درباره این خانه متحمل دردسرهاي 

خواهد که به این وسیله گاه گاهی هم قدري ملک و آب داریم و درخت چنانچه آزاد شد به همه متعلق است چون دلم می

گی تجمالتی خارج شما را سفري به آنجا بروید و زادگاه خودتان و پدر و مادرتان ببینید تا یک مرتبه خداي نکرده زند

مغرور ننماید و به فرزندانتان هم بیاموزید که ما ایرانی هستیم و دهاتی. ایران انشاءاهللا به فرموده جمال مبارك آباد و 

سرفراز خواهد شد در بین تمام کشورها و ایرانی در هر کجاي کره زمین باشد عزیز و مفتخر خواهد بود و همیشه به ایران 

باشد و هر زره از خاك ایران تبرك است دنتان افتخار داشته باشید چون موطن حضرت اعلی و جمال مبارك میو ایرانی بو

شوم چون هر کجاي ایران را نگاه کنی از خون شهدا رنگین است پس قدر این سرزمین را باید داشت و مجدداً متذکر می

ر سال یادي از ما بکنید انشاءاهللا فراموش نخواهید کرد و کنم هکه راجع به پدر و مادرم و مادرتان دو دفعه سفارش می

شوم که در جاسب خانه پدري داشتم مجبورم کردند مفت فروختم ام و دو دفعه متذکر میراجع به مادیات هم نوشته

یل گاو و اسیاب زیرزمینی و اداره را که براي خانه درست کرده بودم و زمین تقی و خانه اسفندیاري و چیزهاي دیگر از قب

بافت همه پولهایش را خریدند آنهم شبانه و کسی نفهمد فروختم و هرچه قالی که مادرتان میگوسفند و غیره را هرچه می

ها پول ها کمک کند و خانه شاهین ویال را هم از علی خریدم و چند مرتبه هم شما بچهدادم علی که به شما بچه

کنیم به پس از همه پول داد خیلی از بابت این خانه دردسر کشیدیم واگذار می فرستادید و بابت این خانه به علی دادیم.

گفت باید واگذار کرد به امر چون شما دیگر اینجا خانه برایتان دردسر نشود و چیزهایی امر چون مادرتان هم همیشه می

یک چهارم که همه اش یازده من آب و که در جاسب به اسم من و مادرتان باقی مانده است از این قرار است از زمین دنگه 

هاي خاله شایسته بطور نصف نصف شریک هستیم یعنی هر ملک و پشت حسار هم هفده من آب و ملک است که با بچه
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ام و قواله کدام هشت من نیم و دو زمین که به پشت حسار چسبیده سمت پایین که خودم از سیف اهللا صادقی خریده

حسار مربوط نیست شریک ندارد متعلق به خود من است و یک قطعه زمین با اشجار گردو و جداگانه دارد و آن به پشت 

هاي خاله شمسی بطور نصف نصف شریک هستیم و هاي رحمت اهللا یزدانی بچهدرختهاي دیگر بنام عشورجه که با بچه

 ه بود و بقدري زیاد بود که من نمیهاي بزرگه که همه آنها در خاناساس خانه هم زیاد داشتیم هم از خودمان و هم از بچه

هاي بزرگ تا توانم صورت آنها را بطوریکه بود باید بنویسم چون خانه اربابی بود در حدود صد من از همه جور (از دیگ

هاي بزرگ) در حدود سی دست رختخواب و چندین سماور و رادیو برقی و نفتی و در حدود چند صندوق پر از سینی

و چندین صندوق لباس و چندین دست فرش قالی و گلیم اساس کشاورزي همه جور چندین جفت چینی در همه جور 

گفتند چون دو عدد و چیزهاي دیگر که از هاي دیگر از هر کدام چندین عدد خرمن کوبی که میقناره و جوال و اساس

 کرده پنهان کاه زیر در را  هایشهتخت و کردیم جدا هم از که بودیم ساخته میت حوصله من بیرون است و چندین صندوق

 خریده اساس زیاد خودمان هم ما و داشت زیاد اساس نوع هر که بود کدخدا زمانی یک بزرگه آقا. نزنند آتش که بودیم

 خریده آهنی درب عدد چند بود زده آتش اداره درب و خانه درب. باشیم داشته چیز همه شدند بزرگ که هابچه که بودیم

ها را کار نگذاشته بودیم که فرار را بر قرار ترجیح دادیم و بعداً احمد قربانی آمد انه و اداره بگذارم هنوز دربخ به که بودم

طهران و من تمام امالك و خانه و اساس خانه را تحویل او دادم که موقع که برگشتیم بگیریم. دیگر معلوم نیست چه بسر 

هاي آقا بزرگه و ت و چند سال من مقدار سیزده جریب از امالك بچهشوم که مدت بیسهمه آمد. در خاتمه متذکر می

هاي دایی وجدانی کشاورزي داشتم که صورت مفصل آنرا که به احمد قربانی داده موجود است. اگر آزاد شد قرار بود بچه

که  اند و موقعیدهشود به کشاورز همان ملک و دیگر مالکین هم با کشاورزي همین کار را کرکه نصف امالك متعلق می

 داریم را ادعا همین هم ما  اند به کشاورز همان ملکاند نصف پولش خود مالک گرفته و نصف پولش را دادهامالك فروخته

  .است ما به متعلق است، موجود صورتش که بود من دست که امالکی نصف شد آزاد اگر که
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 کروگان و محل اقامت آنها یاز اهال یبعض

هاي خود براي آیندگان بنویسم. یکی اي از جوانی خود و هم دورهامروز فکر کردم چند جمله

گفتند هاي خود به نام صادق که البته بعداً که قدري بزرگتر شد به او میدورهاز هم 

سرپرست بود به همین صادقعلی حدادي که در کودکی پدرش را از دست داده بود و بی

 و بود مشغول نوکري  جبور بود شاگردي کند و مدتی در خانه عمو مهدي ناصري بهخاطر م

 و بود بري درخت شغلش که محمود سید آ جمله از کردمی کار دیگر کسانی براي گاهی

 به همسر عنوان به را دخترش بود، درستی و قوي پسر چون کمکم و کردمی درست زغال

هللا مهاجر گرفتند و به زندگی ساده و اسیف خانه در اطاق یک و درآورد او ازدواج و عقد

کرد و امالك او را به عنوان برزگري اداره دادند و چون مستقل شده بود براي شکراهللا یزدانی کار میفقیرانه خود ادامه می

چون با بهائیان کرد و کرد و با زن و چند بچه که به وجود آمده بودند زندگی میکرد و یک نان بخورونمیري پیدا میمی

معاشر بود با آنها خوب بود و کاري بکارشان نداشت. اما زمانیکه انقالب شد امالکی که دست خودش بود با پشتیبانی ناطق 

ریش گذاشته بود و نوري به نام خودش زد و حتی خانه شکراهللا یزدانی و خانه مهاجري را نیز تصاحب کرد. او در ظاهر هم 

اند و آن منزل ها نشستههاي یکی از مهاجريگشته بود. و حالیه هر کدام از پسرهایش در خانه انصافیک دزد ریشوي بی

اند مسلمان. این فرد مدت چهل که متعلق به ضیاء اهللا مهاجر هم بود با تمام اساس صاحب شدند و اسم خود را گذاشته

اهللا مهاجر ساکن هاي سیفار داشته و زمانی که در خانهسال یا بیشتر در خانه بهائیان زندگی کرده و امالك آنها را در اختی

 و خودش به مهاجر هايبچه چه و مهاجر خانم چه محبت انتها به  بود حق آسیابی نیز در اختیار او قرار داده بودند و

 :فرماید فردوسی گرانمایه شاعر. کرده رجوع خود اصل به نهایتا او اما اندکرده اش خانواده

 بهشت باغ به برنشانی گرش                    است وي را سرشت  درختی که تلخ

 ناب شهد و ریزي انگبین بیخ، به                        ور از جوي خلدش به هنگام آب 

 آورد بار تلخ میوه همان                               کار آورد سرانجام گوهر به 

اند و کارشان آهنگري بوده و به خانواده از ابتدا ضد بابی و بهائیان بوده این امشنیده قدیمی مردهايپیره از حقیر بطوریکه 

گفتند موقعیکه مأمورین آغالمرضا را گرفته بودند، یکی از ها میاند. قدیمیهمین خاطر فامیلی خود را حدادي گذاشته

 یرضا جمال دیس   
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 مانع می شوند.هاي او میله آهنی را برداشته که بزند توي سر آغالمرضا و مردم فامیل

بیند که به بزرگان بابی گذشته میروزي یکی از جوانان به نام آ محمود پسر غفار یک روز از درب دکان حدادي ها که می

اند که تو بد میگوئی؟ او فوراً تبري گوید مگر آنها غیر از راهنمایی و عزت و انسانیت چه کردهگویند. به او میو بهائی بد می

شود که برود در وادغان رسد و آن جوان الیق مجبور میدود و به او نمیرا بکشد و تا آخر ده عقب او میبرداشته که او 

گردد. البته هنوز این شود و به جاسب برمیکند و داراي چندین بچه میشود و در همانجا ازدواج میکاشان به کار مشغول 

صادقعلی یک عمر پسر عمو ي دیگر به نام رضا حدادي دارد که  گري در این طایفه وجود دارد. اینخوي حیوانی و وحشی

شرح کارهاي او را در فصل دیگر خواهم آورد و این صادقعلی ریسمانی به گردن شمس اهللا یزدانی بسته که بیا و برویم 

تا مکه رفته  مسجد پیش یک آخوند و مسلمان شو، غافل از اینکه پدربزرگ شمس اهللا یزدانی، حاجی اسمعیل با پاي پیاده

اند تا بتواند حجش را ماند و هرچه داشت فروختند و براي او فرستادهو چون یک روز دیر رسیده تا سال دیگر در مکه می

سال دیگر انجام دهد و نتیجه این فداکاري آن شد که نسلش بهایی شوند و حقیقت را بشناسند و پسران حاج اسمعیل 

بهایی شوند و اکثر نسل او امروز بهایی هستند از آن جمله حاج خلیل پدر این مثل مشهدي حسنعلی و زین العابدین 

آوري مال تمام توانی آنها را با تهدید مثل خودتان کنی. آنهم توسط یک آخوند که کارش جمعشمس اهللا از این رو تو نمی

کشیدیم و آن آخوند زحمت می زحمتکشان که یکی از آنها خود من بود که مدت چهل سال خودم وخانواده ام شب و روز

ناطق نوري نام آمد و فروخت و پولش را گرفت و برد. این کارها را شما میگوئید مسلمانی. اگر مسلمانی همین است که 

 .واي اگر از پس امروز بود فردائی آخوند دارد.

نی این است که مسلما ببینید دارید فهم اگر و کنید فکر قدري فاسدت پسرعموي آن و فرزندان و صادقعلی آقاي خالصه 

کنند یا آنکه مثل عمو مهدي ناصري و سواد دارند که جز فکر مال مفت که از بیچارگان جمع میاین آخوندهاي بی

ها که شما را از نیستی به هستی و صاحب همه زندگی نمودند. از صفحه بعدي در اینجا هاي مهاجر و یزدانیخانواده

سه عدد معلم داشتیم که یکی از آنها جاسبی نبود ولی دو تاي دیگر جاسبی بودند و سواد هم  نویسم، یادم آمد بنویسممی

نداشتند و هر دو زن و شوهر بودند. دختره پدرش آخوند بود ولی هر دو را براي آموزگاري تعیین کرده بود. من خودم یک 

رویم مدرسه معلم من بچه کوچک دارد و هرچه کرد صبح که ما میرفت. او تعریف میدختر داشتم که به این مدرسه می

گوید این چون بهائی است دهد که آب بکشن. میدهد بشویم و دوباره به دخترهاي دیگر میکهنه کثیف دارد به من می

نجس است، شما آب کشید که پاك شود. حاال شما باید به حال ما گریه کنید که اینها معلم مدرسه بچه هاي ما بودند. 
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حاال برویم سر سرگذشت عمويِ صادقعلی به نام استاد عباس سلمانی و او برعکس برادرها که آهنگري  خوب است

شدند تا کسانی که براي کردند ایشان سلمانی داشتند و موقعیکه مردم همه کارهاي مشترك ده رو بعد از عید جمع میمی

گفت من سر بهائیان را درست کردند. این مرد میمی کردند از قبیل چوپان و سلمانی و غیره. همه را معلومده کار می

رسیدند و یا فکرش بازتر بود و موقعیکه از دنیا رفت، بهائیان دیگر کنم حاال یا محتاج بود و بهائیان بیشتر به او میمی

رسه به کردم. چون معلمین مدها را اصالح میسلمانی نداشتند و من رفتم چند عدد ماشین سلمانی خریدم و سر بچه

گرفتند. خالصه پس از فوت این مرد، چند اوالد داشت که بزرگتر از همه همین رضاي مورد هاي بهائی بیشتر ایراد میبچه

 هشت تا هفت سن به داشت عباس استاد هم دیگري نظر بود. این یک فردي بود خیلی فاسد در ضمن یک پسر کوچک 

خورد. پسرعمو مهدي به نام نجات اهللا به کرد و یک نانی میمی کار او براي و بود مهدي پسرعمو شاگرد بچه این که ساله

دهد پول روي، جواب میگوید چرا مدرسه نمیجاي پدرش بود و مادربزرگی داشت به نام گوهر خانم به این بچه می

فرستد تا شب به اکابر میخرد و او را هر رود و کاغذ و قلم مینداریم کتاب و کاغذ و قلم بخریم. این زن خیرخواه می

قدري که بزرگتر شد، رفت به طهران و برادر بزرگتر او اعتنائی به او نداشت و در تمام عمر هر کجا به هر بهائی که 

گرداند که او را نبیند تا در حدود دو سال قبل از انقالب هر شب جمعه با خرج سازمان حجتیه به رسید، سرش را میمی

بردند و بر علیه بهائیان به آنها درس سازمان هر شب جمعه از هر ده یک نفر را به جمکران میرفت؛ این جمکران می

رفت و هرچه فساد بود به او آموخته و او آخر هفته آنچه آموخته بود به بقیه دادند که یکی از آنها این رضا بود که میمی

زدند یا در دشت شد به بهائیان ضرر مید هر کجا میها هرچه آموخته بودنداد و این بچهمخصوصا به بچه ها یاد می

ها را هاي خانهزدند تا حتی دربها را آتش میشکستند و یا درهاي باغها را میکندند و یا درختهاي کوچک را میدرخت

 دادند بچه هستند.گفتیم جواب میو موقعیکه ما به بزرگترها می

 یا مرگ یا کروگان بهائیان( گفتندمی بد بهائیان گفتند و به ا اذان میهبامیادم هست روزي سه مرتبه باالي پشت

 کارهاي خیلی و اندکرده هرز را آب رفتیممی وقتی. آمدمی بند آب دفعهیک پائین، دشت بردیممی را آب مثالً ) مسلمان

ضا بود. بعد از ر همین دست مهدي عمو امالك ضمن در. دادمی یاد آنها به حدادي رضاي همین را هارذالت این همه دیگر

آنکه نجات اهللا رفته و امالك را دادند به همین رضا که بکارد و به مادر نجات اهللا زوجه همان عمو مهدي و دختر همان 

عمه گوهر بهره آن ملک را بدهد. یک روز قبل از اینکه انقالب بشود من توي خانه نشسته بودم، دیدم عمه رضوان آمد و 

کنی، گفت رفتم پیش رضا حدادي به او گفتم یک چیزي به من بده، چند عدد کند. گفتم چرا گریه میمیدارد گریه 
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خواهی. گفتم گریه نکن هرچه فحش ناموسی به من داد و گفت تو که دیگر مِلکی نداري مگر ارث پدرت را از من می

اند و دیدم دختر امجدي گاوش را وسط ب شکستهخواهی از خدا بخواه. من امروز رفتم باغ خودمان دیدم در باغ را شمی

ها، شما که دیگر باغی ندارید. خالصه این رضا و ئی، گفت بروید پدرسوختهموستان بسته. گفتم چرا گاوت را اینجا آورده

حال هر کدام را جدا جدا خواهم آورد، باعث شدند که حاصل ما سی خانوار بهائی که مدت سی و پنج دیگران که شرح

 ل یا بیشتر زحمت کشیده و چیزهائی دیگر که از پیشینیان به ما رسیده بود باقی بگذاریم و فرار را بر قرار ترجیح دهیم.سا

 عقلیکم این تازه نبوده اینجا قدیم از چاه این هاعقل کم این آخر بپرسد دیگر رضاهاي صدها و رضا این از که نبود کسی 

و یک قلکی براي خود ساخته اند یک روز به نام امامزاده و ایجاد  نمود استفاده شما از آخوندها از یک هر که است شما

لوحان قبول کرده و هرچه پول دارید در چاه میریزید تا امام  هزاران امامزاده دروغین و حالیه چاه امام زمان و شما ساده

که آخر این چاه چه وقت حامله شده که ما  زمان که وجود ندارد، مشکل شما را حل کند ویکی نیست که از اینها بپرسد

داند امام زمانی وجود ندارد از سادگی شما سوءاستفاده نموده و کسانی منتظر باشیم براي ما امام زمان بیاورد. آخوند می

ل کنند. شما هم قبودیگر که دیگر منتظر نیستند و عقیده دارند امام زمان آمده، آنها را در نظر شما نجس قلمداد می

 کنید غافل از آنکه خود آخوندها کثیف هستند.می

کردیم به نام کروگان. ده کروگان باالترین ده جاسب است و در خوب است آیندگان بدانند که مادر دهی که زندگی می

 شد در مسیرش شش عدد آسیابهاي بسیار بلند دارد. کروگان قناتی داشت گوارا و از دامنه کوه که جاري میاطراف کوه

ها که همانطور که ها متعلق بود به آقایان مهاجريرسید. اولین و دومین خانهآمد تا به ده میآبی که با آب به گردش می

ها. پنجمین متعلق بود گفتیم صادقعلی آن را صاحب شده بود. سومین و چهارمین متعلق بود به مشهدي حسنعلی یزدانی

آمد و درب مسجد کردند که سید باقر میعلق به سید باقر که بزرگان تعریف میبه آقایان رزاقی و بعد یک خانه اي بود مت

کنم. چون گفت اگر اآلن خود حضرت رسول بیاید و بگوید که این دین بهائی درست است، من قبول نمینشست و میمی

و و ریختن از همان سر کوچه ها آب نبود و مردم باید آب خوردن را از باالي ده بردارند و براي شست شآن زمان در خانه

داشتیم فحش رفتیم یک آفتابه آب برمیگی میکردند که ما اگر در روزهام تعریف میظرفهایشان را پر کنند. مادرم و خاله

ن گفتند ما با پدرماام میدارند. باز مادر و خالهآوردند که آب برخواهند روزه بخورند آفتابه میگفت که اینها میو ناسزا می

خواستیم بخوابیم کردیم چراغ روشن کنیم. شب که میخواستیم روزه بگیریم سحر جرات نمیدر روزگی خودمان وقتی می

گرفتیم و خوردیم و روزه میخواند در تاریکی میگذاشتیم و سحر که خروس میقدري نان و پنیر و مغز گردو زیر متکا می



109 

خبر، هیچ اسم و رسمی نمانده ولی از آن بود و اکنون از آن مرد بیعاقبت آن سید باقر داراي دو دختر و یک پسر 

العابدین که مجبور بود در تاریکی با قدري نان خشک و کاسه آب روزه بگیرد، اآلن صدها نوه و نتیجه در رفاه و همه زین

 دهند.در بهترین شهرهاي جهان به زندگی خود ادامه می

سداهللا نراقی بود که او نیز بهائی بود و از ترس که براي چپاول به نراق آمده بودند فرار روبروي خانه سید باقر، خانه میرزا ا

 و رضا گفتندمی او به پیش از که رضا مشهد نام به کردمی زندگی فردي کرده و در کروگان ساکن بود در همسایگی او 

شت و چند سالی هم دا را نراقی مالعلی امالك چون خودش و رضا مشهدي بگویند او به که خراسان بود رفته مخصوص

هاي زیاد ولی یک پسر برادر داشت به نام کدخداي ده را به او داده بودند ولی مرد ساده و آرامی بود داراي سه زن و بچه

کرد و امالك حسین که او معاون رضاي حدادي بود و هرکجا آب بود شناگري خوبی بود و به دستور دوستش رفتار می

 مسلمان یک شده حاال و دین صاحب شده بودگذارند که به دستور آخوند بیرا داشت و با سختی امورات می آقاي رفرف

 پسرعمو و ساده بود مردي ولی آقاي. حسنعلی مشهدي پسر ابراهیم عمو و ولی آقا. خانه به رسیممی بعد. امروزي حقیقی

ه باهم زندانی بودیم، پسرا بهایی بودن و ک یزدانی مسیب نام به داشت پسر یک ابراهیم عمو و نداشت کار به کاري و قربان

اکبر که او زن مسلمان گرفته بود. به قول مردم مسلمان امروزي شد. ببین تفاوت دِه از کجا یک پسر هم داشت به نام علی

شد او فوت می دوزي مشغول بود و زمانی که کسی رسیم به خانه سید علی، این مرد به شغل لحافتا کجاست. سپس می

ها و دیگران آزاري بود چون زیاد تحت تأثر سخنان بی پایه و اساس آخوندخواند و تا حدودي مرد بیدر مسجد قرآن می

آزار بود اما غالمحسین فرق گرفت. اما دو عدد پسر داشت به نام غالمحسین و حسن که حسن مردي ساده و بیقرار نمی

ها دیدم چند عدد بچه کرد. یک روز من رفتم نزدیک زمینها را تحریک میرفت او بچهداشت زمانی که رضا به جمکران می

کنید. همه فرار کردند ها را خراب میکنند. گفتم آخر اینجا جاي بازي است شما که گندمها دارند بازي میدر وسط گندم

گوید برو و شکایت کن که فالنی ه او میدماغ میشد. همین رضا بو یکی از آنها پسر همین غالمحسین بود که دائم خون

ام. یک روز درب خانه دماغ شده و او را بردم دکتر و دویست و پنجاه تومان خرج کردهدنبال پسر من گذاشته و پسرم خون

را دماغ شده و من اي و او به زمین خورده و خوناند که تو بچه فالنی را دنبال کردهگوید براي شما شکایت کردهآمد و می

با یکی از دوستان به پاسگاه دلیجان بردند و در آنجا پس از بحث زیاد قرار شد که من پولی که او به دکتر داده را به او 

رسیم بپردازم و مجبوراً پول را در حضور رئیس پاسگاه پرداختم. آري این بود یکی از دستاوردهاي چاه جمکران و بعد می

هاي سید نصراهللا بود که جناب مالحسین مدت سه شب در همان منزل کی از نوهبه سید آقاي نصرالهی و ایشان هم ی
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اي چون از شوند که تو چرا بهائی شدهاي به در خانه جمع میکرده و عدهسید نصراهللا مردم را به ظهور جدید دعوت می

شت و چون این مرد ریزه اندام حال آن هم خواهم نووابستگان سید نصراهللا همین یکی بهائی بود بقیه همه فاسد که شرح

آوردن و گیرند و هر کدام برایش هدیه میشوم و فوري براي او جشن میگوید باشد من هم مسلمان میبود ترسید و می

کرد و مشغول کار بود. شبانه آمد و او را با مادرش برد و فهمد و چون در طهران زندگی میروز دیگر پسرش علی آقا می

شود روبروي خانه رسد و خانه را صاحب میاش به من می نصرالهی گفت چون این با ما فامیل بود خانهبعد پسر ماشاءاهللا

ها که آنها شش برادر بودند که کوچکتر آنها سلطانعلی و بهائی بود ولی پنج برادر دیگر مسلمان ولی تا سید آقا خانه باقري

وآمد خوبی داشتند و هنوز پاي آخوند و فدائیان باز نشده ائی رفتحدودي به بی آزار و با همه مردم چه مسلمان و چه به

کرد و بود ولی یکی از آنها یک پسر داشت به نام دخیل پسر رجب که او از همه عیبی برکنار نبود و در طهران زندگی می

به یک مسجد که از پیش  رسیممرید ناطق نوري بود. البته پیش از انقالب که شرح بدي او را بعداً خواهم نوشت و بعد می

گفته که اگر اآلن خود حضرت رسول بیاید و بگوید این دین بهائی نشسته و مینوشتم که سید باقر همیشه درب آن می

اهللا رضوانی که همیشه صداي مناجاتش که در خانه با صداي بلند کنم و بعد میرسیم به حبیبدرست است، من قبول نمی

و سه دختر و یک پسر داشت. چون دخترهایش را به مسلمان شوهر داده بود همه مسلمان  شدکرد، شنیده میتالوت می

سالی بر اثر بیماري سرطان حنجره درگذشت و بچه هاي او به نام شده بودند ولی پسرش به نام حسین رضوانی در میان

کردند ر که که بزرگترها تعریف میکنند، آنطومحمود و احمد و علی اکبر و محمد همه در ظل امر و در طهران زندگی می

خواستند شوهر بدهند و قرار بوده در شب شهادت حضرت اعلی جشن عروسی را تشکیل که موقعیکه نوه دختري او را می

کنم دهد من جرات نمیگویند امشب صالح نیست که شما جشن بگیرید، جواب میبدهند در محفل به حبیب اهللا می

رود و بچه او را که کند و سر زا میکنند و پس از ده ماه همان دختر وضع حمل میبرقرار میحرفی بزنم و باالخره جشن 

النسل شده است. این است نتیجه کنند و اآلن بزرگ شده و ازدواج کرده و میگویند مقطوعپسر بود بوسیله دایه بزرگ می

گفتند آزار و به کار خودشان مشغول بودند ولی میها که مردمانی بیها و هاشمینافرمانی و بعد میرسیم به خانه عظیمی

رسیم به خانه شیخ حسینعلی، او مردي بود زورگو بخصوص به بهائیها. عمو مهدي که با پدربزرگ اینها بهائی بود و بعد می

ود و گفته ب گفت من درویش هستم و قبالً رفته بود پیش دراویشکرد که شیخ میاو رابطه نزدیک داشت، تعریف می

کند اي را که در آن زندگی میآید و این خانهکند و میآوري میجمع خواهد در ده خانقاه بسازد و پول زیاد از دراویشمی

کرد که به من خرد. باز عمو مهدي تعریف میها سر دیون و دراشنون را میکند و از بقیه پولبه نام خانقاه درست می
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کرده اید، من هم حسینعلی هستم و در ده براي خودش سلطنت میسینعلی ایمان آوردهاید و به میرزا حگفت شما رفتهمی

بسته از جمله ضیاءاهللا مهاجر که در موقع کتک خوردن کرده و به چوب میو چند نفر نوکر داشته که مردم را اذیت می

گیرد که روز به عموي من ایراد میکرد تا عاقبت یک شکند که تا آخر عمر پایش لنگ بود و با عصا حرکت میران او می

کند. مادربزرگ عمویم که خیلی زن زرنگ و برد و چوب کاري زیاد میچرا سوار خر بود و مرا دید و پیاده نشد و او را می

اید و یک نفر دیگر به شما زور بگوید. با پاهاي پیاده گوید شما باید چارقت سر کنید که نشستهالیقی بود به مردها می

شاه سوار بر اسب و از آنجا گذر نشیند تا یک روز که ناصرالدینشاه میود طهران و چند روز در مسیر ناصرالدینرمی

کنی و شیخ حسینعلی در ده ما مردم را به گوید تو در اینجا سلطنت میگیرد و میرود جلو دهنه اسب را میکند، میمی

برند. عاقبت در طهران بدرود حیات فرستد و او را به طهران میمیشاه چند مأمور را بندد. فوري ناصرالدینچوب می

 .بهائیها ما با بخصوص بود بهتر خیلی پدر از گوید اما پسرشمی

 هاشب مدتی حتی تا نداشتیم آرام ما روز و شب کردند انقالب که زمانی تا انقالب از پیش سال دو از که نوشتم پیش از

د و نزدیک کوه که اگر حمله کنند به کوه فرار کنیم. خوب یادم هست بو ده باال که ناصري اهللافتح خانه رفتیممی همه

رفت باالي ده. در آن نزدیکی غاري بود که از قدیم عبداهللا اسمعیلی که داراي چند دختر بود، هر شب با دخترها می

ود بیشتر مزاحم آنها اش کنار ده بگشت چون خانهماند و صبح به خانه برمیها. شب تا صبح آنجا میگفتند خانه جنیمی

اهللا ناصري، شد تا عاقبت عبداهللا سکته کرد از غصه و مدت بیست سال در طهران روي تخت افتاده و بقیه مثل فتحمی

شمس اهللا رضوانی و سلطانعلی که چند دختر داشتند را به طهران فرستادند از ترس این ملت به قول خودشان و ما هم 

ی طهران شدیم تا عید که شد و اول بهار، من با شمس اهللا رضوانی چون شریک آب بودیم و ها را کاشتیم و راههمه زمین

ها در طهران بمانند و یک روز عازم ده کردیم، قرار گذاشتیم بعد از سیزده عید به ده برگردیم ولی زنهمیشه باهم کار می

ماشین مطابق معمول جمع و در ظاهر شدیم و در حدود پنج بعدازظهر وارد ده شدیم و عده زیادي در ایستگاه 

آمدي گفتند و هر کدام به خانه خود رفتیم و به استراحت گذراندیم غافل از اینکه شب در مسجد براي ما نقشه خوش

اند. صبح از خواب بیدار شدم، مختصري صبحانه خوردم و گفتم بروم در باغچه جاي مناسبی درست کنم تا قدري کشیده

ها خیلی بزرگ و پر اساسیه بود چون آقاي روحانی ارباب ده بود و اساس زیاد داشتند و دائی ین خانهسبزي بکارم. حاال ا

ها من هم ارباب بود و اساس زیاد داشت و همه را تحویل من داده بودند و بچه هایشان به طهران رفته بودند. فقط تابستان

نخورده بود. بروم سر مطلب. داشتم باغچه را آماده دست آمدند و من هم به طهران رفتم تا برگشتممدتی به جاسب می
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اهللا فروغی که تازه مسلمان شده آمد چون کردم تا قدري سبزي بکارم یکدفعه دیدم درب باز شد و آقاي رحمتمی

همسایه خانه ما بود. گفت جمالی چکار میکنی گفت بلند شو و در یک پناهی مخفی شو. اینها دیشب براي شماها نقشه 

ها بودیم که دیدم صداي تظاهرات بلند شد ایم. آمدیم در خانه خودمان. در این صحبتکشیدند. گفتم ما که آدم نکشتهیم

که آمدند درب خانه و میگویند بهائیان کروگان یا مرگ یا مسلمان. بلند شدم که بروم درب خانه گفت نرو بیرون اعتبار 

رفتم داخل جمعیت دیدم تمام اهالی ده و عده زیادي هم چون نزدیک عید  ترسی من که ترسی ندارم.ندارد. گفتم تو می

کنند ، خالصه جمعیت زیاد بود گفتم بود از شهر آمده بودند که اگر کسی دنبال آنها به مسجد نیاید فحاشی و فریاد 

باید بروید پیش یکی  خواهید اینجا بمانیدمقصود شما چیست رئیس تظاهرات به نام شکراهللا آمد پیش گفت شما اگر می

ها کنیم. بچهها و اقرار به مسلمانی کنید و عکسی بگیرید و بیائید. وگرنه اینجا جایی ندارید حاال که صحبت میاهللاز آیت

رویم زنند و میگویند بهائیان کروگان یا مرگ یا مسلمان. گفتم خیلی خوب من و آقاي یداهللا میهم در یک کنار سینه می

ولی رضوانی که عکس گرفته گفتند نه آن هم دخترش را به بهائی داده، دوباره باید اقرار کند و معذرت  کاري ندارد.

رویم قم. تا حدودي قانع شدند و رفتند به طرف خانه رضوانی. او هم همین جواب را داده بخواهد. گفتم باشد ما صبح می

زدیم تا برویم گاراژ که ماشین دیم و در خیابان قدم میبود. شب را هر طوري بود به صبح رساندیم و فردا عازم قم ش

رضاي کاشفی پسر همان شیخ حسینعلی که قبالً بگیریم و برویم طهران در این میان یکدفعه برخورد کردیم به آقاي علی

خیلی در اید. شرح مسافرت و برخورد مردم را برایش گفتیم. ام. به ما رسید و گفت شما کجا بودهحالش را نوشتهشرح

گیرم که حقیقت ناراحت شد و گفت من اینجا همسایه آیت اهللا منتظري هستم. بیایید برویم و من از او یک نامه می

خواهند فقط به فکر اموال و امالك شما هستند. حیف نیست که کس جرات نکند حرفی به شما بزند. اینها دین نمیهیچ

اید. آقاي یداهللا و رضوانی گفتند باشد میائیم و و میروید. مگر دیوانه شدههمه آب و ملک چیزهاي دیگر ول کرده شما این

توانم و اي که من از شما خیلی ممنون هستم اما من نمیدفعه دیگر هم به من کمک کردهمن گفتم آقاي کاشفی شما یک

خواهند بیایند اختیار با خودشان نی میخواهم بیایم و مال خودم را دوباره از آخوند پس بگیرم نه. اگر آقا یداهللا و رضوانمی

گیرم. موقعیکه من اینطور با آقاي کاشفی حرف زدم، آنها هم است. من حاضر نیستم، من به جاي آخوند از خدا می

روید. گفتم نه و خداحافظی کردیم گذارید میهمه ملک و آب و چیزهاي دیگر را میمنصرف شدند. گفت حیف نیست این

خبر وقت را غنیمت شمرده و هر روز یک عده از آن مال مردم خورها یک روز یم و این مردم از خدا بیو عازم طهران شد

جات محلّات شود شما به نام ما قباله کنید. ادارهاند و اموالشان مال ما میبه محالت و یک روز به اراك که این بهائیان رفته
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اند و کسانیکه خارج دهند که کسانی که در ایران ماندهب میو اراك که هنوز خون انسانیت در وجودشان بوده، جوا

دادند. خوب یادم است اند، بعداً تکلیف آنها معلوم خواهد شد. چون از دست این ملت خسته شده اینطور جواب میرفته

توانی این باغ یخواست به مال مردم تجاوز کند گفت که فالنی مها که حقیقتاً مسلمان بود و نمییک روز یکی از مسلمان

که متعلق به ورثه روحانی است، براي من بخري چون باغ به خانه این شخص متصل بود و در دست من بود و با کوشش 

زیاد توانستم باغ را براي او خریداري کنم و پس از نوشتن قباله و رد پول رفته بود تا باغ را صاحب شود. افرادي چون رضا 

گذاریم باغ را صاحب ئی. این مال ماست و ما نمیحدادي که تو چرا این باغ را خریدهصادقی و حسین رمضانی و رضا 

شوي. آن بیچاره دو مرتبه به طهران آمد. گفتم شما برو اراك یا محالت. خالصه با هزاران زحمت باغ را تصاحب کرد و 

امالك را از کجا آورده بودید، چشمتان به کرده باغ و کسی نبود که به این افراد بگوید آخر شما که پدرهایتان گدائی می

آخوند خورده بود. آمده باشید تا بوسیله آخوند صبح دولتتان بدمد. بعداً آخوندي به نام ناطق نوري که من میگویم تاریکی 

بیخود جات محالت و اراك دین کرده بود و گفته بود که ادارهخورهاي بیرفته بود و همه خانه و امالك را به نام آن مفت

اند. روبروي خانه آقاي کاشفی، نوراهللا اسمعیلی بود که قدري خانه و ملک از رحمت و قالی باقی این جواب را به شما داده

خردان دروغگو صاحب شوند از ترسی که براي دخترش مزاحمت ترسید که این بیهایش به دست آورده و میزن و بچه

افتاده دادند که نه دختر ا به مسجد بردند و دخترش را هم به یک پسر عقبایجاد نکنند. گفت من مسلمانم. فوري او ر

آمد که گو بود. هر روز میاهللا صادقی بود که خیلی متقلب و دروغراضی بود و نه پدر و مادر دختر. بغل خانه نوراهللا، سیف

دادیم تا کردیم و به او میلی را جمع میخواهند شما را نابود کنند و ما هم ساده و زودباور یک پوامشب این آشوبگران می

گفتند و آخر خواستند مزخرف میبردار نبودند. هر شب از شب پیش بدتر هرچه میجلوي آشوب را بگیرد ولی آنها دست

هاي سید حسن و سید عباس رسیم به خانه آقایان حقگو. دو برادر بودند به نامرفتند. بعد میهایشان میشب به خانه

کس نداشت. موسی به دین خود و عیسی به آقاي فخر. آقاي سید حسن مردي بود مسلمان و کاري به کار هیچ ملقب به

گفتند ظالم دین خود. اما سید عباس مردي بود ناراحت و از همه دري تو بود. ثروت زیاد از مال مردم جمع کرده بود و می

هایش نسبت به قدش کوتاه است. گفتند دستمردم میهایش طبیعی نبود. گفتند دستکوتاه چون بطوریکه میدست

هاي مسیب و عاقبت آنچه مالی که اندوخته بود از سوراخ وافور دود کرد. میرسیم به محله پل، دو برادر بودند به نام

دو برادر آزار بودند و مثل مسلمان نماها نبودند. میرسیم به مصطفی. این دو با اینکه مسلمان بودند ولی خیلی ساده و بی

ها حیا ومتعصب بودند. زمانی که ما بچه بودیم بهائیاهللا که این ها خیلی بیهاي مشهدي رضا و مشهدي نعمتدیگر به نام
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کردند چون به تمام پیغمبران ایمان داشتند بخصوص به حضرت سیدالشهدا که از خوانی شرکت میهم در جلسات روضه

 مودند که:قلم مبارك حضرت عبدالبهاء مناجاتی فر

هواهللا اي دوست عبدالبهاء، قدري در بالیاي اولیاءِ سَلَف نظر نما. حضرت سیّدالشّهداء روحی لِشَهادَتِهِ الفِدا، در 

دشت کربال در دست اعداء محصور گشته، حتّی آب گوارا را مضایقه داشتند. حنجر مبارك به خنجر ظلم 

ت .سرهاي بلند زینتِ رِماح شد و نفوس مقدّسی به تیغ بریده شد و جسدهاي مطهّر به خاك و خون آلوده گش

جفا ریز ریز گردید. اموال به تاراج رفت و ارواح به معراج شتافت. مخدّرات بی تقصیر اسیر عشائر و اقوام شد و 

اطفال معصوم پایمال سُمّ ستوران گشت. ولی عاقبت این موهبت بود که آن حضرت به آن موفّق گردید و این 

ابدي بود که یزید در آن مستغرق گردید. پس معلوم شد که بال در سَبیل الهی عین عطا است و  نُحُوستِ

 عذاب، عَذب فُرات و عَلَیکَ التَّحیَّهُ وَ الثّناء. ع ع

کردیم و یکدفعه دیدیم رفتند. یادم است یک روز ما بچه بودیم و درب حسینیه بازي میاز این جهت به مسجد و روضه می

خواهند آسید ابوالقاسم فردوسی را کتک بزنند. این آقاي ند شد. مردم همه یکدفعه بیرون ریختند و گفتند میسروصدا بل

 ضمن در و داشت آشنایی قرآن رموز تمام به و خواندمی آخوندي درس و سید ابوالقاسم در جوانی به مدرسه قم میرفت 

شود و آن روز پاي منبر نشسته بود و آخوندي به نام آقا ی میخوب بهائی و شودمی آشنا بهائی خانواده یک با قمرود در

کند. همینطور که همه آخوندها همین عادت را دارند چون جالل از واران در باالي منبر راجع به بهائیان بدگوئی می

چند آیه قرآن گوید اینطور که تو میگویی درست نیست و شود و میمطلبی دیگر بلد نیستند. ایشان از جاي خود بلند می

سواد چون جوابی ندارد بگوید و چون همه آخوندها اینطور هستند که من یکی را به چشم خواند. این آخوند بیبرایش می

کند که واسالما، اسالم را اینها ام که بعدها خواهم نوشت، این آقا جالل سر منبر بناي دادوفریاد را بلند میخود دیده

گفتند همین کند. بعدها مردم میشوند که او را بکشند و او فرار میسواد هم بلند میم بیخواهند نابود کنند. مردمی

شود که روز دود و دائم با لنگه کفش دائم به سر او میزند و او مجبور میسواد تا درب خانه عقب این مرد میمهدي رضا بی

ها مشغول بود. آخر عمر در آران کاشان به تدریس بچه هایش را بگیرد و فرار بر قرار ترجیح دهد و تابعد دست زن و بچه

اکبر مشهدي که عباس داراي چند اوالد بود، یکی این بود مختصري از این دو برادر و اما دو برادر دیگر به نام عباس و علی

 رو جلو در دین و کرد و در پشت سر شریک مفساهللا صادقی بود که به هزار تزویر از بهائیان اخاذي میاز آنها همان سیف
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 گیردمی قرار اذیت و آزار مورد و شده بهائی هم خودش او و بود گرفته بهائی زن که اسداهللا دیگري و بود ها بهایی دوست

 به نفر یک دیگر و ندارم دست در اطالعی من هایشبچه تعداد از و ناالیق اقوام دست از کندمی فرار طهران به مجبوراً و

کرد و یا اگر کسی دست یا پایش یا هر کجا ر بود که از نراق آمده بود و شغلش تخت گیوه درست میاکب علی استاد نام

آزاري بود و با همه دوست بود. ممکن است شما بپرسید بند و مرد ساده و بیگفتند شکستهبست. میشکست او میمی

از کرباسی که با دست خود از پنبه درست  هاي خود راتخت گیوه چی هست. مردم ده از هر جهت خودکفا بودند. لباس

 کرد.کوبید و تخت گیوه درست میگرفت و میشد آنها را میها قدیمی میکردند و موقعیکه آن لباسمی

 تعریف مهاجر ضیاءاهللا آمد بزرگ مرد این از دیگر موضوع یک به یادم بنویسم غالمرضا مال از اي خاطره آخر در اما و 

یرفتم محله پایین وقتی رسیدم دم آب انبار دیدم آنجا خون زیادي ریخته است و دو نفر از برادران زن م یکروز که کردمی

آغالمرضا آنجا نشسته اند. گفتم آه این خونها چیست؟ گفتند اینجا روباهی را کشته اند بعدا معلوم شد که اینها میروند 

شکند آید چوبی به سر و گردن او میزنند که سرش میه او میدرب خانه آغالمرضا و او را به بیرون دعوت میکنند موقعیک

و خون زیادي از آن میریزد و موقعیکه آنجا افتاده و خون از سرش جاري است این دو برادر با پر رویی آنجا نشسته اند و 

 هیچ اقدامی نمی کنند.
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 اهالی کروگان و محل اقامت آنها افتادگیحماقت و عقب 

گفت کسانی که درانتخابت زاده میشد و آقاي علیرضا نوريدادم راجع به انتخابات صحبت میرا گوش میدیروز تلویزیون 

اند و عده دیگر حماقت به آنها اجازه اي محتاج و مجبور بودهاند عدهشرکت کرده

افتادگی نگاه نداده که از آخوندها طرف داري نکنند و اینها را در حماقت و عقب 

ئی که در جواب پسر غضنفر نتوانند آزادانه رفتارکنند. یادم آمد از نامهاند که داشته

ها این نوشته بودم و آنها را احمق نوشته بودم. ابوالفضل ایراد گرفته بود که در نوشته

بینم یک نفر دکتر و باسواد دنیا گشته آنها را با کلمه درست نیست و حالیه می

 حماقت به جاسب آورده بود.

 منجالب در بطوري اینها. بنویسم اینها حماقت به راجع کلمه چند خواهممی حاال 

 زمانیکه و بودند همسایه بهائیان با درکروگان که است سال شصت و صد مدت که بودند شده غرق حماقت و افتادگیعقب

جهالي ارض میامد، فوري رفتار اینها  این از یکی که مجردي به و زندگی باهم آرامی به آمد می آنجا به آخوند کمتر

شد و این هیچ نبود جز حماقت و خرافات غیر از قلیلی که خود را از قید اسارت و بندگی آخوند ها نجات داده زیرورو می

کردیم و یا در کاري به آنها کمک ور بودند و اگر در جائی ما به آنها محبت میبودند و بقیه در همان منجالب قوطه

ترسند براي گفتند اینها مییم که وظیفه هر بهائی است که به همه کس محبت کنند ولی آنها در پشت سر میکردمی

دهند که یک روز سید شهاب پسر سید نصراهللا رو راست(صادقانه) به خودم گفت شما اگر کار همین هم کار خیر انجام می

نویسم تا شما بدانید که اینها را تا چه اندازه در جهل و می ترسید و اگرنه راهتان کج است و چند جملهکنید، میخوب می

کردیم و سید هدایت چند پسر داشت که ما باهم بزرگ اند. ما چند نفر بودیم که در یک خانه زندگی مینادانی نگاه داشته

ادرش بهائی و در همان شده بودیم و باهم همبازي بودیم در صورتیکه پدرشان به آنها گفته بود با رضا بازي نکنید چون م

 مالحسین مهماندار نصراهللا سید نام به کوچکی آنها را مغزشوئی کرده بود و در یکصد و شصت سال پیش پدر بزرگ اینها 

 راهی یک از ما اگر که بودند شده مغزشوئی طوري اینها و اندشده بد از بدتر ارض جهالي این تلقین اثر از حالیه و بود

ردند تا با ما روبرو نشوند. خوب یادم است موقعیکه در کد به هم برخورد کنیم آنها راهشان را کج میبو ممکن که رفتیممی

آفریقا بودم دو سفر و یک سفر هم از استرالیا به ایران مسافرت کردم و در هر سه سفر مخصوصاً به درب خانه آن دو برادر 

مدند و گفتند اینجا نیستند. به آن زنها گفتم به آنها بگوئید درست به نام حسین و عباس رفتم و درب را زدم. زنهاي آنها آ
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که شما مرا دوست ندارید ولی من شما دوست دارم ولی روئی نشان ندادند و یکی از برادرهاي کوچکتر آنها به نام خلیل 

ن مینداخت و پشتش کردیم آب دهشد که ما در کوچه و دشت بهم برخورد کنیم و اگر تصادفاً برخورد میهیچ وقت نمی

دهی، آیا چه عیبی گذشت. یادم است یکدفعه به او گفتم که تو زیاد گوش به حرف این آخوندها میکرد و میرا به ما می

شود ولی غافل از اینکه این اند و به آنها الهام میبینی؟ گفت این آخوندها یک عمر در حوزه استخوان پوك کردهدر ما می

 این به و بودند شده گمراه آموختند و این هیچ نبود جز اینکه پدران اینها ج راه هاي مغز شویی را میآخوندها در حوزه روا

 هاقدیمی دهندمی سواري گفتم اینکه. کشیدندمی خود عقب به هم را خودشان هايبچه و دادندمی سواري آخوندها

گفتند فالنی هم پاالنش کج است چون گفتند ولی مینمی بهائی را او کنند معرفی را او خواستندمی که بود بهائی اگرجائی

 ها گذاشته بودند و اینکه گفتم مقصر پدران اینهاست.دادند و این لقب را براي بهائیها به آخوندها سواري نمیبهائی

ت با اینها زندگی خواسگذارندیم و پدرم چون میخوب یادم است چون مادرم بهائی بود و در این خانه زندگی سختی را می

خواست برود روضه، گفت مسلمان. یادم است من به سن چهار یا پنج سال داشتم موقعیکه پدرم میکند، در ظاهر می

زنند هزار چهارصد سال است روان گفت چه فایده دارد که میروي این حرفهائی که این آخوندها حرفهائی که میمادرم می

کنند دیگر حرف حسابی که بلد نیستند و از آن روز حرفهاي مادرم مرا با آخوندها ر میزنند و همیشه تکرااند و میکرده

کردم با یک غول برابر هستم و پدران این دیدم خیال میبدبین کرد که هر کجا این به قول مادرم فاسدین اجتماع را می

برد درصورتیکه نوه سید ه خودش میها را هم به راپسران سید هدایت بود که همه عیبی در وجودش بود و این بچه

رفت روضه من هم با او نصراهللا مرحوم بود ولی برعکس در منجالب جهل و خرافات غرق شده بود. باز یادم است پدرم می

دادند چون فضاي کردیم و خوب بود که راه نمیدادند و ما در بیرون بازي میها را در حسینیه راه نمیرفتم ولی ما بچهمی

ها هم با آخوندها کرد و بعضیاختمان را دود چپق و سیگار که هر نفر یک چپق و یا سیگار در دستش و دود میاین س

سوخت و آنهائیکه ایستاده بودند، بدتر ها مثل کباب میکشیدند و تمام این فضا را دود گرفته بود بطوریکه چشمقلیان می

کند و قاي سید ابوالقاسم فردوسی کفشهایش در دست گرفته و فرار میکردیم، دیدیم آها بازي میبود. یکروز که ما بچه

دوند که به او کتک بزنند و من موقعیکه به خانه رفتیم از پدرم پرسیدم او براي من و مادرم تعریف کرد اي عقب او میعده

سم بلند شد و گفت مرد ناحسابی که آقاي جالل آخوند در باالي منبر راجع به بهائیان حرف ناجور میزد و آقاي سید ابوالقا

در قرآن چند جا راجع به این ظهورگفته شده تو چرا حرف مفت میزنی. چون خود سید ابوالقاسم در فیضیه درس خوانده 

سواد بناي حیاي بیگذاشت. خالصه آن آخوند بیبود و تنها سواددار همه جاسب بود و در این اواخر یک مولوي بسر می
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شوراند تا او را کتک کند و مردم را میو مردم را تحریک که این آمده و به قرآن و اسالم توهین میفحاشی گذاشته بود 

گفتند مشهدي رضا بود که طوري کند از دست این مردم وحشی. میگیرد و فرار میبزنند و او کفشهاي خود را بدست می

این آخوندها جز فساد و فتنه چیزي بلد نیستند و شکند. مادرم گفت نگفتم چپقش را به سر او میزند که سر چپقش می

نویسم که مردم بدانند که اینها چقدر عقب افتاده و خرافاتی هستند. یادم است ام میچند جمله که به چشم خود دیده

شد و موقعیکه این شد و بزرگ میزمانی که در جاسب بودم در بین دو زمین که متعلق به دو نفر بود و درختی سبز می

کردند و هرکدام مدعی بودند که داد. سر این درخت هر دو نفر باهم نزاع میدرخت بادام میداد فوقش دو کیلو بادام می

هاي محل مال من است تا حتی سر این یک کیلو بادام کار به کتک کاري منجر میشد تا عاقبت به قول خودشان به خُبره

رفتیم و پس از تحقیق بطوري که مرسوم محل بود رأي وقعیکه میکردند که یکی ازآنها هم من بودم. ممراجعه می

خواهم از این نتیجه بگیریم که کسانی که گذشت کردند. حاال میدادیم که شریک باشند و میامدیم و آنها هم قبول میمی

شجار گردو و بادام و یک درخت که فوقش دو کیلو بادام میداد، نداشتند و دیدند که این بهائیان با داشتن چقدر از این ا

افتادگی و حماقت خود ها که داشتند، گذشت کردند و رفتند و هنوز هم از آن منجالب عقبزمین و آب و تمام زندگی

اند اند، خواهند سوخت و یک ساعت به فکر فرو نرفتهبیدار نشدند و تا آخر عمر به همین جهنمی که خودشان خلق کرده

اند تا فکر اند یک ساعت فکر از هفتاد سال عبادت بهتر است و اینها را آخوندها نگذاشتهدرصورتیکه حضرت امیر فرموده

اند که قیمتش مافوق همه دنیا است اند و البد به یک گنجی دست یافتهها از خواب غفلت بیدار شدهکنند که البد بهائی

 اند.ور شدهمان جهل و خرافات غوطهچه رسد به این امالك و اشجار ناقابل، ولی هنوز هم بیدارنشدند و در ه
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 مردم ساده و زود باور

رسد در نقشه پشت حصار نوشتم راهی است که میرسد دشت پائین و راهی دیگر دارد که پس از گذشت از چند زمین می

به قناتی که مشهور است به بوشیق و باالي این قنات خرمنون که متعلق است به 

هاي ساده و زودباور گفته اند این شنیده شد که هرازجانیده کروگان ولی اخیراً 

قنات اسمش باباشیخ است او مردي بود که در اینجا هر وقت سالم به امام رضا 

خواستم به آمد. من میآمد و آب از قنات بیرون میداد جوابش از خراسان میمی

هاي به ظاهر شیخهاي این این مردم ساده و زودباور بگویم که این هم یکی از حیله

فعلی است. از این رو با چند جمله ذهن شما را روشن و جواب تاریخ این قنات را به 

هاي نویسم مطابق گفتهگفته یک پیرمرد و جواب سالم امام رضا هم براي شما می

هاي ند ولی نوهکدام در قید حیات نیستاکبر عبدي که پسرش مرتضی عبدي بود که هیچالذکر به نام علیآن پیرمرد فوق

کنند و یکی دیگر به نام غالمرضاي عبدي که آباد خشکه نزدیک طهران زندگی میاو یکی به نام عبدالعظیم که در قاسم

رفتم خرمنون که باالي همان قنات است به همان پیرمرد برخورد کردم و او کند روزي از روزها که میدر خارج زندگی می

کی با کمک پسرش ساخته بودند تا حدودي او دیگر از کارافتاده بود. یک روز که براي قدم مرد روشندلی بود و باغچه کوچ

زدن آمده بود به او رسیدم و پس از احوالپرسی از او پرسیدم آقاي عبدي شما که زحمت کشیده و درختهاي خوبی 

 آباد تواندمی بخواهد هرکس ندارد صاحبی اینجا چون باشد قابل که کرديمی اضافه هم را  اید، قدري باید پائینکاشته

 .کنی خراب است گناه و است ها قدیمی قبرستان اینجا گفت. کند

نه به کروگان و نه به هرازجان نزدیک است و این قبرستان به کجا مربوط است. گفت کار داري یا مثل من  که اینجا گفتم

هم. گفت بنشین تا برایت بگویم. در سایه نشستیم و بیکار هستی؟ گفتم چه کار بهتر از اینکه صحبتهاي شما را گوش د

گفتند اینطور گفت در زمان جمشید شاه که در شیراز بود نزدیکی اینجا در دلیجان شهر بزرگی بود به نام خاواران که می

ه و بسیار بام میرفته در نیمه ور(دِهی در چند فرسنگی دلیجان) پائین میامداي که در دلیجان باالي پشتبزغاله یا بچه

اند و اینجا که کردهشهر بزرگی در زمان خودش بوده و شهري بود که بیشتر سربازهاي آن دوره در این شهر زندگی می

اند، در بهار و تابستان کردهگویند جاسب یک درّه پر آب و علف و سبزه بود و چون در آن دوران با اسب و یابو کار میمی
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گفتند میراخور فرستاده بودند در د براي چریدن و چندین خانوار از کسانی که آن روز میکردناسبها و یابوها را رها می

گفتند جا اسبها یا جاي اسبها که کم کم شد جاسب و در حقیقت جا اینجا که اسبها را مواظبت کنند و اینجا را هم می

اند و ها آلونکی ساختهاند و هر کدام نزدیک یکی از این چشمهپارچه آبادي بوده که به مرور آمده 9اسبها بود و اینها از اول 

 از اند و ها کوچک دادهاند و تشکیل آبادياند و کم کم به جمعیت آنها افزوده شده و یا اقوامهاي آنها آمدهکردهزندگی می

 و است چشمه همین نزدیک آنها از یکی. اند شده یکی دیگر هايده با یا اندرفته بین از آنها تاي دو آبادي پارچه 9 این

داري بود و از این  و اسب داري گوسفند شغلشان و بود کوچک ده این مال که سیاه گله نام به است باالتر هم مزرعه یک

دادند و در این قبرستان دفن وشو می شد در این چشمه شستاند و موقعیکه کسی از آنها فوت میکردهچشمه استفاده می

قبرهایشان  اند. گفتم چطور شما میدانی؟ گفتاند و معلوم است خیلی پیش از اسالم بوده و مسلمان هم نبودهکردهمی

اند و از پیش اند؟ گفت آن زمان بیشتر از قحطی یا وبا از بین میرفتهگفتم چرا و چطور از بین رفته نیست. رو به قبله

اند و حالیه هفت آبادي مانده و یکی هم باالي واران بوده. اینجاست که براي همه گفتند چندین مرتبه از بین رفتهمی

ود که پس از چندین هزار سال بشود به اسم شیخی که شاي که در زمان جمشید بود. چطور میشود که چشمهروشن می

خواهند مثل شما ها است و اگر شیخی بود که نبود به مانند این جهالي امروزه که فقط میساختگی دست این شیخ

شما  افتاده نگاه دارند تا بتوانند این حرفهاي دور از صداقت را به خورد شما بدهند.ها را فریب بدهند و شما را عقبساده

گوید اینجا قبرستان است و قبرستانی که متعلق به چندین هزار سال قدري فکر کنید و ببینید یک پیرمرد فرسوده می

دید که امروزه فاسدین اجتماع آورد و میگوید گناه است خراب کنی. اي کاش این مرد سر از قبر بیرون میپیش بوده می

تازه در آن هست خراب کرده و میکنند. ببین پستی تا چه اندازه و میایند از  چطور قبرستانهاي بهائیان را با اینکه میت

کنند که فالن شیخ ملعون اینطور بود یا این خواب را دید و این معجزات من درآوردي را برداري میسادگی شما بهره

بعنوان سهم امام به آنها بدهید  کشیدمانده نگاه دارند و قبول کنید و هرچه زحمت میدهند تا شما را عقببخورد شما می

هاي زیادتر خوش باشند و به ریش شما بخندند. یک موضوع دیگر هم بگویم تا خوب بفهمیدبا اینکه میدانم تا آنها با زن

نویسد زمانی که حضرت رسول اکرم از جانب کنم ملتفت شوید. تاریخ میاند که فکر نمیشما را طوري مغزشوئی کرده

ماندگی مردم بري مبعوث شدند همان آخوندهاي یهودي و قریش مانند آخوندهاي شما که جز عقبخداوند به پیغم

سروپا از آن وجود مقدس خواستند آن حضرت در جواب آن نادانان خواهند آمدند و چندین معجزه من درآوردي بینمی
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و من از جانب خداوند پیام آورم و  5»رٌ مِثلُکُمقُل إِنَّما أَنَا بَشَ«فرمود من هم یک انسان هستم و در قرآن هم مرقوم است 

اید که این بازي کنم حاال شما قدري فکر کردهباز نیستم که براي شما شعبدهپیامم هم همان کتابم است من که شعبده

که  اند. قدري بیدار شوید همینطورباز معرفی کردهاند تا حتی امامان معصوم را شعبدهآخوندها چه فسادي که نکرده

فرمایند یک ساعت فکر مثل هفتاد سال عبادت است حاال باز شما قدري فکر کنید حضرت رسولی که از حضرت امیر می

فرمایند من بشري هستم مثل جانب خداوند مبعوث به پیغمبري شدند و مأموریت دارند براي ارشاد مردم آن زمان می

م مردم دنیا خبر داشته باشد و جواب سالم یک شیخی که وجود شود نوه دختري او پس از چند نسل از تماشما چطور می

هاي حالیه که براي نقشه اهللاقابلیت من درآوردي را بدهد و آن موقع مأمون مانند آیتنداشته یعنی شیخ موهومی بی

رنگ او پی نبرد و به خواهم تو را ولی عهد خود کنم او به نیزنند او هم با نیرنگ اینکه مینابودي مردم هزار جور نیرنگ می

هاي اهللاهاي زمان جام شهادت را سرکشید همینطور که این آیتاهللاخراسان مسافرت فرمود و به دست والیت فقیه و آیت

کنید که نام یک قنات شما صدها بلکه بیشتر امام رضاهاي زمان را به درجه شهادت رساندند. در خاتمه شما کوشش می

اید که هاي فعلی یاد گرفتهیک مجهول درست کرده نسبت دهید. تقصیر ندارید شما از این شیخچند هزار ساله را به نام 

ها مانند میدان خمینی و خیابان شهید خمینی هرچه میدان و خیابان مشهور ایران و بیمارستانها را به نام این شیخ

م و دیگر و ..... و دیگر کسی این حرفهاي هاي شاهدان سال(بهشتی) یا بیمارستان مصطفی خمینی نامیده اند. به گفته

مزخرف شما را باور ندارد و تا این تسلط این افراد بر فکر مردم در ایران باشد ایرانی ها دیگر روز خوش نخواهند دید و 

ختگی ام بنویسم که نگویند این سانامه او را نیز تا آنجا که دیدهاکبر عبدي نوشته بودم خوبست زندگیچون راجع به علی

اند. او مردي بود بسیار شجاع و دالور و در جوانی کشاورزي داشت در ضمن است مثل شیخی که خودشان ساخته

اهللا مهاجر قدري ملک کشاورزي به او داده کرد و شوهر خواهرش آقاي سیفشکارچی هم بود که با تفنگ و تله شکار می

گذراندند در صورتیکه آقاي مهاجر از درآمد ملک اي را میی سادهکردند و از درآمد آن زندگبود که با پسرش کشاورزي می

خواستند دو قران هاي ما بود که هر قران (ریال) میکرد و غیر از اقوامکرد چون در طهران زندگی میاي نمیهیچ مطالبه

مان پوست روباه را خوب بگیرند و این مرد روزي از روزها دو عدد تله زده بود براي گرفتن شکار و یا روباه چون آن ز

ها را با میخ بلند بیند که تله در جاي خود نیست و مثل اینکه حیوان بزرگی بود که تلهرود میخریدند. یک روز میمی

گوید بیا گردد و آقا جمال غفاري که او هم غیر از کشاورزي شکار هم میزده البته با تفنگ، به او میکنده و برده. برمی
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رسند و چون روند تا به مقصد میاي باشد او را با گلوله بزنی. هر دو میت را هم بیاور که اگر حیوان درندهرویم و تفنگمی

گوید من از باالتر و تو هم از آنجائیکه میخ تله کشیده شده برو تا به او برسی که چه پاکش کوه بوده آقا جمال به او می

کند که آن میخ تله زیر کنند. یک دفعه با یک پلنگ قوي برخورد میت میبود. هر دو یکی از پائین و دیگري از باال حرک

گردد و به او حمله کند. برمیشود به محض اینکه چشم پلنگ به عبدي برخورد میسنگ بزرگی گیر کرده روبرو می

نشود تا چند لحظه  بیند اگر دست بکارکند میشوند و آقا جمال که از باالتر حرکت میکند و هر دو دست به بغل میمی

دیگر ممکن است عبدي را از بین ببرد صدا میزند. سرت را یک طرف بگیر در صورتیکه تمام صورت و دستهاي او را با 

کند تا گلوله به سر او نخورد آقا جمال از دور گلوله را در مغز ناخن کنده بوده است و دست به بغل بود. سرش را کج می

کند که عبدي خیلی حالش خراب است و چون نزدیک یک جاده و میاید پائین مالحظه میکشد پلنگ خالی و او را می

دهد که بیا اند، کسانی را که از آنجا میگذشته به پسرش پیغام میکردهبوده که مردم از واران به کروگان رفت و آمد می

دانسته که اینها هر کجا چون می رود وپدرت زخمی شده با کمک یکی دو نفر ببریدش و خودش به عقب تله دیگر می

کند رود او از ترس اینکه برخورد کند و به درد عبدي مبتال شود از دور شلیک میبروند باهم هستند چندین قدمی که می

آورند که مردم ببینند ما هم رفتم و آن زمان علی برند و آنها را به ده میکشد و دو تا االغ میو به این طریق هر دو را می

وچک بود مادرش بغلش گرفت و رفتیم و خود عبدي هم مدت زیادي تحت معالجه بود که تا این اواخر عمرش جاي ک

 .باكگویند دلدار و بیناخنهاي پلنگ به سر و صورتش و دستهایش باقی بود به این افراد می
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 جاسب کروگان آب و آسیاب هاي 

ها و زندگی در آن سرزمین بنویسم. از قم که حرکت کنیم به وهواي منطقه، راه قرار شد که از اوضاع جاسب از جمله آب

شود. آباد راه جاسب جدا میسمت اصفهان، نرسیده به دلیجان از ده عباس

رسیم وارد یک دره بسیار قدري که راه پیمودیم به منطقه کوهستانی می

دي دارد. چند هاي بلنشویم این دره از دو طرف کوهعمیق به نام ازنا می

رسیم به اولین ده جاسب به نام کیلومتر که از وسط این دره بگذریم، می

بیجگان که این ده هم مثل بقیه دهات به کشاورزي مختصري مشغول 

هایش به قسمتهاي کوچک با باشند و این دهات کوهستانی و زمینمی

ند در بندي شده است. البته همانطور که قدیمی ها گفته اسنگ چین قطعه

اند از جمله آهنگري و در پاییز و زمستان که آنجا شغلهاي دیگري هم داشته

 کوه به خیلی چون دیگر عده یک و شدندمی مشغول کبابی شغل به اغلب و رفتندمی شهر به عده  شدند یکبیکار می

آوردند و ها را میاین ترکه آنها و شدمی بلند و باریک هایشترکه که بود اطراف هايکوه در درخت نوع یک بودند نزدیک

بافتند و در دهات مجاور به فروش ها میبافتند تا حتی کندوي زنبور عسل را هم از این ترکهسبد و چیزهاي دیگر می

رساندند. بیشتر درخت هاي این دهات گردو و بادام بود و سیب و زردآلو هم به اندازه مصرف خودشان داشتند. یک می

ده بیجگان به دومین ده به نام وشتکان میرسیم. باید یادآورشوم که تعداد نفوسی که در بیجگان زندگی  کیلومتر بعد از

باشند. در وشتکان هم اهالی مانند ده پایین مشغول جزئی کشاورزي هستند آن ده کنند در حدود هفتصد نفر میمی

کنند و در این ده غیر از بادام و گردو ی میقدري کوچکتراست و تعداد نفوس در حدود سیصد نفر کوچک و بزرگ زندگ

رسیم به وسقونقان که آن هم به اندازه ده کاري هم دارند. یکقدري که از این ده گذشتیم میاهالی عالقه زیاد به فندق

پائین یعنی وشتکان است و پس از وسقونقان چهارمین ده هرازجان است که آن هم قدري کوچکتر است که در حدود 

باشد. پنجمین ده واران است که باالتر از همه است و تا حدودي بزرگتر از همه است و پنجاه نفر ساکن می دویست و

گویند در حدود هزار نفرمی باشد و طرف دست چپ دهی کوچک است به نام زُر که در دامنه جمعیت آن اینطور که می

و همه اینها جزئی کشاورزي دارند و زنها همه هم کوه قرارگرفته و آن هم در حدود دویست و پنجاه نفر سکنه دارد 
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باشند تا بتوانند یک نان بخور و نمیري داشته باشند و در طرف راست واران، کروگان قراردارد ولی مشغول قالی بافی می

ود دو شنوند. ولی کروگان در حدباشد چندان فاصله زیاد ندارد بطوریکه صداي اذان همدیگر را میده زُر که طرف چپ می

رسد به کروگان. اول ده یک بنا قرار دارد به نام گذرد و میکیلومتر و نیم فاصله دارد و راهی که دارد از دامنه کوه می

کند. خوبست حالیه که اسم به میان آمد قدري هم راجع به این زیارت و واردي را به خود جلب میزیارت که چشم هر تازه

سم. خوب یادم است موقعیکه کوچک بودم به سن هفت الی هشت سال مدت کمی نزد مردم ساده این ده چند جمله بنوی

توانستم بخوانم. هر نامه این زیارتگاه دروغی را هم میآقاي فردوسی تا حدودي خواندن و نوشتن را یاد گرفته بودم و زیارت

کردند و با خود بودم پیدا میشدند تا بروند زیارت و مرا هم هر کجا رسید زنهاي محله جمع میشب جمعه که می

زدند کردند و گوشه روسري خود را به آن چوبهاي وسط گره میهاي خود را میها گریهبردند و پس از اینکه این بیچارهمی

کردم حق دارند)، بعد از گی فکرمیکردند (من هم در عالم بچههاي خود را از این به قول آنها امامزاده قالبی میو خواهش

آوردند گشا میخواندم و هر کدام هم قدري آجیل مشکلنامه را برایشان مین زیارتشدند و مها بلند میگریه زاريهمه 

کردند. مدتی گذشت و یک روز به مادرم گفتم مادر هاي مرا هم پُر میکردند و جیبکه مشکلشان حل شود و قسمت می

مادرجان این زیارت قالبی است و درست کرده آخوندها است.  روي. گفتروند و تو نمیچطور همه زنها به زیارت می

شاه است و اصالً هاي فتحعلیگفت این یکی از نوهگی بیدار کرد. او گفت پدرم میخداوند او را بیامرزد که مرا از بچه

التر رفت اش جست و جو کنم . وقتی قدري سنم باامامزاده نیست. این حرف مادر مرا تحریک کرد تا بیشتر درباره

 از یکی. را زیارتگاه این تاریخ میداند کسی آیا که بود این من سئوال بودند، جمع هم دور محله هايپیرمرد گاهی که گه

 آنها که شنیدیم پیرمردها از ما فقط داندنمی کسی گفت او بود، پدرم پسرعموي و داشتیم هم نسبتی که پیرمردها

اي چنار جمع بودیم که یک مأمور از طرف دولت آمد و گفت جوي سی یاران پ ما موقع یک گفتندمی ما پدران گفتندمی

کجاست؟ به او نشان دادیم و او از جوي سی یاران قدم کرد و به این نقطه که رسید گفت اینجا زیارت است، شما مشغول 

اده حمزه ابن عون دهد و این زیارت هم درست شد و او گفت اسمش هم شاهزشوید درست کنید. خرجش را دولت می

رفتیم. در بین ابن علی ابن ابی طالب است. خوب تا اینجا قدري روشن شدم و ما آن موقع روزهاي عزاداري به روضه می

گفت حضرت امام حسین موقعیکه آمد به صحراي کربال، سه نفر از برادرهایش به سوادي میخواندن روضه آخوند بی

ز همه کوچکتر بود و دوازده سال داشت که به شهادت رسید. موقعیکه این مطالب نامهاي عباس و جعفر و عون که عون ا

کردیم و بیشتر با هاي مسلمان صحبت میرا فهمیدم خوب در فکر افتادم تا زمانیکه چه در صحرا و چه در ده با بچه
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گفتم گوش ن در جواب میگفتند فالن آقا اینطور گفته و مآمد، میپسرعموهاي خودم و هر وقت که صحبت به میان می

اند و براي شما امامزاده به حرف اینها ندهید. تمام حرفهاي اینها دروغ است. مثل اینکه از هیچ دروغ به این بزرگی گفته

شود امام زاده درست کرد؟ گفتم شما فکر کنید دادند تو کافر شدي و نجس هستی. چطور میاند. جواب میدرست کرده

گوئید شاهزاده حمزه ابن گوید عون در صحراي کربال دوازده سال داشت که شهید شد و شما میمی آخوند در باالي منبر

گوید تمام این عون ابن علی. آیا ممکن است بچه دوازده ساله اوالد داشته باشد. به فرض اینکه اوالد داشته، آخوند شما می

شته چطور این پسر مانده تا آن زمان امام رضا. آیا ممکن است ال اند. بفرض داها در زمان امام رضا به ایران آمدهامام زاده

اند و اند و این حرفهاي دورغ را درست کردهشاه بوده و شما را ساده دیدههاي فتحعلیواهللا. اگر چیزي در اینجا باشد از نوه

رادرش را ببیند. همین آخوندهاي گویند یک دخترهفت ساله امام موسی آمده ایران بباز دروغ دیگر مثل اینکه گفتند و می

الرشید بوده گویند امام موسی کاظم به روایتی چهارده سال و به روایتی هفت سال در زندان هاروندروغ گوي خودتان می

و پس از فوتش دستور دادند چهار حمال که بروند و جنازه امام دفن کنند. موقعیکه آمدند در زندان برگشته گفتند که 

نیست فقط عباي امام آنجا بود. گفتند بروید همانجا زیر عبا است. آنها برگشتند و دیدند به قدري او  کسی در زندان

ضعیف شده که در زیر عبا معلوم نبوده. حاال فکرش بکنید چطور مردي که به روایتی هفت تا چهارده سال در زندان بوده، 

کنند این ساختمان را آخوندها افتاده قبول میدمهاي عقبآیا به عقل درست در میاید که دخترهفت ساله داشته باشد؟ آ

اند. بگذریم و برویم سر مطلب خودمان. از این زیارت کذائی و جوي سی یارون که بگذریم میرسیم جهت قلک درست کرده

ن رفتیم رود محله پائین ده که مشهوراست به محله پائین و قدري که پاییبه اول ده کروگان. دو کوچه است که یکی می

شود تر که رفتیم از ده خارج میباشد و پائینرسیم که یکی به نام حسینیه و دیگري آب انبارمیبه دو ساختمان بزرگ می

گذرد. آید به کروگان که در دامنه کوه میو راهی است که میرسد به هرازجان ولی این برعکس راهی است که از واران می

هر دو طرف باغات و اشجار از همه نوع و دو عدد قنات در بین راه است که بسیار آب این راه بسیار باصفا و قشنگ که 

رود محله پاچنار که در این شود که یک راه میرود به وسط ده که باز سه راهی میگوارا و جوي دارد و راه دیگر که می

ها گفتند وسطش قدیمه یادي من میمحله چنار بزرگی وجود داشت که این چنار بسیار قوي و کهنسال بود، بطوریکه ب

سوخته و قسمتی از یک طرفش مثل درب درست کرده بودند و به شکل دکان درآورده بودند که هر روز سلمانی محل در 

آمد به جاي دکان از دوز میآمد از قبیل سفیدگر و یا پینهداخل آن به اصالح سر مردم مشغول بود و اگر کاسب کاري می

کردند و ته این درخت در حدود سه متر و نیم در سه متر و نیم بود که زمانی سودجویان محل براي اینکه آن استفاده می
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هاي آن را بریدند و دو هاي مجاور صدمه بزند از خارج یک نفر آوردند و شاخههاي او بشکند و به خانهممکن است شاخه

شود و تقریباً یک کیلومتر شاید هم بیشتر باشد از دشت رود وارد دشت میگذرد، یکی میراه دیگر که از وسط ده می

شود و پس رسد به نراق و راهی دیگر که از این راه جدا میشود و پس از پیمودن تقریباً بیست و پنج کیلومتر میخارج می

االي ده که خیلی رسد به برود محله باال که پس از گذشتن از محله میرسد و راه سوم میاز هشتاد کیلومتر به کاشان می

باشد و همینطورادامه دارد در حدود سه کیلومتر که همه این مسیر از درختهاي جاي باصفائی و خوش آب و هوایی می

کنند و این به رسد به سرچشمه که مردم روزهاي تعطیل بیشتر در آنجا صفا میسرسبز و باصفا و نهر آب گوارا، تا می

اند رسید و تقریباً دویست متر آن را به صورت کوره سر پوشیده درست کردهمیحساب چشمه بود. چون آخرش به کوه 

آید. البته با فشار و آنجائی که آید از الي دخمه کوه بیرون میولی موقع که میروي آخرش این آبی که از آن بیرون می

کند و در این مسیر شش مشروب می شود نهر بسیار بزرگی که تا اول ده ادامه دارد و تقریباً نصف امالك ده راظاهرمی

اند از اند که با این آب به گردش در میاید و چون از ده تا سر چشمه خیلی سرباال است، توانستهعدد آسیاب درست کرده

اند آسیاب اند و چون در دهات دیگر اینطور آبی نداشتهاول ده که آسیاب اولی قرار داشت، بقیه راهم پشت سر هم ساخته

آورند. حاال خوبست قدري خواستند آرد کنند به کروگان میاین ده نداشتند، تمام گندم و جوي که جهت نان میهم مثل 

اند. اول به قول خودشان ها بنویسم تا آیندگان بدانند که گذشتگان هم به اندازه خودشان فکر داشتهدر ساختن این آسیاب

ي دارد و در حدود شش متر هم ارتفاع دارد و در ته چالون کنند که یک متر در یک متر گشادیک چالون درست می

باشد و این سوراخ را با یک قطعه چوب متر میمتر در بیست سانتیاند که گردي آن بیست سانتیسوراخی درست کرده

الون جاي داده گویند کوم و آن را در آن سوراخ تنه چاند و به او میمتر که وسط آن را خالی کردهگرد به اندازه سی سانتی

کوبند و دهند و میها را محکم در آن جاي میگویند گاوه و این گاوهگویند حوره ولی رسماً میو دور آن را خودشان می

کوبند که وسط آن آهن بقدري که دست برود درب سوراخی که بیرون چالون است یک قطعه آهن پهن به دربش می

پیچیند تا به اندازه دو انگشت کنند و با کهنه به او میرخت گرد درست میداخل، باز است و یک چنبره که با ترکه د

کنند که بشود موقعیکه خواستی پشت آن آهن قرار وسطش باز است و از این جهت با ترکه درخت و کهنه درست می

ه آب کم یا زیاد گیرد و هر وقت کشود و بعد که رفت داخل آهن به شکل گرد پشت آن آهن قرار میدهی جمع و دراز می

کنند و یا گشاد. چون باید همیشه چالون پر باشد تا آب که از این چنبره بیرون ها یا تنگ میشود او را با همان کهنهمی

کنند و دو عدد آید، یک اطاقچه کوچک درست میآئیم اینجا که آب با فشار میآید باید فشار زیاد داشته باشد. حاال میمی



127 

زنند و با باروت آن را آسیاب است. اوّل چال مینجا از دامنه کوه سنگی قرار دارد که مخصوص سنگآسیاب که هماسنگ

کنند آسیاب با کلنگ مخصوص درست میشود و آن را به چندین سنگکنند و یک قطعه بزرگ سنگ جدا میمنفجر می

کنند خیلی قطور و سنگین است ولی درست میباشد و سنگی که براي زیر ها تقریباً یک متر در یک متر میو اندازه سنگ

تراست چون سنگ زیرین ثابت و سنگ روئی باید به گردش درآید و راه بردن این سنگها چون تر و سبکسنگ روئی نازك

باید از دامنه کوه تا آسیاب برده شود و تقریباً هم دور است چندین نفر جمع و با زور و کول با صدمه زیاد به آسیاب 

دهند و آن اُطاقچه در حدود یک متر و نیم در یک اند، قرار میاي درست کردهنند و سنگ زیرین را روي آن اطاقچهرسامی

متر هم است و چون کلنگ یک متر است مجبورند دو عدد چوب کلفت که حتماً باید چوب سنجد باشد چون در آب دوام 

دهند. سپس یک هند و بعد سنگ زیرین را روي آن دو چوب قرار میدزیاد دارد، به نام دو برادران روي آن اطاقچه قرار می

متر. البته باید گرد باشد و قد بلندش هم چهل متر در سی سانتیکنند به قطر سی سانتیچرخ از چوب محکم درست می

ر داد و وسط این ها نیم متري در آن قراکنند که بشود تختهمترو اطراف این چرخ را دوازده سوراخ در آن درست میسانتی

کنند که یک میله آهنی در آن جاي داد و آن میله آهن سر پائینش گرد و باریک و سر چرخ را هم از درازا سوراخ می

دهند و سنگی به اندازه نصف آجر البته سنگ مخصوص کنند و یک چوب زیر آن میله قرارمیباالیش را پهن درست می

دهند و اند قرارمیشته باشد و سري که باال است از سوراخ سنگ زیرین که کار گذاشتهباید باشد که در زیر آن میله دوام دا

دهند و سپس سنگ اند قرار میباید از سنگ چند سانت بلندتر باشد و تیري از آهن که به اندازه سر آن میله درست کرده

روند آن دهند و میرا روي آن تیر قرار می کنند و سنگ روئیروئی را به اندازه آن تیر از دو سمت سوراخ سنگ جا باز می

شوم آن کوبند و یادآور میمتر پهنا دارد به آن چرخ میزیر سنگ و دوازده قطعه چوب پهن که نیم متر قد و بیست سانتی

دو  گویندکنند که سرش باال بغل همان اطاقچه که میاند یک چوب دیگر به او وصل میچوبی را که در زیر میله قرار داده

آورد و در این اثر، سنگ روئی کنند به چالون و خوب که پر شد با فشار زیاد چرخ را به گردش در میلیون و آب را باز می

گویند خمبه باالي یک خواهد که گندم را داخل سنگ بریزد. یک تقار که خودشان میچرخد و حاال وسیله میهم می

کنند و یک ناودان ئی به آن وصل میکنند و یک کیسه کهنهه را سوراخ میدهند و زیر این خمبقسمت آن اطاقچه قرارمی

بندند کنند طوري که سرش مطابق سوراخ وسط سنگ باشد و چوبی به آن ناودان میاز چوب و یا حلبی به آن وصل می

ب را تکان آید آن چوبندند که موقعیکه سنگ به گردش میکه یک سرش داخل سنگ است و سر دیگرش را باالتر می

شود و چوبی را ریزد آرد میهاي گندم به داخل سنگ میخورد و دانهدهند که در اثر تکان خوردن ناودان هم تکان میمی
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دهند. اند به حساب ترمز است که اگر خواستی آرد را نرم یا زبرتر درست کنی با آن چوب انجام میکه زیر میله وصل کرده

آسیاب آبی. حاال برویم سر موضوع آب. گفتیم یک رشته آب همین آب سر چشمه و یک  این بود خالصه از ساختمان یک

اش یک قسمت دشت را مشروب رسد به نراق. سر چشمهگویند و از همان راهی که نوشتم میرشته هم سمت باال ده می

شود و چشمه که جمع می کند ولی آب باال ده از اول کوه چند عددکند و هم آب خوردن و ریختن ده را تأمین میمی

رسد و بسیار آب گوارا و سبکی است. این بود دو رشته آبی که آید تا به دشت میحدود شش کیلومتر در یک نهر می

دانستم چطور آسیاب کردم، میکروگان داشت و چون فراموش کردم که بنویسم چون خودم آسیاب داشتم و آرد خورد می

خوابیدیم تا بهتر کار کند اما چند ماهی که به انقالب کرد شبها در آسیاب میب کار میکنند و ما موقعیکه آسیادرست می

هاي کردم بخوابم و نه حتی این چند خانواري که در کروگان بودیم در خانهمانده بود ما دیگر نه در آسیاب جرأت می

کردیم اگر حمله کنند، نزدیک بود و فکر میاهللا ناصري چون به کوه شدیم خانه فتحخوابیدیم و همه جمع میخودمان نمی

فرار کنیم به کوه یا اگر کشتند باهم همه باشیم و در حدود پانزده یا شانزده خانوار بودیم و از سر شب تا صبح در یک 

 اند و آسیاب را به آتشرفتیم. یک روز که رفتم دیدم شبانه رفتههاي خود مینشستیم و صبح هر کدام به خانهاطاق می

اند و االن از همان آسیاب جز تل خاکی کاري کردهاند و روي همان سنگ آسیاب کثافتام بردهکشیدند و هر چه داشته

باقی نیست. دیگر از موضوع دور افتادم. گفتیم دو رشته آب این ده کروگان دارد و حالیه از امالك و تقسیم آب آن 

گویند یک من و هر هزار متر را یک این ده را هر صد متر را می بنویسم. مقدار ششصد جریب ملک و آب دارد و امالك

گویند برند. مثالً میکنند و هر یک من زمین یک من هم آب دارد که در موقع خرید و فروش اسم میجریب حساب می

رد. مثالً پنج من فالن زمین با پنج من آب و ملک البته از هر دو رشته آب و هر کدام از قطعات این امالك اسمی دا

گویند زمین دنگه یا سوخته یا دشت غنبر و یا پشت حصار و هر کدام به دلیلی این نام را دارد. مثل زمین سوخته را می

گویند. در اینجا قدیم قلعه بود و از این جهت یک وقت در آن خرمن ساخته بودند که آتش گرفته و یا پشت حصار می

زمانی از غنبر نامی بود به همین متوالی و این امالك بیشتر به صورت باغات گویند پشت حصار و دست غنبر هم یک می

ها پر از اشجار است که بیشتر اشجارش بادام و گردو و درخت میوه هم از قبیل سیب و نماند چون اطراف این زمینمی

شد و چون پائین باال است  زردآلو و آلو آنجا را هم کمی دارند و این امالك چون کوهستانی است به قطعات کوچک درست

ها را میگویند دشت ولی اطراف دشت آنجائیکه از کوه دورتر واقع شده اند و این زمینبندي کردهچین قطعهبا سنگ

ها صاحبی نیست و هر سال که آب زیاد باشد یعنی برف و باران زیاد آمده باشد آب فراوان گویند اطراف و آن اطرافمی
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کارند و پائیز رود اطراف و بیشتر براي هندوانه و کمی لوبیا در بهار میهاي دشت آب زیاد آورد میاست و هر کس از زمین

کارند ولی اطراف چون سنگالخ است با بیل، دست هم جو و گندم و کشاورزي دشت با بیل و دست هرچه خواستند می

شود شش هزار من و این ششصد جریب که میکارند و حاال برویم سر تقسیم آب دشوار است. با گاو هرچه خواستند می

اند به چهارده بلوك که هر دو بلوك در هفته یک روز از دو رشته آب را دارد. مثالً در قدیم آب ساز داشته و تقسیم کرده

اند به سه نیمروز که هر نیمروزي صد و چهل سه هاي شنبه یا دوشنبه و جمعه و هر بلوك را تقسیم کردهگویند بلوكمی

ن و هر نمیروزي را دو چارکه که هر چارکه هفتاد و دو من و یا هفتاد یک و نیم آب دارد و زمان قدیم روز را دو نیمروز و م

کردند و ها قبول میاند روز را از روي آفتاب و شب را از ستارهاند و چون ساعت نداشتهکردهشب را یک نیمروز حساب می

خورد بنه خو که در غرب جاسب قرار داشت. وقتی صبح آفتاب به سر آن کوه میطریق بستن آب صبح کوهی بود به نام 

گرفتند و کسانی یک چارکه آب داشتند باز کوهی بود در شرق هاي شنبه آب را تحویل میگفتند آب بند شد و بلوكمی

گرفت ا تحویل میرسید که یک چارکه داشت آب رجاسب و سنگ بزرگی وسط آن کوه بود که آفتاب به آن سنگ که می

گرفت خو یک سنگ باالي نزدیک سر کوه بود. موقعیکه سایه میهمینطور در آن کوهی که در غرب بود به نام بُنه

شد آفتاب که از گفتند چارکه شام و باز غروب آفتاب که میگفتند نیمروز و باز سنگ دیگر در نصفه گاه کوه بود که میمی

گرفتند و چند عدد ستاره بود به نام شاهین و ه شب آب داشتند آب را تحویل میرفت آنهائیکسر کوه طرف شرق می

فهمیدند نصف شب چه موقع و فالن ستاره باید کجا باشد. مثالً اول پروین که خودشان حساب مخصوص داشتند که می

امشب لنگه اولی شاهین در گفتند رسید میگفتند پروین باید بیاید کجا یا اول پائیز که میشد میشهریور قرض که می

کنید. کند و یک زمان که من جوان بودم از پیرمردها پرسیدم چرا روز را دو برابر شب حساب مینصف شب طلوع می

گفتند آن موقع چراغ نبود یعنی اصالً گفت در جاسب وجود نداشت. با اینکه آن کسانی که آب داشتند هر زمینی را که 

کردند که شب روشن کنند یا اینکه آن آتش را داشتند صبح رفتند چوب خشک جمع میخواستند آب بدهند روز میمی

که از سر آب میامدند از سر تا پا پر از گل بود و چند جاي سر و صورتشان زخم شده بود که در تاریکی زیر شاخه درخت 

را روشن کرد. از این جهت شب را نصف  اند. تازه کبریت هم نبود که با آن بشود آتشاند و زخمی شدهاند و نفهمیدهرفته

خواست آتش روشن کند با سنگ چخماق آن هم به سختی ولی حاال چون ساعت آمد اند و اگر کسی میروز حساب کرده

اند و قرار چه سابق و چه حاال هرکس صبح آب را داشت هفت روز بعد شب و روز را به سه تا هشت ساعت تقسیم کرده

هفته بعد شب را دارد یعنی در گردش است که هرکس باید همه وقت شب و روز را به نوبت آب را عصر را باید بگیرد و 
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داشته باشد و این بود روش آب بستن. در ضمن همه که نیمروز و چارکه آب نداشتند قرار بر این بود که هر کس کمتر 

ش من دو ساعت و قبالً که من دارد هر نه من زمین نیم ساعت آب داشت. همینطور هیجده من یک ساعت و سی ش

ساختم و فرض کن جوان بودم آقاي روحانی آب ساز بودند و ایشان که صعود کردند دادند تحویل حقیر و زمانی آب را می

بست و قدري از صد و چهل و سه من کمتر داشت یکی از آنهائیکه ملک کم داشتند با او فالن کس یک نیمروز آب می

کرد و بست مطابق هرچه کم داشت از روي نه من نیم ساعت حساب مینیمروز یا چارکه میکردیم و او که شریک می

کشید تا مردم خریدوفروش کردیم دو سال یا سه سال طول میداد و موقعیکه آب را درست میهمه هفته به او آب می

ریدوفروش کرده بودند و یا اجاره نوشتند که آب را بسازد و کسانی که خکردند چهارده سر بلوك نامه به آب ساز میمی

کرده بودند باید اجرت آب ساز را بپردازند و از پیش نوشتم که یک رشته آب باال ده و یک رشته آب ده هر روز و دو بلوك 

بستند. یک بلوك آب ده را داشت و دیگري باال ده و بلوك که این هفته آب ده را داشت. هفته بعد آب هر روز آب را می

گذاشتند که را دارا بود فقط در تابستان که مجبور بودند و بهاره کاري داشتند و همه هفته باید بدهند قرار میباال ده 

هاي باال ده آب ده را دوازده ساعت باهم عوض کنند که هر کدام از هر دو آبها را داشته باشند و چون بعضی زمین

گرفتند. این بود که پائین دشت بودند و هر دو آب را می هاییگرفت و بعضی هم سردشت آب باال ده را جز زمینمی

گفتند مختصري از امالك و آبیاري. حاال برویم سر تعداد خانواده و زندگی روزمره این دهات کروگان و بقیه همیشه می

دهند و می تقریباً سیصد نفوس داشته و دارد. در بهار و تابستان به کشاورزي آن هم با بیل و دست که به سختی انجام

رسید کردند و پائیز که میبیشتر امالکش متعلق بود به اربابان غریب و اگر هم مالکین محل هم بود در طهران زندگی می

بردند و به قول خودشان چیزي که باقی مانده بود یک دست پنبه بسته آمدند و بیشتر زحمت کشیده آنها را میاربابها می

این جهت مردها مجبور بودند بروند به شهرها یا دکان حلوائی و یا در دهات دور طهران به و یک تنبان پر از وصله و از 

کردند و در زمستان که اغلب ها هم در تابستان پا به پاي مردها کار میعمله گی تا یک روزگار سختی سر ببرند و زن

بافتند و ت لباسهاي خود و مردها کرباس میکردند و جهریسی نخ درست میرفتند در قدیم با پنبه و چرخ پنبهمردها می

بافی باید آنها زحمتشان را بکشند و سودش برود در کیسه تاجرها. بافی آن هم چه قالیحالیه جوانها رو آوردن به قالی

تاجرهاي قم و کاشان، آدم بدبخت هر کاري بکند بدبخت است. گفتیم ده کروگان داراي سیصد نفوس بود که در حدود 

گفتند تا پاي آخوند در آن محل نرسیده بود همه خواهر و برادرانه زندگی نود نفر بهائی و بقیه مسلمان بودند میهشتاد 

شد دیگر از دوستی و مهربانی خبري نبود و پیدا آرامی را داشتند اما زمانیکه سر و کله یکی از این جهالي ارض پیدا می
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هاي رمضان و محرم که سرتاسر ماه رمضان و پانزده روز محرم و در ماه شدندشد و در تمام سال هر هفته مزاحم مینمی

کردند که این مردم ندارند و خودشان هم انداختند دیگر فکر هم نمیخوردند و لنگر میکه آنجا میامدند کنگر می

اینکه ماست تازه و یا نان فهمیدند و در تمام ماه رمضان این زنهاي بیچاره از این خانه به آن خانه که براي چه براي نمی

مرغ تازه و پنیر تازه و .... خانم فالنی چرا ناراحت به نظر میائی مگر چه شده. آخر امشب آقا را داریم تازه و کره تازه، تخم

خوابند و باید در بدر قرض قوله کنند و بدهند به یک نفر فاسد هاي خودشان شب بیشترشان گرسنه میدر صورتیکه بچه

وستی هزاران ساله این ده را از بین ببرد. در صورتیکه همه اقوام و به هم پیوسته هستند و به جاي اینکه مردم را که آمد د

گوید و قطاران فاسدش است به بهائیان میارشاد کنند و از دستورات دین برایشان بگوید فقط هر چه الیق خودش و هم

اي است در برابر دریا و دیگر کارهائیکه اهل کند. بگذریم هرچه بگویم قطرهها و جوانان را مغزشوئی بر علیه بهائیان میبچه

شدند با کدخدا و یک چوپان براي گله ده تعیین دهند. عید نوروز که گذشت چهارده سر بلوك جمع میده انجام می

سه کیلو گندم و جو بگیرد  شودکردند که تا یک سال گله ده را بچراند و هر رأس گوسفند یا بز را یک من تبریز که میمی

دادند که اگر گرگ به گله زد و گوسفندي را برد باید گرگ خوارش را بیاورد یعنی یک عالمتی از آن حیوان و قرار می

کند که حمام ده را بسوزاند و در عوض هر نفر مفقود بیاورد اگر نه عوضش را باید بدهد و در ضمن یک نفر هم معلوم می

دم و جو بگیرد. همینطور یک سلمانی که به مدت یک سال که سرشان را اصالح کند و در حمام چهار یا پنج من گن

شان را بکشد و هر نفر سه من جو و گندم بگیرد و یک دشتبان به مدت شش ماه که در دشت نگهبانی کند اما کیسههم

نباید باهم باشند چون گوسفندان  پاشی را گذاشتند و گفتند که گوسفندهاطولی نکشید که فاسدین اجتماع بناي سم

شود و سلمانی نباید سر آنها را اصالح کند چون اگر سر بهائیان را اصالح بهائیان نجس است و گوسفندهاي شما نجس می

کردند تا بلکه بهائیان شود و همه این کارها را میتواند سر مسلمان را اصالح کند چون تیغ و ماشین او نجس میکند نمی

کنند و بیایند و مطیع آنها شوند غافل از آنکه بهائیان دیگر فکرشان مانند آنها نخواهد شد که گول این فاسدین  را خسته

پختند دستور داده بود نباید نان براي بهائیها اجتماع را بخورند تا حتی چند نفر زن بیچاره بودند که براي بهائیان نان می

زن بود جلوي آخوند را گرفته بود که من چند بچه گرسنه دارم و با نان بهائیها  بپزد. یکی از این زنها که تا حدودي حرف

هاي مرا بدهید تا من براي آنها نان نپزم. گفته بود حاال که تو مجبوري براي آنها کار کنی کنم. شما خرج بچهزندگی می

خوبست با نان بند خودشان بپز که نان بند بگو خودشان نان بند درست کنند. جواب داده اتفاقاً خودشان دارند. گفته بود 

اي است که خمیر را پهن شوم که نان بند وسیلهاي داشتیم. یادآور میخود نجس نشود که ما هم از قبل همه وسیله
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دهند مردها که اغلب در ده چسبانند و دیگر از کارهائیکه اهالی ده انجام میگذارند و به تنور میکنند و روي آن میمی

تکانی ها و احشام هستند یک ماه به عید مانده مشغول خانهدار خانه و بچهتند و فقط زنها در پائیز و زمستان عهدهنیس

آورند. چند روزي هم باهم خوش هستند تا کار کشاورزي شوند تا عید که مردها از سفر میایند و سور و سات عید را میمی

دوز سفیدگر که نوشته بودم ممکن است آیندگان شند و اما راجع به پنبهمشغول شوند و براي اربابها زحمت بیهوده بک

توانستند هر سال کفش یا گیوه نو شود. در قدیم مردم بیچاره و کم درآمد بودند و نمیندانند که مربوط به چه کسانی می

زد و به او و اینها را وصله می شد یک نفر از جاهاي دیگر میامدهایشان پاره میبخرند از این جهت موقعیکه کفش یا گیوه

دادند به هاي کهنه خودشان که از کرباس درست شده بود میدوز. گیوه هم یک نوع کفش بود که از لباسگفتند پینهمی

کرد و روي آن را هم زنها با نخ هاي فرسوده خودشان بود تخت گیوه درست میکش و او با آن کهنهیک نفر به نام تخت

دوخت و شد همان پینه دور میکردند و موقعیکه پاره میچیدند و مردها به پا میابیده بودند با سوزن میپنبه که خود ت

وپز و چه براي غذاخوري از قبیل کاسه و بشقاب اما راجع به سفیدگر در قدیم ظرفهائی که مورد احتیاج بود چه براي پخت

خریدند و چون مس طبعاً قرمز است باید سفیدگر آنها را با قلع و چیزهاي دیگر همه از مس بود که از کاشان آنها را می

 گفتند سفیدگر...دادند تا سفید کند و به او میسفید کند و به او می
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 ازدواج داستان زندانی شدن تعدادي از بهائیان جاسب در قم به جرم

بخاطر جور و جفاي اهالی مجبور شدم خانه پدري خود اینجانب سید رضا جمالی در تاریخ یک هزار و سیصد و بیست و نه 

ها هاي آغالمرضا و بچهرا ترك کنم و به پیشنهاد فرزندان آقاي محمدعلی روحانی که نوه

مکان نمودم و آقاي روحانی هاي همسرم بودند به خانه آقاي روحانی نقلخاله ام و دائی

هر رقم به حقیر واگذار نمودند و چندین جریب زمین و خانه و آسیاب و اثاثیه خانه از 

کردم و خودشان به طهران رفتند و حقیر مدت بیست و هشت سال در آن خانه زندگی می

اي که در دست است به احمد قربانی بطور بعداً امالك و خانه و اساس خانه را مطابق نوشته

گندم و جو  موقت سپردم که پس از رفع آشوب برگردم و تحویل بگیرم و قرار گذاشتیم که

که در امالك کاشته بودم او عمل بیاورد و خودش هرچه در بهار کاشت همه را نصف بردارد و نصف دیگرش را به من بدهد 

هایم و مدارك امالك را در چند گونی نهاده و در اطاق مشهور به اطاق سیاه زیر و هنوز خبري از او ندارم و کلیه کتاب

هاي گرانبها و در حدود صد من ز خودم و چه از آقایان روحانی بود از قبیل قالی و پردهخاك کردم و کلیه اساس خانه چه ا

ها هاي بزرگ و کوچک و چندین صندوق ظروف چینی و چندین دست لباسهاي گرانبها و پارچهمس از جمله دیگ

ها نخود و عدس و امثالابریشمی و مخمل و چندین بغچه کوچک و بزرگ و چندین پیت نفت شتري همه مملو از لوبیا و 

و چند دوالب گندم و جو و دو عدد رادیو نفتی و باطري و دسار و سرکو و چیزهاي دیگر را تحویل احمد قربانی دادم که 

هر وقت برگردم داشته باشم دو قلم یکی خرمن در خرمنون باال که در بین خرمن مصطفی قربانی و استاد احمد که 

اند و خوابگاه دانشجویان بود و دیگر یک قطعه زمین کا کوُه که اآلن غصب کرده مشهور به خرمن سید رضا جمالی

 هايبچه و هدایت سید با که اشجار از قسمتی و  اند و یک درخت گردو نیز زیر سلخ مارائین یا ماروین داشتمساخته

 هايخانه به و کردي رها را پدري خانه چرا که بپرسد حقیر از که نبود کسی اما و باشد می اربابی آسیاب روبروي عمویم

. خودم میگویم تاریخ باید تجدید شود. پدرم موقعیکه با مادرم ازدواج کرده بود و مادرم یک دختر بهائی بردي پناه روحانی

ها و حتی مادرش و برادرش و خواهرها او را مورد مالمت و ناسزاگوئی و تمسخر تا اینکه مجبور بود، اقوام نزدیک عموزاده

کند و طولی نکشید که اوالدشان نیز بدین سرگذشت دچار شد. در اي زندگی شد خانه پدري را رها کند و در خانه اجاره

ام ازدواج کردم و پس از چند تاریخ یک هزار و سیصد و بیست و سه از سربازي برگشتم و در آبان همان سال با نوه خاله

نگ در محله ما کردند و خودشان گفته بودند باید این لکه ناي درست میروز درب اختالف باز شد و هر روز یک بهانه
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آمد و براي همه روضه دادم اول کاري که کردند آخوندي بود در بیجگان که مینباشد و حقیر هم بکار خود ادامه می

خواند شبی در اطاق خودمان نشسته بودیم که یکی از همسایگان به نام سید اسداهللا آمد و گفت آقاي اسالمی در اطاق می

روم و شما خاطرجمع باشید که ولی مادر و همسرم هم راضی نبودند ولی خودم گفتم می ما است تو هم بیا تا باهم باشیم

اند که به حرفهاي هیچ آخوندي گوش ندهند. آن شب رفتم به محض رسیدن همان سید این گوشهاي من شرط کرده

کرد که من هم مثل آنهائی یکند چون خیال مایم که آقا رضا آردهاي ما را زبر میاسداهللا گفت ما به آقاي اسالمی گفته

کنید آقا رضا که خیلی معلوم است مرد نرم و باحالی است. کتاب ناسخ بوسند گفت خیر اشتباه میهستم که دستش را می

سواد چند عدد تجربه و بیالتواریخ را برداشت و بنا کرد از آن هائی که عالمت گذاشته بود خواند و من چون یک جوان بی

گفتند آقا که ها دائم میداد و آن عموزادهرفت و دائم ادامه میا به عقل خودم جواب دادم ولی او از رو نمیاز حرفهاي او ر

داند من هم فکرش را کردم پیش خود گفتم جواب ابلهان خاموشی است. دیگر هرچه گفت خودش شنید و بهتر از ما می

م باید برویم آسیاب و فردا شب رسید و این فرد از خدا آن شب تا نصف شب گذشت و هر کدام به طرفی رفتند و من گفت

خبر آقاي اسالمی میهمان میرزا حسین بود و او هم پسرخاله پدرم بود ولی چیزي که در وجودش نبود انسانیت. بی

و وآمد داشت. باز همان سید اسداهللا آمد و گفت امشب هم آقا منتظر تخوان دسته بود و با چند زن شوهردار رفتنوحه

است بیا برویم. مانند شب پیش از آن ها را گفت و اضافه کرد که عموهاي تو و این پسرخاله پدرت هر کدام دخترهاي 

دهند. امالك و خانه در کنم وکلی عقدیه و جهازیه آنها به دختر میخوبی دارند و تو هر کدام را بگوئی من خودم عقد می

خودشان دوست دارند و این چندین شب ادامه داشت ولی دیدند آبی از من گرم گذارند و از این حرفهائی که اختیار تو می

شود گفت باید اول براي او شکایت کنید که ازدواج غیررسمی کرده و دیگر او را در مضیقه اقتصادي قرار دهید. اول نمی

د باهم به قم براي ما شکایت هاي پدرم بود و کدخداي ده هم بوکاري را که انجام دادند سید نظام که یکی از عموزاده

نوشتند. سید حبیب هاشمی و مسیب یزدانی که در فاصله یک ماه ازدواج کرده بودیم. آنها هم پاسوز ما شدند و براي هر 

دین شکایت را به قم برد و سفارشات الزمه را بر علیه ما سه نفر کرد. در آن حیا بینفر شکایت نوشتند و آن آخوند بی

آمد ولی ما را چون رفت حکم جلب میشد دو مرتبه براي او احضاریه میامد. اگر نمیکسی شکایت می موقع اگر براي

آخوند سفارش کرده بود براي اولین مرتبه براي ما حکم جلب بوسیله دو نفر امنیه آمد و در آن موقع ماشین نبود و ما سه 

راه افتادیم و از طرف محفل هم آقاي سید عبداهللا ناشري را عدد االغ گرفتیم زنها را سوار کردیم و خودمان هم پیاده به 

ام تنها برود ولی مادرهاي من و سید خواهم بچهمعلوم کردند که با ما بیاید و مادر مسیب هم گفت مرا هم باید ببرید نمی
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دلیجان شده و  توانستند مسافرت کنند. صبح روز بعد هر هشت نفر با دو مأمور محافظ راهیحبیب با ضعف مزاجی نمی

بعدازظهر ما را به ژاندارمري تحویل دادند و از ژاندارمري یک مأمور روانه قم کردند و آن روز ماشین کم بود. سر خیابان 

دلیجان مدتی در انتظار بودیم تا عاقبت یک ماشین باري رسید و آن مأمور جلو او را گرفت. او گفت من اگر مسافر سوار 

 نزدیک. افتادیم راه به و نشست ه مأمور ما را در پشت ماشین سوار کرد و خودش پهلوي راننده شوم. خالصکنم جریمه می

 پائین آمدیم خالصه. ببرم مسافر توانمنمی من شهر توي در پائین بیائید گفت و آمد راننده. رسیدیم قم دروازه به غروب

نهائی که اصالً از خانه بیرون نیامده بودند. حاال چطور ز بدتر همه از. داشتیم مسافرت اثاثیه و لحاف و سفره کدام هر حاال

 پیاده برویم.

 

خالصه به راه افتادیم موقعیکه ما از ماشین پیاده شدیم آن مأمور از آقاي سید عبداهللا ناشري التزام گرفت که باید ما را 

صبح زود در ژاندارمري تحویل دهد و رفت و ما ماندیم با چهار زن بیچاره که از خانه 

صدمه زیاد به  نشستیم تا اینکه بارفتیم و قدري میبیرون نرفته بودند. گاهی راه می

مرکز شهر رسیدیم و رفتیم در یک مسافرخانه یک منزل گرفتیم و آقاي ناشري گفت 

توانم بروم و آقاي میرزا اسمعیل من خیلی خوشحال شدم که مأمور رفت چون حاال می

مینوئی را ببینم. باید بنویسم که آقاي مینوئی چه کسی است و آقاي ناشري براي چه 

د. آقاي اسمعیل مینوئی پسر حاجی محمد ابراهیم قمی که خیلی خواهد او را ببینمی

شناختند و از او خیلی مشهور و با نفوذ بودند حاجی محمدابراهیم همه مردم قم او را می

داده و تا حتی چون سید بودند از چاره بودند او کار به آنها میگرفتند و زمانی که سید نصراهللا و سید هدایت بیاحترام می

کرد و اما آقاي اسمعیل مینوئی یکی از داده که همیشه سید نصراهللا از او خیلی تعریف میش سهم سادات به اینها میثروت

جات مطیع او بودند و تمام شناختند و کلیه رؤساي ادارهپسرهاي او بود که بهائی شده بود و خیلی در قم همه او را می

روم او را ببینم تا اینکه ما را ببرند. دادگاه او صبح جهت آقاي ناشري گفت می کرد. از اینمشکالت بهائی ها را برآورده می

زود برود و روسا را ببیند و آقاي ناشري رفت سراغ آقاي مینوئی از آنجائیکه خداوند یک امتحان دیگر براي ما گذاشته بود 

ود او به محفل مراجعه کرده بود و محفل گفتند آقاي مینوئی رفته طهران و آقاي ناشري چون آن زمان محفل قم تشکیل ب

گشت و قضیه را گفت. ما صبح که از خواب بیدار آقاي روحانیان را معلوم کرده بودند که با ما بیاید دادگاه و آقاي ناشري بر

 یعبدهللا ناشر دیس   
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به توانستند راه بروند به هر طوري که بود خود را شدیم و راهی ژاندارمري شدیم در صورتیکه آن زنها از درد پا نمی

ژاندارمري رساندیم و از ژاندارمري مأموري با ما به دادگاه فرستادند و ما که وارد دادگاه شدیم آقاي روحانیان هم آمده بود. 

اي. کرد از جمله سئواالت او از من این بود چرا ازدواج غیر رسمی کردهبردند و بازپرس سئواالت میما را یک به یک می

حضر کردم اما او رسمی نکرد. چرا رسمی نکرد؟ جواب براي اینکه بهائی بودیم. بهائی که جواب دادم مراجعه به رئیس م

ها را ببینم. به او زنید. سئوال عقدنامه هم داري؟ جواب بله. سئوال بده من عقدنامهدین نیست که شما یک حرف پوچ می

قد کرد؟ جواب خودمان آیتین را خواندیم و دادم. هر دو را پاره کرده و در سطل آشغال ریخت. سئوال چه کسی شما را ع

شود که خود آدم عقد کند. یکی نزدیک او در یک میز جدا نشسته بود گفت چند نفر هم شاهد امضاء کردند. سئوال نمی

کند و دیگري قبول، اینها یکی ایجاب و دیگري قبول. ولی به قدري این چه فرق دارد ما دو نفر عالم یکی ایجاب می

آلود. خالصه ها غضبمغزشوئی کرده بودند که گوشش به هیچ حرف حسابی بدهکار نبود. چشمها قرمز و نگاه بازپرس را

هر شش نفر را جدا جدا بازپرسی کرد و دستور داد هر شش نفر برویم در دفترش. ما که رفتیم آقاي روحانیان هم آمد او 

اید دو راه در اید و کاري غیر از دستورات دولت انجام دادههما را مخاطب قرار داد و گفت چون شما ازدواج غیر رسمی کرد

الضمان بپردازند و بروید که هر وقت پیش دارید یا بروید زندان تا بعداً تکلیفتان معلوم شود یا هر نفر پانصد تومان وجه

هیچ ندارند و ساکن دهات و تا شما را احضار کردند حاضر شوید. آقاي روحانیان به او فرمود آقاي بازپرس اینها جو کارند و 

اید ام و ارزشش خیلی بیش از آنکه شما درخواست کردهام را آوردهحتی پنجاه عدد شاهی هم ندارند. من خودم قباله خانه

شود. فقط اینها باید پول نقد بپردازند. آقاي روحانی فرمود چند نفر دهاتی که پول هست ولی او یعنی بازپرس گفت نمی

. شما هم حرفی بزنید که درست باشد. او فوري دستش گذاشت روي زنگ، دو عدد پاسبان آمدند توي اطاق. به نقد ندارند

آنها دستور داد که این آقا را ببرید بیرون. آنها هر دو دستهاي آقاي روحانیان را گرفتند و از اطاق خارج شد و به ما هم 

العموم و او گفته بود هر قراري که بازپرس صادر کند ما ود پیش مدعیگفت بروید. ما آمدیم بیرون و آقاي روحانیان رفته ب

خبر به قدري این بازپرس و دیگران را خریده بودند دین و اقوام از خدا بیحق نداریم دخالت کنیم. خالصه این آخوند بی

پوسیم و به خیال خودشان شد درستش کنی. به خیال آنکه ما را میندازند به زندان و در زندان میکه به هیچ وجه نمی

 شان دفع خواهد شد.این لکه ننگ از محله

 ما اندیشه در بود حق که ندانست او                 مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما 

 لج اینها که حاال گفت ما به فقط برگشته خالی دست العموممدعی پیش از روحانیان آقاي بیرون آمدیم که ما خالصه 
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توانی بروي طهران و آقاي داهللا هم گفت شما میعب سید به و نخورید را زندان غذاي ولی زندان بروید شما کنندمی بازي

ام و تا آخرین نفس در خدمت حاضرم. روحش مینوئی را پیدا کنی. گفت من آماده

شاد تا ابد زنده و پاینده است. خالصه ما را با دو نفر پاسبان راهی زندان کردند و 

ي ناشري هم راهی طهران شد و مادر مسیب و آقاي روحانیان هم رفتند منزل آقا

ها. وقتی وارد ها را هم در زندان زنایشان. ما سه نفر را بردند در زندان مردها و زن

واج اید گفتم ما ازدزندان شدیم در حدود سی الی چهل نفر در زندان بودند. همه آنها دور ما را گرفتند که شما چکار کرده

شود هر کس ازدواج کند او را ببرند زندان. گفتیم ما بهائی هستیم و مطابق عقیده خودمان ازدواج ایم. گفتند مگر میکرده

گیري کردند در صورتیکه اینها هر کدام مرتکب گناهان شان از ما کنارهایم. به محض شنیدن اسم بهائی یک عدهکرده

کشیدند چون زندان عمومی بود و همه در حیاط زندان باهم بودند ولی ریاك میبزرگی شده بودند و حتی در زندان هم ت

اي در یک اطاق بودند. ما در آنجا گشتیم و یک زندان انفرادي پیدا کردیم و هر سه رفتیم در صورتیکه جا شبها هر عده

زدیک ظهر که شد گفتند بهائی توانستیم بخوابیم ولی چون باهم بودیم تا حدودي خوشحال بودیم. نتنگ بود و خوب نمی

خواهند. رفتیم درب زندان و دیدیم خانمی آنجا ایستاده و جوانی هم با اوست. دو سینی از همه جور غذا آورده ها را می

گفتند شد. صبح زود همان خانم که به او میبود. یکی براي ما و دیگري براي زنها و این عمل هر روز پنج مرتبه تکرار می

آورد. عصرانه جدا و شام هم آورد. نهار را دوباره این خانم میآورد براي ساعت نه از هر نوع میوه میصبحانه می خاله جان،

داد. انشاءاهللا روحش شاد باشد. کشیدند ولی زحمت آوردنش را خاله جان انجام میآورد. این زحمات را محفل قم میمی

دم و مهربان بود. ایشان دختر عمو جواد برادر آغالمرضا بود و یک پسر و حاال ببینیم خاله جان چه کسی بود که آنقدر خا

یک دختر هم داشت که هر دو ازدواج کرده بودند و خیلی جلوتر به طهران رفته بود و حالیه تنها و به عنوان مهاجر به 

ي روحانی پسرش را هاي آقاداد و در این اواخر بچهشهر قم آمده بود و هر نوع خدمتی که میتوانست انجام می

شناسد یا نه. خالصه به قدري این خانم محترم براي ما هاي او را میدانم کسی بچهوآمد داشتند. نمیشناختند و رفتمی

گفتند که هر وقت آزاد بشویم بهائی خواهیم شد چون یک شهر به این بزرگی یک نفر ها میزحمت کشید که تمام زندانی

خواهند اما با این همه لطف باز هم زندان جاي خوبی نبود ولی ما شاکر ها را میدم درب بهائی  آید ولی دائمسراغ ما نمی

بودیم چون امتحان الهی بود ولی بطوریکه بعداً معلوم شد زنها دائم کارشان گریه کردن بود و هرچه غذا هم برایشان 

خواهند. فتند بهائی ها را میهاي دیگر. خالصه شش روز گذشت که گدادند به زندانیآوردند از روي دل رحمی میمی
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 روساء با حال به تا حصب از آقاي مینویی گفت ناشري آقاي. منتظرند آقاي مینویی رفتیم دم درب، دیدیم آقاي ناشري و

خواستند چندین سال شما در زندان بمانید ولی آقاي مینوئی ان را به دو ماه زندان آنها می و کردهمی ما به راجع صحبت

 2شود. بعدازظهر از شما خواهند خواست اگر گفتند شود خرید ولی بیش از دو ماه را نمیرسانید چون دو ماه زندان را می

مانیم ولی آقاي مینوئی فرمودند خریم. ما گفتیم ما که پول نداریم دو ماه را میخرید شما بگوئید میمانید یا میماه می

صالح نیست شما در زندان باشید کاري به پول نداشته باشید. گفتیم هرچه شما بفرمائید و صالح میدانید ما مطیع 

ر ما را به دادگاه برد و در دادگاه همان بازپرس در اطاق بود ولی رفتار و هستیم. بعد از ظهر پاسبانی آمد و هر شش نف

ایم و هاي شما را مطالعه کردههاي ما را کشید پیش و گفت ما پروندهکردارش زمین تا آسمان فرق کرده بود و بعد پرونده

توانید در زندان بمانید و یا بخرید. ما در جواب قرار بر این شد که زنها را تبرئه و هر کدام از شما را دو ماه زندانی کنیم. می

اید شود و شش روز در زندان بودهخریم. گفت خیلی خوب پس شما یکصد و هشتاد تومان پول زندان میگفتیم می

شود. یکصد و شصت و دو تومان. آقاي مینوئی هم حاضر بود یک چک نوشت دادند و ما را آزاد هیجده تومانش کسر می

رسید که هم محفل ملی برایشان رتیکه آقاي مینوئی خرج کرده بود نفري هشتاد و پنج تومان به ما میکردند و صو

فرستاده بود و هم محفل جاسب که ایشان از محفل ملی را پس فرستاده بودند و از محفل جاسب را قبول کرده بود. حاال 

وزده روز طول کشید و هر روز یک شایعه ناگوار براي هاي این اقوام پلید بنویسم. سفر ما درست نخوبست قدري از پستی

اند اند بردهاند بندرعباس. روز دیگر گفتهاند اینها را بردهکردند. یک روز گفتهمادرهاي من و سید حبیب درست می

کشد هاي دیگر که آدم خجالت میبندرعباس تا آنها را به دریا بریزند و شایعه

اند که یم این مادرها به قدري گریه کردهبازگو کند. وقتی ما آمدیم دید

اند که دیگر مویی قدري به سر و صورت خود زدهچشمشان از دید افتاده و به 

اش در سرشان نمانده و تمام صورتهاي خودشان را با ناخن کنده بودند که همه

یر، بندرعباس چه خبر بود و یک گفتند رسیدن بخرسیدند میزخم شده بود و یک عده که با ما رفیق بودند به ما که می

رفتند. مسیب و گفتند. ما آمدیم و مشغول کارهایمان شدیم ولی اینها از رو نمیتر از وحوش میناسزا به این اقوام پست

کردم و از ده سید حبیب کشاورزي داشتند و من هم شغلم با آسیاب بود و گندم و جوهاي مردم را برایشان آرد می

وآمد در دهات دین و بعضی از اقوام که رفتکردم اما آن آخوند بیاور گندم و جو میاوردم و آرد میخودمان و دهات مج

شود و حتی آن گفتند گندم و جوهایشان به رضا ندهید چون او بهائی است و آردهاي شما نجس میداشتند به مردم می
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ها که از آن نان بخورد بچه آنها حرامزاده است. بعضی گیرید را هر زن و شوهريآخوند گفته بود که آردي را که از رضا می

گفتند تو مگر سید نیستی گفتم چطور میگفتند دل خوشی از آخوند نداشتند می

دادم کسی را که ما به او ایمان شود او سید نیست. جواب میسید که بهائی نمی

که  داریم سید بود (سید علی محمد شیرازي). آخوند کدام حرفهایش درست است

ها را تحریک کرده بود که سنگ رفتم دهات بچهاین یکی باشد. هر روز که می

 گفت میاید و دودمی رفیعی سلطانعلی دیدم رسیدم که  واران و زُر بین رفتم رو به زُر، بپرانند و فحش بدهند. یک روز می

 و رفتم من ولی. برگرد بروي خواهدنمی دیگر تو. زدند من کله و سر به سنگ تا صد و اندشده جمع هابچه زُر نرو جمالی

شدند. دیگر آنکه ما در خانه یک تنور زد دیگران مانع میکردند. اگر یکی هم حرف میرا میم مالحظه هابچه از خیلی

گذشتند پختیم هر کدام از آنجا میپختند ولی ما موقعیکه نان میها نان میعمومی داشتیم که هر روز یکی از همسایه

خودمان نان بپزیم. چندین مرتبه با آن سید هدایت آن پیر مرد سر هیچ سر کردند که مجبور بودیم در اطاق رغر میغ

شدیم. کلیه این صدمات و ناراحتیها را مادرم مدت شصت سال تحمل کرد و از غصه و ناراحتی بدرود حیات گفت شاخ می

نتوانستم در این محل همسر جوانم را تنها بگذارم و مادرم که همدم  و من که تنها غمخوار خود را از دست داده بودم دیگر

مکان نمایم. مگر در توانستم دائم در خانه بمانم. مجبور شدم در خانه آقاي روحانی نقلاو بود دیگر نبود و من هم نمی

کردند و من آن روز نمی آمد کوتاهیبردار بودند. هر کار زشتی که از دستشان بر میخانه روحانی که رفتم آنها دست

توانم خدمتی بکنم بلکه این ناراحتیها کردم که من در راه خدا میناراحت بودم و بعداً خیلی خوشحال براي اینکه فکر می

دهد که الحمداهللا هم بیش از لیاقت من داده چند جنایاتی که آنها با کنند خداوند در عوض خوشی میکه اینها درست می

گان بدانند که هر کس به شما بدي کرد ناراحت نباشید و در عوض به او محبت شوم تا آیندهاند یادآور میمن انجام داده

اند. موقعیکه ما رفتیم به خانه آقاي گویم نه کارهائی که با دیگران کردهاند میکنید. حاال کارهایی که با خودم کرده

ه یک دهم قیمت دادم و خود را آزاد کردم غافل از آنکه آنها که سیر(خسته) شده بودم بروحانی خانه پدري را از بس

بردار نیستند. در خانه آقاي روحانی که ساکن شدم یک خانه کوچک نزدیک خریدم تا گاو و گوسفندهایم جا داشته دست

آمدم  باشم. یک درب طبقه پائین داشت و یک درب طبقه باال و چون خودم ساکن نبودم هر دو درب را آتش زدند. صبح

کردم شخصی در همسایگی آمد سر پشت هاي آهنی را که مانده بود جمع میها سوخته، داشتم گُل میخدیدم کلیه درب
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پرسی که گفتم تو در همین پشت بام چند متري این درب خوابیده بودي از من میبام و گفت این را چه کسی آتش زده؟ 

 چه کسی آتش زده؟

ند در کره ماه تظاهرات کرده بودند که فالنی توي شبی که خمینی را فرستاده بود

زد به درب که اي کور باطن بلند شو ماه است. زنی بود به نام خانم سلطان، لگد می

ها را تحریک کردند که هرچه شیشه داشتیم ببین فالنی تو ماه است و بچه

و  شکستند و همان درب را هم آتش زدند و ما را مجبور کردند همه را رها کنیم

برویم. بله عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد حاال دلم خوش است که در چندین 

ها را بد نبیند شاید هر بدي به جاي دنیا خانه دارم. چقدر خوبست انسان تمام بدي

اش نفع باشد دیگر آسیاب داشتم رفتند آتش زدند که هنوز خرابش و نیمه سوخته

که کوچک بود همراه خود بردم. پس از یک هفته که خواستم برگردم  برجاست. یک روز رفتم طهران و دخترم هم

روي جاسب او را هم همراه ببر. روزي را معین کردیم و به عبدالکریم صادقی گفت مادرم اینجا نیست و شما هر وقت می

 دخیل و اسداهللا آقا همان که شدیم سوار ماشین ها جاسبی گاراژ در قم آمدیم و 

 اهل اکبر سید نام به فاسد شخصی آمدیم بیرون قم از. بودند مسافر هم رجب

گفت یک کردند که هرچه الیق خودشان بود به من بگوید و میتحر را وسقونقون

ها دفن کنیم و خبر امروز روزي است که در رودخانه ازنا تو را بکشیم و در شن

خندیدند. خالصه گفت و گفت تا رسیدیم به دو نفر میگفت و این هایت ببریم. او دائماً بد میمرگت را براي زن و بچه

همان رودخانه. دست مرا گفت و گفت بیا برویم با تو کار دارم. من حقیقتاً از رفتار و کردارهاي آنها خسته شده بودم. رفتم 

ریده بودم که خواهد بکن. دستمالش را از جیب درآورد تا مرا خفه کند. قدري شکالت خپائین گفتم بیا هر کاري دلت می

ام را سرگرم کنم. قدري از جیبم بیرون آوردم و گفتم اینها را بخور که با کام شیرین بتوانی کارت را انجام در ماشین بچه

وگو بودیم که راننده ماشین به نام امیر پائین آمد و گرفت دور ریخت و گفت اینها نجس است. در این گفتدهی. از من 

خفه کنی این فعالً مسافر من است و مسئولیت او با من. تو چکاره هستی و چند نفر دیگر که از خواهی گفت تو او را می

خواهد دهات پائین بودند آمدند و گفتند سید اکبر حقیقتاً خیلی نفهم هستی. چکار به کار مردم داري و هرکس دلش می

خونخوار نجات دادند و آن دو نفر وابسته در  هر جور باشد و به تو چه. خالصه این بره زبون بسته را از دست یک گرگ
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کردیم نه براي تو بلکه براي این بود که این دو خندیدند که مادر عبدالکریم گفت من و سعادت از اول گریه میماشین می

خندیدند و خودم هم آن روز خیلی ناراحت بودم چون متوجه نبودم که اینها از زدند و مینفر به هم یک حرفهائی می

هایی را برایم مقدر فرموده آنها آبیاري نمایند. از روزیکه خودمان را شناختیم تا اول طرف خداوند مأمورند که تا خوشه

رفتیم و غروب که تاریک کردیم ولی چند ماه پیش از انقالب ما دیگر از خانه بیرون نمیانقالب دائم در دلهره زندگی می

اهللا ناصري چون بیرون ده بود که اگر حمله کنند بتوانیم فرار کنیم. همه در فتحرفتیم خانه شد هر بیست خانوار میمی

اي که یک روز گفتند خانه گشتیم. همان خانهنشستیم تا صبح که هنوز روشن نشده به خانه خودمان برمییک اطاق می

 اند رفتم تا ببینم. دیدمفتح اهللا را آتش زده

اهللا گفتیم برو و یک آخوند که میگویند استاد حوزه است بیاور تا ببیند. او رفت و به فتحآتش از همه انبار آذوقه بلند است. 

هاي آخوندي کردن سوزد دستمال از جیبش درآورد و بنا کرد گریهخبر آمد. دید همه چیز دارد میآن آخوند از خدا بی

زنید تا اسالم را بدنام کنید. شما میولی موقعیکه برگشت به مسجد، در مسجد گفته بود بگوئید شما خودتان آتش 

  مالحظه کنید ببینید اینها چه انسان هاي دورویی هستند.
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 اجاره یکساله امالك رضا جمالی

حاضر گردیدند و حضور بهم رسانیدند آقایان سید رضا جمالی کروگانی جاسبی ساکن اسفندرخانی طهران و مشهدي 

قربانی کروگانی جاسبی ساکن قریه کروگان که کلیه احمد 

امالك مشجّر مزروعی که آقاي سید رضا جمالی در کروگان 

 نموده با کشت موجود به شرح زیر:کشت و زرع می

. زمین سید حسینی بانوگیر اراضی 2.باغ باقر شهره 1

. زمین زیر 5. زمین دشت قنبر 4هاي درخت حلیمه .زمین3

. باغ 8اهللا . زمین رمند شهر رحمت7ن دنگه . زمی6باغ کاشیه 

هاي . زمین10هاي جنب خانه مسکونی . زمین9عوض علی 

الذکر را به مدت یک سال . باغ سرچشمه شهر که امالك فوق11پشت حصار به ضمیمه خانه مسکونی و ملحقات آن 

رختی از بادام، گردو و غیره به عمل تمامی شمس اعم از صیفی و شتوي کشت و زرع نموده و آنچه محصول زمین و سر د

 آمد و خدا داده بود.

آقاي سید رضا جمالی و مشهدي احمد قربانی مطابق نصف نموده و سهم خود را ببرند. با توجه به اینکه سه فقره کشت 

احمد جو در اراضی و زمین ابوالحسنی شهر مشترکی با آقاي سید یداهللا نصرالهی را که جزء این قرارداد که مشهدي 

آوري و نصف مشهدي احمد و نصف آقاي جمالی و سید یداهللا نصرالهی ببرند و کلیّه مخارج قربانی آبیاري و درو و جمع

 1359/1/18مزروعی به عهده مشهدي احمد قربانی است و صیغه بر جمیع مراتب مسطوره جاري شد. تحریراً به تاریخ 

 شود .مراتب مسطور فوق گواهی می

 امضاء

 یرضا جمال دیس   
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 هاي جاسبها و زمینها، قناتها، آسیابآب

کروگان جاسب چند قنات داشت و دارد. اولی از همه بهتر 

و زیباتر قنات سرچشمه است که داراي چند چاه است که 

کند و از البالي کوه آب آخرین چاه به کوه برخورد می

جاري است و دو رشته دارد که مجموعه آن همان قنات 

سرچشمه است. در ایام پیش درخت چنار بزرگی بود و 

گی که اهالی اولین روز تابستان با حوض بسیار بزر

سماورهاي ذغالی براي ناهار دور هم در سرچشمه جمع 

بردند و جوانان قوي چوبی بر دست از این طرف حوض پرداختند و دور هم لذّت میشدند. مسلمان، بهائی به جشن میمی

کرد. اولین آسیاب متعلق به آقاي تهیه میآسیاب بود که آرد اهالی جاسب را  6پریدند. در مسیر این قنات به آن طرف می

ن او قمبرعلی اهللا مهاجر بود و لب جوي آن و اطراف آن درختهاي زیادي گردو که هنوز هم هست و آسیابااهللا و ذبیحسیف

مرادي . بعد از آن دوّمین آسیاب متعلق به جناب رفرف و آقاي حق شناس بود و آسایبان او صادق علی حدادي بود. 

ها بود متعلّق به ها بود و آسیابان او حسینعلی رضائی بود. چهارمی آسیاب اربابیآسیاب متعلق به فخر و کاشی سوّمین

ها. پنجمین آسیاب آسیاب زیرزمینی بود که متعلّق به مشهدي حسنعلی بود که ارث به شکراهللا یزدانی ها و وارانیمحبوبی

  و دالرام جمالی رسیده بود.

ب درب ده بود که متعلّق به شکراهللا یزدانی بود و آسیابان او علی اکبر و مسیب یزدانی بودند و حال ششمین آسیاب آسیا

داشتند به نام چاالن کردند. آسیاب ها مخزنی میهمه مخروبه اي بیش نیست. این آسیاب ها همه از آب قنات استفاده می

خورد و آن را هاي چرخ آب میه آب با فشار به پرّهمتر ارتفاع داشت. ته چاالن سوراخی کوچکی داشت ک 5یا  4که 

عدد بودند. آسیاب داراي دو سنگ بود یکی سنگ زیرین که بزرگ و بدون تحرّك  4ها مثل پروانه ماشینی چرخاند. پرّهمی

 بود و سنگ روئی آن در گردش که از مخزنی گندم به طور منظم از وسط سنگ وارد و در اثر چرخش سنگ رو تبدیل به

شد گفتند. آبی که اضافه بود به حالت آبشار داخل جوي ریخته میشد را پاچال میشد. آنجائی که آردها جمع میآرد می

کرد. به بعضی آدمها که کردار و رفتار خود را گفتند. چون دُولّه صداي آب را به اطراف منعکس میکه به آن دُولّه می

فهمد و مردانی که با ایمان و شاکر بودند و چون کوه ماند، صداي خودش را نمییگویند فالنی مثل دُولّه مبینند، مینمی

 از کوه جاسب یینما   
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  استوار.

گفتند مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد. واقعاً احباي جاسب سنگ زیرین آسیاب بودند. نه می

ترسیدند و نلرزیدند و از همه چیز گذشتند. به دنیا ثابت کردند که دینشان از همه چیز برایشان مهمتر است. اآلن جاسب 

شد و مردم آبخوردن را از جلوي آسیابی در ده ین آسیاب ده شروع میدر تمام منازل لوله کشی آب است ولی قبالً از هم

شد. دوّمین قنات یا چشمه جاسب آب باال ده است. آب آن در کوهسار داشتند. محلّه باال از همین جا شروع میبر می

آوري و در سال بها جمعآید و قنات کوچکی دارد به نام چشمه فیلجه. همه این آرود و در بیشه بیرون میسرازیر و فرو می

شد که هنوز ادامه دارد و آب آن بسیار گوارا هست. کوههاي مملو از آب لوله کشی شد و از جلو باغها وارد جوي می 1342

نامند. سوّمین قنات، نامند. آب را آب باالده یا سرلوله میرا الخرون و شودارون، وولجیا، المارون و دُوجیر، الزدا، السنگ می

نامند که جلو آن سِلخی هست که در موقع کم بودن آب، آب آن را جمع و به است که قنات چشمه گرجی میقناتی 

گذرد و داراي چند چاه هست. در مسیر او محلّی درست فرستادند. این قنات از داخل خانه میرزا هادي میدشت پائین می

و آقاي فخر مقداري درخت گردو در آن حوالی داشت و  بردنداي آب خوردن را از آن میشده بود به نام سیفک که عدّه

کنند و گفته بود نگوئید اینجا سیفک ها دیده بود بعضی جوانان عاشق در آنجا عشق بازي میشوخ طبع بود، بعضی موقع

 هاي عجیب و غریبی داشت و دارد. مثالً قسمتی از دشت که باالياست بلکه بگوئید اینجا کیفک است. دشت جاسب اسم

گفتند. اسم هر زمین شد، همه را چهار باغ و یا راستان(راسون) میشد و به کوه امام ولی ختم میآسیاب رفرف شروع می

ها متعلّق درصد راستانها و چهارباغ 80را به نام صاحبش مثالً راستان عمه بدیعه یا راستان سید آقا یا راستان سید میرزا. 

ها جوئی ستانها متعلّق به کاشفی و مشهدي علی اکبر بوده است. از جلو آسیاي اربابیدرصد را 10ها بوده است. به بهائی

هاي آنجا را باغ نادي، باغ رفت به نام جوي ماروین معروف بود. زمینشد و به طرف دشت میبود که از روي رودخانه رد می

رفتند که کوچه رمند معروف بود که اآلن هاشم و زمینهاي رَمَند چون گله گوسفندان از وسط این زمینها به کوه می

ها را که از فروغی خریدند، زرگه ماشین رو شده است . بعضی زمینها به نام باغ گدار معروف هستند. زمینهاي رمضانی

  نامیدند.بوسار می

  گویند.ه امام ولی مینامند و انتهاي کوه که باالي زیارت است، کوها را کوي بغله سیاه میها و چهارباغکوه باالي راستان

نامند و تمام زمینهاي آئیم سمت چپ آن کوهی است که کوه رائینه و کوه زري میاز قنات سرچشمه به طرف ده که می

ها به نام رائینه معروف است و چون گرگ در آنجا آن متعلّق به مشهدي حسنعلی و اوالدهایش بوده است و همه زمین
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هاي فخر حقگو که زن اوّل شناسند. این زمینها ارثی بود که از عمّها به نام باغ گرگه میدیده میشده است بعضی زمینها ر

ها را داشته، عمو شکراهللا مشهدي حسنعلی بود به او ارث رسیده است و عمو غالمعلی که مقداري زیادي از آن ملک

ی بزرگ به بنده گفتند. از لوله به طرف ده که ها را آقاي جمالدهد. البته اینکند و پول کمی به بقیه ورّاث میتصاحب می

اهللا یزدانی. بعد باغ محمد صالح و باغ آئیم که اآلن جاده آسفالت است، اسم زمین سَنقَره متعلّق به سید آقا و رحمتمی

م، زمین عمو رمضان، زمین کاشفی، باغ علی اکبر بند او ستاد علی اکبر چاله کارگاه و خُله دینه مرز گه بوسات حاج کری

 حسّید باغ بابله نصیر، باغ نبات، باغ –ها، بویچهکال زمین دنگه قلندره، خُتیله زمین شاه صاحبی، مبارکه شروري در باغچه

هاي خرمن گاه، زمین جمال، جلدار، دال، حسن بک، ابراهیم دشت عطا، باغ مینز آباد ویشت اشرف آقا) سید حاج یا(

 9زهرا پاگردوبونه حلیمه باغ نملیتنی، سید تقی، کرگون ولی، باغ یادگار زمینی عبداهللا، خداداد، زینل، خاله خاتونی، باغ 

منه باقر، میر صادق، دشت قنبر، پابید، خرمنون رشاي، مبارك شاه، درب مرده شور خانه، باغ سید جواد، کلبی باغ آورده 

، باغ حیدرعلی خان، باغ محمد رضائی، خاله خاتون، باغ پابید، در باغ میره، فرج اللهی، قزاق، میر صادق فتّاح درواي دروازه

حاج محمد علی، باغ رحمان، باغ هاشم، باغ نادري، شاه بدین تلخ زاریّه پشت حصارها، باغ ووال مُلّا علی دشت باال سنگ 

) دم قنات هاي زیر قبرستان معروف به سر قبرستان، مبارك شاه، کاکاوه (کاکووهبند بلنده، حاج نمقور، سنگاب زمین

  سُرنگون، دم قنات ماکوله متعلّق به هزاز جان است

باغ سید علی اکبري، فرج اللهی، زیر باغ میره، کروگون ولی، شیخ غالمعلی، باغ خوشفکران، باغچه رشیده، باغچه ملک، دبّا 

، گونه کیشه المارون، قلعه هاي کروگان الخرون شودارون، دوجیر قلعه سرخ، الشکارخون، تاج الدّین چاله بُنبر. امّا کوه

سردیون گل کاسه بُرزه کوچکه، بُرزه بزرگه، در سپید، دشت گله، الخبر قلمبه خونینه، النیره و الجدّا، قَلُوَ کوچکه و قَلُوَ 

بزرگه سنگ سبز کمر میانی، قله سنگونه، چاله کنه چاله کند، چاله خر سیاه کوه زري، دودرا قلمبه میانجی دودرا، الزردا، 

قاییش فراخه، گورو، چشمه سیدي گل گازره، الریسا، قلمبه بید عمّاد، درّه عالیّر، قل غیاثه، دره گرد و بوته، الوزدر، بزرگ 

و کوچک، گلمه، زنجان، قاچ فراخه فخر آباد که زیر آن مزرعه فخر آباد و بید است ورگه خانه، حبشیّه، درّه لویا چشمه 

  برداري است.آوري و در بیشه (ویشه) کرکه سُوه آب باال ده آماده بهرهآب جمعها ها و چشمهچالو از تمام درّه

موازي کروگان کوهی است به نام درّه کو که ماندعلی رحقی مزرعه داشت پشت بغله سیاه. اسم مزرعه زالون بود. کوه آب 

هاي ترین کوه ساللت است. کوهدراز واران غرب جاسب کوهی است به نام بنه خو باالي وسقونقان و شرق کروگان بزرگ

ها هاي خاصّی برخوردار است. خاك آن، چند رنگ است. از اول جاده اِزنا تا آخر ده واران و کروگان کوهجاسب از زیبائی
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ها درختهاي بید سرسبز و تا هاي کروگان را که نام بردیم کف درّهها و کوههمه دیدنی، انگار نقاش نقاشی کرده است. درّه

ها آب زالل جاري است که بسیار رسد و بسیار خوشمزه است، دارد. کف درّهها میی درخت زرشک که پائیز زرشکبخواه

کند. حیف که گوارا و نوشیدنی است. صداي آب و پرندگان و عطر گلهاي گیاهان متنوع و داروئی انسان را شاداب می

ایم. هر چند درخت بید مال افرادي است که فعالً مورد یدهها را در نوجوانی دها و درّهجوانی تمام شد همه این کوه

بینند. در زمانهاي قبل از انقالب استفاده هم نیست. لذّت بخشی براي افرادي که جوان هستند و به عنوان تفریح آنها را می

ها را کردند و دست جمعی گونها جمع میها و بیابانهاي جاسب را که مملو از بوته گَوَن است را اصفهانیها و درّهتمام کوه

فروختند. ولی چند سالی است چنین زدند و مقدار قابل توجهی کتیرا که داروي هر دردي است، را جمع و میتیغ می

هاي جاسب انواع گیاهان داروئی وجود دارد ها بزرگ شده است و چه بوي خوبی دارد. گل آنها در بیابانکاري نشده. گون

هاي معطر و فراوان امید روزي که درست از آن محیط خوب استفاده شود. در جاسب به خاطر گیاهحساب است. به که بی

فروشند. جاسب و نراق هاي گران میکنند و به قیمتکسانیکه زنبور عسل دارند بهترین عسل طبیعی را برداشت می

غار چال نخجیر کشف شده که حدود  همسایه و همپایه هستند و کوهی در بین این دو محل واقع است که زیر این کوه

برند. این غار هم زیر متر آن مورد بهره برداري است که تمام گردشگران خارجی و ایرانی از دیدنش لذّت می 1200

  هاي جاسب قرار دارد.کوه

ها جاسبیهاي کروگان معروف است از شرق به محلّه باال، محلّه پَل که سلخ دارد به نام سلخ مشگون. زمانیکه محلّه

اند. آنجا این حوض معروف است به سلخ بردهاي بوده است و با مشک آب میزرتشتی بودند سر کوه امام ولی آتشکده

کردند، محلّه سَرسوئه شمال غربی محله حسینیه، مشگون، مَشک پوست گوسفندي است که در آن قدیم آب حمل می

 ناشري سید عباس و سید جواد بوده است و قلعه میدان کوچه ها که منزل سید عبداهللامحلّه پائین کوچه سید حبیبی

ها و محلّه پاچنار که محلّ معروفی است منزل مالجعفر در آن محلّ است که ساختمان جدیدي روي آن ملک رحیمی

مسجد ساخته شده است و اطاقی که جناب مالحسین و عزیزان اوّلیه در آنجا جمع شدند و ابالغ امر شده است. مساجد ده 

امام حسن و محلّه باال و محله پاچنار یک مسجد و محله پائین هم مسجد داشته و دارد و جلو آب انبار هم و حسینیه 

  گذاري شده است.گذاري و نامها شمارهچهباعظمتی بود که انشاءاهللا از نو ساخته خواهد شد. جدیداً کوه

 

 ان امراهللاعلّت آزار و اذیت احباءاهللا بدست معاندین و مخالف
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 پوست و گوشت یک بودند، هم مثل ظاهر در که هااین. کردندمی اذیت قدر این چرا
 اذیت همه این چرا پس بودند خویش و وابسته و اقوام باهم همه. بودند خون و

تا قیامت گر بگویم زین کالم، صد قیامت بگذرد وین نا  معروف بقول که کردند
 تمام.

 نگاه نه رفتند،می باال کسی دیوار از نه خوردند،می را کسی مال نه که اینها          
 نقشه و توطئه نه میداشتند، بر کسی علیه اسلحه نه داشتند، کسی ناموس به بد

غی و یاغی بودند، نه بیسواد و طا و دهن بد نه کشیدند،می کسی بردن بین از براي
برعکس خیر خواه عموم و تا کاره و عاطل و باطل و خرافی و متعصب و تنبل و بی

 آنجا که ممکن بودجامع جمیع کماالت انسانی بودند.
  کنندمی گناهیبی بالش و پر                                               کنند جغدها بر باز استم می

 پس چیست یوسف جرم خوبی غیر                                         جرم او اینست کو بازست و بس 
 )مولوي( او فر بکشته را شه بسی اي                                                  دشمن طاووس آمد پر او 

 کردند.علت اذیت آنها تفاوت در طرز فکر و زندگی آنها بود. در اصول اعتقادي و احکام و تعالیم بود که اجرا می
 و تعالیم این از ايگوشه و نبود آسان اعالم علماي و علماء براي حتی هیچ، که عادي مردم براي آن فهم که تعالیمی 

 .نویسممی ذیل در خالصه بطور را اعتقادات
پنداشتند دیگر دانستند و یا در معرض وقوع میمی افتاده اتفاق یا را مقدسه کتب هايپیشگوئی و بشارات تمام )1         

منتظر قائم بودند. چه که نه تنها قائم ظاهر بلکه ظهور کلی شده و تمام اولیاء و انبیاء از آدم خواندند و نه نه دعاي ندبه می
اي یا اتفاق افتاده یا دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. العادهاند. هر معجزه یا امور خارقتا خاتم دوباره رجعت و ظهور کرده

دگان از قبور غفلت و نادانی برخواسته اند، حساب همه رسیده شده و صراط کشیده شده، قیامت با قیام قائم برپا شده و مر
 ...فرمایدمی سخن انجمن در خداوند امروز...                    کنند که:اصحاب یمین و یسار مشخص شده و علناً اعالم می

 ... ندیده را او مانند روزگار چشم آنکه آمده...                      
 ... آمده یرید ما و یحکم و یشاء ما و یفعل عَلّم با...                       

 ... فرموده ظاهر امکان اهل مقامات فوق برهان و حجت...                        
 …برد  ید که روح القدس به غایت حسرترس مقامی به الطاف...                        

 6…فرموده  عنایت خورشید طراز را ذره و داده بحري امواج را قطره...                             
 را اي گانه 12 تعالیم گذشتگان، شعارهاي و مختلف قولهاي و تکراري حرفهاي بجاي را دین فروع و اصول )2         

 ر کدام از آنها صدها نفع و سود براي افراد هر جامعه و زندگی روزمره مردم داشته در که کردند اختیار
 تحري حقیقت -1
 وحدت عالم انسانی -2
 وحدت لسان و خط عمومی -3
 ترك تعصبات و خرافات -4
 تساوي حقوق رجال و نساء -5

                                                           
 اهللا بها حضرت بیانات  6
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 صلح عمومی -6
 تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکالت اقتصادي -7
 جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است -8
 تعلیم و تربیت عمومی و اجباري -9

 المللیبینتشکیل محکمه کبري  -10
 دین باید سبب الفت و محبت باشد -11
 دین باید مطابق علم و عقل باشد -12

قض و تنا جز همه که مالها این. المسائل حل و رساله صدها و کافی کتاب و بحار و المتقین حلّیت جاي به )3          
انبیاء و اولیاء نیست. خطابات و ایقان و داستانهاي ضد و نقیض که همه مخالف علم و عقل و چیزي جز توهین و تحقیر 

 کند و چشمه زالل حیات و انسانیت است.خوانند که روح هر خواننده را زنده میمفاوضات و اقدس و فرائد می
ه حل المسائل فالن آخوند که حتی خواندن آن شرم آور است، مراجعه ب داشتند مشکلی اگر روزمره زندگی در )4          

 کردند.بلکه به دستورات و فرامین و توقیعات و تعالیم هیاکل مقدسه این امر یا پیامهاي مرجع معصوم رجوع میکردند نمی
گفته یا ا عمر، یزید درست میی بوده علی با حق که بشنوند و بنشینند مسجد در سال ماه 2 خواستندنمی دیگر )5          

% که 10% دیگر حرف دیگر و آن 10زنند و % یک حرفی می90سال که این مسئله حل نشده  1400حسین و بعد از 
 ترین عمل بوده و حق و ناحق تشخیص آن غیر ممکن شدهگفته عملش ننگیندرست می

 از و کاريفدا داستانهاي نبیل تاریخ و مالحسین قصه           سرود باید سر ز دیگر قصه که بودند گرفته تصمیم )6          

 داستانهاي. یافتیم را بهاء خون و بهاء ما زدندمی فریاد که افشار خان سلیمان و شهید 24000 شجاعت خودگذشتگی

 عبدالبهاء حضرت تبلیغی فرامین و ذهبی عصر و عمومی صلح

حقوق محروم کردن داشتن و از همه ها نگهنی و گوشه خانه و دخمهگو در الیق را زن و کردند حجاب کشف )7          

دانستند. چهار زنی و زن صیغه را قبول نداشتند دانستند و زن را نیمی از جامعه و هم دوش و شریک مساوي مرد مینمی

دانستند و طاهره که سمبل زیبائی و شجاعت و کردند و عصمت و عفت را اعظم خصائل میو آن را نوعی فحشا تلقی می

خواستند ز گهواره تا گور اختیار زندگیشان چه جزئی و چه کلی به دست ر دادند. نمیعلم و نطق و بیان بود سرمشق قرا

کنند او صیغه عقد را شوند او به گوش آنها دعا بخواند. وقتی عروسی مییک آخوند و روضه خوان بدهند. وقتی متولد می

واجبات دین مثل روزه و نماز و حج  بخواند و اگر فوت کردند او باید سر قبر حاضر شود و فاتحه بخواند. حتی قبول

مشروط به شروط او باشد و جزئیات زندگی مثل لباس پوشیدن و سلمانی رفتن و حمام گرفتن و حتی رفتن به توالت را با 

ین آدم است. صحبت روحانیت از ظالمتر خودش که بشنوند کسی از عدل صحبت خواستندنمی  کدام پا او تعیین کند.

 "در قول فخر عالم باشند و در عمل ننگ امم" دش دروغ گوترین آدم است.کسی بشنوند که خو

 شمر رودنباله ولی کنند نفرین مرده شمر به. باشند بدتر مرتبه صد خودشان و کنند لعنت سنان و خولی و شمر به          
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زبان غریبه بخوانند که یک کلمه یا جمله آن درست نفهمند و دعائی را گوش کنند  به را کتابی خواستندنمی. باشد زنده

 دانند از کیست و بعد از عمري فاتحه خواندن آخر ندانند که والضالین را چگونه تلفظ کنند.که نمی

ی دیانت و امانت خواستند اصل دین خمس و زکات و جهاد و حج و نماز باشد و کماالت انسانی از راستی و درستدیگر نمی

 بکلی فراموش شده باشد.

 و باشد تقلید آن اصل و باشد ارثی و اجباري و باشد شده تقسیم فرقه صد به که باشند داشته دینی خواستندنمی          

 و باشد تحري روي از دین انتخاب خواستندمی  .ندارد اصالت و ثبات و است دیگري مقلد خودش که کند تقلید کسی از

 ار آن از روي علم و حب باشد.اختی

 هر کسی هر  کنند تفسیر طور صد را آن جمله هر که بفهمند و بخوانند خواستندمی بود که طور همان خود کتاب          

 و صفا و صلح وسیله خواستندمی را دین و بدهد مردم خورد به تفسیر لباس در را خود شخصی اغراض خواست طوري

 دانستند.از نزاع و جدال رو گردان بودند و آن را شأن درندگان می و باشد اتفاق و اتحاد

 لعنت را عایشه و ابوبکر و عثمان و عمر باید چرا کنند لعنت آن و این به و کنند گریه هی و بنشیند خواستندنمی          

 کرده اشتباه پیغمبر که یقین بود داده آنها به منصب و مقام گونه همه که پیغمبر و بودند پیغمبر نزدیکان از که آنها. کنند

 داند.و بعد از هزار سال فالن آخوند گفته و کشف کرده که از پیغمبر بهتر می حال و شناختهنمی خوب آنان و

 هم آن و باشد کتاب فقط باید اساس و باشد مصدر و منبع کدام از که نبود مهم و نداشتند قبول دین در را حدیث          

 تفسیر بدون

و فال گیر و جن گیر و غیرو شود و محل درآمد و کسب  رمال و دعانویس هزاران دست وسیله خواستندنمی را دین          

 و کار گروهی گردد.

 و کافر مثل القابی و شمردندنمی نجس را کسی. پسندیدندنمی مادي نفع بخاطر را دروغ و نداشتند قبول را تقیه          

 .نداشتند خود قاموس در را محدورالدم و مرتد و االرض،فی مفسد و برده و مشرك

 تکیه و کنند کول نخل و بردارند قمه و بزنند زنجیر خواستندنمی. نداشتند  غنیمت عنوان به مردم مال به چشم          

 و نفیس هاي جعبه در عوض در و کنند خاك زیر گونی یک در ذلت با را هایشانمرده خواستندنمی. بزنند سینه و ببندند

 ین لم یزرع به باغ و گلستان تبدیل کنند.زم جاي به را مقابرشان و کنند خاك روحانیت با

 قلبی امري را دین و نداشتند قبول را گرفتن بدست تسبیح و ریش و گذاشتن پیشانی به مهر مثل داري دین عالئم          
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ب القا و اسماء و وارنگ و رنگ عمامه نه دانستندمی پسندیده کردار و نیک اعمال را ایمان نشان و دانستندمی باطنی و

 جور واجور

 .داشتند نظر مد را انسانیت محبت و مهر زن جاي به و بودند بیزار دین اسم به اغتشاش و بلوا و ریزي خون از          

 و خدا خانه و مکه بروند بوده پیش ها قرن در زیارت بعنوان که جاهایی یا کربال یا مکه به که نداشتند دوست دیگر          

  در قلب هر مومنی است. مقدسه طلعات احترام

 نوع که بودند معتقد و نداشتند قبول اصالً را کردن کور و دست قطع و سنگسار مثل عدالت اسم به را شکنجه          

 شود اجرا باید عدالت از دیگري

حبت و م جاي به داشتند انتقام و غضب و بغض و توطئه آنها همه که بروند مذهبی جلسات به نداشتند دوست          

 دوستی و خدمت به هم نوع

 بودند معتقد و دانستند نمی بهترین قیامت تا را تعالیمشان و کتاب آخرین را کتابشان و دین آخرین خودشان دین          

 .شد خواهد ظاهر دیگري تعالیم و دیگري دین رسد سر اجلش چون و دارد زمانی کتابی هر و دوري دینی هر که

دانستند و با انشاءاهللا و ماشاءاهللا و یا رجوع به مال و جن گیر آن را حل فقر و بدبختی را تقدیر نمی و بیماري          

 رفتندکردند بلکه با علم و تکاپو و کوشش و رجوع به پزشک حاذق به جنگ و رفع این مشاکل مینمی

ی جهنمی هستند بلکه بهشت و جهنم را گهم بقیه که نبودند معتقد و بروند بهشت به که کردندنمی خوب کار          

روحانی و نتیجه عمل خود میدانستند و دوري از حق و حقیقت را جهنم و نزدیکی به حق و کار نیک را بهشت 

 دانستند.می

 نعمت را موسیقی و سینما و تلگراف و تلفن و رادیو از جدید اختراعات و دانشگاه و دبستان مثل نوین پدیده هر          

 کردند نه که حرام بدانند و جلوي آن را بگیرند.انستند و فوري قبول میدمی

 و سازنده را انتقاد و تفاوت بلکه است خطر در خدا دین که کردندنمی عثمان پیراهن را انتقاد و تفاوت کوچکترین          

 .دانستندمی خدا خلقت الزمه

در چاه قایم شده باشد و گذشته از اینها دعواي معاندین امرهللا سر  ترس از آنها منجی و ناجی خواستندنمی  )8         

 خواستند) و بقیه همه بهانه بود.خواستند غنیمت میلحاف مال بوده(ملک امالك مفت و مجانی می

مال  هرچه که بنشینند منبر پاي بروند و باشد دروغ چیزشان همه و بشنوند دروغ و بگویند دروغ خواستندنمی )9         
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گوید از قبیل خرافات و اراجیف و چیزهایی که قابل هضم نیست را بزور قبول و عمل کنند بلکه به خرد خود مراجعه می

 میکنند.

 دنیاي و بودند شده خسته نخوت و غرور و گرایی عقب و غضب و بغض و خرافات و دروغ و تقیه دست از خالصه          

د و آن مهر و محبت و انسانیت و کمک و همکاري بود. دور اسالم تمام شده و خداوند انستندمی انسانیت سزاوار را بهتري

دین جدید و احکام جدید و تعالیم جدید و اهداف جدیدي روبروي بشریت گذاشته و اینها به آن عامل بودند جرم آن 

 اعتقاد به دین جدید و احکام جدید بود قبول آخرین فرستادگان او... .

هایتاً چون احبا رفتار و اعمال و گفتارشان با آنها فرق می کرد و طریقه زندگی نوینی را اختیار کرده بودند و با ن و          

دادند و در اي که از خود نشان میفعالیتی که داشتند با تشکیالت و اتحاد و اتفاقی که داشتند و با شور و شوق و عالقه

رگونه مصائب و بالئی را تحمل کنند و شکرگزار باشند. تهدیدي جدي براي آنها عین حال حاضر بودند که در این راه ه

شدند که شاید بتواند آنها شدند و راه چاره چون از بحث و مباحثه رو گردان بودند تمسک به ظلم و ستم میمحسوب می

 کن کنند که شرح بعضی از آن وقایع را در بخش تاریخ درج شده است.را ریشه

 

 

  7.نمایممی جلب یس سوره 27 تا 13 آیه در آخر توجه شما را به داستان زیر از قرآن کریم 

 قرآن در  قَرْیه ِاَصْحاب

 یاسین اصحاب بدانان گاه ، و در منابعیاد گردیده از آنان کریم در قرآن گفته می شود که شهرنشین اصحاب قریه به قومى

 .است شده نیز گفته

 فرستادگان آنان فرستاد و چون قریه اصحاب سوي خداوند دو پیامبر را به که است از آن ، سخنکریم در قرآن          

 بود که ، آنرسوالن به قریه کفار اصحاب شد. سخن دو مبعوث آن پشتیبانى براي کردند، پیامبر سومى را تکذیب الهى

 ، اصحاببر امر ابالغ گویید. با تأکید پیامبرانمى دروغ به ، سخنوحى و نزول پیامبري در دعويشما همانند ما بشرید و 

 دوان دوان شهر مردي سوي ، از آنمحاجه کفار با پیامبران تهدید کردند. در اثناي و سنگباران شکنجه را به آنان قریه

                                                           
7  http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=136857 
http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/display/display.php#quran 
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 بازخواند. دروغین خدایان آفریدگار یکتا و ترك پرستش، رسوالن پیروي را به فرارسید و قوم

  

 .است یافته پایان بر کافران ناگهانى عذابى و نزول بهشت به مؤمن با وعده ورود این قریه در باره اصحاب کریم قرآن سخن

این سه فرستاده را حضرت اعلی، جناب قدوس و  قریه اصحاب سوي به شده فرستاده رسول 3 درباره هویت          

حضرت بهاءاهللا دانسته و میتوان گفت که مقصود از قریه همان کشور ایران است که زمانی که حضرت اعلی براي هدایت 

محمد را در خراسان بر افراشت و همگان را به بندگان اظهار امر نمود و جناب قدوس به عنوان فرد دوم علم ظهور قائم آل 

دیانت جدیدي دعوت نمودند عده اي ایمان آورده و عده اي نیز همچون داستان قریه به مقابله با حضرت علی و جناب 

قدوس پرداختند. تا اینکه فرد سومی بنام بهاءاهللا از جانب خداوند فرا رسید و همگان را به آیین جدید آفریدگار یکتا و 

 صلح یگانگی دعوت نمود.

داستان ایرانیان و اظهار امر پیامبر جدید در خاك این کشور داستان قریه قرآن است ... داستان تک تک شهر ها           

روستاهاي ایران نیز تمثیلی از همین داستان است که همیشه پیامبران و یاران آنها مورد آزار و اذیت معاندین قرار 

 ... ي جاسب نیز از این قضیه مستثنی نبودگرفتند و روستامی

  

 سوره یس به ذکر داستان اصحاب قریه می پردازد که در ذیل بدان اشاره می کنیم:

 إِلَیْکُمْ إِنَّا فَقَالُوا بِثَالِثٍ زْنَافَعَزَّ فَکَذَّبُوهُمَا اثْنَیْنِ إِلَیْهِمُ  أَرْسَلْنَا إِذْ ﴾13﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْیَۀِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

 إِلَیْکُمْ إِنَّا یَعْلَمُ رَبُّنَا قَالُوا ﴾15﴿تَکْذِبُونَ إِلَّا أَنْتُمْ  إِنْ  شَیْءٍ مِنْ نُٰ◌ الرَّحْمَ أَنْزَلَ  وَمَا مِثْلُنَا بَشَرٌ إِلَّا أَنْتُمْ  مَا قَالُوا ﴾14﴿ مُرْسَلُونَ

 عَذَابٌ مِنَّا وَلَیَمَسَّنَّکُمْ  لَنَرْجُمَنَّکُمْ  تَنْتَهُوا لَمْ  لَئِنْ  ۖ◌  یَّرْنَا بِکُمْتَطَ إِنَّا قَالُوا ﴾17﴿ الْمُبِینُ الْبَلَاغُ إِلَّا عَلَیْنَا وَمَا﴾16﴿ لَمُرْسَلُونَ

وْمِ قَ یَا قَالَ ٰ◌ یَسْعَى رَجُلٌ الْمَدِینَۀِ  أَقْصَى مِنْ  وَجَاءَ ﴾19﴿مُسْرِفُونَ قَوْمٌ  أَنْتُمْ بَلْ  ۚ◌  ذُکِّرْتُمْ أَئِنْ ۚ◌  مَعَکُمْ طَائِرُکُمْ قَالُوا ﴾18﴿ أَلِیمٌ

 أَأَتَّخِذُ  ﴾22﴿ تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ  فَطَرَنِی الَّذِي أَعْبُدُ  لَا لِیَ وَمَا ﴾21﴿ مُهْتَدُونَ وَهُمْ  أَجْرًا یَسْأَلُکُمْ لَا مَنْ اتَّبِعُوا ﴾20﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ

 إِنِّی ﴾24﴿ مُبِینٍ ضَلَالٍ  لَفِی إِذًا إِنِّی ﴾23﴿ ی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلَا یُنْقِذُونِعَنِّ تُغْنِ  لَا بِضُرٍّ نُٰ◌ الرَّحْمَ  یُرِدْنِ  إِنْ  آلِهَۀً دُونِهِ مِنْ 

 مِنَ  وَجَعَلَنِی رَبِّی لِی غَفَرَ  بِمَا ﴾26﴿ یَعْلَمُونَیَا لَیْتَ قَوْمِی  قَالَ ۖ◌  الْجَنَّۀَ  ادْخُلِ  قِیلَ ﴾25﴿ فَاسْمَعُونِ بِرَبِّکُمْ آمَنْتُ 

 ﴾27﴿ الْمُکْرَمِینَ

نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و » 13«داستان مردم آن قریه را برایشان بیاور، آنگاه که رسوالن بدان جا آمدند.
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گفتند: شما انسانهایى » 14«ایم.فرستاده شدهتکذیبشان کردند؛ پس با سومى نیروشان دادیم و گفتند: ما به سوى شما 

داند گفتند: پروردگار ما مى» 15«گویید.همانند ما هستید و خداى رحمان هیچ چیز نفرستاده است و شما جز دروغ نمى

گفتند: ما شما را به » 17«رسانیدن آشکارا هیچ نیست.و بر عهده ما جز پیام» 16«ایم.که ما به سوى شما فرستاده شده

گفتند: » 18«اى سخت خواهد رسید.ایم. اگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجهفال بد گرفته

مردى از دوردست » 19«گویید؟ نه، مردمى گزافکار هستید.شومى شما، با خود شماست. آیا اگر اندرزتان دهند چنین مى

طلبند، و از کسانى که از شما هیچ مزدى نمى» 20«ن پیروى کنید.دوان آمد و گفت: اى قوم من، از این رسوالشهر دوان

شوید، چرا خدایى را که مرا آفریده و به نزد او بازگردانده مى» 21«اند، پیروى کنید.یافتهخود مردمى هدایت

عتشان مرا هیچ آیا سواى او خدایانى را اختیار کنم، که اگر خداى رحمان بخواهد به من زیانى برساند، شفا» 22«نپرستم؟

من به پروردگارتان ایمان آوردم. » 24«و در این هنگام من در گمراهى آشکار باشم.» 23«سود نکند و مرا رهایى نبخشند؟

که پروردگار من مرا بیامرزید » 26«دانستندگفته شد: به بهشت درآى. گفت: اى کاش قوم من مى» 25«سخن مرا بشنوید.

 »27«شدگان درآورد.و در زمره گرامى

  

 اللّه هُو

از بدایت عالم تا امروز هر وقت نداي الهی بلند شد نداي شیطان هم بلند شد. زیرا همیشه ظلمت میخواهد مقاومت نور 

کند ظلم میخواهد مقاومت عدل نماید جهل میخواهد مقاومت علم نماید. این عادت مستمره اهل این جهانست. مالحظه 

مقاومت میکرد تا نورانیت حضرت موسی را از انتشار منع کند. در زمان حضرت مسیح کنید در زمان موسی فرعونی بود 

قیافا و حنّا رؤساي مذهب یهود بودند. اینها بنهایت قوت مقاومت حضرت مسیح میکردند و افتراهائی چند بحضرت نوشتند 

تغفر اللّه گمراه است استغفر و انتشار دادند. حتی مجمع فریسیان حکم بر قتل مسیح داد که این شخص مسیخ است اس

اللّه بی پدر مشروعست چیز هائی که نمیخواهم برزبان بیاورم و در بین جمیع یهود شرق این مفتریات را انتشار میدادند و 

مقصدشان اینکه نورانیت مسیح را منع کنند. و همچنین در زمان محمد علماي قریش خواستند نورانیت حضرت محمد را 

نند. جمیع فتوي بر قتل او دادند و نهایت اذیت را بر او وارد آوردند و بقوه شمشیر خواستند آن بنیان از انتشار منع ک

عظیمرا هدم نمایند. آیا هیچیک توانستند مقاومت نمایند عاقبت مغلوب شدند و نورانیت امر الهی آفاقرا احاطه کرد. 

 را آفاق الهیه  للّه نافذ شد شریعت اللّه منتشرگشت تعالیمجمیعشان مانند اردوي شکست خورده از میدان در رفتند کلمۀ ا
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بودند مثل ستاره از افق سعادت کبري درخشیدند. حال هم باز همان دستگاه است.  حق ظل در نفوسیکه کرد احاطه

تا آفاقرا از  جمعی نادان که خود را بدین نسبت میدهند میخواهند نورانیت بهاء اللّه را منع کنند مقاومت امر اللّه نمایند

این اشراق محروم نمایند. چونکه برهانی ندارند بافترا دست زنند زیرا عادت مردم نادان چنین است. وقتی که برهان ندارند 

شمشیرشان افتراست و الّا اگر برهان داشته باشند بآن مهاجمه نمینمودند صحبت میکردند بدگوئی نمینمودند کالم رذیل 

مثل مرد میدان بیان برهان میکردند. ما با آنها نزاع و جدالی نداریم بدگوئی از آنها نمی کنیم  بر قلم و زبان نمیراندند

حقیقت حال آنها و سوء سیرت آنان را بیان نمی کنیم ببرهان لب گشائیم. میگوئیم برهان ما اینست اگر شما در مقابل 

زبان بافترا گشایند و در جرائد مرقوم میدارند که این بهائیان  برهان ما برهانی دارید بنمائید. امّا آنها ابداً نزدیک نمیآیند

چنین و چنانند چنانکه فریسیان در حق حواریین میگفتند هر چه از قلمشان جاري شود مینویسند. وقتیکه شما مالحظه 

نائی نکنید همین کنید چنین اوراقی منتشر شد ابداً مکدّر نشوید بکمال قوت بموجب تعالیم بهاء اللّه عمل نمائید اعت

نفوس سبب میشوند که کلمۀ اللّه بین خلق منتشر میشود. البته نفوسیکه منصفند فحص میکنند تحقیق و تدقیق میکنند 

همان فحص و تدقیق سبب هدایت آنها میشود. مثل اینست که کسی بگوید در فالن اطاق شمعی است خاموش. بعد 

ر فالن باغ درختانی زرد برگ شکسته شاخ تلخ ثمر است و گلها بد شخص سامع فحص کند ببیند روشن است. میشنود د

بو زنهار نزدیک او نروید. البد نفوسیکه منصفند با این قناعت نمیکنند بلکه میگویند میرویم میبینیم و تحري حقیقت 

ی برگها در نهایت مینمائیم. چون فحص و تحقیق نمایند میبینند درختهاي باغ در نهایت اعتدالست ساقها در نهایت راست

سبزي شکوفه ها در نهایت معطّري میوها در نهایت حالوت گلها در نهایت طراوت. پس میگوید الحمد للّه آن بدگو سبب 

شد که من باین باغ راه یافتم سبب هدایت من شد. این بدگویان چنینند سبب میشوند که مردم تفحّص میکنند. در زمان 

یف کردند افتراهائیکه بمسیح زدند کذبهائیکه در حق حواریین گفتند آیا هیچ اثري مسیح کتبی که در مذهب مسیح تأل

داشت. کتب که فالسفه آن زمان ردّ بمسیح نوشتند آیا هیچ ضرري رسانید. بلکه جمیع آن کتب سبب ترویج شد زیرا ذکر 

این نفوس حرفی بزنیم ما بد  مسیح را مردم شنیدند به تفحص و تجسّس آمدند و هدایت یافتند. ما نمیخواهیم در حق

نمیگوئیم بلکه همین قدر میگوئیم این مفتریات ابداً عظمی ندارد. این مفتریات بمنزله ابر است که حجاب آفتاب گردد. ابر 

هر قدر کثیف باشد اشعه آفتاب عاقبت او را متالشی مینماید و محو میکند. انوار آفتاب حقیقت را هیچ ابري حجاب نشود 

ان الهی را هیچ سدّي مانع نگردد باران آسمانیرا هیچ حائلی حاجز نشود. از این کالم مرادم اینست که وقتیکه نسیم گلست

کتابهاي افترا منتشر شود و در جرائد مفتریات نوشته گردد شما محزون نشوید بلکه بدانید که این سبب قوت امر اللّه 



156 

را کسی تعرض ننماید آنچه واقع شود همان سبب قوت امراللّه  است. زیرا درخت بی بار را کسی سنگ نزند چراغ خاموش

است نظیر آنکه از پیش گذشت. در زمان موسی نگاه کنید غرور فرعون بنی اسرائیل را مدد و عون بود. هر چند آن ظالم 

و هارون هر  اعالن کرد که موسی قاتل است لهذا باید قصاص گردد ولی این قوت تأثیري نداشت. فریاد کرد که این موسی

دو مفسدند میخواهند دین مبین شما را بهم زنند و در مملکت اختالف و فساد اندازند لهذا اهالك و اعدام آنها الزمست ( 

ان هذان لساحران یریدان ان یبدّال دینکم بسحر هما و یذهبا بطریقتکم المثلی ) ابداً تأثیر نکرد بلکه نور موسی درخشید 

ت تجلی سینا احاطه کرد. و همچنین فریسیان وقتی فریاد بر آوردند که مسیح استغفر اللّه شریعتش منتشر شد نورانی

مسیخ است زیرا سبت را شکسته شریعۀ اللّه را منسوخ کرده طالق را حرام نموده تعدد نساء را منع کرده مقصدش هدم 

آوردند که بدار زنید. این اعتراضات آنها هیچ  قدس االقداس است خرابی بیت اللّه است. وا ویال وا دینا وا مذهبا فریاد بر

اثري نداشت صبح مسیح طلوع نمود نفثات روح القدس در جمیع عالم تأثیر کرد همه اقوام مختلفه را متحد نمود. مقصد 

دلیل بر اینست که از مفتریات قوم و کذب و مجادله آنها هیچ فتوري بامر اللّه وارد نمیآید بلکه سبب علوّ امر اللّه است و 

آن است که اگر امر عادي بود کسی تعرضی بر آن نمینمود. امر هر قدر عظیم تر است دشمنش بیشتر است. لهذا ما باید 

 در نهایت ثبوت و رسوخ بموجب تعالیم بهاء اللّه عمل نمائیم مرحبا *

 ) منزل در 1329 قعده ذي 29 مبارك نطق(

 )1911 نوامبر 19 پاریس - مبارك(
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 خطاب به مال علی اکبر ایادي -لوح مبارك حضرت عبدالبهاء 

 االبهی هو 

اي ناطق بثناي حضرت یزدان، در موسم زمستان آنچه طغیان طوفان شدیدتر و باران و بوران عظیم تر،در فصل نوبهار 

گلشن و گلزار طراوت و لطافتش بیشتر گردد و حالوت و زینت چمن و الله زار زیادتر شود. گریۀ ابر سبب خندة گل گردد 

رد،جمال وَرد ببار آورد و طوفان سرد، باغ را بشکوفه هاي سرخ و زرد و دمدمۀ رَعد نتیجه اش زمزمۀ بلبل شود و شدّت بَ

بیاراید اریاح شدید مَنتجّ نسائم لطیف گرددو باد صبا ،شمیم گل حَمراء گیرد. سفیدي برف ، سبزي چمن شود و افسردگی 

تدال هوا گردد.سرو خاك، شکفتگی نسرین و نسترن گردد و پژمردگی شَتا ،تري و تازگی بهاري شود و شدّت سرما ،اع

ببالد ، فاخته بنالد، بلبل بخواند، گل چهره برافروزد ، الله ساغر گیرد ،نرگس مخمور گردد بنفشه مدهوش شود ،اشجار 

سبز و خرّم شود و اوراق طراوت جوید ،اَزهار بدمد،اثمار نمودار شود گلشن مجلس انس شود و چمن محفل قدس گردد 

هار اثر مصیبات زمستان است و کلّ سرور و حُبور گلشن و گلزار ،از اثر برودت فصل شَتا جمیع این فیوضات و تجلّیاتِ ب

لهذا اي ا سیر سَالسل و اَغالل و رَهین وَثیق و سِجن در راه پروردگار، اگر چه در بالیاي شدیده افتادي و در رَزایاي عظیمه 

ز ثِقل اغالل نیارمیدي و بساروزها که از اذیّت اهل گرفتار شدي، کأس بال نوشیدي و زهرابتال چشیدي، بسا شبها که ا

ضَالل نیاسودي، اَنیست صدمات قویّه بود و جَلیست بلیّات شدیده ،امیدواریم که این مشقّات جسمانیّه، راحت و مسرّت 

ن زحمت باعث روحانیّه آرد و این آتش سوزانِ عَوانان ، روح و ریحان قلب و وجدان آرد. این عُسرت علّت مسرّت گردد و ای

رحمت شود و این نِقمت سبب نعمت جاودانی گردد و این تنگی سجن گشایش جهان الهی شود قسم بسلطان وجود و 

 ع ع                        عالم غیب و شهودکه این بلیّات سبیل محبوب ،از جان عزیزتر است و از شهد و شکر لذیذتر. 

 )033زرو آتش ص (
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 اهللا منتظريکروگان به مسجد توسط آیتدعوت بهاییان 

اي از اهالی کروگان شکایت از کند که عدهاهللا منتظري در کتاب خود اشاره به سفرش به کروگان جاسب میجناب آیت

اهللا بروجردي آورده بودند و چون هیچ بهائیان جاسب به آیت

اهللا دانست، آیتنمیکس در حوزه قم به اندازه من از بهائیت 

بروجردي از من خواست که براي مقابله با تبلیغ بهائیان به 

نویسد معموالً هر جا شکایتی از جاسب سفر کنم. ایشان می

رسید ایشان مرا مأمور به آن نقاط تبلیغات بهائیان به حوزه می

نویسد که دو ماه در جاسب بودم. من هر روز نمود. ایشان میمی

 دار من بود.رضا کاشفی مهمانخواستم که به مسجد بیایند ولی کسی نیامد و در آنجا علیرفتم و از بهائیان میبه منبر می

اهمیت نیست. اولین چیزي که قابل تمجید و نویسم که از نظر تاریخی بیدر اینجا چند مطلب درباره بیانات ایشان می

سال در جاسب زندگی  20اي نیستم و حدود م بد حافظهتحسین است حافظه عجیب ایشان است. من خودم چندان آد

شناختم اتفاق افتاد سالهاي سال که از وطن دور بودم اسم دیدم و او را از نزدیک میام و همیشه جناب کاشفی را میکرده

منتظري نوشتم.  اي به جناباوّل او را فراموش کرده بودم. هرچه به حافظه خود فشار آوردم به جائی نرسیدم تا اینکه نامه

خواندم درباره جاسب که در جاسب چه دیدي و چه گفتی، ایشان محبت کرده و جواب را فوري وقتی که خاطرات او را می

نهایت تعجب کردم نوشت که بله من در جاسب مهمان علیرضا کاشفی بودم و اسم عده اي از اهالی را نوشته بود. من بی

نوشت تمام کتابها و داند در حالی که در آن وقت که جواب میو اسم همه را می سال پیش به دهی رفته 60ایشان  که

هاي او را ضبط کرده و به غارت برده بودند. چیزي جز یک قلم و کاغذ در اختیار نداشت. من به صدها ده وسائل و مدارك

 سال بعد. 50د آن هم مانام ولی اصالً اسم و رسم کسی یادم نمیها را دیدهام و خیلیاز شهر سفر کرده

نویسد که سفري به طهران رفتم براي مباحثه با دو مبلغ همین جناب منتظري با این حافظه عجیب در خاطراتش می

بهائی و در آنجا از محفوظات و حافظه این دو مبلغ بهائی تعجب کردم و این باعث شد که من کتاب مباحثه بهائی و 

 مسلمان را بنویسم.

ابل تأمّل است ایشان با این حافظه عجیب و مطالعات وسیع و تمام گفتگوهائی که با بهائیان داشته و با دومین مطلب که ق

 تجارب گذشته چرا انتظار داشته که بهائیان براي شنیدن سخنان او به مسجد بیایند.

 یهللا منتظر تیآ   
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که همه آنها معموالً از در طول بیشتر از صد سال کشت و کشتار و قتل عام بهائیان توهین و تحقیر و غارت، ضرب و شتم 

هاي رمضان و عزا و حتی در محل زندگی کردن براي آنها شده و حتی نزدیک شدن به مساجد در ماهمساجد شروع می

 توانسته به مسجد بیایند.خطرناك بوده. چطور می

 مسجد بیاورد. خواسته دراند که بهائیان نجس هستند، چطور اشخاص نجس را میمگر تمام علماي اعالم فتوي نداده

مگر مسجد محل صلح و صفا و نقد عمل و تسامح بوده که هرکسی احساس آزادي بکند و به آنجا میاید و حس کند که 

 نوازي خواهند کرد.همه با دسته گل و شربت و شیرینی از او پیشواز و مهمان

ات باشد جاي مقدس و مبارکی است و بهائیان از مسجد روگردان و گریزان نیستند مسجد اگر جاي ذکر حق و دعا و مناج

بهائیان نباید از آن روگردان باشند. چه شده که ورق برگشته و اگر آنها را با زور به هم بخواهی به مسجد بیاوري نخواهند 

 آمد. حاال که هیچ هفت صد سال پیش حافظ فریاد برآورد:

 بود آنجا نبود امروز مسجد در آنچه                         یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست

زند که دیگر در مسجد ذکر حق و روحانیت و صفا نیست و آنچه آنجا هست معموالً توطئه، بغض و غضب و حافظ فریاد می

روم چون در آنجا تنها غفلت و انکار هست. قبالً نوشتم که آقاي سلیمی مدیر مدرسه گفته بود که من دیگر به مسجد نمی

 ست که چطور حال و مال و جان بهائیان را بگیرند.صحبتی که ه

شما سالخ خانه برو و فریاد بزن و گوسفندان بیچاره را به آنجا دعوت کن هر کاري بکنی صد سال یکی از آنها پا آنجا 

 نخواهد گذاشت.

 اند.اند و ضرب و شتم روا داشتهچقدر از بهائیان را در این مساجد سالخی و توهین و تحقیر کرده

هاي نخل متعلق به کرد چون یکی از پایهرفتند پدر من حتی نخل کول میدر گذشته بهائیان کم و بیش به مسجد می

 خوانان بود.ها سردسته و نوحهخوانیپدرش بود و منشی محفل استاد حسین رنگرز در روضه

رفت تا روزي که سید جالل سجد میابوالقاسم فردوسی که آخوند بود در قم تحصیل کرده و بهائی شده بود هنوز به م

ایستند کند تمام حاضرین روبروي او میکند. سید ابوالقاسم اعتراض میسواد شروع به توهین و فحاشی میوارانی مداح بی

مکان شود و از جاسب به آران کاشان نقلکنند و او مجبور به فرار از مسجد و ترك محل میو قصد حمله و قتل او را می

دوند که او را ها دنبال او مینویسد که با چشم خود دیده که عمامه از سرش افتاده و مردم در کوچهپدرم می کند.می

انبار را آنها بکشند یا بزنند. مالغالمرضا از علما عصر بود پدرش نائب حکومت و همه کاره جاسب بود. مسجد جلوي آب
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ه بودند و در ساخت حسینیه سهم به سزایی داشته. جلوي همان اش را آنها دادساخته بودند. زمین حسینیه بغل خانه

 ریزند.زنند و خونش را بر زمین میمسجد و حسینیه در زمستان او را به قصد کشت می

انبار گفت از شوهر خواهرش مالجعفر از اقوام نزدیک مال احمد نراقی بود چند کلمه درست و حسابی در مسجد نزدیک آب

و بعد از ضرب و شتم و توهین از ده فرارش دادند و عاقبت طبق فتوي پسرخاله اش مالمحمد نراقی منبر پائین کشیدند 

 جان به جان آفرین تسلیم کرد.

شدم. به یاد دارم که یک روز از محله باال به طرف خانه محله پایین بود از جلوي مسجد جلوي سلخ مشکون رد می

پرانی کردند هر طوري بود به منزل ا را دیدند شروع به فحاشی و سنگهاي حاجی اسماعیل جلو مسجد بودند تا مبچه

روم خانه حاجی اسماعیل و رك و راست رسیدم و همه داستان را براي پدرم تعریف کردم. فوراً از جا بلند شد و گفت می

ر نگذار او قبول نکرد و هایش را بگیرد. هر چه مادرم اصرار کرد که جان خودت را در این کاگویم که باید جلوي بچهمی

روانه شد. یک ساعت بعد برگشت. مادرم پرسید چی شد گفت وقتی وارد منزل حاجی اسماعیل شدم، دیدم اطاق پر از 

آدم هست و مالئی باالي اطاق نشسته این صحنه را که دیدم گفتم فعالً وقت مناسبی نیست و موکول به وقت دیگري 

 کردم.

شده بوسیله پدران یا پدربزرگ بهائیان ساخته شده مسجد محله باال مقابل خانه سید آقا  اکثر مساجدي که در ده ساخته

انبار و حسینیه را نائب غالم حسین بزرگ حسینی را حاجی اسماعیل بزرگ خاندان یزدانی ها ساخته. مسجد جلوي آب

اخت نائب غالم حسین بود. مسجد ها ساخته. مسجد حالل وجالل که جنب قلعه و خانه آغالمرضا بود سخاندان روحانی

اند. مسجدي که در دروازه پاچنار هست ها بنا کردهمحله پائین نزدیک خانه شمس اهللا رضوانی را اجداد ایشان و محبوبی

هاي او بابی و بهائی میر مهدي بزرگ خاندان سید نصراللهی ها که از نشلگ آمده بود ساخته که بعداً خیلی از بچه

 شوند.می

 مدرسه بعداً و بود فردوسی ابوالقاسم مال توسط افتاد راه به جاسب در که ايمدرسه اولین ساختندان تنها مسجد نمیبهائی

 .ساختند بهائیان را جعفر مال یا اشتر مالک

اکبر رزاقی و مشهدي حسنعلی و بقیه بهائیان حمام بهداشتی را در جاسب بهائیان ساختند به اهتمام استاد علی اولین

 ها و کثافات است.چون حکم کتاب اقدس بود که به حمام خزینه نروید که مرکز و شیوع همه مریضی

به تاراج رفت و قسمت بیشتر آن را در زیر زمین اولین کتابخانه را بهائیان به وجود آوردند که در زمان انقالب تمامی آن 
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 دفن کردند و یا در البه الي دیوارها پنهان ساختند که بعداً پیدا کردند و همه را آتش زدند.

 اهللا اعالئی و .... زبانزد همه بود.کشاورزي آنها بهترین نوع خود بود و در محل کشتزارهاي رضوانی و جمالی و عنایت

گذاران آن بهائیان بودند. اولین رادیو که نفتی بود محمدعلی روحانی به جاسب آورد. ر جاسب بنیانهر پدیده جدیدي د

کشید که چراغ نفتی آمدند و او یک ساعت طول میشد همه براي شنیدن خبر به خانه او مییادم هست غروب که می

 ی افتد.رادیو را روشن کند و صبر کند که باطري آن شارژ شود و رادیو به راه ب

اولین تلویزیون را سید رضا جمالی به جاسب آورد. اولین کسی که در تمام مناطق جاسب و دلیجان و محالت و حتی 

محمد رفرف بود. ایشان بیست و هشتمین لیسانسیه در سراسر ایران بودند که از اراك و نراق کاشان به دانشگاه رفت علی

 دانشگاه طهران فارغ التحصیل شده بود.

دانستند ایی نعمت اهللا زمانی بهترین هنرمند و موسیقی دان در تمام آن حوالی بود و وقتی همه موسیقی را حرام می* د

هاي دیگر مثل کاشان و غیره براي دعوت او به اي مینواخت بنحوي که حتی مردم از شهراو تار و سه تار را به صورت حرفه

 آمدند.مراسم و عروسی ها به جاسب می

 میر وسقونقانی بهترین قنات را در جاسب حفر کرد که هم اکنون وجود این ده بستگی به این قنات دارد.* آقا 

 * سیف اهللا مهاجر براي اولین دفعه صنعت قالی بافی را به جاسب آورد و تمامی جاسبی ها را ار بیکاري و فقر نجات داد.

 گان و هنرمندان آن زمان بود .* آقا جمال غفاري در فن خوانندگی در ردیف بهترین خوانند

* مغازه داري، تجارت، خیاطی، حساب و کتاب، تقسیم آب تمام قنات ها، قواله نامه ها، قرارداد ها، حل و فصل اختالفات 

 شد.و مشکالت، داوري ها و قضاوت ها، همه و همه توسط بهاییان انجام می

به مسجد براي ارشاد توسط آیت اهللا منتظري مانند دعوت کردن آري دعوت این افراد با این سطح علم و شعور و توانایی 

 تعدادي اساتید دانشگاه به کالس اکابر براي یادگیري الف با است.

وقتی رضا شاه انواع ادارات و وزارت خانه ها و سیستم اداري جدید را بنیاد نهاد این بهائیان جاسب بودند که به وزیري 

 ها شدند.و مدیر و مشاور راهی این وزارتخانهپادشاه رفتند و به عنوان منشی 

 رفتند فرا ايگوشه از کس هر              اي در شاموقتی افتاد فتنه

 رفتند پادشاه وزیرى به                  روستا زادگان دانشمند

 )سعدي(    رفتند روستا به گدایی به                  پسران وزیر ناقص عقل
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محمد رفرف وزارت آموزش و احوال قدرت اهللا روحانی وزارت مبارزه با مواد مخدر علیدر وزارت ثبت فروغی اهللارحمت 

پرورش، یزدانی ها وزارت بهداشت و بسیاري دیگر که از حوصله این مقاله خارج است اولین مطب پزشکی را به طریق 

اهللا فردوسی بود شرکت عباد که متعلق به فتحنوین دکتر محمودي بنیاد گذاشت. اولین اتوبوس و ماشین را به وسیله 

گذاران آن بهائیان اندازي شد و مابقی مظاهر تجدد از لباس و خوراك و تشکیل جلسات و کفن و دفن و غیرو همه بنیانراه

 گردیم به اصل موضوع.کنیم و بر میبودند که به خاطر کوتاهی وقت از نوشتن و توضیح بیشتر صرف نظر می

این فکرهاي خالق داشتند و مؤسس و بانی مطب و کتابخانه و حمام و مدرسه و ... غیر و غیر بودند براي چه به اینها که 

مسجد بروند. به مسجد بروند که چی یاد بگیرند بروند و بنشینند و گریه کنند. صد سال پیش مالجعفر در مسجد فریاد 

 ."گذشت و غم شد سپري گري که ایام عزاخوان بس است این نوحهاي مرثیه" زده 

اند و اعالن آیا ایشان اطالع داشت که حضرت بهاءاهللا صعود بر منابر و موعظه و سخنرانی را از فراز منابر حرام اعالم کرده

داشته که در جلسات با کمال روح و ریحان بر صندلی و نه بر زمین نشسته باید انجام شود و تشکیالت مالئی و روحانیت 

 لغی گردد.کامالً باید م

رفتن به مسجد و روي زمین نشستن و گریه کردن و پاي منبر نشستن و به حرف آخوند گوش کردن، توطئه و یا پخش 

 خرافات کردن که همه مخالف کتاب اقدسشان است.

احتراز دانست و از دعوت کردن به مسجد ایشان که اطالع بسیاري از آئین بهائی داشت الاقل باید این تعالیم اولیه را می

 کرد.می

وقت آداب ادب را از دست نداده و امکان نداره که دعوت کسی را که از روي خلوص نیت باشد قبول ولی بهائیان هم هیچ

نکنند چه که حکم کتاب اقدس است که اگر از شما دعوتی به عمل آمد قبول کنید و دعوت ایشان را به نحو دیگري قبول 

 کردند.

دید که در دشت و در سایه درختان با بهائیان خلوت کرده و اهللا منتظري را میهمیشه آیتنویسد سید رضا جمالی می

بهائیان با او صحبت می کنند مخصوصاً ارباب آقا احمد محبوبی که گویا در حوزه علمیه قم همکالس و رفیق او بود. 

کرده که او را با تعالیم بهائی آشنا کند. همین یاند. ارباب آقا احمد که تازه بهائی شده بود سعی مهمیشه این دو باهم بوده

فکر تر شده و تسامح بیشتري داشته باشد و بتواند به  ها بوده که باعث شد ایشان نسبت به مراجع دیگر روشنمالقات

و در زمان دانم اگر مخالفان انشین شود. نمیشود که خانهها اعتراض کرده و عاقبت مجبور میبسیاري از مظالم و نابرابري
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 رفت یا خیر.کردند آیا او میحصر او اگر او را دعوت به مسجدشان می

به داستان غم انگیز حمله به بیت ایشان توجه کنید که مخالفان میخواستند او را از خانه اش خارج و به زور بکشند و 

کنند که او را با طناب به بیرون بکشند که ایشان قبول نمیکند و میگوید که اکر ن قبول نمیکند حتی پیشنهاد میایشا

 میخواهید بکشید همینجا بکشید...

آیت اهللا منتظري تنها چند کلمه حرف درست زده بود با او اینطور رفتار میکنند حال تصور کنید بهاییان که صد ها بل 

 حرف درست دارند، با رفتن به مسجد با آنها چه ها که نمیکردند... هزاران جلد کتاب

 همه از اسداهللا صادقی اهللا صادقی و سومیاهللا صادقی دیگر سیفمشهدي عباس صادقی سه پسر داشت یکی ذبیح

 منتظري اهللاآیت دامان به دست شودمی بهائی اسداهللا صادقی اهللا بود. وقتی برادرشبیحذ بهائیان دشمن و ترمتعصب

برادرمان  بهترین حال بجنگیم، بهائیان با عمري یک که دیدمنمی هم را خوابش که برسید هاصادقی ما داد به که شودمی

دهند. اسداهللا آید جلسه بحثی بین او و ایشان ترتیب میاهللا منتظري به جاسب میبرود و ناگهانی بهائی بشود. وقتی آیت

گوید که فقط من و شما سرچشمه بهتر است دو به دو صحبت کنیم چه که در جمع همه منتظر فساد و تشنج هستند. می

گوید حال که کنند. در آخر جناب منتظري او را خطاب ساخته و میباهم صحبت میاهللا و ایشان در سرچشمه ساعتها آیت

کس نکن که راهت اي بچسب و گوش به حرف هیچاي از من بشنو خوب به آنچه ایمان آوردهسفت و سخت بهائی شده

انی کن بده همه بخورند درست است براي اینکه اقوام و بستگان را هم طوري راضی کنی اآلن برو دو تا گوسفند بخر و قرب

ها شود که به آمریکا برود و بقیه داستان او و برادران و بقیه صادقیو از اینجا برو و ایشان به طهران رفته و بعداً مجبور می

  اي جداگانه خواهیم نوشت.را در ضمن مقاله
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 خاطرات متفرقه
 )جاسبی، دبستان مالک اشتردبستان ابتدائی کروگان (دبستان شمس،دبستان مال جعفر 

سال از این مدرسه که ساختمان آن مال سید عباس  34تأسیس شده بود و حدود  1316دبستان ابتدائی شمس در سال 

کردند. در فخر بود و به دولت کرایه داده بود استفاده می

بچه کم و بیش به  120شمسی حدود  40و  30سالهاي 

ها دخترهاي خود را به مدرسه رفتند. خیلیمدرسه می

فرستادند مخصوصاً مسلمانها اگر میفرستادند مدرسه نمی

ها کم بود دو رونق بیشتري داشت. بعضی وقتها چون عده بچه

کردند. مثالً در یک اطاق، کالس دوم یک کالس را یکی می

آمدند. این دهات یا ها مینشست. از هرازجان و واران حتی وسقنوقان هم بچهف دیگر میطرف و کالس سوم در طر

هاي خود را به کروگان بچه 6و  5مدرسه نداشتند یا اگر داشتند تا کالس چهارم بیشتر نبود و براي کالسهاي 

 فرستادند.می

درجه به طرف خانه مرتضی کُل اِند  90آمد و با زاویه وسط مدرسه یک حوض آب بود که آب از طرف خانه فخر می

خورد که آورد. توي این حوض همیشه یک دسته ترکه بلند درخت سنجد خیس میرفت و سر از سلخ مشکون در میمی

ها که این جا جاي شوخی نیست دست از پا خطا کنید کتک، دیر براي استفاده تر و تازه باشند و یادآور خوبی براي بچه

روید کتک، درس نخوانید، کتک. تکلیف انجام ندهید، کتک. بهائی باشید، کتک اندر کتک. چیزي که بیائید کتک زود ب

زیاد بود کتک و حتی اگر بیرون از مدرسه هم سنگی پرت کرده یا وارد باغ یکی شده و حتی کسی شکایت کرده باز هم 

آمدند و از مدرسه این بود که اهالی میکتک. اصالً مدرسه بیشتر از جاي درس جاي کتک بود. یکی از کارهاي مدیر 

ها عاصی بودند کردند که فالن بچه این کار یا آن کار را کرده حتی پدرها و مادرها وقتی از دست بچهها شکایت میبچه

یشان برسد و مدیر مدرسه هاخواستند که حسابی به حساب بچهبردند و از او میشکایت آنان را پیش مدیر مدرسه می

کردند. چندین اي بود اگر شکایت زیاد بود به جاي ترکه به دست او، او را دمر کرده و فلک میکوچکترین بهانه منتظر

کشید. دو نفر سر فلک را گرفته و بد جوري ها میدفعه علیرضا پسر اوس ممد علی (استاد محمدعلی) را فلک کردند. نعره

گفتند قبل از ما حتی دخترها را هم فلک گفت ولش کنید. میشاره میزدند و ول کن نبودند تا وقتی مدیر مدرسه با امی

 یآغالمرضا جاسب یرفرف نوه ھا محمدیخانم و عل ستھیشا    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2107085150_orig.jpg
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کردند تا اینکه محفل بهائیان شدیداً مخالف این کار بوده و حتی از کتک خوردن و زدن طبق تعالیم حضرت عبدالبهاء می

یگر دختران را فلک توانستند سعی کرده که جلوي این کارها را بگیرند که فقط موفق شده بودند که دتا آنجا که می

 خوانند اي ایران اي مرز پر کتک.دادند اي ایران اي مرز پرگهر، بعضی یواشکی مینکنند. وقتی سرود ملی یاد می

غیر از کتک زدن مجازات هاي فراوان دیگري هم وجود داشت. گذاشتن مداد الي انگشتان و انقدر فشار دادن که فریاد 

ستادن و یک صندلی روي سر گرفتن و اگر پایش به زمین میرسید چنان میزدند که طرف به آسمان برسد. روي یک پا ای

 تمیز را اینجا مثال بود بیگاري ها تنبیه بیشترین  آه از نهادش در می آمد، توي دوالب زندانی کردن وبیگاري کشیدن که

 یره...غ و بشور را معلمین لباسهاي بکن، را آنجا کن،

 اقاي او از بعد بود امیري آقاي مدیر اولین داشت دراز سالیان طی را مختلفی معلمان یا مدیران مدرسه این امور این از و 

 ترین شنیع به دست و بود مدرسه معلم خطیبی آقاي بعد به 1318 سالهاي در او از بعد بود خوبی مدیر نسبتا که صنیعی

میخواست که تف توي صورت او بیندازد ولی بهاییان قصري را گرفته و از بچه دیگري م بچه که جمله از میزد ها تنبیه

بشدت جلوي انجام این کار او را گرفتند و ایشان را از مدرسه اخراج کردند و به جاي او اقاي رضوي آمد که زیاد اهل 

که شرح  تنبیه شدید نبود و بعد از او آقاي پیغمبر زاده آمد که به او میگفتند شیطان زاده و بعد از او آقاي سلیمی آمد

 حال او را قبال نوشته ایم.

رفتند دنبال کار و ها میشد و در این مدت همه بچهمهر ماه باز می 15خرداد تعطیل و تقریباً  15مدرسه معموالً از 

آزار با این اکبر تخت کش بود، بسیار مرد خوب و بیکشاورزي جلوي مدرسه روبروي سلخ مشکون منزل و دکان استاد علی

ها خیلی قشنگ سورنا کرد. توي عروسیبندي میکشی و شکستهها تختن بود کاري به کار کسی نداشت. قدیمکه مسلما

اش دکان شاه را کشتند من در طهران بودم جلوي خانهشاه را به یاد دارم. وقتی ناصرالدینگفت من ناصرالدینزد و میمی

فروخت. این اواخر پستچی هم شده و ابه و چیزهاي دیگر هم میلوازم تحریر باز کرده بود و در ضمن قوطی کبریت و نوش

گرفت. اصالً نراقی االصل بود و از آنجا به جاسب کرد و چیزي میآورد و بین مردم تقسیم میها را از وارون گرفته و مینامه

شود و بخوري تمام نمی اند که هرچی بجَوي وآمده بود یک روز گفتند که سهیل یزدانی از طهران چیزي برایش فرستاده

خیلی شیرین است و اسمش آدامس است. من باور نکردم که هی بخوري و بجَوي و تمام نشود. خیلی با من رفیق بود 

پیش سهیل رفتم گفت مادرم از طهران به انضمام لباس و چیزهاي دیگر این را فرستاده . گفتم یکی بده ما گفتش فقط 

خواستند و سهیل قول جَوَم همه مثل من دنبال سهیل بودند و آدامس میده و دارم میسه عدد فرستاده هر سه را یکی کر
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داد. یک روز رفتم پیش او گفتم همه دارند آدامس ها میداده بود که به همه بدهد تا بجَوند و نوبتی هر روز به خیلی

ست. ما را برد پیش یکی که از وارون آمده خورند غیر از من. نامرد نالوطی این شد رفاقت. گفت بیا همین اآلن مال تومی

خواهی از این بگیري به من بدهی. آدم قحطی بود که باید خورد گفتم سهیل تو میبود و دماغش بیرون بود و آدامس می

خواهم. گفت من که ندادم من به یکی دیگه دادم اون به این حیف نون داده به این بدهی. صد سال من این آدامس را نمی

خورم بعداً تو بیا بگیر. باالخره نوبت من شد چند شورم و یک ساعت خودم میگیرم و میغصه نخور اآلن ازش میولی 

افتادم حالم بهم کند و اصالً مزه ندارد و وقتی یاد آن پسر وارانی میدقیقه جویدم دیدم نه شیرین است نه آدم را سیر می

اي بود که ما آدامس میدم که باالخره آن آدامس چی شد و این اولین دفعهخورد و رفتم و به او پس دادم و عاقبت نفهمی

 را مزه کردیم که اي کاش مزه نکرده بودیم.

هاي کالس ششم را جمع کرد که خداحافظی کند وقتی سال آخر رسید و بعد از امتحانات روز آخر آقاي نامداري بچه

ارم موفق شوید من تا آنجا که ممکن بود وظیفه خودم را انجام خیلی معلم خوبی بود. رو به همه کرد و گفت که امیدو

ام ولی مطمئنم که بعضی از شماها زیاد راضی نیستید و ام اگر کوتاهی شده ببخشید، هرچند من سعی خودم را کردهداده

هست که به حتی شاید بد و بیرا هم بگوئید. پرسید کسی هست که از من راضی نباشد کسی حرفی نزد. گفت اصالً کسی 

کرد که من گفتم آقا اینها همشان همیشه فحش من فحش داده باشد. هیچ کس چیزي نگفت. داشت به همه نگاه می

دادم گفتم بله تو و همه شماها. رو به دادند مخصوصاً این پسر ابا سطل (ابا صلت) پسر اباسطل گفت من فحش میمی

شناسم او تا حاال به من دروغ نامداري گفت من همه شما را خوب میگوید. آقاي آقاي نامداري کرد و گفت او دروغ می

 نگفته.

وقتی دید که آبرویش رفته بود آمد پیش من و یواشکی گفت فقط منتظر باش و ببین که چطور حقت را کف دستت 

ا سی تا بچه با خواهیم گذاشت. امروز نباشد حتماً فردا خواهد بود. فردا نزدیک زیارت بودم که دیدم تقریباً بیست ت

آیند. فوراً فهمیدم موضوع از چه قرار است فرار را بر قرار دوچرخه و چوب و زنجیر از طرف وارون به طرف خانه ما می

کشیدند و از دیوار باال زدند و فریاد میها پنهان کردم. آنها دور خانه دور میترجیح داده و رفتم انبار کاه و خودم را زیر کاه

گفت او اینجا نیست قبول ندارید بیائید همه جا را وارسی کنید. گفتند اگر اینجا نیست پس کجاست. درم میآمدند. مامی

کنید. از آنها داد و گویم. حاال بچگی کرده شما چرا ول نمیدانم اگر هم بدانم صد سال به شما نمیگفت واهللا من نمی

ساعت با التماس و میانجیگري مادرم رفتند و من نفس راحتی  2بیداد و از مادر من صحبت و دلداري باالخره بعد از 
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کشیدم. آخر من از دست این اباسطل دل خوشی نداشتم. یک دفعه براي آرد کردن گندم با پدرم رفتم وارون موقعی که او 

یو بخر. رفتم ها با آسیاب موتوري بود به من گفت برو و از مغازه اباسطل چند تا باطري براي رادمشغول آرد کردن گندم

خواهی؟ گفتم باطري رادیو گفت شما مگر رادیو دارید مغازه اباسطل خانمش توي مغازه بود. پرسید پسر جون چه می

خرد. گفتم دو سه تا گفت چرا دو سه تا گفتم یکی نفتی بود که قدیمی شده هر وقت مدل جدید بیاید پدرم یکی می

هنگ و اخبار و این چیزها را خیلی دوست دارد مخصوصاً وقتی مرضیه یا گفت براي چی رادیو می خره گفتم موسیقی و آ

کند. گفت ما باطري نداریم. گفتم تو قفسه پر از باطري است گفت اینها براي رادیو خوانند کیف میدلکش و ایرج می

آدمها چقدر هاي رادیوي ماست گفت بچه برو باطري نداریم. برگشتم پیش پدرم گفتم این نیست گفتم مثل باطري

دهند قوه اگر بگوئی رادیو نمیگفتی باطري براي چراغگویند نداریم. پدرم گفت باید میگو هستند باطري دارند میدروغ

خواهم. برگشتم قوه میدانند و فروختن باطري رادیو را هم حرام است. برو بگو باطري براي چراغاینها رادیو را حرام می

ها را داد و پول را پرداختم. وقتی قوه ما هم باطري نداره و او همان باطرياینکه چراغ گفت باز برگشتی گفتم براي

ها را روي آن گذاشت که بردارم. از پدرم که خواست پول خورد را پس بدهد چارقدش را روي دستش انداخت و سکهمی

خواهی پولها نخورد موقعی که تو می پرسیدم این دیگه چه کاري است گفت براي اینکه دستش نجس نشود و یا به نامحرم

 را برداري.

ساله بخورد به دست یک پیرزن هفتاد ساله آسمون و زمین  7این است حاصل تمدن هفت هزار ساله دست یک پسر بچه 

شود. بعد هم میگویند ما معلم و مربی و پیغمبر احتیاج نداریم. هزارگونه مرض و درد دارند دنبال همه چیز کن فیکن می

کنند ولی یک طلبه از همه کند ادعایش را قبول نمیتند غیر از دوا و درمان. پیغمبر عظیم شأن خدا ادعاي بابیت میهس

کند که از همه کنند که انسان فکر میرساند و آنقدر تعریف و تمجید میخبر را به مقام امامی و سایه خدایی میجا بی

ان همه دارند تو تنها داري. مقصودشان از همه خوبان، همه پیامبران قبلی گفتند آنچه خوبپیغمبران همه سر تر است. می

 بود.

گفتند ششمین مدرسه در سراسر ایران به سیستم جدید بوده و مدرسه شمس اولین مدرسه دولتی در جاسب و حتی می

ازه نداشتند که بیشتر از فقط تا مقطع چهارم را داشت که بعد ها دو مقطع دیگر نیز اضافه شد. دخترها اج 1322تا سال 

رفتند کردند همه میرا تمام می 6کالس چهارم بخوانند و کالسهاي پنج و شش فقط مخصوص پسران بود و وقتی سال 

را تمام کردند، پدران  6دنبال کار و از ادامه تحصیل خبري نبود تا وقتی که عطاءاهللا رضوانی و محمدرضا جمالی کالس 
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ادامه تحصیل بدهند و چون رفتن به طهران یا جائی دیگر آسان نبود این بود که شمس اهللا  خواستند که آنهاآنها می

رضوانی و سید رضا جمالی با آقاي نامداري یکی از معلمین مدرسه صحبت کردند که براي این دو نفر کالس هفت را در 

 د.اش خصوصی درس بدهند و آخر سال بروند قم و در امتحان متفرقه شرکت کننخانه

روند و کالس هفت را شروع هایشان براي اولین دفعه به دبیرستان میپدر و مادر این دو آنقدر ذوق زده شده بودند که بچه

رفتند معموالً به انضمام کتاب و دفتر و قلم یک کاسه ماست یا اند که هر روز غروب که آنها به خانه آقاي نامداري میکرده

بردند که آقاي نامداري تشویق شود و بیشتر و بهتر با دل و یا نخود و لوبیا هم با خود می کره و یا مقداري بادام و گردو

دانند. آخر سال عطاءاهللا یک ضرب قبول و خوردند خودشان میجان درس بدهد. حاال چقدر از آنها را وسط راه می

 محمدرضا با یک تجدیدي نهایتاً قبول شد و براي کالس هشتم راهی طهران شدند.

خورَد؟ و گفتند بچه باید اهل کار باشد، درس به چه دردي میهایشان نداشتند و میاي به ادامه تحصیل بچهدیگران عالقه

عطاءاهللا بعد از چند سال ترك تحصیل کرد ولی محمدرضا براي ادامه تحصیل اوّل در طهران بعد به خاطر انقالب راهی 

باشد حال قرار است با این همه سالگی مشغول تحصیل می 65وز هم در سن بنگالدش و سپس به استرالیا رفت و گویا هن

 داند.تحصیل و کالس و درس و مدرسه و دانشگاه به کجا برسد خودش می

روم اولین کارم این است که سري به وگذار بیرون میچند سال پیش که راهم به استرالیا افتاد معموالً وقتی براي گشت

فروشی عکس یک آگهی تبلیغاتی خیلی نظرم را گرفت اي بزنم از قضاي روزگار توي روزنامهبخانهفروشی یا کتاروزنامه

ها را در گذاري و مالیاتی و غیره با رضا جمالی تماس بگیرید و بهترین راهنوشته بود براي تمام مشکالت مالی و سرمایه

 اسرع وقت در اختیار شما قرار خواهد گذاشت.

دار و میلیونر بشوي باید خواه ناخواه در اسرع وقت سراغ رضا جمالی را خواستی واقعاً پولکه اگر می طوري تبلیغ شده بود

بگیري. روزنامه را خریده و در به در از این و آن بپرس سراغ ایشان را گرفتم و نهایتاً به آرزوي خود رسیدم و ایشان را پیدا 

شناختم. گفتم بابا تو که رضا نیستی چرا ت که خیلی خوب او را میکردم و کلی تعجب که این همان محمدرضا جمالی اس

گرفتم. پدرم شد و وقت چندین نفر را نمیاي، اگر محمدرضا نوشته بودي چند روز وقتم تلف نمیاسمت را عوض کرده

اي زه کجا را دیدهها محمدرضا سخت است تلفظ کنند تاهاست براي ایندرآمد تا تو را پیدا کنم. گفت به خاطر این فرنگی

خواهم عوض کنم. گفتم اون دیگه چه اسمیه اآلن بگو که دفعه بعد چند روز الزم نباشد دنبالت بگردیم. رضا را هم می

شنوند سراغ آدم براي ها تا اسم رضا و محمدرضا و حسن علی جعفر میگفت قرار است اسمم را رابرت بگذارم چون این
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دیدم بعد از یک ساعت صحبت از از تجارت و کار و پول اینها صحبت شد من که میلیونر شدن را در دو قدمی خودم می

میلیونر شدن که هیچ قید آن را زدیم، تازه فهمیدیم که همین نون خوردن را هم که داریم بخوریم باید خدا را صد مرتبه 

اي به معلمی مالابوالقاسم فردوسی و خانمش درست کرده مدرسه شمس بهائیان مدرسه شکر کنیم. قبل از تأسیس

تا اینکه در سال  رفتندمی آنجا به تحصیل براي همه و بود آورده باغ و اسماعیل حاجی خانه جنب آن ساختمان که بودند

شمسی رضاشاه تمام مدارس بهائی را بست و دیانت بهائی را غیرقانونی اعالم کرد و دستور داد تمام اماکن بهائی  1313

کرد و بعد از مدتی خودش را ه خودش تدریس میانخ در آن از بعد و بستند را مدرسه این که رو این از و مهروموم شود

شمسی در آن به کلی بسته بود و حاجی اسماعیل هرچه لباس کهنه و  1350هم از جاسب فراري دادند و تا سالهاي 

کرد و شده بود ظرف آشغال حاجی اسماعیل تا اینکه پالستیک و آشغال داشت از باالي خانه خود به حیات آن پرت می

درسه دولت دبستان محفل از آقا یداهللا نصراللهی خواست که آنجا را به عنوان منزل استفاده کند و بعد از بسته شدن آن م

گفتند همیشه دولت با سید عباس فخر سر این مدرسه شمسی ادامه داشت. می 1351شمس را افتتاح کرد که تا سال 

شد خواست و دولت هم چاره اي نداشت چون جاي مناسب دیگري پیدا نمیمسئله دارد چون هر سال کرایه بیشتري می

بایست از سوراخ وافر به هوا بفرستد این بود که کرد چون روز بعد میمیبه هر حال پول دولت هم دردي از او درمان ن

بهائیان به فریاد دولت رسیدند و مدرسه جدید مدرنی براي اهالی ساختند به شرط اینکه به اسم مال جعفر جاسبی 

هاي ود که جشنگذاري شود و داستان آن از این قرار است که ساختمان مدرسه شمس قدیمی و در حال خراب شدن بنام

مدرسه ابتدائی داوطلبانه  2500ساله شاهنشاهی شروع شد و یکی از کارهاي که شاه پیشنهاد کرده بود این بود که  2500

توسط مردم خیرخواه ساخته شود و بهائیان جاسب این فرصت را غنیمت شمرده و تصمیم گرفتند که در این کار خیر 

گذاري کنند. جناب رفرف در طهران احبا را در جریان به نام مالجعفر جاسبی نامشرکت کرده و دبستانی بسازند و آن را 

دهد و آقا شمس عظیمی، عبدالکریم صادقی و امراهللا خان مهاجر و بقیه فوراً قبول گذاشته و این پیشنهاد را به آنها می

تا  30خارج آن بدون زمین حدود هاي جاسب یک مدرسه تقبل کنند آن وقت تخمین زده بودند که مکردند که براي بچه

باشد که احبا این مبلغ را تهیه کرده بودند و جناب رفرف براي پیدا کردن زمین مناسب به جاسب آمد هزار تومان می 40

 خانه بغل جوب سیارون مسلمانان حاضر به دادن زمین نشدند بعد از مشورت صالح همه این بود که بهترین نقطه زیر

 شایسته ثالثاً  و است ترنزدیک دیگر هايده و وارون به ثانیاً است اصلی راه سر اوّال که چه باشدیم محمدي میرزا سید

https://www.30yaroon.com/asnad-jasb/3886070
https://www.30yaroon.com/asnad-jasb/3886070
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/7560635
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/7560635
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/7560635
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/7560635
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ین همه سید و حاجی و ا میان از که کردندمی تعجب همه. کند تقدیم مجانی را آن زمین است حاضر محبوبی خانم

دهند و شب اندازد و مرغ و پلو به هر مالئی و آخوندي میکربالئی و مشتی و مرد خدا که شب و روز دسته و روضه راه می

تا  9آید خبري از آنها نیست و یک پیرزن با کنند، وقتی پاي کار خیر به میان میو روز تو راه مکه و مدینه چه خرجها می

 کند، چنین زمین بزرگی را در اختیار دولت قرار دهد.که خودش با سختی زندگی می بچه قد و نیم قد

نامه خدا بیامرز ارباب آقا احمد محبوبی همسر شایسته خانم افتاد و سالها گذشت تا آنکه برحسب تصادف نظرم به وصیت

مدرسه جاسب شود و درآمد هایش وقف آن جا بود که حقیقت روشن شد چه که ایشان وصیت کردند که یکی از زمین

 هاي کروگان شود.ساالنه آن خرج مدرسه بچه

هزار تومان را به سازمان مربوطه دولت داده بود در آن زمان این مقدار خیلی پول بود اگر کارگر یا  30جناب رفرف 

رمانده گروهبان ما گرفتی در همان زمان من سربازي بودم. فتومان می 600اي بود با سالها سابقه خدمت فوقش راننده

فرستاد. یکی از تنبیهاي او این بود ها خطرناك میکرد یا به مأموریتجهت تنبیه میخود و بیها بد بود بیخیلی با بهائی

کردم. یک روز نگاهم که باید شب نخوابی و پاسداري کنی. من وقتی شبها در دفتر او بودم بعضی از کاغذها را زیر و رو می

تومان بود.  1800بود پایه حقوق او  2گیرند. با اینکه ستوان ها خیلی حقوق میگفتند ارتشیاو افتاد میبه فیش حقوقی 

گذشت تا اینکه ما را روانه مرز براي جنگ با عراق کردند. آنوقت در مرز دهلران و تنبیه او در پادگان هر طوري بود می

کرد و بعضی شبها تا کیلومترها در خاك مصطفی بارزانی حمایت میکردستان عراق ارتش ایران شدیداً درگیر بود و از مال

اندازد و امید داشت که برگشتی ها چندین دفعه ما را فرستاد آنجا که عرب نی میکردند در این جنگعراق پیشروي می

انی پسر کرد. آن زمان قاسم قربگشتم تعجب میدر کار نیست و وقتی بعد از چند روز مثل دسته گل محمدي برمی

مصطفی قربانی هم سن و هم دوره ما بود. او در حمله هلیکوپتري وقتی از یک سنگر به سنگر دیگر در حال فرار بود هدف 

اش بوده اش گفته بودند که وقتی در آسایشگاه مشغول تمیز کردن اسلحهتیر قرار گرفت و کشته شد. در جاسب به خانواده

کند یکی جانش را براي وطنش بوده شلیک شده و او را کشته. انسان تعجب میبغتتاً فشنگی که در تفنگ جا مانده 

گویند که تقریباً خودکشی کرده. این بود از کرامات مثالً خدایگان اعلیحضرت همایون، دهد به پدر و مادرش میمی

یان خدمت در اردوگاه در شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتش داران، رهبر خردمند ملت ایران. وقتی که خدمت تمام شد روز پا

بیابانهاي دهلران فرمانده قسمت همه گردان را جمع کرد و پشت میزي قرار گرفت و از آنهائی که خدمت را تمام کرده 

انصافی را از دست نداده و به من که رسید روي همان میز یک کرد و در آخر بیبودند خداحافظی و تعریف و تمجید می



171 

اال و رو به همه کرد و گفت کسی که واقعاً دینش را به کشورش ادا کرده این است چند دفعه صندلی گذاشت و گفت برو ب

 از خارج در 1981 سال در که موضوعی. برگشت سالم و موفق و  براي مأموریتی که برگشت در آن نبود او را فرستادم

خواندم هر کنید تا موقعی که درس میمی جلوگیري ما پاسپورت تجدید از شده چی گفتم نوشتم ایران سفارت به ایران

 2000گرفتم. از بیشتر از نامه میسال در دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادي از مدیر مدرسه آقاي فراست سپاس

شد و وقتی که به سربازي رفتم از فرمانده داد. یکی از آنها نصیب من مینامه را میدانش آموز فقط به سه نفر این سپاس

کنید. سفیر ام و حال شما از کوچکترین حق ما را محروم مییدي گرفتم که در خدمت به ملّتم دینم را ادا کردهقسمت تائ

اي؟ گفتم ما انقالب کردیم ما نسل انقالب هستیم همه انقالبها زیر سر ما بوده آقاي آقائی بود گفت براي انقالب چه کرده

گفتم بعدش هم هیچی انقالب ما را، ما را کرد آواره و در به در و محتاج این ما بودیم که انقالب کردیم. گفت بعدش چی؟ 

 هر آقایی و غیر آقایی.

کلی دمق شده بود مرا به اطاق خودش برد و گفت ببین برادر خوب گوش کن دو سال لب مرز بودم جلوي ایشان که به

خواهی باید بدون ها کشکه پاسپورت میمام اینام تنامه گرفتهسال دبیرستان از آقاي فراست سپاس 6ام، صدام ایستاده

وبرگشت هواپیما براي ایران دهم، بلیط رفتنامه هم میدهم، امانچک و چونه مسلمان بشوي نه تنها پاسپورت می

تر کردن برایم کاري نداشت دو سه دفعه تر کن. من که دهانم آب افتاده بود و لبدهم خالصه هرچه خواستی فقط لبمی

همه "خواهی من مسلمان بشوم.را تر کردم و یک ته لیوان آب هم خوردم که گلویم هم تر بشود و گفتم تو می هالب

 من پدربزرگ. هستند هابهائی همین باشد دنیا در حسابی درست مسلمان تا چهار اگر 8"قبیله من عالمان دین بودند

هاي من حاجی اسماعیل از ایران تا مکه را پاي پیاده رفت و پدربزرگ از دیگر یکی. بود الشرایطجامع مجتهد مالغالمرضا

فقط یک روز دیر رسید براي اینکه مراسم حج را درست انجام دهد تمام سال را آنجا ماند تا در مراسم حج سال بعد 

اهللا شرکت کند و با اینکه متمول بود همه ثروتش را آنجا خرج این و آن کرد. پدربزرگ سوم میر مهدي پدر سید نصر

 هر درویش حاجی من دیگر پدربزرگ  گویندبزرگ صاحب کرامات و خارق العادات بود. چیزي که هنوز همه در محل می

 که بود قرآن بزرگ صندوق یک ما خانه در همیشه. بود همه راهنماي هم و رفتمی خودش هم بود کعبه راه در سال

                                                           
     آموخت مشتري تو دکان به ره که آن از                 برفت رونق بازار آفتاب و قمر 8

 آموخت شاعري تو عشق معلم مرا                    همه قبیله من عالمان دین بودند

 )32عدي غزل س( آموخت ساحري که دیدم تو مست چشم که           مرا به شاعري آموخت روزگار آن گه
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کردند که در جلسات ترحیم هرکسی یک قرآن داشته باشد. می قرض را صندوق این و آمدندمی کردمی فوت کسی وقتی

 دادیم.ما بودیم قرآن دست مردم می

  نشان تاك از نه و بود نشان تاك از نه که                          بودم آن روز من از طایفه ُدردکشان

بود ساخت آباء و اجداد ما بود حتی هاي عموي خیرالمنفعه در محل انبار و قنات و ساختمانهرچه مسجد و حسینیه و آب

زاده و مسجد حالل و جالل شد توي مسجد و حسینیه و در دیگر به باغچه رحمان و امامخانه ما دو در داشت یکی باز می

 زاده بود.دور تا دور خانه ما چهار مسجد، یک حسینیه و یک امام

امامی  12ف دیگر نیز نزد ماست. شما خودتان را حر 25آقاي آقائی از اسالم فقط دو حرفش بیشتر پیش شما نیست 

اید این ما هستیم که هم دوازده تا را قبول داریم و از دوازده تاي آن را ندیده و چیزي نشنیده 11دانید ولی بیشتر از می

سبت دهد و فرماید اگر کسی بعضی اقاویل را به ما نها جلد کتاب و ادعیه و تفسیر داریم . خداوند در قرآن میهمی ده

. سید باب که  9دهیمکنیم و تار پودش را بر باد میادعاي نزول آیات کند ما با دست راست شاهرگ حیات او را قطع می

ها جلد کتاب آورده چی شده که خداوند بیشتر از صد سال او ادعاي قائمیت کرده اقاویل چیه ادعاي نزول آیات کرده و ده

 روز به روز ترقی و تعالی داده.را نگرفته و نابود نکرده بلکه 

 باشد، مسیحیت دین این خواه است اسالم خدا نزد در دین  10" الْإِسْلَامُ اللَّهِ عِنْدَ  الدِّینَ إِنَّ "فرماید خداوند در قرآن می

د. باش مخصوصی دین مخصوص که نیست خاص اسم است عام اسم اسالم قرآن در. باشد بهائیت باشد اسالم باشد یهودیت

فرماید ابراهیم دین یهودیت هم اسالم است. دین مسیحیت هم اسالم است دین بهائیت هم اسالم است. در قرآن می

 در 11مسلمان بود. موسی مسلمان بود یعنی تسلیم در برابر امر و اراده حق. اگر غیر از این باشد با لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ 

نام باب و بهاءاهللا فرستاده ما تسلیم امر پروردگار شده و قبول کرده و شما ا به ر خودش پیغمبر خداوند است تعارض

 اید. حال به من بگو شما مسلمانید یا ما.مخالفت و دشمنی که هیچ بر قتلشان هم قیام کرده

هدایت و  دانند حتی اعلم علماي شما روحشان هم خبر نداره. بروید مصابیحمعانی و احادیثی از قرآن و اخبار بهائیان می

                                                           
 الْوَتِینَ  مِنْهُ  لَقَطَعْنَا ثُمَّ  ﴾45﴿ بِالْیَمِینِ  مِنْهُ  نَالَأَخَذْ ﴾44﴿(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ  46الی  44سوره الحاقه آیات 9
﴿46﴾(     

 19 ایه عُمران آل سوره     10

 .)خود دین مرا و خود، دین را شما ( 6سوره کافرون آیه      11
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ساله بودم شبی به  15آید آن موقع که کتابهاي استداللی و آثار و تاریخ بهائیان را بخوانید و ببینید چه خبر است. یادم می

اي به انضمام یک آخوند کالهی هم بود و آقاي احمدي مبلغ بهائی صحبت بیت تبلیغی اشرف خانم محبوبی رفتم. عده

اي که تو خواندي در قرآن اصالً نیست. آقاي احمدي قرآن را باز کرد و گفت این آیه کرد. در حین محاوره آن آخوندمی

اید و من این بعد از چند دقیقه با قرآن بلند شد و به او نشان داد. او در جواب گفت این قرآن را شما بهائیان چاپ کرده

یک قرآن بیاورد. قرآن را آوردند باز آقاي احمدي به قرآن را قبول ندارم. قرار بر این شد یکی از آنها برود و از مسجد محل 

گفت حاال این را کشید می. دستش را به سرش می12"صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ"آنها نشان داد چون خداوند فرموده 

 ول (رها) کن برویم سر مطلب بعدي.

نویسد من نویسد تکرار کنم ایشان میطراتش میبه خاطر روشن شدن این مطلب داستانی که جناب منتظري در خا

خواندم. روزي در حال خواندن کتاب فرائد به همیشه با بهائیان در حال مراوده و جروبحث بودم و کتابهاي آنان را می

نویسد که در ابوالفضائل می کند، بر خوردم. که اصالً ندیده بودم و نه باور کردم.حدیثی که ابوالفضائل گلپایگانی ذکر می

 اراضی در نهایتاً که نفر یک جز شوندمی کشته او کتاب یواقیت جواهر ذکر شده که وقتی قائم ظاهر شود تمام اکابر یاران

 .شد خواهد مستقر عکا و مقدسه

اهللا من هیچ وقت اسم این کتاب را نشنیده بودم. از هر کسی هم در حوزه علمیه پرسیدم خبر نداشت. رفتم پیش آیت

اهللا مرعشی که بزرگترین اي. جواب منفی داد. رفتم پیش آیتبروجردي گفتم این کتاب و حدیث را داري و شنیده

ا بعد بر حسب تصادف این کتاب را پیدا کردم و با کمال تعجب خبري کرد تا آنکه مدتهکتابخانه را داشت او هم اظهار بی

اهللا اهللا بروجردي بردم و آن کتاب و حدیث را نشان دادم. آیتاین حدیث را در آن دیدم. کتاب را برداشته و به خانه آیت

 را چقدر همه چیز  خمینی کنار او نشسته بود. وقتی کتاب و حدیث را دیدند جوابهاي آنها این بود ببین این بهائیان

 .میکنند تحریف

شوند. حدیث نبوي است که وقتی وقتی در جواب مانده و حرفی ندارند به توهین و تحقیر و حتی ضرب و شتم متوسل می

شوند غیر از یک نفر که آن یک نفر هم نهایتاً در فلسطین و در شهر عکا قائم ظاهر شد همه اکابر پیروان او کشته می

 ها عوامل بیگانه و اسرائیل هستند ...کنند که مرکز بهائیان چرا در عکاست و اینحاال داد و فریاد میشود. مستقر می

                                                           
 گردند.)(اینها کرانند، الالنند، کورانند، و بازنمى 18سوره بقره آیه      12
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به هر حال بگذریم و برگردیم سر داستان آقاي آقائی به او گفتم با این تفاصیل این ما هستیم که باید شما را به راه 

 مسلمانی بیاوریم نه شما. چه به جا گفته مولوي:

  دارها بر آورد دُزد را شحنه                               معکوس شد کارهامدتی 

شناسد. گفت حرف همان است که گفتم و گرنه شتر دیدي ندیدي. گفتم خدمت به وطن و مردم که مسلمان و بهائی نمی

ایم و ل دشمن سپر کردهشوید به خاطر سینه ماست که مقاباگر شما در امن و امان هستید و سفیر و وکیل و وزیر می

کرد توانستیم به ایران برگردیم. صدام جرئت نمیایم تا در ایران بودیم و در خارج پاسپورت داشتیم و میجلوي آنها ایستاده

نگاه چپ به ایران بکند حال که نه در ایران هستیم و نه پاسپورت داریم که برگردیم. ببین صدام جرئت کرده و به ایران 

و صدها کیلومتر خاك این مملکت را هم گرفته. آقاي آقائی چند تا روزنامه آورد و نشان داد که صدام حمله کرده 

داد که واي به روزي که امام حکم جهادم دهد. ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. جنگ کورخوانده و شعارها را نشان می

 کنی فتنه و فساد از سراسر عالم.شهجنگ تا پیروزي. جنگ شرف ماست جنگ حیثیت ماست. جنگ جنگ تا ری

کنیم. بگذریم از این موضوع که حکم جهاد که هیچ صدها بار حکم جهاد دارند براي به زودي عراق که هیچ دنیا را فتح می

 سانت نتوانست جلو برود. 2هشت سال کامیون هاي پلو و خورش سبزي و بادمجون فرستادند و لشکرشان 

ها ساخته شد و چند سالی ادامه داشت تا آنکه بعدها به دید با پول بهائیان در زمین محبوبیبرگردیم به مسئله مدرسه ج

هاي خودشان را روانه قدر کم است که اهالی بچهها آنخاطر مهاجرت اهالی و کم بود بچه، بسته شد و اکنون عده بچه

 به دهات همه از گذشته در گرفته برکت را از آنها  کنند. اینها مدرسه را از بهائیان گرفتند و خداوندمدرسه ده واران می

 باید براي مدرسه به دهات دیگر بروند. هاکروگانی حاال آمدندمی کروگان به مدرسه خاطر

 سوزدنمی دیگر شب اما شبی سوزد اگر                   سوزدچراغ ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی

خواستند مالجعفر جاسبی گوئیا اسم آن اند نه آنکه آنچه بهائیان میگذاشته اسم این مدرسه را نه اسم قبلی که شمس بود

اند مدرسه مالک اشتر. مالک اشتر چه شرکتی در ساخت این مدرسه داشته؟ آیا شاگرد این مدرسه بوده؟ آیا معلم گذاشته

اند. مالک اشتر اصالً یمنی بود این مدرسه بوده؟ آیا در جاسب زندگی میکرده؟ یا خدمتی به جاسبی ها کرده است؟ خدا د

و در راه مصر مسموم شد و جزو آنانی بود که خانه خلیفه سوم عثمان را محاصره کردند و بیچاره را در حالی که قرآن 

داشتند گفتند ببینید حتی قرآن هم به خون او تشنه بوده. آلود را از جلوي او برمیخواند کشتند. وقتی قرآن خونمی

ل د هم علی حضرت گویندمی هاخیلی .میگذارند احترام او به و دارند قبول را او دنیا مسلمانان درصد 90 خلیفه اي که
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خوشی از او نداشته اگر واقعاً یار و یاور صمیمی بود او را در مرکز خالفت نگاه می داشت چون ظن این را داشت که طغیان 

کند و باعث مشکالت فراوان شود که شد او را به مصر تبعید کرد و چون از او راضی نبود در فرمانی که به اسم او صادر 

 بوده پیغمبر اولیه یاران از و بوده بزرگتر هم علی د که در پایه شخصی مثل او که از دهکرد، هزار جور پند و اندرز به او می

 و شد بسته مدرسه نهایتا حال هر به باشی داشته اي خورده شیشه اینکه مگر رسدنمی نظر به الزم زیاد اندرزها و پند این

هاي و باران از بین خواهد رفت و از زیر توده ادب روزگار، گردش اثر بر هم اسم آن نمانده باقی اسمی جز آن از امروز

ها آنطور که شیعیان ها نهایتاً حق و حقیقت ظاهر خواهد شد. مالک اشتر حقیقی جاسبیها و بغضخرافات و دشمنی

هاي مختلفی وجود دارد مالجعفر جاسبی است که مظهر شهامت، شجاعت، فداکاري و علم کنند هر چند روایتروایت می

 ود.و دانش ب

 

 

 داستان جاده ساختن آقاي سلیمی

گفتند آقاي ولی کسی بود که تمام عمر آقا ولی پسر قربانعلی را آورده که کمره کوه را چاله بزند و با باروت منفجر کند. می

مشغول هاي پدرم بود. همیشه بین جاده کروگان و واران تراش ماهري بود یکی از عموزادهاز جاسب بیرون نرفته بود. سنگ

مرد بسیار سخت کار و  ساختن وسائل سنگی بود مثل دستار و سرکو و سنگ آسیاب و سنگ قبر و وسائل دیگر

کشید که طول میرد. چند ماه کمی کار کوه پاي جاده کنار خشک نان کمی و آب کوزه یک با شب تا صبح از بود آزاريبی

غلطاندند. امکان اینکه دادند و میبردند به طرف آسیاب چندین نفر هل مییک سنگ آسیاب بسازد و وقتی سنگ را می

شد نتیجه چند ماه کارش سنگ ساخته شده در طول این مسیر شکسته شود زیاد بود و بیچاره اگر سنگ شکسته می

رسید. وقتی جاده ساختن آقاي سلیمی شروع شد صبح تا ارش به کسی نمیاي نداشت و آزیعنی هیچ ولی شکایت و گالیه

ها رفتند که سنگ جمع کنند و شن بکشند و پشت دیوارهاي مدرسه میزد و بعدازظهرها بچهشب براي او چاه باروت می

قی بروند. من که بچه رفتند از این پس از روي چارطاها که تا حال از زیر چارطاقی میرا پر کنند که اتوبوس و ماشین

ها را خطرتر است و چرا بچهکردم که این همه کار و بیگاري و مشکل براي چه؟ جاده زیر چارطاقی که کمبودم تعجب می

 روا بچه به که اجحافی و  کردندآورد گویا بزرگترها با او موافق نبودند و ضمناً اگر میاورد هم زیاد حرفش را گوش نمیمی

گفتند جاده اي که از زیر ها مینست به بزرگترها هم روا دارد. علت دیگر تغییر مسیر این بود که بعضیتواداشت نمیمی

https://www.30yaroon.com/moheb.html
https://www.30yaroon.com/moheb.html
https://www.30yaroon.com/moheb.html
https://www.30yaroon.com/moheb.html
https://www.30yaroon.com/moheb.html


176 

 حال هر  احترامی به آنهاست. بهآورد و این بیها و دود از سر آنها در میمیرود نزدیک قبور است و خاك روي سر مرده

زد با اینکه این چشمی بگیرد یکی از بچه بهائی را میخواست زهرهر وقت میه. بود آورده در را هابچه پدر سلیمی آقاي

جهت خود و بیها بد بود، بیکردند اوّل که معلم مدرسه جاسب شده بود خیلی با بهائیها از همه بیشتر کار میبیچاره

را (مهران یزدانی)زد که فکر زد. یک روز به خاطر هیچی آنقدر پسرخاله بیچاره مهاي بهائی را به قصد کشت میبچه

زنم او گفته بود آقاي سلیمی اگر مردي بزن و او مردیش را کردم زنده بماند. آقاي سلیمی تهدید کرده بود که ترا مینمی

ها او را زد که اگر یکی دوتا از معلمین مثل آقاي نامداري واسطه نشده بودند خیلی خوب ثابت کرد آنقدر جلوي همه بچه

 به طهران در سلیمی آقاي که کندمی تعریف مهران را نگرفته بودند، او را ناقص کرده بود. سالهاي سال بعد  و جلوي او

 .داشتند مکاتبه و مالقات یکدیگر با و بوده آمده او خانه

 

مهران  از کرد نگاه همه به لحظاتی اینکه از بعد شد کالس وارد زده سر سلیمی آقاي بود غایب نامداري آقاي که روز یک

 را براي همه بخواند و معنی کند. »ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی« خواست که بیاید شعر

آمد جلوي کالس بغل  از قیافه آقاي سلیمی معلوم بود که امروز برنامه اي در کار است مهران هم بدون ترس بلند شد و

بخاري روبروي همه ایستاد و مشغول خواندن شعر شد از اول تا آخر آن را هم را بدون غلط خواند و رو به آقاي سلیمی 

زبانی گفت کیف کردي دیدي چه قشنگ خواندم، آقاي سلیمی سري تکان داد و از نگاهش معلوم بود که کرد و با زبان بی

 کیف کردن تو هم میرسد براي همین از او خواست که حال شعر را معنی کند.گفت صبر کن نوبت با خود می

من پیش خودم فکر میکردم که این شعر خیلی ساده و سلیس و روان میباشد و نیازي به معنی کردن ندارد با این حال 

ه کند عکس العمل آقاي منتظر این بودم که معنی آن را از مهران بشنوم و از طرفی هم ترس از این که اگر مهران اشتبا

 سلیمی چه خواهد بود.

 مهران شروع کرد خیلی با اطمینان گفت:

 آقاي سلیمی ملکا ذکر تو گویم یعنی آقاي سلیمی ملکا ذکر تو گویم آقاي سلیمی

 که تو پاکی و خدایی یعنی این که آقاي سلیمی تو پاکی و خدایی آقاي سلیمی

 م جز به همان ره آقاي سلیمی که تو هم راه نمایی آقاي سلیمینروم جز به همان ره یعنی آقاي سلیمی نرو

  خالصه در طول چهار بیت نه تنها شعر را معنی نکرد بلکه اسم آقاي سلیمی را اول و آخر هر کلمه چند بار تکرار کرد .

https://ganjoor.net/sanaee/divans/ghgh/sh203/
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کرده اي تو اسم  ي سلیمی که منتظر بهانه اي براي تنبیه مهران بود گفت این چه نوع معنی کردن است ما را مسخرهآقا

سلیمی را بیش از پنجاه بار در این چند بیت تکرار کرده اي اینم شد معنی کردن شعر و سپس دست به چوب برد و تا 

دستش میرسید به حساب ایشان رسید که هم خیلی غم انگیز بود و هم خیلی خنده دار... غم انگیز از ظلم آقاي سلیمی و 

 اشعار که آنروز از مهران آموختیم و هنوز هم یادمان هست.خنده دار از سبک جدید معنی کردن 

 

هاي بهائی با اینکه درسشان از همه بهتر بود را رفوزه کرده بود. حتی از حدود سی نفر یکی هم قبول یکسال، تمام بچه

سلیمی را حواله خدا هایش همه رفوزه شده بودند. آقاي نشده بود. من به خانه آمدم مادرم خیلی ناراحت بود چهارتا از بچه

گی مال بچه اند. پدرم گفت براي چی ناراحتی، رفوزهها همه رفوزه شدهداد که پدرم رسید. پرسید چی شده گفت بچهمی

اند ها که کاري ندارند بگذار بروند مدرسه حاال که رفوزه شدهاند. ایناند که شدهمدرسه است نه براي من و تو. رفوزه شده

مدرسه برایشان بهتر است. برادر من آنقدر درسش خوب بود که وقتی کالس سه بود اگر کالس باالتر معلم روند. بیشتر می

 کرد آن سال او هم رفوزه شده بود.نداشت آقاي سلیمی او را معلم کالس چهار می

شوئی رفتن را دستشد. یک روز آداب آقاي سلیمی این اواخر مدیر مدرسه شده بود هر کالسی اگر معلم نبود او معلم می

شوید و خداوند روز قیامت آتشی ها اگر ایستاده این کار بکنید به عذاب الهی دچار میداد که بچهها توضیح میبراي بچه

ها درس اخالق کند. من که جمعهآید و این کار را چندین بار تکرار میگذارد که از کف پاي شما در میروي سر شما می

تر است و تمام این کائنات را با دادند که خداوند ارحم الراحیم است از هر پدري به انسان مهربانمیرفتم و به ما یاد می

ها خلق کرده و حتی گرگ بیابان را هم این نظم و ترتیب و زیبائی و لطافت خلق کرده انواع و اقسام آالء و نعم براي انسان

طر کار به این کوچکی، یک طفل معصوم را بدین وحشتناکی دهد چطور به خافراموش نکرده و مواظبش هست و غذا می

دهد این اشخاص بیایند و این خرافات را پخش کردم که چطور دولت اجازه میکند. از این رو من تعجب میمجازات می

 گیردتومان حقوق می 600گفتند آقاي سلیمی ماهی ها را خراب کنند و کلی مواجب هم بگیرند. میکنند و ذهن بچه

گیرد، گفتند کدخدا خیلی حقوق میانداز کند. میتوانست پسهیچ خانواده معمولی در ده حتی در طول سال اینقدر نمی

تومان بود. به هر حال جاده درست کردنش بهتر از درس دادنش بود. وقتی در مسیر جاده واران  600حقوقش سالی 

 براي من روز آن. کنندمی پیدا را نفر یک استخوان دبو خاك کندن مشغول راست دست بهائیها  روبروي قبرستان

 را آن سلیمی آقاي شد پیدا هااستخوان اینکه محض به گفتندمی بقیه ولی ندیدم خودم چشم به و بودم نرفته سازيجاده
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نظر کرده بود. از بزرگترها که پرسیدم برداري در آن منطقه صرفت احترام مرده واجب است و از خاكگف و کرد خاك

اند که اینجا یک قبرستان بوده ولی مطمئن نبودند که مال چه مذهبی و چه گروهی بوده آیا گفتند آنها هم شنیده

ها. کردند یا گروهی دیگر مثل یهودينجا خاك میها ایها، آیا زرتشتیها بوده آیا قبرستان قدیمی شیعهقبرستان سنی

اند. گذشته از وقت مردم جاسب یکدست نبودهکس جواب درستی نداشت ولی این معلوم و حتمی است که هیچ هیچ

گفتند از هفت ده هاي مختلف اسالم حتی در این اواخر در بیجگان چند خانواده یهودي مقیم بوده اند. بزرگترها میفرقه

اند. ها بوده که به مرور زمان به خاطر ظلم اهالی تقیه یا تغییر دین داده یا کشته یا فراري شدهبیجگان ده یهودي جاسب،

 و صوفی بعضی شیخی، ها بعضی. بودند شده تقسیم گروه سه به اهالی همین کروگان خودمان تا آمدن مالحسین، 

گروه ها بسیار کم بودند آنان که واقعاً دنبال دین و احکام آن  این از و دانستهمی خالص شیعه را خودشان بقیه و درویش

نویسد براي دو ماه در موقع رمضان در کروگان جاسب بودم. آقا ضیاء جمالی اهللا منتظري در خاطرات خود میبودند. آیت

کس شتم و هیچگیرد. فردا در مسجد این مطلب را با مردم در میان گذاکس روزه نمیبه من گفت اینجا جز من هیچ

در سراسر ایران هیچ ده، شهر یا منطقه اي در چهل سال  مخالفتی نکرد به این معنی که حرف آقا ضیاء درست بوده است.

 .اي خواهم نوشترا در ضمن مقاله گذشته به اندازه جاسب در سرنوشت ایران و ایرانی تاثیر نداشته و توضیحات آن

اند آمدن مالحسین هم یک دلیلش این بوده که گروهی شیخی مذهب و پیرو شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بوده

ها یا توان غیر از بقیه شیخ ابراهیمیکشیدند و از این گروه میهر لحظه انتظار ظهور موعود را می 1260که در حوالی 

شود که اي ها را نام برد که مالحسین به خانه آنها رفته و موفق میها و سید نصراهللا بزرگ خاندان دروازهبزرگان قربانی

اش میر ابوطالب و میرجمال و همگی را مؤمن کند که متأسفانه بعدها به سید نصراهللا و پسرش میرزا هادي و برادرزاده

ولی با این حال هنوز گروهی از این خاندان  اندفراموش کرده چیز راخاطر تضییقات و فشارهاي زیاد تبري جسته و همه

 صاحب گویندمی و عالِم آدم نصراهللا سید اند.باشند و از بوته امتحانات سرافراز بیرون آمدههستند که بهائی و مؤمن می

کند و حتی به افتخار کند و دعوتش را قبول مینوازي کرده و او را حفظ میهایت از مالحسین مهماننبی و بود کرامت

هایش میرزا هادي و میر ابوطالب و صدرالدین نیز الواحی از حضرت عبدالبهاء براي آنها نازل شده ولی شیخ ابراهیم بچه

 کند.قبول نکرده و مخالفت می

 )مولوي( تبر جز نشکافدش که هیزم نه                                   پریشان شود گل به باد سحر

فهمند و با گیرد وحقیقت را میاند و خیرخواه عموم، زود تحت تأثیر قرا مینیتها که قلب صافی دارند و خوشبعضی

https://www.30yaroon.com/honarha.html
https://www.30yaroon.com/honarha.html
https://www.30yaroon.com/honarha.html
https://www.30yaroon.com/treeheritage.html
https://www.30yaroon.com/treeheritage.html
https://www.30yaroon.com/treeheritage.html
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افتند و وقتی که بیها باید سالها بگذرد، بخشکند و شوند و بعضیکوچکترین نسیمی مثل گل شکفته و خندان می

کنند. من هنوز جا نماز میر جمال را دارم؛ پدرم با اینکه بارها خواهند حواله آتششان کنند با تبر روزگار سینه باز میمی

گفت که این جا نماز کرد و میهمه چیز او را بردند و غارت کردند و آتش زدند هیچ وقت این جا نماز را از خود دور نمی

   وده، مال میرجمال ب

 )مولوي(اي دیده را ما جان جان تو پس                         چه که صاحبِ آن یار ما را دیده ایی

اند گروهی جزو صوفیه و درآویش بودند که شیخ حسین علی پدر کاشفی رئیس نوشتم که مردم جاسب یک دست نبوده

د. شیخ عبدالرحیم کلی پول از عبدالصمد همدانی که آنها بود. خانقاهی داشت که پدربزرگش شیخ عبدالرحیم ساخته بو

سازد و بعد به دست پسرش آید و خانقاهی بزرگ میگیرد و به خاطر بسط فرقه صوفیه به جاسب میدر عتبات بوده می

م و د این تمام بعد و بوده زنده قمري 1305  سال تا او و است هاي صوفیهز قطبسپارد که یکی اشیخ محمد جاسبی می

سپارد و این شخص در ظلم و جور و ستم و نامردي جایزه نوبل را نصیب خود دستگاه را به پسرش شیخ حسینعلی می

کند(اشاره به ظالم بودن شیخ حسینعلی). نویسنده این مطالب حدود چند صد صفحه مدارك از شکایات اهالی جاسب می

 باشد.اختیار دارد که گواه این امر می از این مرد به اولیاي امور و مجلس شوراي ملی در

 و بوده عتبات اوّل طراز علماي از یکی که گیردمی همدانی عبدالصمد شیخ از را پولها وقتی عبدالرحیم شیخ او پدربزرگ 

 وسیله بدین عبدالرحیم و. شودمی کشته غدیر عید روز در کنندمی حمله کربال به هاوهابی وقتی قمري 1216 سال در

شود و دم و دستگاهی در کروگان رده و کسی نبوده که دگر پولها را به او پس بدهد و همه مال خودش میآو شانس

سازد. سر دیون را گرفته و پس از آن درآشنون و کلی چیزهاي دیگر. این کند. کلی امالك و مزرعه و کاخ میدرست می

نایتی نبوده که نکرده باشند. همانند شاه اسماعیل که او هم ها هر وقت به پول و قدرت و جاه و مقامی رسیدند جصوفی

اند که بالي جان مردم صوفی بوده و در گلستان الهی این قوم صوفی از هزار سال گذشته همیشه حکم خاري را داشته

 است. بوده

کنند و در عرض چند میقمري وهابی هاي سعودي با دوازده هزار سوار غدار به کربال حمله  1216بلی روز عید غدیر سال 

کنند و به خانه شخ کشند و مرقد امام حسین را کامال خراب میساعت هفت هزار نفر از علما، طالب و اهالی را می

نمایند. این عبدالصمد عبدالصمد رفته و او را صدا میزنند. که از خانه بیرون بیاید و دم در فی الفور روانه سراي باقیش می

شته، یکی حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم ایران و یکی هم پدر بزرگ شیخ حسینعلی جاسبی بنام دو شاگرد معروف دا

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%87__%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7_.jpg
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 شیخ عبدالرحیم.

شود. شود میرزا آقاسی زن و بچه او را بر داشته و براي حفاظت و اسکان آنها روانه همدان میوقتی عبدالصمد کشته می

و ببینید شیخ عبدالرحیم همکالسی و رفیق او چه ذوق زده شود حاجی میرزا آقاسی بعد از چندي صدر اعظم ایران می

 اینها. کنندنمی که جنایاتی چه نوه و پسر و پدر این جاسب در او حمایت به و  شود که رفیقش صدر اعظم ایران شدهمی

 .را ایران اعظم صدر و کنندمی خراب را جاسب

توضیح خواهیم داد ولی پسرش کاشفی این اواخر متنبه داستان شیخ حسینعلی و پدرش شیخ محمد را بعداً به تفسیر 

ها مخالفتی نداشت و هر چه پدر و پدربزرگ جمع کرده بودند از سوراخ وافور به هوا فرستاد با این حال شده بود و با بهایی

 داد.اگر کاري از دستش میامد براي بهائیان انجام می

ها و دند و بهائی شدند مانند حاج درویش بزرگ خاندان ناصريبعضی از این دراویش هم دعوت مالحسین را قبول کر

اي که نفر از بهائیان در طی نامه 16 ها که شیخ حسینعلی آنقدر او را زد که در زیر شکنجه فوت کرد و این مطلب رااعالئی

 .نداد اثر ترتیب کسی نهایتاً که کنندمی کمک تقاضاي و انداند به مجلس شوراي ملی نوشتههمگی مهر کرده

اند به دیانت جدید اي از هر سه گروه شیخیه، صوفیه و شیعه که در کروگان کنار هم بودهخالصه با آمدن مالحسین عده

و باید حق از ناحق و کاه از گندم و طال از خاك شوند و چون روز امتحان فرا میرسد شوند و از طرفداران آن میمؤمن می

شان خیلی بیشتر است طرفدار شمر و خولی و ابن زیاد و گروه شوند. گروهی که عدهجدا شود، مردم کروگان دو دسته می

 شوند.شده و طرفدار حق و حقیقت و پیام مالحسین میکمتر که به هزاران قتل، غارت و بال دچار و نهایتاً در محل آواره 

 نما و حیاتست زیشان را مرده                            هین که اسرافیل وقتند اولیا

 بدن اندر آوازشان ز جهد بر                             هاي مرده اندر گور تنجان

 )مولوي( خاستیم بر همه آمد حق بانگ                              ما بمردیم و بکلی کاستیم

برگردیم به داستان آقاي سلیمی وقتی اسکلت انسانی را پیدا کرد فوري خاك برداري را متوقف کرده و گفت که احترام 

یادم میآید مسجدي که در ایستگاه اتوبوس بغل خانه امجدي و روبروي باغ آورده  1342مرده الزم است. تقریبا در سال 

اي بیش نبود را جزو ایستگاه بزرگتر کنند و قسمتی از مسجد که خرابهگیرند که ایستگاه اتوبوس را بود مردم تصمیم می

بینند که سرداب پر از استخوان است فوري در سرداب کنند. بعد از مقداري خاك برداري به سرداب مسجد میرسند و می

داب مسجد چکار پرسند که اینهمه استخوان زیر سرها میشوند. از بزرگتررا بسته و از گسترش ایستگاه منصرف می

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/yaelamoon
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/yaelamoon
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 در و بودیم آسیابان  میالدي1890گوید من و سید علی جمالی در قحطی سالهاي حوالی کند؟ سید جواد ارشدي میمی

 جمع را ها مُرده ده در و داشتیم نمیري و بخور نان آسیاب داشتن بخاطر نفر دو ما مردندمی همه که بزرگ قحطی

گذاشتیم و با یک طناب انی از آنها چیزي نمانده بود روي هم میاستخو جز که را مُرده تا چند ها وقت بعضی. کردیممی

گفتی که گذاشتیم. کسی توان کندن قبر و دفن کردن نداشت. اگر به پدري میآوردیم توي این سرداب میبستیم و میمی

 گفت چه کنم من خودم هم توان بلند شدن ندارم.پسرت مرده و کاري بکن می

 عشق کردند فراموش یاران که           شد اندر دمشق چنان قحط سالی

 نخیل و زرع نکردند تر لب که            چنان آسمان بر زمین شد بخیل

 یتیم چشم آب جز آب، نماند                 هاي قدیمبخشکید سرچشمه

 روزنی از دودي برشدي اگر                         نبودي بجز آه بیوه زنی

 سخت درمانده و سست بازوان قوي            درویش بی برگ دیدم درختچو 

 ملخ مردم خورده بوستان ملخ               نه در کوه سبزي نه در باغ شخ

 )سعدي( پوستی استخوان بر مانده او از               در آن حال پیش آمدم دوستی

گردد که زیر سر این علماي اعالم بوده. از شود مشخص میتمام این قحطی ها و شیوع امراض و وبا اگر خوب تحقیق 

جنگ روس تا وباي معروف که یک سوم مردم ایران نابود شدند و قحطی و فقر و بیکاري که دامن گیر همه بود یا زیر سر 

 دو و خواسته ایرانیان براي بیزوال عزت حق. بوده غیره و مال محمد ممقانی یا و احمد نراقیمال  محمد مجاهد یا زیر سر

راز شود و این حضرات سراف و آباد و شود عالم قبله و مرکز ایران که کرده انتخاب ایرانیان میان از را الشان عظیم پیغمبر

ها را بسته، کشتند، سوختند و جهل و نفرت و فقر را دامن گیر ایرانیان کردند. در هر گوشه و کنار این خاك تمام در

 هاي ناگفته نهفته است.داستان

زدیک ن حصار پشت باالي. کاشتندمی را اطرافی هاي زمین بود زیاد آب که وقتی بهار فصل در بودم جاسب در که وقتی 

قنات بوشیق زمینی بود که کسی در آن کشت و کار نمیکرد. علت آن را از پدرم پرسیدم و او پاسخ گفت که اینجا 

کنند. اینجا قبرستان گروهی بوده که کسی از قبرستان قدیمی است و اینجا مردم به احترام این قبور کشت و کار نمی

ها هیچکدام به طرف قبله اند چون جهت قبرت که مسلمان نبودهتاریخ آن اطالعی ندارد ولی آنچه واضح است این اس

https://www.30yaroon.com/ahmad-naraghi.html
https://www.30yaroon.com/mohamad-mamaghani.html
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 .کردمی زمزمه را شعر این مطمئنا داشت زبان جاسب خاك اگر بله  نیست.

 گلویی از پایین رفته کی استخوان پر لقمه          استخوان نامداران جهان پر گشته خاکم

اش را عوض کرده بود. آمده این اواخر او بکلی عوض شده بود خانهنوشتم مجددا از مطلب دور افتادیم از آقاي سلیمی می

ها بعداً خانه عمه بدیعه بغل منزل بود در محله باال که محله بهایی ها بود ساکن شده بود. اول رفته بود خانه وجدانی

ت و به حمام دوشی که مال ها بود نمیرفاي پایین که مال مسلماناهللا یزدانی را کرایه کرده بود دیگر حمام خزینهرحمت

ها بود میرفت. کلید مدرسه را از روي اعتماد به منوچهر رفیعی سپرده بود و خودش و زنش دیگر مسجد نمیرفتند بهائی

کنند که چه جور وقتی پرسیده بودند گفته بود این مسجد فقط جاي توطئه است و جاي روحانیت نیست فقط توطئه می

ا بگیرند. به پدرم گفته بود اگر چهار تا آدم درست حسابی تو این ده باشد همه آنها بهائی مال و حال و جان بهائیان ر

 این ولی بود کرده خاك هاوجدانی باغ توي اطاقش پایین را یکی حتی شدندمی فوت بچگی در او  هايهستند. اکثر بچه

ها را مسلمان کند. خواست همه بچهها نمیمقدی مثل دیگر بودند شده بزرگ هایشبچه از تا چند بود شده محب که اواخر

خواست مسلمان کند و ببرد مسجد از این رو همه را در حیاط مدرسه جمع ها را میآید یک روز هم بچه بهائییادم می

زد و این شعر را هاي بهایی این کار را نکردند. هی قدم میکرده بود که وضو بگیرند و بروند مسجد هیچ کدام از بچه

 خواند:می

 شو اطاعت پابند             از خیره سري بگذر

 شو جماعت همرنگ          خواهی نشوي رسوا

کرد با زور و توپ و تشر و تکان کسی گوش نکرد و چون دید تیرش کارگر نیست دیگر تکرار نکرد. چقدر ساده فکر می

آمد. موقع من در بچکی زیاد از مسجد خوشم نمیشود کسی را به زور به مسجد برد. دادن ترکه درخت سنجد که نمی

کردند یا طوري کردي دنبال میزدند یا توهین یا اگر فرار میشدیم یا سنگ میعزاداري هر وقت از جلوي مسجد رد می

 زد.کردند که هر فکري به سرت میچپ چپ نگاه می

انداخت که آستین باال زده تا کارد و چاقوي ها میقصاب زدند که وضو بگیرند. انسان را یادها را باال میموقع نماز آستین

 خونین را در آب بشوید. این دو صحنه بسیار به هم شبیه بودند.

ها با سر و سینه زدند. قَمه در دست مثل آن قصابکشیدند، زنجیر میها در مسجد میوقتی موقع عزاداري بود چه نعره

هاي نتراشیده واقعاً وحشتناك بود. انسان هاي خشمگین و عرق کرده و ریشافهریختند با آن قیخونین از مسجد بیرون می
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 انداخت:را به یاد شعر فردوسی درباره حمله اعراب می

 بهرگانبی شرم و دانائی ز                                           چهرگاناز این مار خوار اهرمن

کند. دهد این کارها را نمیري کرد. انسان عزیزترین کس خود را از دست میشود باید اینطوري عزاداحاال یکی کشته می

گویند شمر دائی حضرت عباس بوده. شمر تازه این موضوع بیشتر از هزار سال پیش بوده، یک دعواي خانوادگی بوده می

کرده. دائی ما هم بهتر از این برادر ام البنین و حضرت عباس، پسر ام البنین بوده. دائی زده مَشک خواهر زاده را سوراخ 

ها نبود حاال هر کاري کرده کرده، این کارها دردي را دوا نمی کند. هیهات، هیهات که این قوم با این مملکت و ملت چه

خوردند و حسادت کردند از آن ملک آریایی که مرکز و منشأ علوم و فنون و مدیریت و کشورداري بود که همه حسرت می

 ایمبه کجا رسیدهبردند ببین می

 ومحنت غم سراسر بوم کهن خاك این                       بردنند از این خاك فالکت زده نعمت

 ماند جا به بیمار و آفت از پر باغ یک                          از هیبت تاریخیش آوار به جا ماند

 د مرد عزادار به جا ماندص که افسوس                         از طایفه رستم و سهراب و سیاوش

 )صدیقی هیال( ماند جا به انکار غفلت و غضب و جهل                         در مملکت فلسفه و شعر و شریعت

خواستند تعزیه بخوانند. تنها مشکلی که داشتند این بود که چه کسی امام حسین بشود. کسی که در نقش شمر وقتی می

گفتند جمالی براي ازي کند داوطلب زیاد بود. پیدا کردن آدم براي امام حسین مشکل بود. میو خولی و سنان باید نقش ب

خواستند انتخاب کنند، او این نقش بهترین کس است ولی حیف که بهائی است حتی وقتی کدخدا یا رئیس براي ده می

ها را که کردند. صادقیبهائی نبود اعالن میگذاشتند و نفر بعدي را که آورد ولی فوري او را کنار میبیشترین رأي را می

اش نگاه داشته بود ها یعنی همان کسی که در صحراي کربال سر امام حسین را شب در تنور خانهگفتند خولیهمه علناً می

نویسد که روز آخر شکراهللا صادقی و علیرضا صادقی که دو که ببرد پیش یزید و جایزه بگیرد. جمالی در خاطراتش می

ي زیادي به خانه ما ریختند که امروز یکی باید کشته شود. علیرضا صادقی همان کسی بود که رادر بودند سرکرده عدهب

شد را تبدیل به تل خاکی کرد و بعداً صاحب اش تشکیل میخانه زیباي عبدالحسین یزدانی که جلسات قشنگی در خانه

ه جنب این خانه بود، خراب کرد و کدوزارش را توسعه داد و گویا کاشت و بعد حمام بهائیان را کشد و تا مدتی کدو می

 دنیا به او زیاد وفادار نبود و ناکام مانده و تخم کدو نخورده راهی سراي باقی شد.
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 )مولوي(عذار بر دمیده سپیدتان اي گیرید پند                     پند گیرید اي سیاهیتان گرفته جاي پند

 معلمی حق داشتم دوست را او ولی ترسیدممی او از خیلی اینکه با اواخر این من  داستان آقاي سلیمی،برگردیم مجددا به 

 و بود داده روش تغییر نهایتاً سلیمی آقاي. بود جدي و منصف انسانی و بود کشزحمت خیلی داشت ما یکایک گردن بر

شد اهالی بیکار ننشستند و ل به انگور میتبدی وجودش غوره داشت کم کم چون و بود معاشر و مأنوس بهائیها با بیشتر

توطئه کردند و دولت را مجبور کردند که منتقلش بکند. من دیگر او را ندیدم و نفهمیدم که نهایتاً کجا رفت با اینکه 

 .هست یادم به او از  همیشه دعاي خیر ما بدرقه راه اوست ولی همیشه این خاطره

داد مداري بود . چند روزي رفته بود مرخصی، آقاي سلیمی جاي او درس مینا آقاي معلم بود آخر سال که ششم سال 

داد. آن روزي که معلم ما رفته بود گفتند خودش بیشتر از کالس چهار نخوانده ولی کالس پنج و شش را هم درس میمی

شوید. دوست ارغ التحصیل میها امسال شما فسر کالس حاضر شد. چون برنامه نداشت که چه تدریس کند، گفت بچه

خواهید چکاره بشوید. این تکلیف فرداي شماست. این انشاء را بنویسید و بیاورید. من هرچه دارم بدانم که در آینده می

خواهم چکاره بشوم چیزي به فکرم نرسید. رفتم پیش پدرم و از او پرسیدم که آقاي سلیمی از ما خواسته فکر کردم که می

خواهم خادم عالم انسانی بشوم. گفتم خادم عالم خواهید چکاره شوید. او فوري گفت بنویس مینده میکه بنویسید آی

انسانی یعنی چی؟ هر چه پدرم گفت من کمتر فهمیدم. باالخره گفتم کلمه به کلمه بگو من بنویسم و او گفت و من 

وّل تا آخر خواندم نه خودم فهمیدم چی خواندم نه نوشتم. فرداي آن روز موقع خواندن انشاء رسید اوّل نوبت من بود از ا

العمل او بودم که چه خواهد گفت. به من خیره شد و چیزي ام. منتظر عکسمثل اینکه آقاي سلیمی فهمید من چه نوشته

یکی  خواهید چکاره شوید.ها را یکی یکی صدا زد که بیائید و بگوئید که مینگفت و با دست اشاره کرد برو و بشین و بچه

خواهم بروم طهران دکان ترشی فروشی عمویم کار کنم. دیگر دکان حلوائی برادرش در قم را نوشته بود. نوشته بود می

خواهد شاگرد شوفر بشود که باالخره شد و گویا دیگر می خواست امنیه بشود یکی مؤذن. داوود هاشمی نوشته بود که می

کنم هنوز هم خواهد متولی مسجد بشود که فکر میدایت نوشته که میکند. پسر حاجی ههنوز هم در جاسب شوفري می

 در جاسب همین کاره است.

جناب سلیمی که با خواندن این انشاءهاي نمونه به کلی دمق شده بود، رو به همه کرد و گفت یکی از شما نباید بنویسد 

حاصل عمرش در این سالها در این نقطه  خواهم ادامه تحصیل بدهم؟ و سرجایش نشست و زیاد خوشحال نبود کهکه می

شور بوده. از جایش بلند شد و به پسر میرزا نصیر که از واران آمده بود و از دور افتاده تربیت یک مشت مؤذن، امنیه و مرده
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خواهی چکاره شوي. او آمد و به سرعت سه صفحه را اي، تو بیا بخوان ببینم میهمه هیکل دارتر بود که تو چه نوشته

خیلی قشنگ خواند. موضوع انشاء او تعریف بهار بود. وقتی تمام شد آقاي سلیمی گفت که این هیچ ربطی به موضوع 

خواهم مثل بهار بشوم. خواهی چکاره بشوي. او گفت من چون بهار را خیلی دوست دارم میاي که مینداشت. تو ننوشته

آقاي سلیمی گفت آفرین آفرین چقدر قشنگ خواندي. چه ربط همه جا را سبز و خرم کنم، همه جا را تر و تازه کنم. 

بدهم که بروي به پدرت نشان بدهی.  20اي. حاال انشاءَت را بده که یک آفرین و صد آفرین بنویسم و نمره قشنگی داده

ر است. از اي براي من بس است و از نمره بیست هم باالتکه اینقدر تعریف کردهپسر میرزا نصیر گفت خیلی ممنون همین

آقاي سلیمی اصرار که انشاء را بیاور و از او اصرار که نه الزم نیست. آقاي سلیمی بلند شد و سه ورقه را گرفت تا نمره 

ها افتاد ماتش زد. چون آقا پسر حتی یک کلمه هم ننوشته بود و همه سه صفحه را از بر که نگاهش به صفحهبدهد همین

اي آن هم دروغ بود و هیچی اراحت شد که تو که چهار کلمه درست و حسابی نوشتهخوانده بود. آقاي سلیمی یکمی ن

 ننوشته بودي. برو مرتیکه برو سر جایت بشین.

دانم شد. وقتی آمدم خانه پدرم گفت آقاي سلیمی درباره خواست بشود تا آنجا که من میبه هرحال هرکسی هرچی می

ام. گفت مگر چطور خواندي. گفتم اتفاقاً خیلی خوب خواندم. ی نوشتهانشاءت چی گفت. گفتم اصالً نفهمید که من چ

ام. شما نباید طوري انشاء بگویی که مردم گفت پس چرا نفهمید. گفتم براي اینکه خودم هم نفهمیدم که چی نوشته

محبت و حضرت  توانید خدمت کنید و خدمت یعنیبفهمند. آخر این خادم عالم انسانی یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه تا می

 ترین شخص روي زمین باشد.فرمایند که شخص بهائی باید مهربانعبدالبهاء می

 شود زرین مسها محبت وز           از محبت تلخها شیرین شود

 شود شافی دَردها محبت وز             ازمحبت دُردها صافی شود

 شود می مل ها سرکه محبت وز          از محبت خارها گل می شود

 شود می بختی بار محبت وز          از محبت دار تختی می شود

 شود می گلخن روضه محبت بی      از محبت سجن گلشن می شود

 شود می حوري دیو محبت وز           از محبت نار نوري می شود

 شود می آهن موم محبت بی       از محبت سنگ روغن می شود
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 شود می هادي غول محبت وز        از محبت حزن شادي می شود

 شود می موشی شیر محبت وز         از محبت نیش نوشی می شود

 شود می رحمت قهر محبت وز         از محبت سُقم صحت می شود

 شود می بنده شاه محبت وز         از محبت مرده ، زنده می شود

 کی گزافه بر چنین تختی نشست     این محبت هم نتیجه دانش است

 گفت. بود همین اش خالصه گفتم آنچه هم اولش گفت. گفتیمی اوّل را این خوب گفتم. خواند را مثنوي آخر تا و 

 آورد شانس و داد فحش تا چند گفتم. گفت چه سلیمی آقاي گفت. نصیر میرزا پسر گفتم. بود نوشته کی را انشاء بهترین

 بهترین انشاء بود چون هیچی ننوشته بود. فت مگر چه نوشته بود. گفتم انشاءَشگ. نخورد مفصلی کتک که

 

 جاسب در اخالق درس هاي کالس و بهائیان

به قلم یکی از بهائی زاده ها که از ذکر نام او خودداري می کنیم آن را به نام خاطرات یک  1357سال قبل تا سال  65از  

بهائی زاده کروگانی می نامیم. در زمانی که خودم را شناختم و دیدم پدر و مادرم هر روز 

صبح و شب نماز و دعا و مناجات می خوانند و دیدم بزرگترهاي ما جوانان و نوجوانان در 

همراه مادر می رفتیم با چه صوتی مناجات می خوانند و در قلبم می گفتم  جلساتی که

خدایا کی بزرگ می شوم تا من هم خودي نشان دهم. بچه اي باهوش بودم و پنج شش 

ساله بودم که مادرم بنده را به درس اخالق برد. درس اخالق کجا تشکیل میشد؟ در 

خانه اي بسیار بزرگ را احباي جاسب به نام مدرسه ساخته بودند که وسط آبادي کروگان، روبروي حسینیه و آب انبار 

وقتی مدرسه شمس در کروگان را از آقاي سید عباس حقگو اجاره می کنند دولت اینجا را تعطیل می کند و جمعه ها در 

باسواد و  آنجا کالس درس اخالق برپا بود. کالس هاي درس اخالق زیر نظر محفل مقدس روحانی بود و هر کس را که

مطلع و الیق بود، انتخاب می کرد و آن عزیزان با اینکه کار داشتند افتخاري بدون چشم داشتی به بچه ها درس می 

دادند. اولین معلمی که بنده شناختم و او را دیدم، سید رضاجمالی و بعد شمس اهللا رضوانی بودند که این دو بزرگواران 

 اخالق درس    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/500056329_orig.jpg
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نه اي برخوردار بودند و همه بچه ها را اوالد خود می دانستند. در هر کالس درس مطالعات عمیقی داشتند و از اخالق حس

اخالق بچه هاي ایشان هم بودند ولی تفاوتی در بین نبود. به یاد دارم در اولین جلسه درس اخالق معلم عزیز که یک عمر 

ه خوب بهائی باید صبح که از خواب مدیون و مرهون او هستیم، بودیم و راجع به پاکیزگی انسان به ما درس داد که بچ

بیدارمی شود به مادر و پدرش اهللا ابهی بگوید و بعد دست و صورت خود راشسته و قبل از صبحانه دعا و مناجاتی را که 

سال پیش می فرمود بهتر  65حفظ نموده با صداي بلند و دلنشینی بخواند که دیگر خواهر و برادرها یاد بگیرند. البته در 

و صورت خود را با آب و صابون بشوئید و بچه ها هم یک صدا می گفتند چشم. آقاي جمالی می فرمود در  است دست

هفته یک بار مرتب ناخن هاي خود را بگیرید که زیر ناخن ها میکروب جمع نشود. یکی از بچه ها پرسید: میکروب 

یند ولی همراه غذا داخل معده می شوند چیست؟ فرمود: میکروب ها موجودات کوچک و ریزي هستند که به چشم نمی آ

و باعث مریضی می گردند. بعد فرمود: دست و صورت را که روزي سه بار حتماً باید بشوئید، پاهایتان را در تابستان هر روز 

و در زمستان هفته اي سه بار با آب نیمه گرم بشوئید. این قسمت نصیحت جسمانی بود، اما از نظر روحانی به ما آموخت 

ه انسان باید همیشه با ادب باشد و با یکدیگر ارتباط داشته باشد و به همه احترام بگذارد. اولین چیزي که همه شما بچه ک

هاي عزیزم هرگز نباید فراموش کنید به والدین و احباء و بزرگترها اهللا ابهی بگوئید. اگر پیرزنی یا پیرمردي نشنید، دو 

وند و هم شما یک ارتباط روحانی برقرار کردید. همه می دانید در این ده کوچک اکثراً مرتبه بگوئید و هم آنها دلشاد می ش

باهم فامیل هستیم و تعدادي مسلمان و تعدادي بهائی هستند. باید به همه احترام بگذاریم و به هر مسلمانی که می 

اگر عصر بود عصر شما بخیر. جواب  رسیم، سالم بگوئیم و در جواب خواهند گفت علیک سالم و بگوئید صبح شما بخیر یا

می شنوید عاقبت شما بخیر و چقدر این روابط عالی است. همه می گفتیم چشم و ایشان می فرمود اهللا ابهی و سالم را که 

یاد گرفتید حاال باهم یک مناجات یاد می گیریم. البته همه قلم و کاغذ نداشتند و نمی توانستند بنویسند و باید حفظ می 

 .کردند

را چند بار همراه ما با چه صبر و حوصله  "هواهللا پروردگارا پرتوي از شمس حقیقت بر این انجمن زن تا نورانی گردد ع ع"

اي کلمه به کلمه خواند. وقتی به خانه رسیدیم در دلمان خواندیم و از حفظ شدیم. در این جلسه چون همه مناجات بلد 

اجات خاتمه را گفت اگر کسی می خواهد بخواند. خدا اقدس خانم دختر امراهللا نبودند خودش مناجات شروع را خواند و من

رزاقی که در جوانی صعود کرد را رحمت کند، او مناجاتی از حفظ خواند و این امر باعث شد ما هم همان روز مناجات را 

ودند. در اطاق درس اخالق حفظ کنیم. در مدرسه اي که درس اخالق تشکیل شده بود، پیرمرد و پیرزنی نورانی ساکن ب
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 اخالق درس کالس  بخاري اي بود که در آن چوب می گذاردند. قبل از کالس درس خانه خیلی گرم بود. البته در جاسب

ی بخاري زندگ در بار اولین. بود خاموش بود، آنجا در که اي بخاري و بود مالیم هوا مهر ماه. گردید می تشکیل مهر اول از

بعد در مدرسه شمس دیدیم. این پیرمرد عزیز حاجی خلیل پدر عبدالحسین و رحمت اهللا و شمس اهللا را آنجا دیدیم و 

یزدانی بود و خانمش عمه نبات که چهره اي به یادماندنی و نورانی و با محبت داشت. او آمد گفت آقا رضا چاي دم کردم و 

ه جاسبی ها میگفتند دنشان را را شیرین کنند. بسیاري از نقل هم دارم بدهید به این نوگالن دهانشان را شیرین کنند. البت

حرف ها خالصه می شد یا جاي حرف ها عوض می شد یا خالصه می گردید. مثالً به ماست می گفتیم ماس، به نان 

 گفتیم نون، به چاي می گفتیم چُی، به فوراً یا فوري می گفتیم جلّی. (از بحث خارج شدم)می

آقاي جمالی چایی که در کتري رویی، روي آتش درست شده بود و کتري که کالً از دود سیاه شده بود را در چند استکان 

کوچک ریخت و ما با یک یا دو نقل خوردیم و خوشحال که امروز چیزي یاد گرفتیم به خانه ها رفتیم. هفته دوم که 

روع شد. ناخن ها را دید که همه گرفته بودند و دست و صورت ها آمدیم همه مناجات را به نوبت خواندیم و درس جدید ش

هم که همه تمیز بود. در این جلسه گفت بهائی و بچه بهائی باید لباس هایش تمیز و مرتب باشد و موي سرش شانه کرده 

 "وحانیات دارد.نظافت ظاهره هرچند امریست جسمانی ولکن تأثیر شدید در ر"باشد. او فرمود حضرت عبدالبهاء فرمودند: 

ابهی بگوئیم و با ادب خسته نباشید و روز بخیر بگوئیم ولی امروز یاد می و فرمود در هفته قبل گفتیم به بزرگتر ها اهللا

گیریم در مقابل انسان ها که احترام می گذاریم باید براي خداوند و پیغمبران که باالترین هستند احترام قائل شویم. باید 

یز و پاك دست به سینه بنشینیم و آهسته و با صوت مناجات بخوانیم و قدر این همه موهبت را بدانیم. با بدن و لباس تم

البته گوش ها همه تمیز و شنوا بود و مثل تشنه اي بودیم که بر سر قنات یا سرچشمه آب ذالل رسیده است و دوست 

خوبی در دنیا دارد و به خاطر همین خداوند، حضرت فرمود ایران فرهنگ دارد بیشتر بنوشد. خدا ایشان را رحمت کند، می

بهاءاهللا که ایرانی بود را براي ما فرستاد. ما که تابع دستور او هستیم، همه چیز را باید بدانیم و به همه یاد بدهیم و الگو 

گیرد. در ضمن یباشیم. وقتی مردم ببینند بچه بهائی تمیز است، با ادب است، اگر خدایی نکرده بی ادب هم باشد یاد م

باید یاد بگیریم در حرف زدن، کلمات و جمالت را صحیح یاد بگیریم و صحیح تلفظ نمائیم. نگوئیم ماس بگوئیم ماست، 

نگوئیم خالء یا موال بگوئیم مستراح یا دست شوئی، نگوئیم جلّی برویم بگوئیم فوراً برویم و موارد دیگر که هر مطلبی را به 

بزرگوار هیچ حرفی را از خودش نمی گفت و می فرمود موالي ما این طور خواسته که ما باید کالم  نویسیم. ایناختصار می

نشستند و او را به دیده منت بیاموزیم. در روستاي جاسب برف زیاد می آمد و مردان همه در اوقات بیکاري در آفتاب می
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و خوشبختی ها صحبت می کردند و بعضی اوقات  داستان هاي قدیم و از شاهان قدیم و شاهنامه و قحطی و بدبختی ها

هم بدشان نمی آمد غیبت کسی را بکنند، یا کسی را مسخره کنند. در آن روز گفت شما همه بچه هاي گلم تا می توانید 

ها برسید و اطاق آنها را تمیز کنید و کرسی آنها را بررسی کنید که کمک پدر و مادر کنید و به مادر بزرگ و پدر بزرگ

رما نخورند و به هر همسایه که دارید نهایت کمک و احترام را بگذارید. یکی از بچه ها پرسید چطوري؟ گفت اآلن که به س

طرف خانه می روید هر کس که در آفتاب نشسته با لبخند به او سالم کنید و اگر بچه اي هم سال خودتان هست که 

هواهللا پروردگارا، قلب صافی چون "روز این مناجات را به ما یاد داد: چیزي ندارد، هرچه می خورید به او هم بدهید. در آن 

 :و همچنین این شعر را به ما آموخت "عدُر عطا فرما ع

  

 نه یا تو شی می خسته              به من بگو پروانه

 نداري راحت دم یک            همیشه بی قراري 

 میخوابی شبها آیا          روز که در اضطرابی 

 لذیذه برات چیز چه          خوراك تو چه چیزه

 ندارم کسی گل جز              من عاشق گلزارم

      دوست قلباً دارم را او       خوراك من عطر اوست

 نکن اذیت را ما      اي بچه جان رحمی کن

 ین خواهش از تو دارها                   پروانه بیچاره

  

ها این شعر به چه معنی است؟ گفتیم پروانه را نباید اذیت کنیم، چون عاشق گل است. او فرمود جناب جمالی پرسید بچه 

شما هم گلید نباید شما را کسی اذیت کند. اگر مثالً کسی به شما فحش بدهد یا کتک به شما بزند، گریه می کنید و 

می گردد. پس بچه بهائی هرگز نباید به فکر ناراحت می شوید و پدر و مادر شما از کسی که شما را اذیت کرده ناراحت 

خاطر موري میازارید تا چه رسد به حیوان و سر ماري را مکوبید تا چه "اذیت کسی باشد و موالي عزیز ما فرموده است: 

 ".رسد به انسان

چقدر این سخن شیرین را این بزرگوار زیبا تشریح می کرد و می فرمود هر جانداري جان دارد و جان خود را دوست دارد. 
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مورچه اي که بسیار با زحمت در زیر زمین خانه می سازد و زاد و ولد می کند و از راه دور آذوقه زمستانی تهیه می کند 

و شعور را که خدا به مورچه داده است، چطور یاد داده که با وحدت و  که در زمستان نمیرد و زنده بماند، این عقل

همکاري می توان همیشه زنده بود؟ پس بچه هاي عزیز پا روي مورچه نگذارید و خانه آن ها را خراب نکنید. این شعر چه 

 زیباست که می گوید

 تاس خوش شیرین جان و دارد جان که         میازار موري که دانه کش است               

عزیزان من، در منزل همه ما االغ و گوسفند و مرغ و خروس هست و به همه آن ها باید رسیدگی کردن را یاد بگیرید. مثالً 

االغ که بارکش است و ما را سواري می دهد، باید به آب و خوراکش برسیم و او را کتک نزنیم. باید به حیوانات ترحم کنید 

اید می رود بگذارید برود، دنبال او ندوید و سنگ به او نزنید که برگردد از عصبانیت شما را نیش  و حتی مار را که دیده

بزند. یادآور شد که خداي نکرده اگر کسی ناآگاه توي گندم زارها و علف ها پا روي مار بگذارد مار او را نیش می زند و زهر 

ان محکم ببندند و با تیغ، تیغ بزنند تا زهر و خون سمی خارج مار کشنده است و فوري باید باالي مارگزیده را با ریسم

شود والّا انسان می میرد. نمی خواهم شما بچه ها ناراحت شوید اما توي همین ده یکی دو نفر به خاطر مار گزیدگی فوت 

د خدا قوت دهد یا نمودند. او می فرمود وقتی در دشت و صحرا می روید در سر راه هر کس را که سالم یا اهللا ابهی گفتی

خسته نباشی بگوئید و بگوئید کمک الزم دارید در خدمتگزاري حاضرم. در زمانی که ما بچه بودیم، فقرا که از اطراف می 

آمدند، واقعاً فقیر بودند. مثالً ابراهیم نامی بود که به او می گفتند ابریمه آمد. در کوچه ها می رفت و ظهر در هر محلی که 

ر می دادند و شب هم عمه رضوان زن عمو مهدي(عم مدي) او را در اطاق می خواباند و می گفت ثواب دارد. بود به او ناها

 :جناب جمالی می فرمود، ابراهیم می خواند

 زشیرا داره دلگشائی نسیم      عجب آب و هوائی داره شیراز                      

و گدائی برایتان صحبت کنم، به شرط اینکه خوب گوش کنید و  بچه هاي عزیزم یک روز فقط می خواهم راجع به فقرا

وقتی پرسیدم جواب صحیح بدهید. به ما آموخته بود در موقع تالوت مناجات در درس اخالق و ضیافت و هر جلسه اي 

 .باید دست به سینه در نهایت ادب با چشم بسته توجه به خدا کنیم و به آثار الهی ارج و ارزش بگذاریم

بعد فقط راجع به گدائی و کمک به فقرا و دستورات امر نوین بهایی صحبت کرد. همه سخنان شیرین و شیواي جلسه  

ایشان را به یاد دارند که ایشان فرموده بود، در ادیان سلف یا قبل مردم خمس و زکات می دادند و باید از این پول ها خرج 

ر این دوره موالي ما فرمودند گدائی یا تکدي و اهداي به گدا هر دو فقرا می شد ولی گدائی و تکدّي گري حرام نبود ولی د
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حرام است. مقام انسان بزرگ و عظیم است، یکی پول دار و شاید دیگري فقیر و تهی دست است و اگر امسال ابریمه و 

ولی در طهران یا شهرهاي  فالنی و فالنی که گدائی میکنند و واقعاً این ها عاجزند و ندارند ما هم باید کمک به آنها بکنیم

بزرگ که مردم همدیگر را نمی شناسند تکدي گري حرفه اي پر درآمد است حتی می گویند بعضی از گداها با اینکه 

چندین خانه دارند، اما جلو مردم را می گیرند می گویند ما مریض داریم، یتیم داریم، غریبیم و بدبختیم و انسان هاي 

د. همین باعث می شود که حتی اگر فقیري هم وجود داشته باشد کسی نتواند تشخیص دهد. دلسوز به آنها رحم می کنن

این جمله زیباي ایشان را وقتی بزرگ شدیم تا به حال هزاران بار دیدیم. ببینید چه بینشی داشتند ولی ایشان فرمود در 

بوب ما حضرت بهاءاهللا به احباء فرموده اند: دیانت ما، نمی گوئیم فقیر باید بمیرد و کسی فقیري نکند. موالي عزیز و مح

 "اي اغنیاء ارض فقرا امانت من اند در میان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تما م نپردازید."

یعنی ما وقتی همه را دوست داشتیم و همه را جزء خانواده خود دانستیم و فهمیدیم فقرا اجر خاصی و عظیمی نزد 

ردگار دارند و خداوند ما را به وسیله آنها امتحان می کند، یاد می گیریم وقتی درختان ما این همه زردآلو و یا سیب و پرو

گردو و بادام دارند، بسیار خوب است ظرفی پر کنیم و به آن ها بدهیم و به هیچ کس هم نگوئیم که چنین خدمتی کرده 

که در این ده هست و داریم را براي کسی که ندارد ببریم و با گفتن اهللا ابهی ایم. اگر این همه شیر و ماست و کره و پنیر 

و سالم او را دلشاد کنیم، حق شاهد و گواه است. االن که می نویسم و خاطرات برایم تازه شد مثل این است که این معلم 

ما می گفت کالم الهی را به خاطر  نازنین روبروي من ایستاده و همین حرف ها را می زند و روح او االن ناظر است. به

بسپارید و اجراء کنید و می فرمود کالم الهی را اگر به سنگ هم بزنی درك می کند و به دل می نشیند، شما که انسان 

 .هستید و اشرف مخلوقات

مود از معلمین ما بچه ها بعضی هایمان یا از باهوشی یا از فضولی از او می پرسیدیم این چیزها را از کجا بلدي و می فر

دلسوز و از کتاب ها. بزرگ که شدید می فهمید کتاب چقدر ارزش دارد و از طال و جواهر بهتر است. پرسیدم معلم شما 

چه کسی بود که آنقدر خوب یاد گرفتید؟ فرمود آقاي دکتر محمودي، آقاي محمد علی روحانی، آقاي فردوسی، مادرم و 

انید من خودم حضرت بهاءاهللا را شناختم. فقط مادرم بهائی بود ولی آن زمان سواد دخیلی هاي دیگر و از همه مهمتر، می

نداشت و زنی مؤمن بود که خیلی دلش میخواست بهائی باشم. بنده خودم عاشق بودم و باید همه چیز را یاد می گرفتم و 

ید صداي دعا و مناجات شنیدید و یقین پیدا می کردم اما شما خوش شانس ترید که بهائی زاده هستید. تا چشم باز کرد

ذکر حق شنیدید. او فرمود بچه هاي گلم امروز راجع به گدائی و اعطاء به گدا که حرام است صحبت می کردیم. وقتی 
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بزرگ شدید و کتاب هاي امري مثل کلمات مکنونه و کتاب احکام را خواندید، متوجه خواهید شد هر بهائی باید از کودکی 

اد بگیرد، وحدت در خانواده، وحدت در کل فامیل و وحدت عالم انسانی در هر محل و شهر و کشور و وحدت و محبت را ی

دنیا. خیلی این مسئله براي ما سخت بود ولی حرف و علم آموختنی در بچگی مثل نقشی است که در سنگ کنده باشند و 

زمین ها می آوردیم، مادرمان می گفت این خیارها یک عمر می ماند و ما بچه ها همگی یاد گرفتیم . موقعی که خیار را از 

 .را ببر به فالنی بده، این زردآلوها را ببر به فالنی بده

زمستان که بود بادام ها و گردوها را که می شکستیم و مغز آنها را می فروختیم، به پوست آن ها توئل بادام یا توئل گردو 

ا و پیرمرد هایی چه مسلمان و چه بهائی که نداشتند، ببریم. هیچ فرقی می گفتند. مادران به ما می دادند براي پیرزن ه

نداشت و همه براي ما مهم بودند چون همه معلمین به ما آموختند همه پدران و مادران ما هستند و باید با همه مهربان 

پول روي هم بگذارند و نزد  باشیم و از بچگی وحدت را به ما آموختند. بزرگتر که شدیم کتاب خواندیم و دیدیم باید همه

آدم امینی باشد که به عنوان صندوق دار بود و اگر فقیري باشد مرتب با استمرار به او کمک شود که دست گدائی به سوي 

کسی دراز نشود. این احکام در کل جامعه بهائی چه در شهر و چه درروستا کامالً اجراء شد و هیچ فقیري در هیچ کجاي 

ئی کند و جلو مردم خوار و ذلیل شود. جامعه بهائی آبرومندانه از فقرا و ضعفا نگهداري می نماید حتی عالم نیست که گدا

کس باشد، وظیفه جامعه است که از او نگهداري کند و رسیدگی نماید تا انسانی کامل گردد. جناب اگر اوالدي یتیم و بی

مام فقرا جلو منزل او صف می بستند تا به همه هدیه و جمالی می فرمود حضرت عبدالبهاء در عکا که تشریف داشتند ت

در این دور بدیع باید همه مواظب "پول به طور مساوي بدهند و به احباء الهی که به زیارت ایشان می رفتند می فرمودند: 

 ".باشید هیچ بهائی در هیچ نقطه اي محتاج نباشد و شب با شکم گرسنه نخوابد

بودیم که هوا هم سرد شده بود و بخاري چوبی اطاق درس اخالق هم روشن میشد و ما  جلسه با جناب جمالی 4الی  3

عشق می کردیم. ما همه در خانه کرسی داشتیم و زیر کرسی هم صفائی داشت. بعد از چند جلسه جناب شمس اهللا 

ت) را در چند جلسه درس داد و رضوانی سر کالس آمد و او تاریخ امر را از حضرت اعلی (از تاریخ تولد و اظهار امر تا شهاد

در جلسات بعد تا عید، تاریخ حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهللا و چندین مناجات و دعا به ما 

اوالد  5-6آموزش دادند و آقاي جمالی کالس هاي دیگري را درس می داد. آن زمان هر خانواده پشت سر هم الاقل 

 .ه یک یا دو بچه داشته باشند یا هیچ فرزندي در خانواده نباشدداشتند و مثل اآلن نبود ک

عزیزان خالصه مطلب اینکه در روستاي کوچک جاسب بدون امکانات این دو مرد بزرگ تاریخ چنان عاشقانه خداپرستی و 
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ن محکم و قوي و ایمان داشتن به طلعات الهی و احکام و اوامر را به ما بچه ها آموختند، مثل ساختمانی که اگر شوفاژ آ

ستون هاي آن قوي باشد، هیچ گردبادي و زلزله اي قادر نیست آن را ویران کند. شاگردان این بزرگواران در کل دنیا شاید 

اساتیدي با ارزش و مقاوم هستند و همه سالم و موفق و همه دعاگوي معلمین خود و حتی معلمین مدارس خود هستند. 

ي براي معلم ارزش قائل بودند که فرمودند او ارث می برد از متوفی اي که معلم اش بوده حضرت بهاءاهللا به حدي و به قدر

است. این بزرگواران خودشان شاگردان شایسته ترین معلم ها بوده اند آنها یافتند و نرد محبت باختند و هر چه آموخته 

مع جمیع کماالت انسانی است. این بسیار بودند در سبد اخالص نهادند و به همه از بچگی آموختند که بهائی یعنی جا

 .ارزش دارد که انسان بتواند داراي جمیع کماالت باشد

ما بزرگتر که شدیم و وقتی به سن پانزده سالگی رسیدیم باید در محفل روحانی تسجیل می شدیم. باید اخالق و رفتارمان 

داخته شده و در کوره رفته و صیقلی باشیم. هیچ حرکت در جامعه الگو باشد نه اینکه تظاهر کنیم، بلکه واقعاً مثل آهن گ

سالگی لجنه جوانان تشکیل  15زشتی از ما سر نزند و در هر کجا و هر مکان و زمان دستورات حق را رعایت کنیم. بعد از 

سر با می شد و محفل مقدس روحانی جناب جمالی یا رضوانی مرا به نمایندگی می فرستادند . در لجنه جوانان دختر و پ

هم بودند و به ما آموخته بودند که ما باید مانند خواهر و برادر باشیم و معلمین که می آمدند و ناظر اعمال ما بودند در هر 

شامل کلمات مکنونه و انواع و اقسام مناجات ها را  "ادعیه محبوب"و کتاب  "نظر اجمالی"مدت یک کتاب مثالً کتاب 

را با لحنی خوش و صداي بلند می خواندند و بعضی ها مثل کتاب ساده می خواندند  حفظ می کردیم. عده اي مناجات ها

 .و در هر صورت جزء خریداران حسن یوسف بودند

فراموش کردم این مطلب را بگویم که در آن مدرسه که عمه نبات و عمو خلیل بودند عمه نبات صعود کرد و او را در مرده 

شور خانه بردند، خانه اي که زیر زیارت بود و زمین او متعلق به محمد علی ناصري بود که باغش را به ذبیح اهللا ناصري 

خترش داده بود و این مرده شور خانه را حاجی درویش پدر محمد علی پسرش و زمین زیرش را به وجیهه زن امجدي د

ناصري ساخته بوده است. قبالً چون مرده ها را در جوي آب می شستند و خوش آیند نبود بنابراین این کار خیر را ایشان 

ی گذاردند. عمه نبات را عدد بود که به قول بعضی ها عدد مقدس را از اول احترام م 9انجام می دهد. دقیقاً تیر سقف آن 

وقتی در مرده شور خانه می شستند ما همه رفته بودیم. خیلی دوست داشتیم ببینیم چه شکلی شده اما به ما می گفتند 

پسر بچه نباید او را نگاه کند و او را شستند و کفن کردند و داخل صندوق چوبی که استاد عباس نجار رحمت اهللا علیه 

ه اي روي صندوق گذاشتند و با دوش مردها و جوانها او را تا قبرستان یا گلستان که پانصد متر میساخت، گذاردند. پارچ
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یدم د و بودم ساله 7 – 8راه بود، بردند و به زمین گذاشتند. در گلستان جناب محمدعلی روحانی نماز میت خواند. شاید 

ی و جناب رضوانی دو مناجات خواندند. در این مراسم سکوت همه جا را فرا گرفته بود. بعد از نماز جناب آقا احمد محبوب

همه اهل آبادي بودند چون ما هم در جمع آنها میرفتیم. وقتی او را میخواستند داخل قبر بگذارند و روي صندوق را سنگ 

که از او ساحل بگذارند، وجیهه خانم ناصري و دو نفر از زنها گریه میکردند که این بیچاره دختر نداشت. ما بچه ها هم 

محبّت دیده بودیم بی صدا شروع به اشک ریختن کردیم. در همان موقع آقاي روحانی پیرمردي بود و به ما و وجیهه خانم 

تذکر داد در دین بهائی جزع و فزع و در سر زدن ندارد. اگر بدانید روح او االن کجاست شادي می کنید. ما بچه هاي نادان 

شدیم. با کمال شجاعت در لجنه جوانان که بزرگ شده بودیم یادمان آمد این مطلب  بی اطالع بودیم و بسیار ناراحت

روحانی را که گریه نکنیم و هم اکنون روح او اآلن شاد است. جناب رضوانی به گونه اي براي ما عالم روح را شرح داد که 

 .گفتیم روحت شاد. روحانی ما را ببخش که نفهمیدیم چه گفتی

و عمو خلیل را پسرها به محله باال به منزل خودش آوردند و در اطاقی روبروي باغچه کوچک بود و  عمه نبات صعود کرد

داراي داربستهاي مو و پر از انگور و حوض آب بود که آب از طرفی می آمد و بعد به طرف خانه برادرش آقاي فرج اهللا یا 

بود روزها روبروي خانه اش روي پشت بام حمام می خانه زن عمو بدیعه می رفت. به یاد داریم همسرش که صعود کرده 

نشست و چپقی داشت و یک ذره بین کوچک که روبروي خورشید میگرفت و وقتی توتون گرم میشد، روشن میگردید و با 

یک پوك زدن روشن میشد. به او میگفتیم این چه خاصیتی دارد و او میگفت این کوفتی و بدبختی است. شما هرگز دنبال 

و سیگار و توتون نروید و به ما نوجوانان یا جوانان خاطرات ظهور مبارك و صدمات و شرح حال حمام درست کردن قلیان 

جاسب و در مورد مرده شورخانه که ذکر شد را تعریف میکرد و از بزرگان جاسب می گفت که هرکس مؤمن بود بچه 

است. بعداز ظهر روي پشت بام حمام بود گفت  هایش هم مؤمن است و هرکس کار خیر کرده است نامش جاوید و باقی

هوا سرد است و بروم در خانه بخوابم. صبح گفتند حاجی خلیل فوت کرده است و همه تعجب کردند. حاجیه خانم زن 

فضل اهللا وجدانی گفت همینطور که میگویند فالنی زائید میگویید به به، همینطور هم میگویند فالنی مُرد، فقط با این 

ماه زایمان می کند ولی دختر و پسر بودن در شکم مادر معلوم است ولی  9ه زن حامله را همه می بینند و حتماً تفاوت ک

 .مُردن از مژه چشم بهم زدن نزدیکتر است و قلب میگوید خسته شدم

حفل به آقا رضا خدا بیامرز این مرد و زن هر دو خوب بودند و بعد از فوت او جلسه اي براي او گرفتند. کلید مدرسه را م

دادند که به درختها آب بدهد و از آن مواظبت نماید. تنها جائی که گل سرخ فراوان داشت، مدرسه و منزل جناب آقا رضا 



195 

جمالی بود به طوریکه می گفتند این کار در زمان آقا غالمرضا بود که احباي قمصر کاشان که به جاسب می آمدند ایام 

ر آورده بود و بسیار گلهاي خوش بوئی بود. هر زمان هرکس منزل جناب جمالی میرفت عید بود و درخت گل سرخ به با

آقاي جمالی گل به او میداد. ملکی خانم خدا رحمتش کند به او گفتیم گل میخواهیم گفت خودتان بروید و هرمقدار 

 .میخواهید بچینید

آقاي جمالی و در اطاق بزرگ نزدیک در ورودي صحبت از جلسات بود. کالسهاي درس اخالق و لجنه جوانان بیشتر منزل 

برگزار میشد و یا در منزل رحمت اهللا یزدانی باال خانه طرف کوچه یا خانه عمو عبدالحسین یزدانی طبقه باال که مشرف به 

ت دشت بود، برگزار میگردید و بسیار زیبا بود. این سه خانه عاشقانه در خدمت همگان بود ولی ضیافت را هرکس به نوب

میگرفت، از خانه مهاجري ها در محله باال گرفته تا خانه ارباب آقا احمد و سید جواد و رضوانی و عمه رضوان و غیره. به 

یاد داریم در زمان شاه گفتند بچه کمتر زندگی بهتر و بچه دار شدن در میان احباء کم شد ولی جناب شمس اهللا رضوانی 

ها و جوانان کوتاهی نکردند و تا نه در حد اعلی درجه در راه تعلیم و تربیت بچهو جناب سید رضا جمالی عاشقانه و مخلصا

دانستند و خوشحال بودند که توانستند خدمتی به عاشق صادق بودند و بی ریا و بدون تظاهر وظیفه خود می 1358سال 

مانیکه جوانان به سن بلوغ رسیده و آموختند خود نیز عامل بودند. زهمنوعان و هم دینان خود نمایند. آنچه که به ما می

تسجیل شدند، در یک جلسه به نام جلسه تزئید معلومات جمع بودند و این عزیزان بزرگوار راجع به اینکه شخصی کامل 

شده اید و باید اعمال و رفتارتان از دیگران متمایز باشد، صحبت نمودند و اشاره نمودند که باید بدانید حق از شما چه 

د، از لباس پوشیدن گرفته تا حرف زدن در بین مردم باید الگو باشید و هرگز غیبت نکنید و پشت سر کسی خواسته ان

حرفی نزنید که وقتی او بشنود، باعث رنجش او گردد. دلی را میازارید و تا می توانید دلی بدست آوردید، دل شکستن هنر 

نگوئید. هرگز دروغ نگویید و افترا که پست ترین اخالق  نمی باشد. میفرمود هرگز کسی را لعن نکنید و فحش و ناسزا

است، به طرفش نروید. حق فرموده زبان گواه راستی من است او را به دروغ میاالئید. هرگز عیب نفسی را نبینید و خوبی 

از صعب و لعن و  هاي او را ببینید و اگر نفس ناري غلبه کرد به عیوب خود پردازید نه عیوب دیگران. موالي ما فرموده اند

 .مایتکدر به االنسان اجتناب نمائید

یا بهی "جناب جمالی چون چلّه زن قالی بود و همه قالی ها را سر دار میکرد، چلّه قالی ها را بلندتر میگرفت و یک نقشه 

از کاشان تهیه کرده بود که آخر هر قالی دختر خانم هاي قالی باف چند عدد یا بهی االبهی می بافتند و احباء آن  "االبهی

انه ها بود و با دیدن و خواندن آن در خانه هر مهمانی را به وجد می آورد و را میخریدند و در طهران زینت بخش خ
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سانتی متر طول  45سانتی متر عرض و  50میگفت عالی است و از کجا می توان تهیه نمود. این قالیچه که اندازه اش 

نوشته شده  "ها بالروح و الریحانعاشروا مع االدیان کلّ "نوشته شده بود. باال و پائین آن  "یا بهی االبهی"داشت، وسط آن 

و چهار طرف کنار آن اسم اعظم بود. این  "اي اهل عالم همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار"بود و دو طرف دیگرش 

ابتکار باعث برکت خانه ها و نقش بستن در قلب ها گردید و هرکس که آشنائی با امر نداشت و این تابلو نفیس را می دید 

 .وجه میشد که تعالیم حضرت بهاءاهللا چیستو میخواند، مت

را بافتند و با تشویق او آغابیگم و  "یا بهی االبهی"جناب جمالی اولین بار خانم خودش و سعادت خانم دخترش این تابلو 

دخترش اقدس و پریچهر و مهرانگیز دخترهاي عبدالحسین و سرور شمس اهللا یزدانی که بیش از هر کدام صد عدد بافتند 

به خاطر پول و سود آن بلکه به خاطر روحانیت و تأثیر آن در قلب ها بود. این یا بهی االبهی را به تعدادي در باغ طهران نه 

گرفتند. کمتر خانه اي است که این تابلو گرانبها در او نباشد حتی تعدادي از احباء به خارج احباء به قیمت بسیار ارزان می

 فروغی با اینکه مسلمان بود و اهل یزدل و شوهر و بچه هایش بهائی بودند، بیش از ده سال از ایران بردند. خانم رحمت اهللا

فقط تابلو می بافت و با لهجه کاشی می گفت لذت بردم از این کارم که اینها را می بافم و خدا مسببین این کار خیر را 

ن انتخابان جهت انتخاب اعضاء محفل مقدس رحمت کند. در جاسب نه تنها بلکه همه شهرها و روستاها صبح عید رضوا

نفر انتخاب میگردند چون زن و مرد در انتخابات یکسان هستند و در محفل روحانی خانم ها  9روحانی برگزار می گردید و 

را هم انتخاب میکردند. در جاسب پریچهر یزدانی آخرین دختر عبدالحسین تا زمانیکه جاسب بود، جوانترین عضو محفل 

بود که خاطرات بسیار شیرینی از محافل دارد و در همان ده کوچک کارهاي بزرگ و عام المنفعه اي انجام  روحانی

میگردید. یک روز در جلسه اي صحبت کار خیر و عام المنفعه بود، جوانان سئوال می کنند ما چه می توانیم بکنیم. آقاي 

تان را آب و جارو نمایید، عام المنفعه است. در حمام  جمالی فرمود شما دخترها همینکه صبح اول وقت جلو در خانه

میروید پشت یا کمر خانم هاي مسن را کیسه بکشید و سر آنها را بشوئید، عام المنفعه است. شما جوانان پسر، بیل ها را 

است. در  بردارید و هر کجا جوي آب که داخل آن گل و الي است را تمیز کنید که آب بهتر در حرکت باشد، بسیار عالی

دشت و صحرا کمک بزرگترها کنید، بسیار عالی است. الزم به ذکر است هیچکدام از معلمین محترم جاسب نه دوره 

معلمی دیده بودند و نه کالسی رفته بودند که معلم درس اخالق باشند. خود این عزیزان مطالعه امري بسیار داشتند و 

به آداب رحمانی و اخالق بهائی بود و بذرهائی کاشته اند که در سراسر هدف مقدسشان تعلیم و تربیت کودکان و جوانان 

عالم سبز شده است. در پنج قاره عالم جاسبی وجود دارد و به جاسب و احباي سلف جاسب فخر و افتخار دارد. جناب 
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میگفت بنده کوچک آالیش بود و هرگز کلمه من بر زبان نمی آورد. همیشه جمالی به قدري انسانی خاکی و دلنشین و بی

ساله  90احباء هستم و آقاي رضوانی هم همینگونه بودند و اخالق و رفتار و حسنات همه احباء عالی بود. مثالً پیرمردي 

مانند آقا سید رضی و همسرش با اینکه سواد نداشتند و در قلبشان نور ایمان آشکار و هویدا بود. در هر جلسه که جمع 

یا بیان شده را جذب میکردند و به احکام الهی واقف بودند. این عشق و محبت جمال مبارك بودند، مطالب خوانده شده 

بود که عزیزان در راهش از هستی ساقط شدند اما گله اي نداشتند و راضی به رضاي او بودند و نامشان تا ابد در خاطرات 

 .و در تاریخ خواهد ماند

محفل مقدس روحانی قائم به خدمت بود و جاسب از نظر امري زیر همه به یاد دارند در جاسب یعنی کروگان همیشه 

پوشش کاشان بود و برنامه ضیافت و اخبار و بشارات از کاشان می آمد. کاشان و اطراف آن، وادقان، جوشقان، آران، نوش 

یا چند ماه یکبار جلسه آباد، یحیی آباد، قمصر مازگان، یزدل، فتح آباد و نراق و احمدآباد که همگی محفل داشتند، هر ماه 

مشترك داشتند و از هر محفل یک نماینده در آن جمع نورانی حاضر میشدند و تبادل افکار میکردند. از جمله افراد 

جاسبی که بیشتر سفرها را با االغ یا ماشین میرفت، آقاي عبدالحسین یزدانی بود که تمام احباء این قراء او را میشناختند. 

مشترك وحدت و یکپارچگی احباء بود که اگر در هر نقطه مشکلی وجود دارد با نظر یکدیگر حل و  اهداف این جمع هاي

فصل کنند و هرگز در هیچ زمانی در این نقاط و محافل مواظب بودند که هیچ شخص بهائی خالفی دور از شئونات امري 

میزد، وظیفه محفل محلی بود که او را نصیحت  انجام ندهد و اگر خداي نکرده انسان ناآگاهی کوچکترین اشتباهی از او سر

نماید که بهائی باید طبق دستورات الهی چه در روستا و چه در شهر نمونه باشد و همیشه معلمین درس اخالق میفرمودند 

بهائی مانند پارچه سفیدي است که اگر لک بردارد نمایان است. این جمع ها تبادل افکار می کردند که در کارهاي خیر 

یشقدم باشند و اگر در هر نقطه اي مشکلی دارند، حل نمایند. دقیقاً به یاد دارم در زمان حبیب اهللا مهاجر که کدخداي پ

جاسب بود و مردي قد بلند و با اراده بود و آب کم بود، عمو قدرت ونی که مقنی وادقانی بود را به جاسب آورد و چند 

میل فرمود و قنات سرچشمه و قنات چشمه فیلجه در بیشه را الیه روبی نمود  شبانه روز منزل احباء شام و نهار و صبحانه

و محفل جاسب پول کارگري و مقنی گري او را دادند. اهالی ده گفتند ما هم سهم خودمان را بدهیم اما آقاي مهاجر گفت 

 .ما همه باهم برادریم

محلّ نهایت سعی را داشتند در هر ده و روستا  به یاد داریم در خرابی حمام و هر کار عام المنفعه اي محافل هر

حظیرةالقدس حمام بهداشتی دوش داشته باشند. به یاد داریم محفل جاسب به حمامی گفته بودند هرکس معلم و هر 
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مسلمانی که دوست داشت از حمام استفاده نماید، آزاد است و با آنها با خوشروئی رفتار نمائید. حقوق حمامی و خرج 

ل سوخت سالیانه بود که احباء هرکس به قدر وسع خود پرداخت می کرد و اگر کمبودي بود احباء جاسب در حمام و پو

طهران آنها را یاري میکردند. رئیس پاسکاه که به جاسب می آمد و معلمین و شهري ها، مسلمان یا اهل آبادي که دوست 

ا به یاد دارند که کمی بارندگی کم شده بود و آب باال ده ر 1342داشتند حمام براي آنها مجانی بود. دوستان اول در سال 

که از بیشه تا دشت باال در جوي با هزاران پیچ و خم می آمد و نصف فرو میرفت یا تبخیر میگردید. خوب به یاد داریم 

بهائی و پنج نفر  مرحوم حاج اسماعیل اسماعیلی که مسلمانی مدیر و مدبر و با انصاف بود، اهالی بهائی و مسلمان چهار نفر

مسلمان جلو مسجد امام حسن و دکان حلوائی جاسب جمع شدند و شور و مشورت کردند که رودخانه باال ده سرتاسر شن 

و ماسه شسته دارد و سیمان بخرند و با راهنمائی حاج اسماعیل و دوستی که قالب داشت که لوله سیمانی درست کند و 

دید. هرکس به قدر سهم ملک خود مبلغی که بسیار ناچیز بود، بدهند و دو کارگر در به او پولی بدهند قرارداد منعقد گر

ساله بود را از اطراف مأمور نمودند و همه بهائی ها و  16اختیار ایشان قرار گیرد. بهائی ها، مصطفی یزدانی که جوانی 

الی کردن یا مخلوط کردن در اختیار مسلمان ها هم به نوبت جوانان خود را جهت ماسه غربال کردن و سیمان و ماسه ق

استاد که بسیار پیرمردي شریفی بود، گذاردند. دو هزار لوله سیمان درست شد و آماده بود. اهالی ده با راهنمائی حاج 

اسماعیل اسماعیلی استاد اسماعیل فرزند عمه نبات که بنا بود را دعوت کرد که هم حقوق بگیرد و هم اجر معنوي ببرد. او 

و شاگرد وارد و زرنگ میخواهم که هم سیمان و ماسه را مخلوط کنند و هم سر لوله را بگیرند چون هر لوله حداقل گفت د

کیلو بود. لوله کلفت بود و فقط شن و ماسه بود و لوله قفل داشت و مانند نر و ماده جفت میگردید. دور لوله را باید  60

روز آب بدهند و وقتی امتحان کردم روي لوله ها خاك ریخته شود. این  سیمان کرد و هر روز مسیر ساخته شده را تا چند

مسیر از بیشه تا دشت باال که بیش از دو کیلو است را اهالی متحد از اول اردیبهشت که لوله ها در حال آماده شدن بود با 

راز میکردند. محفل جاسب بیل و کلنگ به صورت مستقیم کندند و در جاهائی که گود بود با سنگ هاي بزرگ و سیمان ت

به مسیب یزدانی گفت پسر تو که بنائی بلد است از طرف همه ما تا آخر شاگرد استاد اسماعیل باشد و مزدش را میدهم. او 

 .قبول کرد و مصطفی تا آخرین روز صبح تا شب با اینکه روزها بلند بود، کار میکرد

روز اول را احباء تقبل کردند و بقیه را  15ه نوبت به آنها ناهار می دادند. رسم بر این بود بناء و شاگرد بناء را باید اهالی ب

دوستان مسلمان همه با وحدت و شادي کمک کردند که این کار عام المنفعه زود به سرانجام رسد. روز هفتم خرداد که 

عی بود، گفته بود امشب شب کمی از کارها مانده بود مصطفی یزدانی به استاد اسماعیل که بسیار مرد نازنین و اجتما
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هفتادم است و فردا کار براي ما حرام است و من نمی آیم. استاد اسماعیل گفته بود چه بهتر، من هم که کمرم درد می 

خرداد به اتمام رسید و بیش از پنجاه سال مردم از این مسیر استفاده  10کند فردا استراحت میکنم. این لوله کشی تا 

در بین مسلمانان و بهائی بود که همه با لبخند و شادي کار میکردند و باهم وسط روز هرکس هرچه کردند. چنان وحدتی 

 .آورده بود، میخوردند. چائی باهم میخوردند و همه دلشاد بودند

خالصه کالم بهائی هاي جاسب و هر کجاي دیگر با هر ملّت و قومی باید برادرانه در کارهاي خیر بدون تظاهر پیشقدم 

د و وظیفه الهی آنها است. وظیفه هر بهائی است که اگر مشکلی دارد که خود نمی تواند حلّ نماید به محفل محل باشن

خود رجوع نماید و از طرفی دیگر وظیفه هر بهائی است که امر محفل را اطاعت نماید. در جاسب همه مطیع محفل 

ز جلو منزل آنها یا زمین آنها عبور می کرد را الیه روبی مقدس روحانی بودند و تصمیم می گرفتند تمام جوي آبهائی که ا

کنند. همه با جان و دل انجام میدادند و اگر پیرمردي پسر نداشت یا قادر نبود، جوانان عاشقانه کمک میکردند. مثالً فردا 

ن عاشقانه این زحمت را قرار بود بیست بشکه نفت جهت حمام بیاید. پیرمردها و زن ها که قادر به این کار نبود اما جوانا

می کشیدند و هرگز منّت سر کسی نمی گذاشتند. اگر پیرمردي در کار رعیتی ضعیف بود با وحدت به او کمک می کردند. 

این کارها با اینکه کوچک بود ولی حائز اهمیت بود. وقتی محفل مقدس روحانی تصمیم گرفت حمام جدیدي زیر حمام 

 .مرد و زن چنان عاشقانه هرکس به قدر توان خود کمک می کرد قبلی به سبک جدید و روز بسازد،

دو بنائی که حمام را میساختند استاد محمود اردستانی و سهراب مظلوم بودند. تعریف می کردند که وحدت و پاکدامنی و 

نی بهترین و ساده زیستن احباي جاسب نمونه بود و همین سبب شد که استاد سهراب مظلوم ایستاد و از سرور خانم یزدا

نمونه ترین دختر جاسب خواستگاري نمود و ازدواج کردند و بسیار زندگی شیرینی دارند. قسمت نشد احباي جاسب از آن 

حمام استفاده کنند چون بعد از انقالب تخریب گردید نه آن حمام جدید بلکه هر دو حمام را تلی خاك نمودند و روي آن 

مام بهائیان همینطور می ماند تا هزاران سال دیگر خراب نمی گردید و جزء آثار ساختمان ساختند، در صورتیکه اگر ح

باستانی محسوب میگردید. اینهم اشکالی ندارد اراده حق چنین خواسته است. جامعه بهائی در جاسب زن و مرد باسواد و 

کردن بود. پس از آواره بی سواد هدفشان خداپرستی، همنوع دوستی و کار و زحمت و ساده زیستن و خدمت به خلق 

گردیدن و به ناچار ترك وطن کردن احباء هر یک در محلّی اسکان نمودند. هر وقت هر یک از هموطنان منصف جاسب را 

دیدیم، گفتند برکت از جاسب رفت، محبّت رفت و جز خوبی و فداکاري ما چیزي از شما ندیدیم. حتی بعضی ها به خاطر 

ه کردند. همه باهم فامیل و باهم مهربان و همه باهم همکار و یار و یاور یکدیگر بودند. احباء این دوري ناراحت بودند و گری
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جاسب در حق همه خلق بالخصوص خلق جاسب دعا می کنند که آگاه شوند و اگر خطائی کردند آنها را بخشیده اند چون 

ت این ستمدیدگان گواهند. بخشی از تعالیم الهی است. سنگ و خاك و درخت و کوه هاي جاسب بر مظلومی

خوشابحالشان که از امتحان الهی روسفید بیرون آمدند. هرکس به هر دین و آئینی خوبی کرده است، نامش جاودان و 

 .یادش گرامی است

تاریخ گواه راستی و صداقت همه و ناظر به اعمال همه است. خداوند بزرگ هم رحیم است و هم کریم و علیم و حکیم و 

ولی اگر به عدالتش معامله کند واي بر حال نافرمانان و بیخردان و ظالمان. خدایا همه را ببخش، روح همه  بخشنده است

آنهائی که کلمه اي درس ادب به ما داده اند، شاد گردان. شاگردان هر یک از مؤمنین باید خود معلمی آگاه باشد و هدفش 

نماید و هرگز هدف هیچکس نباید خرابی یا آزار دیگران باشد. وقتی  خدمت به وطن و همنوع باشد. تا میتواند جائی را آباد

بود که یک انسان خیر وارانی موتور  1340صحبت از محفل مقدس جاسب بود، همه مطیع و همفکر بودند. حدود سال 

ه در اطاقش ساعت از شب رفته هر خان 4دیزلی خریده بود که برق را براي اولین بار به جاسب آورد و گفت از غروب تا 

یک المپ چراغ روشن کند. آقاي هوشنگ فروغی شوهر خانم آقا آسید آقا و علی آقا حسینی پسر آسید آقا کمک کار او 

گردید و تمام خانه احباء را سیم کشی کردند و فقط پول سیم و کلید و پریز را گرفت و دیناري دستمزد نگرفتند و اکثر 

همینطور آسید آقا و خانمش عشق میکردند که دامادشان یک کار خیر توانسته  خانه مسلمانها را هم سیم کشی کردند.

است انجام دهد. این کار هم قابل تقدیر بود و محفل مقدس جاسب از این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آورد. این کارخانه 

تور دیزلی که به اسم لیالند یا برق در یک زمینی که یک اطاق خشک و گلی و سقف آن تیره بود در واران ساخته شد و مو

داف بود، روشن میگردید و چند ساعتی شب ها واران و زر و کروگان از آن بهره مند میشدند. خدا پدر و مادر و خود 

مسبب این کار خیر را بیامرزد. کار خوب از هرکسی سر بزند بسیار نیکو و زیباست. دنیا همه جا آباد گردیده و جاسب هم 

یا ندیده است داراي آب و برق و گاز و تلفن و آسفالت و همه چیز است. در سایت هاي مختلف همه  که بهشت گمشده

اهل عالم جاسب را میشناسند و جاسب نمونه اي از بهشت است و بهشتیان آن آدمهائی هستند که خدا را هرگز فراموش 

ها را ر هر انسان دست اوست. خدایا تمام جاسبینکرده اند و معتقدند که خدا بر جمیع کارها آگاه است و پاداش خیر و ش

چه مسلمان و چه بهائی قرین رحمت خویش قرار دهد. اگر بعضی ها در خواب هستند، بیدار کن. در زمان حال که جاسب 

محبوب همه است هرکس در آن وارد میگردد با خاطره خوش خارج شود. هرکس جاسب را دید، چه از نظر طبیعت آن و 

 .ق خلق جاسب و فرهنگ جاسب لذت می برد و آرزو بر جوانان عار نیستچه نظر اخال
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این گوشه اي از خاطرات پیرمردي بود که قبالً جوان بود و تا آخر عمر قلب او به محبّت یزدان پاك و طلعات مقدسه 

 . همیشه جوان است و به جاسب و جاسبی عشق میورزد

 

 سید رضا جمالی به قلمزنان و مردان شجاع و بیدار بهائیان کروگان 

 کروگان بهائیان بیدار و شجاع مردان و زنان درباره جمله چند خواهممی هم حالیه و

 محمدتقی آقاي هاي نام به سرشناس، نفر دو مهاجر ضیاءاهللا آقاي گفته به. بنویسم

 که زمانی گفتمی او. اکبرعلی دائی پدر محمدرضا دیگر و مهاجر ضیاءاهللا همان پدر

أت اینکه به بهائیان تعدي کند نداشت. محمدتقی جر هیچکس بودند ده در آنها

همیشه تفنگش روي دوشش بود و محمدرضا هم همیشه شمشیرش در کمرش بود 

در صورتیکه محمدتقی کسی بود که دو برادرش غالمرضا را به قصد کشتن کتک زدند 

ی و زن آغالمرضا خواهر اینها بود و با محمدتقی دلیر و مؤمن و وفادار به شوهرش و یک

خواستند او را ببرند و شوهر از زنهاي خوب و مقید به امر بود و موقعیکه برادرانش شوهرش را کتک زدند و به زور می

کرد و در بدهند بر سر برادرها فریاد کشید و گفت بروید زنهاي خودتان را شوهر بدهید او مدتی در قم چرخ ریسی می

العابدین دار براي شوهر و مادري خوب براي فرزندان و یا همچون زن زینکرد. این را میگویند وفازندان خرج شوهرش می

تربود و آمد و در صورتیکه او دختر یک آخوند متعصب محلی بود و برادرش مانند برادران زن غالمرضا قدري هم وحشی

تند او را ببرند و شوهر خواسمی و بودند شکسته را او پهلوي هاياستخوان که  بنحوي العابدین زده کتک زیادي به زین

سختی بدهد او هم همان حرف را به برادرش زده که برو زن خودت را شوهر بده به من چکار داري و چون شوهرش به

صدمه دیده و در بستر بود، او از غصه و ترس که به شوهرش صدمات زیاد خورده و از شرارت برادرش در بستر بیماري 

شوند که مادرم هایم به پرستاري او مشغول میکند و عاقبت مادرم و خالهین تسلیم میآفرشود و جان به جانگرفتار می

گفت داراي چهار اوالد شدم و سه تاي دیگر را از دست دادم ولی تو را خداوند عوض دعاهاي پدرم که پرستاري میمی

اکبر بود. این مرد که به او استاد بی جان که زن استاد علیکردم به من بخشید و دیگر زنی که شجاع بود به نام بی

هاي آن دوخت و خوب است قدري هم راجع به لباسهاي مردانه میگفتند در زمان خودش خیاط جاسب بود و لباسمی

 ،یلیاسماع ماھرخ خانم، فھیشر خانم، جواھر   
 یلیاسماع خانم اقدس ،یرضوان احمد
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رسید و شد از قبا و آلخلق. قبا لباسی بود بلند که تا روي گیوه میزمان بنویسم. بگفته پیشینیان، لباس تشکیل می

شد و به جاي دکمه ها بزرگ بین سه دامن طرف پهلوها دوخته میشد و کیسهاز سه دامن تشکیل میهاي بلند و آستین

تر بود مانند بستند و آلخلق هم همانطور بود ولی کیسه نداشت و آستین هم نداشت و قدري کوتاهروي آن شال می

شد از شوار بود چون از دو الیه تشکیل میهاي موجود با فرقی که داشت بلندتر بود و دوختن آنها خیلی سخت و دجلیقه

گذاشتند و تمام سرتاسر آن را به قول خودشان با سوزن و دست آستر و رویه که وسط این دو الیه را قدري پنبه نازك می

ی ها بدوزد ولی اجرت قابل توجهها را باید هفتهتر و ریزتر طوري بود که هر یک از اینرفتند مثل لحاف ولی نازكخط می

کرده و نسبت به دیگران ارباب بود ها و مواقع بیکاري بود چون کشاورزي هم میدادند در ضمن این کار زمستانبه او نمی

خانم و پسري به نام عبدالرزاق که مرد عادل خوبی هاي امه لیال و گوهر و حاجیو او زنش داراي چهار فرزند بودند به نام

اکبر و ایشان فعالً در کانادا مهاجر است. که بنام همان استاد علیاکبر اش علییه نوهگفتند عدول و حالبود که او را می

اي اکبر باغچهدادند ایشان یعنی همان استاد علیها راه نمیخالصه زمانی که این مردم نادان بهائیان را به حمام مسلمان

گفتند از روزیکه کلنگ اولی را زدند تا بسازیم و می گوید اینجا را حمامدهد به امر و میداشتند که باالي ده بود، می

گفتند اول زنی که وضع حمل کرده بود مادر همان امراهللا وشو نوزده روز طول کشید و باز میاند براي شستروزیکه رفته

ها ه مسلماناکبر و این امراهللا زرقانی، اولین بچه اي است که به این حمام رفته بود. خالصرزاقی بود نوه استاد علی

آید چند کنند آن رگ نفهمی و حسادتشان بجوش میبینند که بهائیان چه زود حمام را ساختند و از آن استفاده میمی

شوند و گیرند یک نوعی حمام را خراب کنند. تعداد هفت یا هشت نفر هم قسم مینفر از آن متعصبین نفهم تصمیم می

کند سوراخ کنند. دیلم قطعه آهنی بود، میله از توي خزینه دیگی که آب را گرم میکنند که شبانه بروند و دیلمی تهیه می

 پتک با نفر دو و دارند نگاه نفر دو  شد که میله را ببرند توي خزینه وپر میهم توي دستمانند به طول دو متر و گردي آن

ان خود بود و هست یک نفر زن که در دوست فکر به همیشه خداوند چون و بدهند کشیک کوچه توي نفر چند و بکوبند

گوید که چند نفر خیال دارند که این خیانت را انجام بی جان دوستی داشته به او آهسته میحقیقت انسان بود و یا بی

ها کاري به مردها گوید اینها این خیال را دارند. شما زنکند و میهاي بهائی را به خانه دعوت میبی جان زندهند. بی

ها در یک اطاق ه باشید و به جاي اینکه در خانه خود استراحت کنید در خانه ما استراحت کنید و همه زننداشت

ها را گوید منتظر باشید هر وقت صدا زدم چوبگذارد و میخوابند با لباس و هر کدام هم یک چوب پهلویشان میمی

که مشرف به کوچه بود و ضمناً به حمام هم نزدیک  رود سر در خانه خودشانبردارید و از عقب من بیائید و خودش می
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بیند که چندین نفر با وسائل از پائین کوچه پیدا شدند و فوري ماند تا اینکه نصف شب گذشته میبود و به انتظار می

ب خانه را ها را به دست و منتظر باشید تا من درگوید چادرها به کمر ببندید و چوبکند و میها را بیدار میرود و زنمی

گذرند و به که باز کردم به کوچه بیائید اینها همه پشت درب و خودش باالي سر درب منتظر تا میایند و از درب خانه می

ها از عقب با صداي بلند آهاي دزد، دزدها را بگیرید ، داد کند و خود از جلو و زنشود. درب را باز میحمام نزدیک می

شوند بینند یک عده زیاد زن با چوب دارند به آنها نزدیک میشده و بقیه در بیرون که می زنند دو سه نفر داخل حماممی

کنند و این جمع شدن گذارند و آنهائیکه هنوز در راه پله بودند ملتفت شده و به عقب آنها فرار میفوري پا به فرار می

و این بود شرح زمان آن زمان قدیم و از این راه موفق اند ها چندین شب ادامه داشته ولی دیگر آنها جرأت آن را نداشتهزن

توانستند حقوق یک حمامی را بدهند آمده بودند با التماس که ما بد کردیم شما بیائید نشدند و خودشان به تنهائی نمی

مام را بسته اند که باید محبت کرد دو مرتبه درب حدانستهحمام تا باهم باشیم و بهائیان هم چون وظیفه وجدانی خود می

زدند حمام را روشن هاي مزخرف میها گاهی حرفاي از نفهماند و بعداً چون باز عدهبودند و براي مدتی دوباره باهم بوده

گفت دادند و من موقعیکه از سربازي آمدم پدرم را که از دست داده بودم و مادرم میکرده بودند و مورد استفاده قرار می

روم. منهم به تبعیت مادرم چند مرتبه به این حمام رفتم. خوب یادم است یک جا میبود همینچون این حمام نزدیکم 

اصغر اسمعیلی. موقعیکه در صحن حمام نشستم تا خود اهللا صادقی و علیهاي سیفروز رفتم، دو نفر در حمام بودند به نام

شهور بود به اصغر دیوانه و گفت امروز روزي است که حیائی زدن. او که ماصغر بنا کرد به حرف مفت بیرا تمیز کنم، علی

گوئیم خفه شده. گفتم پس چرا رویم و میکنم و میندازم توي خزینه و میات میبیایند و نعش تو را ببرند. حاال خفه

و گفت  اهللا بلند شدحیا بلند شد لُنگ را از کمرش باز کرد تا مرا خفه کند که سیفحرف مفت میزنی، مشغول شو. آن بی

ها را بکنی که تنها هستی بکن. دست او را گرفت و دیوانه حاال معلوم است که تو مسلمانی هر وقت خواستی این غلط

نشانید و من هم از آن به بعد با مادرم به آن حمام نرفتیم و مدتی طول کشید تا روزي در حمام این موضوع را به آقاي 

شوم گفت ت سرگذشت این اصغر دیوانه را برایت بگویم. گفتم خوشحال میاهللا مهاجر گفتم او گفت پس خوب اسحبیب

هاي آنها بهائی نشدند. یک روز اهللا رضوانی سه تا دختر داشت که هر سه را به مسلمان داده بود که هیچ یک از بچهحبیب

قرار شده بود عروسی بگیرند  خواست زن بگیرد و دختر سید اسداهللا عظیمی را خواستگاري کرده بود واین اصغر دیوانه می

اهللا رضوانی بهائی بود و خودش هم عضو محفل بود شد و چون نوه حبیبو شب عروسی با شهادت حضرت اعلی برابر می

به او گفته شد شما به آنها بگو شب عروسی را یا به عقب یا جلوتر بگیرند و ایشان بهائی خوبی بود ولی دست به عصا راه 
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خواهند پیش از ماه روزه باشد و این گذشت و عروسی را دانم بگویم چون میکنم و نمیرأت نمیرفت و گفت من جمی

مادر به نام قاسم براي همان شب برگزار کردند و عروس حامله شد و در موقع وضع حمل بدرود حیات گفت و یک بچه بی

دار شود و بسوزد و بسازد و پس از مدتی عهدهاین پدر و مادربزرگ به جا گذاشت که مادر زن مجبور شد پرستاري بچه را 

النسل ماندند و کم بزرگ شد و با دخترعموي خود ازدواج کرد و هر دو مقطوعدختر دیگرش را به جاي او بگذارد و پسر کم

کند و این بود جریمه یک نفر متعصب نفهم و در این اواخر در حقیقت اصغر دیوانه درست اآلن در طهران زندگی می

گفت من همه را کشتم. چندین مرتبه من خودم به او برخورد کردم و گفتم نه تو رفت و میانه شد و همیشه راه میدیو

ام. این بود عاقبت این افراد که به هر طرقی بینی من هیچکس را زنده نگذاشتهئی گفت چرا تو نمیهیچکس را نکشته

 سوختند.

ام بطوریکه هاي عبدي نوشتهنامهاهللا مهاجر که اسم او را در زندگیاي سیفدوست بنویسم. آقو اما از مردان خوب و نوع 

دانسته و ایشان در آن زمان چارواداري کردند همیشه در فکر دیگران بود و کمک به دیگران را از عبادت میتعریف می

رفته و در هر کجا که می کرده بخصوص در دهاتی که بهائی داشتهکرده و به تمام دهات دور و نزدیک مسافرت میمی

قدر مقدور کمک به دیگران بود و از این دهات که میرفته امثال دوستان بسیار داشته چون خودش نیّتی نداشته جز به

بافی هستند ولی در کروگان چون کار کشاورزي سه تا چهار ماه بیشتر کار بیند که مشغول قالیآباد میجوشقان و فتح

ها در رفتند و زنکردند و مردها براي پیدا کردن لقمه نانی به طهران یا شهرهاي دیگر میا کمک میها به آنهندارند و زن

رود افتند که باید کاري براي آنها پیدا کرد. میاین مدت با اینکه همه محتاج و فقیر بودند کاري هم نداشتند به فکر می

دختري به نام  وادقان رودرد جاسب و براي استاد قالی هم میوآخرد و با یک چله دوان میکاشان و وسائل یک قالی می

ي ده هاشود که براي کلیه زنآورد که او هم از بهائیان و دوستان خودش بود و باعث میکند و میرخساره را استخدام می

کردند که شود و از بیکاري در بیایند و بیادي من در قدیم همه به او خدا آمرزي میخصوص بهائیان کمکی خرجی پیدا به

در حقیقت او آمرزیده بود و هست. روحش شاد و روانش شاد و آن دختري که به نام رخساره آمده بود به عقد آقاي 

آباد شاه اهللا زمانی که حالیه در حسنآید که یکی عزته اوالد به وجود میآید و از زوج گرامی ساهللا زمانی درمینعمت

کنم در خارج باشد چون من اطالعی ندارم و شرافت خانم بود که همسر عبدالعظیم است و دیگر حرمت اهللا که فکر می

  غیب اهللا فروغی بود.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86
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 وصیت نامه سید رضا جمالی
  آقا رضا جمالی(نقل بمضمون):از یادداشت هاي 

 جاسب دهستان و بهایی امر  

 اندرز به فرزندان به اختصار:

  

... فرزندان عزیزم، این امر نازنین را ما به آسانی بدست نیاورده ایم، مادرم 

این راه راستی را که از پدرش آموخته بود پیمود و مرا با خود برد. من و 

مصائب براي مشی در این طریق کشیدیم و مادرتان پس از او، چه رنجها و 

کوشش ما آن بود که آنرا به شما هم بیاموزیم. الحمدهللا که همه در ظل امر 

موفقید، اقوام من که غیر بودند(بهایی نبودند) خیال نابودي مرا داشتند تا 

 این لکه ننگ را پاك نمایند:

 ما اندیشه در بود خدا آنکه از لغاف                  مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما 

آورید. هر کس را بهتر از خود دانید بهیچ عنوان یکدیگر را کوچک نکنید و  بار دین آداب با را خویش فرزندان 

سرزنش منمائید. کسی را آزده مکنید، متحد باشید، خواهش دارم دوست یکدیگر باشید برادري یا خواهري بجاي 

مت و دینداریکه هاي خود را به عفت و عصخود، کمک به دیگران زیانی ندارد بلکه اجر دنیا و آخرت در پی دارد. بچه

در دهات کار اسانی نیست بار آورید با گذشت باشید و براي مال دنیا با هیچکس درگیر نشوید دیگران را از خود برتر 

دانید ولی آنها را سرزنش مکنید، سرزنش کردن از خودپسندي سرچشمه میگیرد. من به هیاکل مقدسه این آیین و 

از مرگ مرا بآیین بهایی دفن کنید(در ایران و اگر نشد در آفریقا). مادرم بیت العدل الهی اعتمادي واثق دارم. پس 

وصیت کرد که پس از مرگش در دوازدهم عید رضوان بیادش جلسه یی بگیریم و تا کنون اینکار را کرده ام شما هم 

ز کروگان در صورت این کار را ادامه دهید چون او علت ایمان من و بالمال شما ها شد از بینوایان دستگیري کنید ا

 حضرت و مبارك جمال موطن که چه است متبرك خاکش که هستیم ایرانی.... .   امکان گاهگاهی دیدارد کنید ما

 ..باشیم که هرجا هستیم ایرانی که مفتخریم ما. است شده رنگین امر دین شهداي از هزاران بخون و است اعلی

 یرضا جمال دیس    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/7250698-orig_orig.jpg
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 حداديسید رضا جمالی به آقا غالمرضا نامه 

 حضور دوست گرامی آقاي غالمرضاي حدادي (این بود ثمر خوبی و بدي)
 داشته تماس باهم نشد هم، از دوري بعلت چون مدتی گذشته و 

 چند شد الزم شودمی شنیده شما از حرفها بعضی چون اینک باشیم،

 نام به شهاب پسرآقا مثل دیگر اشخاص و شما یاد مختصر جمله

ها که می آیند جاسب، چرا که این بهایی فرمودید شما. کنم ابوالفضل

دهید. اینها نجس هستند و نباید اینجا بیایند. اینجا چند سئوال راه می

براي ما پیش می آید. اول آنکه مگر مادرت دختر بهائی نبوده و تو 

به  هایت همچندین سال با او زندگی نمیکردي؟ پدر، مادر و دو تا دائی

طوري که اند و اینهاي سید میرزا و سید احمد هم بهائی بودهنام

گویند دایی شما سید میرزا یک عمر زحمت کشید و خانه و امالك می

خواستید پسر او زیادي را آباد کرده بوده او را شبانه فراري دادید و می

آقا مرتضی را بکشید. مگر او چکار کرده بود جز اینکه دلش 

بهائی باشد و اینطور که میگویند پدر شما به نام استاد خواست می

ها و دیگري براي خواستند که یک نفر براي بهائیعباس، سلمانی دِه بوده و محمدعلی هم سلمانی دِه بوده. اهل دِه می

ئی و با اینکه خوردهها را میکنم و تو یک عمر نان بهائیها کار میها کار کنند و پدر شما گفته بود من براي بهائیمسلمان

گوید کرده. مادربزرگ نجات اهللا به او میاهللا ناصري کار میئی خرج او را بدهی براي نجاتتوانستهبرادر کوچک تو که نمی

رود براي خاطر دهد پول ندارم که کاغذ و قلم بخرم. آن پیرزن میتوانی به مدرسه بروي برو اکابر. جواب میحاال که نمی

و پرورش شده است.  گویند رئیس آموزشخرد تا بتواند به اکابر برود. حاال اینطور که میع وسیله اي برایش میخدا همه نو

ترسی که ممکن است فرزندان مهدي آیند اینجا. البد تو میها میهاي بهائیان! حاال تو میگویی چرا بهائیاین بود بدي

اي را بکنند، مانند اشخاصی دیگري چون صادقی و آنها تصاحب کرده ناصري بیایند و مطالبه امالکی که تو از پدربزرگ

کدام دهم که هیچاند. نخیر من از طرف همه آنها به تو قول میدیگران که امالك آقایان روحانی و دیگران را صاحب شده

ها با اینکه استاد جا نگهبان آنها بوده و هست و هر کدام از بستگان آنادعائی نداشته باشند چون خداوند در همه

 یرضا جمال دیس    
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اند چه در آمریکا و اروپا تا ها شدهترین شرکتهاي آمریکا و اروپا و کشورهاي دیگر هستند و هر کدام داراي بزرگدانشگاه

حتی آفریقا، هر کدام داراي هزاران کارگر و کارمند هستند و جائی که دیگر در فکرشان نیست جاسب است و آنها چندین 

 از قدري هم حال نوشتم ئی، آقاي حدادي مختصري از حال تو برایتتو هنوز اندر خم یک کوچه اند وکشور را گشته

 شیخ اجل، استاد موقعیکه گردیمبرمی تاریخ به. بنویسم شده صدا هم تو با که ابوالفضل نام به شهاب پسرآقا سرگذشت

حضورش  به شویدمی موفق انشاءاهللا بروید شما است نزدیک قائم ظهور که کرد سفارش را خود شاگردان احسانی احمد

کرد تا رسید به شیراز می رسید. همه به اطراف راهی شدند از جمله مالحسین عازم ایران شدند. شهر به شهر گردش می

محمد شیرازي و پس از سئواالت زیاد به او ایمان آورد و اطمینان یافت که او که همان قائمی تصادفاً به خدمت سید علی

شوند و بطوریکه تاریخ که منتظرش بوده حالیه به خدمتش رسیده و پس از مالحسین هفده علماي دیگر موفق میاست 

کنند که بگویند قائم ظاهر شده و مالحسین به طرف نویسد هر کدام به طرفی براي بشارت ظهور قائم مسافرت میمی

گویند سید نصراهللا گیرد و میر آنجا از اهالی جاسب سراغ میکند و از آنجا به کاشان و بعداً به نراق و داصفهان حرکت می

ماند و بطوریکه اهالی روز در آنجا میمرد دانشمندي است و در جاسب نمونه است و ایشان تشریف میاورند و سه شبانه

هاي وي او به نامشوند ازجمله سید نصراهللا، سید میر هادي و دو پسرعمدارند که ایمان دارند و بابی میجاسب اظهار می

 میر ابوطالب و میر جمال.

شوند و سید اکبر و سید محمد که هر سه بهائی میهاي سید محمود و سید علیمیر ابوطالب داراي سه پسر بوده به نام

دهد و چون مادربزرگ بچه بهائی بوده و در عید کند و خداوند به آنها یک بچه میمحمد با یک دختر بهائی ازدواج می

کند. خالصه میرزا هادي گذارند که هنوز در قم زندگی میآید اسم او را آقا گل مینامند به دنیا میان که عید گل میرضو

گذارند که اسم پدر خودش است که این کند و پسر اولی که به دنیا می آید اسم او را هم سید نصراهللا میکه ازدواج می

دارند همه بهائی بوده و چون قدري امالك ها اظهار میشد و اینطور که قدیمیباسید نصراهللا دومی پدربزرگ ابوالفضل می

از وارانیها داشته در ظاهر مسلمان بوده ولی در باطن بهائی بوده است. میر ابوالقاسم که در باطن بهائی بوده و در ظاهر 

داده و دشمنان انی تشکیل میمسلمان چون قدري امالك از اوقاف در دستش بوده و هر سال دهه اول محرم روضه خو

دارند گیرد ولی حالیه اینطوریکه احباي آمریکا اظهار میروند و امالك را از او میفهمند که او بهائی است نزد اوقاف میمی

ید هم از آنها هم مبلغ بهائی هستند و شاعر فرما هاي آن خدابیامرز از بهترین بهائی هاي آنجا و بعضیحالیه چند نفر از نوه

گویند شما در قدیم معتقد بودید ها میئی و اما بطوریکه جاسبیهفت شهر عشق را عطار گشت و شما اندر پس یک کوچه
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که امام زمان در چاه سامرا است دیگر فکرنکردید که امام حسن بگفته برادرش و خلیفه وقت که اوالد نداشته که برود توي 

ه اصالً وجود ندارد او را کس کعقل دید و آنجا براي آنها سودي ندارد و آنرا بیهاي شما شماها چاه سامرا و بازهم ارباب

دادند و تو روز رفتی تا به تو درس برعلیه بهائیان مظلوم میآوردند در چاه جمکران و تو هر شب جمعه به سر آن چاه می

دادي تا شما هر کاري مظلوم شعار میها را که برعلیه بهائیان خصوص بچهکردي به دیگر میامدي و همه را جمع می

کندند و هرکجا هاي کوچک را میکردند ازجمله در دشت تمام درختتوانستند اذیت میتوانید بکنید و آنها هر کجا میمی

 آقاي کردند و این یکی دیگر از تو و امثال تواست. هاي بهائی فحاشی میرسیدند بخصوص به زنها و بچهها میبه بهائی

ها بیشتر . یکی گفت که استاد عباس خدابیامرز که مرد خوبی بود و همیشه با بهائیبودیم نشسته یکجا نفر چند ما يحداد

ها بود و مادرش دختر بهائی بود و اقوام مادري همه بهائی هستند. چرا این غالمرضا اینطوري شده. یکی دیگر از مسلمان

یکی از روزها جوانی به نام غفار رهگذر به ها کارشان آهنگري بوده. گفت این به اصل خود رجوع کرده. اینها طایفه حدادي

گوید. سید ها ناسزا میکند به بهائیبیند شروع میشناسد که بهائی است. تا او را میرود. یکی از آنها میدر دکان آنها می

اهللا یک مگوید امروز خدا خواسته به جاي بسدهی. او میها فحش میاهللا چرا به بهائیگوید به جاي بسمغفار به او می

آید سراغ سید غفار او جوان بوده در حدود جانور را بکشم تا به بهشت بروم. چکشی آهنی که در دست داشته می

دین با حربه که در دست داشته از عقب از پائین ده تا سرچشمه عقب با گذارد و او از جلو و آن بیساله پا به فرار میبیست

گردد ولی سید غفار شود، برمیشود و موفق نمیبی کرده باشد و چون خسته میدود که شاید ثواحربه سنگین خود می

گذرد تا هاي میدهد و از کوهکند که اگر برگردم ممکن است شب بیاید و مرا در خواب بکشد. راهش را ادامه میفکر می

گوید من بهائی هستم و در جاسب پرسند تو چه کسی هستی و از کجا میایی. میرسد به وادقان. از او میغروب آفتاب می

برد و خواستند مرا بکشند و از ترس به اینجا آمدم. یکی از افراد که آنجا بوده او را به خانه میکنم و دشمنان میزندگی می

 کند و از اینگذرد و چون از او خوششان میاید او با دختري ازدواج میکند و چند سال میاز روز بعد او را مشغول کار می

شود. پنج دختر و یک پسر و این غالمرضا حداد نوه یکی از دخترهاي اوست و آقاي مرتضی که ازدواج داراي شش اوالد می

کند و االن بهترین زندگی را در خارج از جاسب هاي پسر اوست که از دست غالمرضا و امثال او فرار مییکی دیگر از نوه

گردد به کروگان و شش اوالد در سختی نتوانسته به زندگی ادامه بدهد برمیدارد و آقاي سید غفار چون دیگر با داشتن 

گفت رسد چون دخترهایش بدون چادر و لباس بوده بطوریکه خاله جواهر زوجه آقاي روحانی میموقعیکه به سرچشمه می

اي فرزندان زیاد هستند و به ها چادر و لباس بردیم و آنها را آوردیم و بعداً هر کدام ازدواج کردند و دارما همه بهائی
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شوند و پسرش آقاي جمال غفاري که یک آدم نمونه بود و داراي فرزندان زیاد هست کارهاي بزرگ در خارج مشغول می

 این بود ثمر خوبی و بدي....... هاي صادقعلی.آید جز همین غالمرضا و بچهولی از آن آهنگر کسی در نظر نمی

 

  خودشان از جاسب رفتند؟ انییبها ایآ

 .پاسخ سید رضا جمالی به پسر مشهدي غضنفر که گفته بود بهاییان خودشان از جاسب رفتند

 به نام خداوند یکتا

خوردگان زمان ئی از هم پالکی او یعنی گولام پسر مشهدي غضنفر و عدهبطوریکه شنیده

اند درست است این حرفها را اند بهائیان خودشان رفتهو مغز شوئی شدگان آخوندي گفته

زنید شما جنایتی نبوده که در حق بهائیان اید و میشما شاگردان شیطان خیلی زده

هاي آنها نکردید و ها را هم سوزاندید و رحم به درخترب خانهنکرده باشید. حتی تمام د

همه را از بین بردید و فکر نکردید که درختی که ثمر میدهد که تقصیري ندارد و همه 

نویسم تا آیندگان بدانند این کارهاي غیرانسانی را انجام دادید که چند نمونه مختصر می

اهللا ناصري را آتش ها گفتند انبار آذوقه فتحکه چرا بهاییان از جاسب رفتند یکی از روز

اند. ما رفتیم جلوي مسجد که آخوندي همیشه میامد براي فساد و مغزشویی شما از زده

او خواهش کردیم که بیاید و ببیند و آمد با چند نفر از شماها موقعیکه به درب خانه رسید و دید که آتش دارد زبانه 

هائی که در شهادت امام هاي دروغی کردن همان گریهاز جیبش درآورد و بنا کرد به گریهکشد آخوند پررو، دستمال را می

گفتند استاد مدرسه است که در دین که میحیاي بیحسین رسم آخوندها هست ولی موقعیکه رسید به مسجد آن بی

کنید و کسی نبود که بگوید آخر  اید که اسالم را بدنامحقیقت استاد شیاطین بود. به شما گفت بگوئید خودتان آتش زده

تواند کاري بکند و اهللا ناصري بیچاره دید که دیگر نمیاسالم را غیر از شما آخوندها چه کسی بدنام کرده. حاال آن فتح

هاي او را بدزدید مجبور شد تمام چند عدد دختر داشت از ترس اینکه شب دیگر شما بیائید خانه را آتش بزنید و بچه

ها کند و برود. درست گفتید خودش رفت چرا رفت دیگري خواهرش جواهر زن عبداهللا اسمعیلی چندین مدت زندگی را ر

شدید و چون چند عدد دختر داشت، هر اش کنار آبادي بود و شما هر شب مزاحم او میقبل از آشوب خمینی چون خانه

 یجمال رضا دیس  
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ها است. او در آنجا شب گفتند آنجا خانه جنییبرد باالي آبادي توي مغاره کوه که مشب غروب آفتاب دخترهایش را می

آباد طهران رفت و آورد تا عاقبت خسته شد و یکدفعه به جاي آنکه برود در مغاره کوه زندگی کند به خانیرا به روز می

 کردیم از خانهشما برادرشوهرش را با فشار مسلمان کردید. دیگري سید میرزا محمدي بود مدتی بود که ما جرئت نمی

اهللا ناصري چون باالي آبادي بود که اگر شما حمله کردید به شدیم خانه فتحبیرون برویم مگر در شبها که همه جمع می

گیرند که تو رود بیرون چند نفر اوباش دور او را میکوه فرار کنیم. یک روز پسر سید میرزا به نام آقا مرتضی از خانه می

گیرد. آنها به دور خانه جمع کند و در خانه خودش پناه میاز چنگال آنها فرار می کشیم. اوباید بد بگویی یا تو را می

شوند. تمام دیوارهاي خانه را خراب شوند که او فحش داده بیل و کلنگ میاورند و مشغول خراب کردن خانه میمی

هاي متعلق به سید میرزا بود رسند به ساختمان و آنچه درخت کوچک و به ثمر رسیده که در خانه و زمینکنند و میمی

بسته هاي پینهها را آن بدبخت با دستام و این خانه و درختکه همه را بریده بودند که من همه آنها به چشم خود دیده

ساخته و به ثمر رسانده بود و ساخته بود. عاقبت من با شمس اهللا رضوانی چون سروصدا زیاد بود رفتیم به محل دیدم 

کنند و حاجی اسمعیل هم آنجا ایستاده. گفتم حاجی شما که بزرگ تر هستی درخت و خانه که گناه دارند خراب می

اش مسلمان است و هرچه گفتیم حرف ندارند پرسید میرزا گفته زن هرچه مسلمان است چکار کردم از اینجا تا مکه همه

سفیدان محل را واسطه کردیم تا آنها نفر از ریشهاي ما نداد عاقبت رفتیم و چند اینها را باور نکنید کسی گوش به حرف

هایش را شبانه برداشت و رفتند و دست از این عمل شنیع برداشتند و روز بعد دیگر سید میرزا دید دیگر امنیت ندارد بچه

به قدري این پیرمرد گریه کرد که از هر دو چشم کور شد و عاقبت در غربت جان داد. درست گفتید خودش رفت و 

تر بود براي توانست از خانه بیرون برود زنش که کمی جوانري سید رضی بود. یک پیرمرد هفتادوچند ساله که نمیدیگ

گرفت که من خودم دیدم پرانی و فحش و ناسزا قرار میرفت مورد سنگآماده کردن قوت و غذا از خانه که بیرون می

هایش او را بردند بله خودش رفت. دیگرانی مانند کنند. عاقبت بچهیت میاند و او را اذها از دختر و پسر دور او را گرفتهبچه

سلطانعلی رفیعی و شمس اهللا رضوانی که هر کدام دو دختر داشتند و پس از آتش کشیدن خانه رضوانی از ترس به ننگ 

رگذشت خودم را هایش از هرچه داشتند گذاشتند و رفتند. بله خودشان رفتند. حاال اگر بخواهم شرح سکشیدن بچه

بنویسم مثنوي هفتاد من کاغذ شود در صورتیکه این جمالتی که در حق دیگران نوشتم یک صدم آن صدماتی که شما 

ام را آتش زدید و اسبابم را آتش ازاینکه دو عدد درب خانهکنم پسمرتکب شدید نبوده. حاال دو جمله مختصر ذکر می

خوردگان تاریخ قصد داشتید خمینی را بیاورید و به او سجده ی که شما گولزدید و خراب کردید هرچه داشتم بردید شب
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انداختند. همان شب آمدید پشت درب خانه من محل کنید و او را فرستاده بودید به کره ماه و هر شب تظاهرات به راه می

طاقها را با سنگ شکستید و هاي اهاي روحانی ساکن بودم درب خانه را آتش زدید و شیشهسکناي حقیر چون من در خانه

شعارتان این بود کور باطن بلند شو و ببین خمینی توي ماه است. تا صبح زنم نخوابید و کارش گریه بود در صورتیکه هر 

گذشت آن شب دیگر طاقت نیاورد و گرفت ولی میپرانی قرار میرفت مورد سنگچند روز یک دفعه که از خانه بیرون می

وپنج سال قبل از آشوب خمینی ... حقیر ازدواج کردم. همان عموزاده پدرم که رفت و در حدود سیبا دخترش به طهران 

باشد کدخدا بود مرا با دو نفر به نام سید حبیب اهللا هاشمی و مصیب یزدانی با کمک آخوندي به نام دائی پسر غضنفر می

سر خودش به نام احمد با دخترخاله خودش که شوهر اند ولی پموحدي به زندان انداخت که اینها ازدواج غیررسمی کرده

کرد که در آمدند باهم تو طویله و به کارهاي نامشروع مشغول بودند و پدر من هم که اعتراض میهم داشت هر روز می

د این خانه این کارها درست نیست. احمد برادر کوچکش را تحریک کرد تا از باالي باغچه سنگی بسر او زد و او پس از چن

آقا احمد به  اکبر و شکراهللا یزدانی و اربابهاي مشهدي علیروز درگذشت و من موقعیکه از سربازي آمدم چند نفر به نام

دهیم ولی من گفتم که پدر من زنده آییم و گواهی میمن گفتند پدرت را هادي کشت و تو اگر شکایت کنی ما می

ور پسرم در سربازي بود آمده بود تا پدر و مادرش را ببیند رفته بود شود و گذشتم. همینطشود و دشمنی زیادتر مینمی

سر قنات براي گردش همان پسرعموهاي خودم به قصد کشت او را زده بودند و تمام بدنش را زخمی کرده بودند موقعیکه 

اندازند. گفته بود لذت آمده بود خانه دائی او گفته بود تو سپاهی و سربازي هستی اگر شکایت کنی آنها را به زندان می 

ها. اال لعنۀ اهللا علی القوم الظالمین. حاال شما گذشت از انتقام بهتر است این بود یک هزارم از کارهاي این عموزاده

ئی از ما. گویید خودشان رفتند درست است به قول شما جهال ما خودمان رفتیم. این بود مختصري از سرگذشت عدهمی

کردیم. اُف ها حمام میاي عمومی. حمام ما را که خراب کردید ما مدت زیادي در خانه توي طویلههحاال برویم سر موضوع

کردید اگر از دهات کسی چیزي از ما ئی نمیکشد خودتان که هیچ معاملهبر شما از گفتنش هر عاقلی خجالت می

اهللا رضوانی ده بود و دو عدد گونی لوبیا از شمسکردید تا پس بدهد. یادم میاید یک نفر از واران آمخرید او را اذیت میمی

ها را پاره کردید و تمام آن هفتاد تان چاقو زدید گونیبه نصف قیمت خریده بود. جمع شدید در همان زیر زیارت تقلبی

ن اموال کشم بگویم چرا ایهاي خود را آب کشیده بودید. دیگر من خجالت میکیلو لوبیا را در بیابان پاشیدید و بعد دست

هاي وحشی گفتید نجس است به دستور ابوجهل زمان یعنی ناطق تاریکی (نوري) مانند سگخانه و ملک و زندگی که می

زدید و میغریدید. خوب غرند، شما هم سر اموال نجس بهائیان به هم میها سر یک حیوان مرده به هم میکه در جنگل
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هاي پدرم برایت بنویسم تا خوب اگر تو و ا پسر غضنفر و عموزادههها قدري از جنایات دائیاست پس از این حرف

بست و یک کاله سبز هایت سید هدایت که شال سبز به کمرش میفکران تو گوش شنوا دارید بفهمید که یکی از دائیهم

و گول گذاشت، در ظاهر میش و در باطن گرگ درنده بود. حاجی محمود کاشی که مرد ساده ئی بود هم به سرش می

کردند دلش به رحم آمد و رفتند دکان حلوائی او برایش کار میها میشال و کاله سبز او را خورده بود و آنها در زمستان

خواهد ها را بکارید و نمیقدري ملک و آب خرید و به دست اینها داد و گفت من باید سهم سادات بدهم شما این ملک

کردند. از روز اول با پدر من سر خواست میته و باطن کاسته هر کاري دلشان میاجاره بدهید و اینها هم با ظاهر آراس

اي و گرفتند که چرا زن بهائی گرفته ئی و محله ما را نجس کردهناسازگاري را داشتند و هر روز در خانه یک ایرادي می

خواست پدر و مادر دند و دلشان میئی دور خود دیده بویک جهت دیگر اینکه به یک مال مفت رسیده بودند و پول و پره

نشینی مرا خسته کنند و آن خانه پدري که داشت از او بگیرند که در زمان حیات او موفق نشدند و او رفته بود و اجاره

ساله بودم و پسري هم او داشت به نام اسماعیل کرد و خانه را به آنها نداد و دیگر یادم میاید که به سن شش یا هفتمی

گوید با رضا که منظور ایشان بنده ها گفت که پدرم میکردیم. یک روز پسرش به بچهها باهم بازي میها ما بچهکه روز

سالگی رسید و هاي دیگر با من بازي کنند. گذشت تا او به چهاردهگذاشت بچهشوید و نمیبودم بازي نکنید نجس می

ي از حاجی محمود گرفت و آورد تا با آن قاطر خرمن خودش را کوبی شد و آن مرد ریاکار رفت کاشان و قاطرزمان خرمن

بکوبد و قاطر لگد زد و آن پسر را جا درجا کشت و باز هم بیدار نشد و او در مدت عمر سه عدد زن گرفت که سومی آنها 

برایش آورد که  ساله از دِه ذُر در صورتیکه خودش هفتاد و چند ساله به باال بود و این دختر چندین بچهیک دختر بیست

 "پ"را از  "ب"معلوم نبود از خودش است یا نه که آخري آنها پسري بود به نام خلیل که مدت ده سال به مدرسه رفت و 

نماز مسجد داد که عاقبت او را از مدرسه اخراج کردند ولی اآلن همان عالمه دهر، عمامه بسر گذاشته و پیشتشخیص نمی

اهللا شد و دومین دائی پسر غضنفر و عموزاده پدر حقیر به نام سید نظام که او هم داراي آیت شده. خدا را شکر که آبادي ما

را کدخدا هم کرده بودند و در این مدت کدخدا بودن مرا به سربازي فرستاد چون مادرم بهائی بود ولی خودش پنج عدد 

دیگر کشتند و من در شهر بهبهان که بد پسر داشت که هیچ کدام به سربازي نرفتند و در عوض پدر مرا با یاري هم

وهواترین شهرهاي ایران بود در آن زمان و پسر او به نام احمد که شرح کارهایش را قبالً نوشتم و در عوض حقیر که آب

پس از سربازي ازدواج کردم، کوشش کرد با کمک آخوندي به نام موحدي مرا به زندان انداختند و ما در زندان بودیم که 

گفتند قرار است آنها را ببرند گفتند. از جمله میکردند و میي آنها هر روز میامدند و هزار جور شایعه درست میهازن
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هاي آن روز به قدري ساده و زودباور بودند که به قدري گریه کرده بودند که چشمانشان از بندرعباس به دریا بریزند و زن

ه نام سید نصراهللا ولی او بیادي من پیرمردي بود ساده و کاري به کار کسی دید افتاده بود. سومین دائی تو شخصی بود ب

 دو. زدندمی برایش هاحرف خیلی هم پسرش دومین. ندارم یاد خوب آنها نداشت ولی چند پسر داشت که من از بزرگ 

کاره دِه معرفی کرده بودند و از مهه را خودشان دو این و بود همسال من با ماشاءاهللا که ماشاءاهللا و اسداهللا نام به دیگر تاي

زدند و چون سر ها سر میها سردار کنند توي همه خانههر رذالتی روگردان نبودند و به عنوان اینکه چله قالی براي زن

ها بود از هر کاري فروگذار نبودند. از جمله یک روز شایع شد که دختر استاد محمدعلی سلمانی بدون شوهر کارشان با زن

وآمد نداشت و اینها دیدند که موضوع بزرگ است آن ه شده و هیچ کس در آن خانه جز این دو برادر کس دیگر رفتحامل

هم در ده کوچک رفتند پدر دختر و خود دختر را راضی کردند که دختره بگوید کار عمویم بود در صورتیکه عمویش در 

ر داشد و در مدت عمرش سه عدد زن گرفته که بلکه بچهنمیگفتند از او بچه کرد و بطوریکه مردم میطهران زندگی می

داند. آخر نه اینکه دزد و دروغگو بشود ولی اصالً اوالدي نداشته حاال کجا دختر برادر خودش را حامله کرده خدا می

کز فساد بودند کنند و کار این دو برادر همیشه این بود که هر روز بروند قم و از آخوندهائی که در مرهمیشه اشتباه می

کردند. یکی از سفرهائیکه من از طهران عازم جاسب ئی بود اینها رهبري میدستور بگیرند بر علیه بهائیان مظلوم و هر فتنه

بودم به قم که رسیدم در ماشین جاسب با همین آقا اسداهللا در یک ماشین بودیم. وسط راه شخصی بود به نام سید 

ب و ناراحت اهل وسقونقان. این آقا اسداهللا با فرد دیگر به نام دخیل رجب که او هم با طلاکبر که فردي بود آشوبعلی

اسداهللا از یک قماش بودند و سید اکبر را تحریک کردند بر علیه من از نیمه راه تا جاسب آنچه الیق خودشان بود به من 

حیوانات بیابان بخورند یا دوستانت بیایند و ببرند و  گفت این سفر اخري است. در این راه یا جنازه تو را بایدگفتند و او می

اي است به نام آذنا که از بین دو کوه بلند محمد و عباس افندي بد بگوئی تا عاقبت اول جاسب رودخانهیا باید به سید علی

و از ماشین پیاده اکبر دست مرا گرفت گذرد. در وسط رودخانه راننده را مجبور کردند ماشین را ترمز کرد و سید علیمی

دهم جانوران بخورند و چون دخترم کوچک بود و ات را میکنم و الشهات میجا خفهکرد و گفت یا باید بد بگوئی یا همین

مادر عبدالکریم صادقی هم با ما همراه شده بود قدري شوکوالت خریده بودم که توي ماشین بدهم به آن بچه. چند عدد 

و گفتم اینها را بخور تا با دهن شیرین مرا خفه کنی آنها را گرفت و پاشید که اینها نجس است شوکوالت از جیبم درآوردم 

کنم و دستمالش را از جیبش درآورد که مرا خفه کند. راننده به نام امیر آمد و ات میو گفت تو باید بد بگویی و اال خفه

نفر دیگر هم که از دهات دیگر بودند پائین آمدند  گفت فکر کن تو آمدي و او را کشتی آنوقت من مسئول هستم و چند
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خواهی بکنی. گفت او نجس است و ماشین را نجس کرده. گفتند تو برو خود را آب که اي احمق این چکار است که تو می

یه خندیدند و مادر عبدالکریم و دخترم گربکش و دست از سر او بردار ولی همان اسداهللا و دخیل در ماشین نشستند و می

هاي این دو نفر مرا خیلی ناراحت گفت من از کشتن تو ناراحت نبودم ولی خندهکردند و بعدها مادر عبدالکریم میمی

کرده بود. خالصه مسافرین مانع کشتن من شدند ولی تا پایان راه هرچه الیق خودشان بود نثار من کردند. حاال که 

خوب است قدري هم از پدرت مشهدي غضنفر براي اطالع تو بنویسم.  مختصري از جنایات دائی و پسرانشان برایت نوشتم

گذشت. اطاق محل زندگی او چسبیده بود به خانه حقیر با خانه غضنفر دیوار به دیوار بود و یک کوچه باریک از وسط می

نه حقیر بام روبروي درب خادیوار سمت کوچه که روبروي درب خانه حقیر بود. چون تابستان بود غضنفر در پشت

هاي مسیب قربانی و اصغر و رضا خولی درب خانه مرا آتش زدند و پاك سوزاندند. درب بزرگ با چوب خوابید. شب بچهمی

ها را از وسط هاي آهنی از آن بجاي مانده است میخهاي آهنی صبح که آمدم دیدم فقط خاکستر زیاد با میخسخت و میخ

خواست بفهمد که گفت چرا اینطور شده. بخصوص مسیب قربانی که میمیآمد کردم و هر کس میخاکسترها جمع می

گفتم خدا را شکر. گفتند چرا دیگر خدا را شکر اند یا نه و من جواب مردم میهایش درست مأموریت خود را انجام دادهبچه

کنم بارك زدند. شکر میسوخته را به پهلوي مکنی. گفتم تاریخ تجدید شد. درب خانه جدم را آتش زدند و درب نیممی

سوخته ندارد که به پهلوي من بزنند. همان مسیب قربانی گفت ببین مقامش را چقدر باال که درب تمام سوخته و نیم

برد. گفتم اگر من آن مقام را ندارم و مقامم پائین است شما که الحمداهللا مقام آن را دارید که درب را بسوزانید و همان می

گفت این چرا اینطور سوخته. گفتم از شما باید پرسید که شب در همین بام اطاقش و میهمان پشتغضنفر آمد باالي 

گفتند در توي تابوت بام خوابیده بودید. طولی نکشید که همان غضنفر رفت حمام بسوزاند و دیگ بخار ترکید و میپشت

و پسرانش هنوز در خواب غفلت هستند و مانند خورد گرفت و غلط میمثل گردو جزغاله شده بود و در تابوت قرار نمی

پدرش که داماد همان سید هدایت چند چهره بود که میگویند خودشان رفتند درست است خودمان رفتیم. خوب است 

نویسم. در دو هاي دیگر دارم که میقدري از تاریخ برایت بنویسم تا خوب شیر فهم شوید که چرا رفتم و بعد از تاریخ حرف

ل پیش حضرت مسیح (ع) خانه و زندگی که در شهر داشت، رها کرد و رفت در بیابان و در زیر درخت منزل کرد هزار سا

و قوت و غذاي مبارك علف بیابان بود. ایشان هم خودش با دوستانش رفت. بله خودش رفت و ششصد سال بود حضرت 

اه به کوه بردند و در همان وسط کوه او را آرام رسول اکرم با دوستانش خانه و زندگی خود را در مکه رها کردند و پن

نگذاشتید مجبور شد به شهر مدینه هجرت فرمایند. درست است خودش رفت. در حدود شصت سال بود نوه آن حضرت 
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امام حسین با متجاوز از یک صد و سی نفر از اقوام و بستگان و دوستان خانه و زندگی را در مدینه رها کردند تا به خانه 

پناه ببرند. آنجا هم خطر را از جانب شما احساس کرد و راهی کوفه شد و در وسط راه در کربال راه را بر او و یارانش خدا 

طور که شما به دستور یزید زمان اموال بستید و همه خوبان جهان را شهید کردید و اموالش را به تاراج بردید. همین

هایمان اسیر م را به اسارت گرفتید. بله ما رفتیم از ترس اینکه زن و بچههاي معصوبهائیان را تاراج کردید و زن و بچه

نشوند. حاال معلوم شد امام حسین هم خودش رفت ولی شما مانع رفتن آن حضرت شدید و نگذاشتید به منزل برسد ولی 

وب است قدري از ما به کوري چشم شما به منزل رسیدیم. حاال معلوم شد که خودش رفت شما کاري نداشتید. حاال خ

حال پسرهاي خاله پدرم برایتان بنویسم. آنها چهار برادر بودند که نهایت دشمنی را با پدرم داشتند که چرا زن بهائی شرح

رود. یکی از اینها به نام اسداهللا که یک دزد مشهور بود و شغلش آن روزها روند چرا نمیگرفته و راهی که آنها می

که من خوب یاد ندارم و پسرش هم احمد که از پدرش بهتر که نبود بدتر بود. دیگري میرزا گرفت گفتند روباه میمی

کرد و در زنی هم بود و خیلی در ظاهر دعوي شبانی میخوان دسته سینهحسین که شغلش قصابی بود و در ضمن نوحه

یکه من ازدواج کرده بودم از قبل نوشتم هاي شوهردار رابطه نامشروع داشت و زمانگفتند با دو تن از زنباطن بطوریکه می

کرد و به قول کرد وشبهائی که آخوند در منزل میرزا حسین بود او مرا دعوت میکه آقا اسداهللا مرا به خانه دعوت می

خودش امر به معروف کرده باشد و مرا ارشاد کند که مثل خودش باشم ولی من دیدم این راه بسیار ناهموار است و تیرش 

هاي زمان خودش بود و دو دیگرش به نام نصراهللا و مشهدي رضا که شغل هر خورد و در حقیقت از آن نادرست به سنگ

ام کاشتند و نصراهللا پدر همان مسیب قربانی که نامش را در نامه نوشتهدو کشاورزي داشتند و امالك زن باقربک را می

قبالً آخوندي بوده در ده ما به نام مال ابوالقاسم. ناگفته  حاال خوب است قدري از این زن باقربک هم مختصري بنویسم.

گفت این لعنتی در شد، میآبرو میام است. هر وقت او حرفی از این مالي بیهاي خالهنماند که این جمالت از گفته

کرد هر می آزار بود و بطوریکه تعریفگفت من نوه آن لعنتی هستم و در زمان خودش خیلی زورگو و مردمصورتیکه می

روز چند االغ که صاحبانش حق امام براي این امام دروغگو آورده بودند در خانه او بسته بود تا به دهات خود بازگردند. 

گرفته و از این راه خالف آب و ملک فراوان به دست آورده و پسري داشته چون از هفت ده جاسب او به زور حق امام می

شد و چندین مرتبه از سر آبادي ش بود به نام محمد آقا که هر روز اسبی داشته سوار میکه از آن نانجیب بودن زمان خود

کردند که یک ام و مادرم تعریف میداده و خالهدوانید و فحش و آنچه الیق خودش بود به بهائیان میتا پائین آبادي می

خواهم تو کنی. بیا برویم میحرامی زندگی می گوید تو با اینگیرد و میرود خانه پدرشان و دست خواهرش را میروز می
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بیند خواهر گوید برو و زن خودت را شوهر بده. من اینجا شوهر دارم. او وقتی میرا شوهر مسلمان بدهم. او در جواب می

گفت چند ماه در رختخواب خوابیده بود. چون دهد به قدري به شوهرش کتک میزند که مادرم میگوشی به حرف او نمی

دهد و رود نراق و یک زن به این پسر دزدانه میدین میلویش شکسته بود و تا آخر عمر ناالن بود. خالصه این آخوند بیپه

رسد و از این ازدواج پسري به رسد و تمام این اموال نامشروع به این پسر اراذل میپس از چندي مرگ این آخوند فرا می

رسد او هم با یک مریضی جزئی دنیا را از وجود نحس خودش پاك پایان می آید و چون عمر آدم اراذل زود بهدنیا می

رسد و از آنجائیکه هرچه را بادآورد با زنش برد باد. این پسربچه سازد و تمام این اموال بادآورده به آن بچه دو ساله میمی

کند و در نراق با احساس تنهایی میرسد به مادر بچه و مادر هم شود و این اموال میهم به پدر و پدربزرگش ملحق می

کند به نام باقربک و چون باید نام آخوند مال ابوالقاسم از گیتی محو شود که انشاءاهللا اسامی کلیه ... به مردي ازدواج می

 کند و این زنگفتند زن باقربک و باقربک هم عمرش دوامی پیدا نمیزودي محو و نابود خواهد شد و از این جهت به او می

کنند و یک سهم از ماند با دو نفر رعیت و این دو هم در این امالك کار میشود و این زن میبه نام زن باقربک مشهور می

کند و در روي همه به علت مریضی و یا به دهند و او چون خرجی زیاد نداشته همه را جمع میبرداشت را به او می

اش در اطاق بود که فردي به نام سید عباس حقگو کند. هنوز مردهوداع میبندد و دنیا را هاي دیگر چشم از همه میعلت

گوید این زن دائی من است و این اموال مال دائی و پدربزرگ من بود و به من که شرح زندگی او را هم خواهم نوشت، می

ند و آخوندي به نام موحدي را پردازند در صورتیکه هنوز نعش در وسط اطاق ماها با او به مشاجره میرسد و این رعیتمی

گوید باید به هم بسازید. من برایتان درست میکنم و چون مانند همه آخوندها هر راه راستی را هم کند و میپادرمیانی می

آبرو آنها را در همان اطاقی که مرده در میان بود دین بیگویند این درست است و در اینجا هم آن بیکنند و میکج می

نویسد به نام آن زن که من این اموال را دادم به این سه نفر و انگشت مرده را هم به نامه میکند و وصیتمع میگرد هم ج

کنند و دهند امضاء میسواد بودند و همیشه مطیع آخوند بودند، میزنند و چند نفر از اطرافیان که بینامه میپاي وصیت

دهد که اینها براي ش و هواسی داشته مخفیانه به دادگستري اطالع میمرده را به خاك می سپارند ولی آن کسی که هو

کند با شاهدها که از شاهدها استاد عباس نجار بود که خودش اند. دادگستري همه را احضار مینامه نوشتهمرده وصیت

ده گفتم مرده بود گفت نامه را امضا کردي این زن مرده بود یا زنکرد که از من پرسید تو موقعیکه این وصیتتعریف می

خواست انگور بخورد ولی بخوردش دادند و آنها هم یک قدري از این اموال پس چرا امضا کردي گفتم امام رضا هم نمی

هاي پدرم مؤمنان حال پسرخالهکنند و این بود شرحمالی میدهند و قضیه را ماستاندرکاران دادگستري میحرام به دست



218 

حال سید عباس حقگو که جز به ناحق به هیچ کاري دست نمیزد و او به چون وعده دادم شرحخودشان و حاال خوب است 

فخر مشهور بود. این شخص از هر نوع بدي که بود داشت و فقط فکر این بود که چکار کند که کالهی سر دیگران بگذارد 

تر بود و چون ایش از دست طبیعی کوتاههو از سوراخ وافور بکشد تو. از جمله مشهور بود به ظالم دست کوتاه چون دست

رفتند عقب کار براي یک لقمه نان و پسر حاجی بود و در جوانی بیکار و ولگرد و اهالی محل چون روزها مردها می

کرد فردي بود که شغلش شد بطوریکه ضیاءاهللا مهاجر تعریف میها میها و مزاحم زنرفت در خانهبیچارگی او می

رفت خانه او؛ ضیاءاهللا انصاف میرفت دهات مجاور براي در آوردن یک لقمه نان و این بیروزها میدوزي بود و لحاف

رود در خانه شخص مذکور پس از چند شود تا موقعیکه او میاهللا مهاجر مواظب میگفت یه روز از روزها برادرم ذبیحمی

بردند او را با پاي قوي بود همه مردم از او حساب میرود در همان خانه و چون خیلی دقیقه با یک چوب دسته بیل و می

حیا، کنم پدرسوخته بیگوید اآلن این چوب را به فالن جات میخورد کتک مفصلی به او میزند و میگیرد و تا میلخت می

 ند کهافتشوي و پس از کتک زیاد به التماس میمگر تو خواهر و مادر نداري که همیشه مزاحم زن و بچه دیگران می

که دیگر کارم نداشته باش و اگر دیگر این کارها را کردم مرا بکش. خالصه پس از التماس زیاد با توسري او را از خانه 

کرد که به عذاب علیم رسید بهائیان را اذیت میکند و از آن روز به بعد و کتک خوردن هر کجا که دستش میبیرون می

هایش آنچه در ذهنم اهللا مهاجر برده شد خوب است مختصري از زندگی او و بچهیحگرفتار شد. حاال چون نامی از آقاي ذب

ام بنویسم او خیلی مرد مومن، امري و قوي اي بود که داراي چندین پسر و دختر بود که همه و از گفته ضیاءاهللا شنیده

اند دو نفر بقیه به ملکوت ابهی صعود کرده الحمداهللا در ظل امر بودند و بطوریکه میگویند عده آنها زیاد است و بغیر از یکی

کنند و پس از صعود خود آقاي مهاجر، پسر بزرگش به ها همه ثابت هستند و در خارج از ایران زندگی میولی نوه و نتیجه

کرد به جاسب آمد و خانه و امالك که پدر داشت و دست کشاورزان بود که نام یداهللا که هم در طهران زندگی می

دادند چون برادرها گفته بودند تو برو جاسب که جاي پدر خالی نباشد. او هم کاري نداشت تند و یک سهم به او میکاشمی

کرد و حالیه تا حدودي پیرمرد شده بود. متأسفانه در جوانی با یک دختر و با درآمد این امالك زندگی مختصري می

وآمد نداشتند همه اهالی ه این آخوندهاي فاسد در ده ما رفتکند چون در آن زمان کمسلمان به نام خدیجه ازدواج می

کردند و هیچ دلتنگی هم باهم نداشتند و باهم چه مسلمان و بهائی ازدواج هم باهم اقوام و خواهر و برادرانه زندگی می

شود و داراي کردند و من و توئی در بین نبود و در همان جوانی پس از ازدواج به طهران میرود و مشغول کار میمی

خواهند بفهمند و کنند و یا نمیها هم از امر اطالعی پیدا نمیشود که چون مادرشان مسلمان بود بچهچندین اوالد هم می
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ها همگی بزرگ شده و ازدواج کرده و هرکدام داراي خانواده او موقعیکه به جاسب آمد تنها خودش بود و خانمش و بچه

و با اندام چاق و سنگین و مدت چند سالی به این منوال گذشت تا یک روز گفتند یداهللا شده بودند. او مردي بود قوي 

درستی تاریخش یادم نیست ولی میدانم که زمانی بود که یک قسمت خان مهاجر امشب سکته کرده و از دنیا رفته. اآلن به

طلب به تب نند و آخوندهاي فاسد ریاستدانستند چکار کها نمیاز مسلمان نماها شکمشان سیر شده بود و به قول بعضی

ها یاد داده بود که در کوچه گفتند مرگ بر شاه به بچهزدند بخصوص راجع به بهائیها اگر یک دفعه میآنها دامن می

ئی ما را گفتند و دو دفعه مرگ بر بهائیها و هر روز با یک بهانهدیدند یک دفعه مرگ بر شاه میبخصوص زمانیکه ما را می

ها دست به عصا راه برویم و موقعیکه او از دنیا رفت ما هیچ تکلیفی کردند و ما مجبور بودیم به قول قدیمییت میاذ

کردیم که او را به دستور امر به خاك بسپاریم. چون وارثی در آنجا نبود با مشورت قرار شد یک نداشتیم و جرئت هم نمی

ها از او اطالعی نداشتند آقا عبداهللا اسمعیلی را مأمور کردیم تا برود ن بچهنفر به دلیجان برود و به پسرش تماس بگیرد چو

خواهم پدرم را به دستور هایش اطالع بدهد و ایشان رفت و شب بعد پسرش آمد و گفت من مسلمان هستم و میو به بچه

از او استقبال کردند و جمع دانستند و اسالم دفن کنم. مسلمان نماها هم خیلی خوشحال شدند و آن را فتح بزرگی می

ئی که تا زنده بود از او متنفر بودند ولی عزیز شده بود و ما وصلوات و با عزت زیاد برداشتند. مردهشدند و مرده را با سالم 

ها را مرده ها دفن کنند. اند بگذارید مردههم از دور ناظر بودیم و به یاد فرمایشات حضرت مسیح افتادیم که فرموده

خوان و مداح برایش ترتیب ه پس از تشریفات زیاد او را خاك کردند و مسجد مفصلی برایش تشکیل دادند و قرآنخالص

تر ختم را به پایان رساندند و موقعیکه پسرش قصد رفتن به طهران را داشت او را بدرقه کامل به دادند و با اعزاز هرچه تمام

هاي شیطان مطابق عادت همیشگی وجود کثیفش را آورد. ناگفته نماند عمل آوردند و پس از سه روز یکی از این شاگرد

آید ولی این ده ما هیچوقت از جاسب داراي هفت آبادي است و هیچکدام نه خودشان آخوند دارند و نه از قم برایشان می

ند و این طبیعت زمانه روند برواند از راهی که آنها میوجود این جنس خبیث راحت نبود و براي اینکه چند نفر نخواسته

است که هر روزي را باید شبی در پی باشد. برویم سر مطلب خالصه آخوند کثیف آمد و همان شب اول رفت باالي منبر و 

دانم آنهائیکه عقیده سوزند. حاال نمیاید تا هفتصد متر از هر طرف در آتش میگفت آنجائیکه این مرده را خاك کرده

خواستند آخوند را بیاورند و به بهشت موعود کشیم و میسوزیم و اطرافیان را هم به آتش میداشتند که ما در جهنم می

برسند و باز میگویند خودشان رفتند و به بهشت موعود برسند آیا بهشت موعود برایشان فراهم شد و یا در قهر و غضب 

اند ها درست کردهید و حدیثی که خود این شیطاناند. این مطالب مزخرف را میگویند و از منبر پائین میاالهی گرفتارشده
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کنند که ما ها از امام است و در همان جلسه چند نفر آمادگی خود را اعالن میدهد که این حدیثبه همه آنها نشان می

ا پسر شوند بروند محمود مشهدي رضزنیم از جمله کسانی که حاضر میرویم و مرده را از قبر بیرون میاوریم و آتش میمی

همان رضائی که در قضیه زن باقربک اسمش برده شد و رضاي حدادي و حسین رمضانی و یکی دو تا از خولیجات همان 

ریزند که در اسالم نبش قبر ها را بیرون میروند سر قبر و تمام خاكدارند و با بیل و کلنگ میوقت یک حلب نفت را برمی

اند سالم را آخوندي وار و درست اجرا کند و چون جسد سنگین بود نتوانستهخواهند که دستور احرام است. آنها هم می

کنند و هر کدام با دل ریزند و روشن میجا حلب نفت را روي او میاند بیرون بیاورند همانبیرون بیاورند و یا نخواسته

سوزند و جسد حتی کفنش ها مینفت روند ولیهاي خود میاند و به خانههاي آخوندي را انجام دادهخوش که یکی از فتنه

 دهات به که ئی ماند و چند روز در دید مردم بود بخصوص لب جادهماند و این قبر همینطور باز میهم بدون آسیب می

 باشدمی قبرستان همان نزدیک و است کروگان به نزدیک دهات از یکی که واران مردم روز دو از پس بود وآمدرفت دیگر

اید و ما بهائیها هم آیند که این چه قانونی است که شما مرده را در ته قبر گذاشتید و همینطور رها کردهمی در سروصدا به

کنند. یعنی یکی دیگر از روند و قبر را پر میکردیم دخالتی بکنیم. عاقبت پس از فشار دهات دیگر یک شب میجرئت نمی

ام در حقیقت اسم او نند و اما اسم رضاي حدادي را در باال نوشتهپوشاجنایات پیروان شیطان بزرگ یعنی خمینی را می

گوش آخوندها. از این جهت به رضاي تنها شده بهغالمرضا است چون غالمی خود را از رضا استعفا کرده و شد غالم حلقه

ها شایع کرده بودند خواهم قدري از سرگذشت این غالم آخوندي ذکر کنم. خیلی قبل از انقالب آخوندکنند و حاال میمی

خوانم و که باباي مسجد در خواب دید که امام زمان آمد به خوابش و گفته است من هر شب جمعه در این مسجد نماز می

این موضوع سراپا دروغ را خوابنامه کرده بودند و به تمام دهات و بعضی از شهرها فرستاده بودند و در پاکت گذاشته و یک 

شته بودند و یادآور شده بودند که این خوابنامه به دست هرکس رسید اول یک نسخه بنویسد و صفحه هم به این شرح نو

دهند و در رسند میاند و بهر کس میها با خط خودشان نوشتهبه اطرافیان بدهد و هر روز ما شاهد این بودیم که بچه

ز بخواند به این مسجد بیاید. قمرود دهی خواهد با امام زمان نماهاي جمعه میضمن یادآور شده بودند که هرکس شب

است نزدیک قم شهر فساد و پس از این خوابنامه از هر دهی مردمان ساده و زودباور و طرفدار آخوندها و کسانی که یک 

 شوند تا با امام زمانکنند و راهی قمرود میاند و به این پنجشنبه همه کار و زندگی را رها میپالون محکم به دوش گرفته

شد، ناگفته نماند که دهاتی من درآوردي نماز بخوانند. از جمله همین رضاي حدادي که از ده ما راهی دیدن امام زمان می

دادند تا بتوانند بیشتر آنها را بر علیه بهائیان که بهائی داشت هر کس که میرفت خرج مسافرت و پول اضافی به او می



221 

رفت و روز جمعه با یک خورجین فساد برمیگشت و هرچه روز پنجشنبه می مغزشوئی کنند و رضا یکی از آنها بود که

کرد و روز ئی تشکیل میداد و فسادهائیکه آموخته بود به دیگران تفهیم میآموخته بود همان شب در مسجد محل جلسه

ها بیشتر بخصوص بچه اندکردیم معلوم بود که فرق کردهرفتیم به هر کدام که برخورد میبعد که ما از خانه بیرون می

گرفتند. یادم است که در خانه ما یک درخت توت بزرگ بود و در موقع تابستان همیشه چند عدد بچه تحت تأثیر قرار می

ئی غیر از یکی دو تا آمده بودند که توت بخورند ولی پس از پیدا شدن این امام زمان و رفتن رضا به دیدن او دیگر بچه

دادند که میگویند نجس است ولی آیند اینها جواب میپرسیدیم که چرا دیگر نمیها میاین بچه آمد. وقتی ازدیگر نمی

ها که میامدند پدر و مادرشان تا حدودي روشنفکر بودند و با همه فرق داشتند بخصوص خود رضا که چه در این بچه

که به ما نگاه نکند و تمام فسادها را او گرداند کردیم صورت نحسش را برمیکوچه و چه در دشت به او که برخورد می

ها و غالم بودن در بین آخوندها مشهور شده بود. حاال این را داشته باشید تا بپردازیم رقصیکرد و از این خوشرهبري می

ه بود هایش دادهاي دیگر راجع به همین رضا. اینها سه برادر بودند که پدرشان سلمانی ده بود و عمرش را به بچهبه جمله

دست بودند از این جهت یک برادر کوچک داشت به نام اصغر که از و اینها چون عمر درآمدي نداشتند خیلی بیچاره و تهی

اثر نداري در طفولیت یعنی به سن هفت یا هشت سال که داشت به جاي مدرسه و کالس درس مجبور بود کار کند و در 

ورزي داشت او شاگرد نجات اهللا شده بود تا لقمه نانی بخورد مادربزرگی همسایگی خودشان آقاي نجات اهللا ناصري که کشا

گفتند ها میداشت نجات اهللا به نام گوهر خانم رضوانی که زنی بود بسیار مهربان و خدمت گذار بود و بطوریکه قدیمی

ودند که اگر فرصتی شد اینها چند خواهر و برادر بودند و پدر و مادرشان خیلی در زمان خودشان خدمت گذار و خوب ب

گوید تو روزها سواد بماند و به او میگوید این بچه ضعیف است که بیخدمات آنها را هم خواهم نوشت. این گوهر خانم می

دهد پول ندارم تا وسیله کتاب و کاغذ و مداد بخرم. آن زن ها بروي اکابر. جواب میکنی خوب است شبکه کار می

رود و تا حدودي خواندن و نوشتن را کلیه مخارج اکابر را بپردازد و او مدتی به کالس اکابر میشود که خیرخواه حاضر می

هاي آن روز رود به طهران تا که بلکه بتواند پول بیشتري پیدا کند و جاسبیگیرد و تا حدودي هم بزرگتر شده مییاد می

فروشی و سرکه درست کنی بود و شان حلوائی و ترشیرفتند مرکزشان گمرك طهران بود و شغلها هرچه میالبته مسلمان

ها در آن روز البته کروگانی ها در همان محل مسجدي ترتیب شود و جاسبیرود و به همین کارها مشغول میاو هم می

 دادندمی تشکیل خوانیروضه مجلس جمعه  هايخوانی آنجا جمع شوند و همه شبدهند که در ختم و جلسات روضهمی

 حدادي رضاي همین گاهیگاه  خواند جناب ناطق ظلمانی بوده. حیف است بگویم فوري وندي که برایشان روضه میآخو و
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 فرد این هايرقصی خودش دیگر آخوندهاي و شودمی آشنا هم ظلمانی ناطق این با و کندمی شرکت جلسات آن به هم

ها انقالب را به ثمر ها و ظلماتیوشش این نوع حداديک با و کشدمی طول مدتی تا و رسانندمی همه گوش به را فاسد

دارد و به قول یکی از رفقا که با من رفیق خوانی برمیکاره و دست از روضهشود همهرسانند و این شخص ناطق ... میمی

دادیم ه او میخواند موقعیکه پنج تومان بکرد موقعیکه این فرد روضه را میبود و صالح نیست اسم او را ببرم تعریف می

گفت امشب ببند منزل تشریف بیاورید تا براي شام باهم کرد دنیا را به او دادند بخصوص اگر کسی به او میخیال می

شناخت ولی حاال اگر از بین چندین پاسدار گذشتی و به دفترش رفتی و سالم دادي به آسانی باشیم دیگر سر از پا نمی

اند و بعد خوانی این رضا و برادرش اصغر با او آشنایی کامل داشتهصه در موقع روضهحاضر نیست جواب سالم را بدهد. خال

دهد او را استخدام کنند کنند تا کاري براي اصغر درست کند و او به یکی از مدارس دستور میاز انقالب از او خواهش می

و بعد به دستور همین ناطق .... به او میگویند.  گیردها جمله تاتی یاد میکم او در بین بچهبراي دربانی یا نظافت و کم

کم چون او در سایه شیطان کالس اول را درس بدهد و کسی که خواندن و نوشتن را به سختی یاد گرفته بود خالصه کم

وپرورش شمال شهر طهران شد. او را به رتبه باالتر میرند و تا حالیه بطوریکه به من اطالع داده شد او رئیس آموزش

الخالق حاال باید در فکر فرو رفت که اگر لیسانسها و معلمین باسواد در آن منطقه باشند که حتماً هم هستند باید از او لج

ها به کجا خواهد انجامید با این رؤسا دستور بگیرند و او با چه معلوماتی جوابی دارد بدهد و از طرف دیگر روزگار ما ایرانی

ها. مگر خدا به فریادمان برسد انشاءاهللا و ها و امثالها و رؤسایی همچون حداديبند خاتمی جمهور ماجات و رئیسو اداره

هزارم آن زدند که یکخوب است یکی دیگر از جنایات این شاگردان شیطان یادآوري نمایم. زمانیکه ما را صدمات زیاد می

ان خودمان رفتیم هرچه زندگی چند ساله زحمت را بیشتر به خاطر ندارم و مجبور شدیم به قول بعضی از مغزشو شوندگ

کشیدند با خوشحالی زیاد فرسا تهیه کرده بودیم، گذاشتیم و رفتیم و هم دهاتی ما که انتظار آن روز را میکشیده طاقت

ف ما شدند که تکلیجات میمند شوند. هر روز مزاحم ادارهکردند تا از این غنائم بادآورده بیشتر بهرههر کدام کوشش می

کنند. اول چون اینها شتابزده به هر ها معامله میروند و به آنها میشود آیا معامله با اینها درست است که بعضیچه می

کند بیست نفر از مالکین شوند رئیس بنیاد مستضعفان به نام سید مصطفی از شهرستان محالت اعالن میکجا متوسل می

باشد چنانچه افرادي اموال ه مالکیت دارند توقیف و در اختیار بنیاد مستضعفان میبهائی که در ثبت اسناد دلیجان و حوم

منقول و غیرمنقول از آنها خریداري نموده یا بنماید عاطل و باطل و اسناد امضاء شد افراد مزبور را اعتبار ندارد و تام تمام 

. احمد 6. رضا جمالی 5. یداهللا نصر الهی 4. سید آقا حسینی 3.عبدالحسین یزدانی 2اهللا . فتح1باشد: افراد به شرح زیر می
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. ورنه 12. ورنه محبوبی 11. سید میرزا محمدي 10. امراهللا زراقی 9. سید رضی مسعودي 8. محمد رضوانی 7رضوانی 

نه . ور17. شمس اهللا رضوانی 16. ورنه مهدوي نراقی 15. ضیاء مهاجر 14اهللا یزدانی . رحمت13محمدعلی روحانی 

. شرکت امناء و این ورقه که بوسیله یکی 21. ورنه معتقدي 20. عبداهللا اسمعیلی 19اهللا مهاجر . ورنه سیف18ها وجدانی

از رفقا به دست من رسید موجود و در دست است. ناگفته نماند که چند خانواده نامبرده در حدود پنجاه سال تا بیست 

گیرند و خرم و خوشحال که دیگر مال ما شد این خانه و امالك و نوشته را میاند این سال پیش از جاسب به طهران رفته

کنند که اساس اما دادستانی و دادگستري مرکز یعنی اراك که تمام کارهاي اداري ما زیردستشان بود رأي صادر می

خودشان است و کسانی که اند هر کس در ایران است متعلق به کسانی که خانه و امالك وزندگی خود را رها کرده و رفته

کار قرن شود دست به دامن جنایتماند و اینها دستشان از اینجا کوتاه میاند تا تصمیم بعدي بالتکلیف میبه خارج رفته

گویند خودشان زنند یعنی همین ناطق ظلمانی که شناسائی کامل از اینها داشته و در جواب اینها یعنی آنهائیکه میمی

رود و تمام امالك و خانه و دستانی محالت بیجا کرده و خودش با چندین پاسدار محافظ به جاسب میگوید دارفتند می

رود. خالصه درست به دهد و میدین میکند با بیست درصد قیمت و به این مردم بیآنچه که به نام بهائیان بود قباله می

ز به بهائیان فشار زیادتر وارد میاورند از هر جهت که بود خاطر ندارم که چه سالی بود ولی یادم است که اینها روز به رو

شدند مثالً روزهائی که نوبت قصابی بود دو نفر درب کردند مانع افراد دهات مجاور هم میخودشان که با ما معامله نمی

ی به من گفت اگر ایستادند تا قصاب به ما گوشت نفروشد. ولی قصابی بود در واران ده مجاور به نام هراتعلدکان او می

روند سر کار و این کار دهم گفتم من که یکی نیستم و از طرفی مردها هم هر روز میبیائی واران من به شما گوشت می

توانم شما هر چند کیلو گوشت مصرفی دارید شبها بیاورم بدهم به توانند بیایند تا واران گفت من میها است و آنها نمیزن

آبادي بود و به واران تا حدودي نزدیک بود یک شب در میان چند کیلو گوشت در ساعت دوازده  تو و چون خانه ما کنار

دادیم، ببین تفاوت ره از کجا شب که همه به خواب مرگ رفته بودند میاورد و به من میداد. البته حق زحمت او را هم می

تند مسلمانیم. آنهائیکه میگویند خودشان رفتند گفهاي ما هم میاست تا به کجا. این یک فرد مسلمان بود و هم آبادي

اهللا فروغی که پدرانش از بهائیها نمونه زمان خودشان بودند ولی همینطور هر روز از دور بدتر بودند تا اینکه آقاي رحمت

ه او در این مرد نفهم که جزئی سودي که از امالك بادآورده به دست آورده بود همه را زیر پا گذاشت گفتم پول بادآورد

احوال درآمده بود قدري که پول بادآورده به دست آورده بود از این پول جزئی ملک خریده بود قدیم به استخدام اداره ثبت

هاي عموزاده پدرم و خیلی به این امالك بادآورده دلبستگی فراوان داشت و ماشاءاهللا نصرالهی همان فردي که در شرح نوه
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اهللا و یک روز گفتند فروغی و ماشاءاهللا که از من کوتاه شده بود رفته بود سراغ همین رحمتام دستش اش نوشتهرا درباره

اند قم و بعد از دو روز که مراجعت کردند ماشاءاهللا آمد خانه ما و گفت دیدي فروغیان هم مسلمان شد. گفتم مبارك رفته

خود باش. دیروز رفتیم قم پیش آقاي شریعتمدار و  گویم تا دیر نشده فکرگوئی گفت به تو میباشد و تو چرا به من می

اش گفتم باشد اوالً او اختیار دارد اقرار به مسلمانی کرد و عکس هم گرفتیم دادیم روزنامه چاپ کردند و اینهم روزنامه

ز که خواهد انجام دهد. در ثانی من انسان هستم بز که نیستم گفت بز یعنی چه گفتم میگویند یک بخودش هر کاري می

کنند که آنطرف جوي چطوري پرند چون آنها حیوان هستند و عقل ندارند و فکر آن را نمیاز جوب پرید بقیه بزها می

کنیم که ممکن است آن طرف جوي چاهی باشد و یا دزدي کمین کرده باشد از ها عقل داریم و فکر میاست ولی ما انسان

ند بکنیم. خالصه اینها دست بردار نبودند و هر روز با یکی در میفتادند تا کنتوانیم کاري که دیگران میاین جهت ما نمی

یک روز نوراهللا اسمعیلی را بردند مسجد و به قول خودشان مثل خودشان کردند و چون در بهائی بودن هیچ اطالعی از 

رفتم دیدم بدهند. یک روز می خواستند به او نماز یادنماز و روزه و دستورات امري نداشت، حاال که مسلمان شده بود می

دهد. این مصیب برادر همان غضنفري است که زنده زنده اند و دارد به او نماز یاد میکنار کوچه با مصیب جواد نشسته

حال این سه برادر را یادآور شوم. این برادر بزرگه همان غضنفر و کوچکتره مصیب آتش گرفت و سوخت. خوب است شرح

ها با ما همسایه بودند. ئی نداشتند عقل و شعور هم نزد اینها نایاب بود و ایناینها که از سواد بهره و دیگري علی مرتضی.

یادم است یک روز گفتم شما هم تا حدودي با جناب مالجعفر نسبتی دارید، همه منکر شدند که ما هیچ وقت با یک 

گویید تاریخ هم باید تجدید شود. یک زمان پیش یشخص از خدا پیغمبر نسبتی نداریم او باعث ننگ بود. گفتم درست م

ها عالمه شد مربی گفت پسر برادر من هم باعث ننگ است حاال یکی از اینگفت حرف شما را میزد. او میابوجهل هم می

حی بود اند و این دومین فتدیدهاند زیر دست اینها آموزشنوراهللا و پسر غضنفر و دیگران که میگویند اینها خودشان رفته

وسیله آخوند به که اینها به قول خودشان یک نفر دیگر را مثل خودشان کرده بودند و فوري نوراهللا دختري داشت که به

اهللا و حالیه شد حاجی و خوب است قسمتی عقد پسر حبیب غالمعلی درآوردند که این حبیب بعداً شدید مشهدي حبیب

متر از ابروي او جلوتر بود و ست بدقیافه و با پیشانی دُق که چند سانتیاز این حبی غالمعلی اسمی ببریم. این فردي ا

اندازه یک نعل فربه پیشانی و نقش بسته بود مثل اینکه همیشه در وقت خواب یا بیداري این پیشانی مضحک را همیشه به

ام و چه در باطن بگویم کم گفته خواند دیگر هرچه از یدي او چه در ظاهربه خاك میمالد تا مردم بگویند او نماز خیلی می

کس را در هیچ کاري قبول نداشتن و فوري دختر نوراهللا را به ها یک دنیا نخوت و خودخواهی و هیچو با همه این توصیف
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کند برد دلیجان و با یک دختر مسلمان ازدواج میدهد و پسر او را میپسرش که عقب افتاده بود و یک پاي او شل بود، می

نوراهللا از کرده خود پشیمان شود و اینها با این دو فتحی که کرده بودند و مصیب نوروزي هم در وسقونقان مثل  که نکند

خودشان کرده بودند فشار و اذیتشان چندین برابر زیادتر شد که ما نه در خانه و نه در دشت امنیت داشتیم. امالك و 

اند و دختر امجدي گاوش را برده وسط دم درب باغ دلشکستههایمان در امان نبودند تا حتی یک روز رفتم دیزمین

ها دیگر دوره باغستان که پر از انگور بود بسته بود. گفتم چرا اینجا یک دختر چهارده سال به من گفت بروید پدرسوخته

کرد ما را تهدید می ها را مغزشویی کرده بودند و اینها همه قبل از انقالب بود و همیشهشما تمام شده و اینها اینطور بچه

گذراند و ما همیشه حرفمان این بود در برابر تهدیدهاي آنها که ما که هر وقت خمینی بیاید شما را از دم شمشیر می

مان فرمان حکومت است و هرکس حکومت هر کشوري را داشته باشد باید ما مطیع او باشیم و حالیه اگر خمینی وظیفه

کردیم که خداوند رویش ت و هرچه گفت ما مطیع هستیم و با این حرف اوالً فکر نمیآمد و حکومت کشور را بدست گرف

خواهد همه را تنبیه کند و او انشاءاهللا نخواهد آمد در صورتیکه در زمان شاه هم ما سر را از ملت ایران برگرداند و می

داد. از این جهت ه بهائیان نشان نمیگذاشتیم چون او هم خودش یک فدائی اسالم بود و روي خوش براحت بر زمین نمی

کردیم که تا موقعیکه او شدند و در ثانی اینها مواظب بودند که ما از آبادي خارج نشویم و ما فکر میتر میاینها هم جري

 صفتان نجات دهیم اما موفق نشدیم واي فراهم شود بلکه ما بتوانیم خودمان را از دست این گرگخدا نکرده بیاید وسیله

آنها هم با کوشش فراوان و کمک بیگانگان خاکی که باید بر خود بریزند، ریختند و خمینی آن جانی قرن را آوردند و در 

جایگاه قدرت جلوس دادند و اینها بر فشار خود افزودند که شما قول دادید هرچه خمینی گفت اجرا کنید و حاال بیائید 

ند تا اینکه قرار شد از ما دو نفر برود قم و هرچه او گفت انجام دهیم و آنها بردار نبودبرویم قم حضور امام و دیگر دست

هاي ما دو نفر را گفته بودند جمالی و رضوانی باید بیایند چون بیشتر صدمه زدن و اذیت براي ما بود تا حتی درب خانه

هم ترحم نکردند و چند عدد گوسفند کلی سوزاندند و تا به طویله گوسفندان آتش زدند. بخصوص من که تا آسیابم را به

هاي نزدیکمان که در باغ داشتم، سم ریختند و کشتند و بیشتر ما دو نفر مورد توجه بودیم. یکی اینکه یک قسمت از اقوام

گفتند اینها روساي آنها هستند کردند و از جهت دیگر میمسلمان نماها بودند و اینها بودند که بیشتر مردم را تحریک می

توان اغفال کرد. خالصه آقاي رضوانی آمادگی خود را اعالم کرد ولی من هرچه واسطه آمد تا گر نباشند دیگران را میو ا

آیید و صورت امام گفت چیزي نیست کاري به کار شما ندارد و اقالً شما میحتی آخوندي که همیشه آنجا بود، آمد و می

م این جز دامی بیش نیست به هیچ وجه راضی به رفتن قم نشدم نزد دانستکنید و من چون میرا از نزدیک زیارت می
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شود. گفتند پس یک نفر دیگر بیاید ضحاك زمان نشدم و عاقبت دیدند که این سنگی است که میخ آهنی در او کارگر نمی

هاست راهی قم انگفتند معلم همه شیطو آقاي عبداهللا اسمعیلی حاضر شد که با آنها برود قم. روز بعد همان آخوندي می

رساند. گفتم ضحاك زمان باید شدند و برسیدن به قم سر راست با گذشتن از بین صدها پاسدار به دربار ضحاك زمان می

برید تا هاي تاریخ پیداست او روزي دو نفر را سر میببخشید چون ضحاك را بدنام کردم چون ضحاك به طوریکه از نوشته

هاي فطرت بطوریکه میگویند در یک روز شش تا هفت هزار انسانولی این جانی پست بتواند مارهاي خود را سیر کند

هاي اعدام. آن پاسدارانی که معلوم نبود چند پدر دارند و بعد هم در زمان خالفت گناه را فرستاد بر جوخهمظلوم و بی

خطی که دورش م این مارهاي هفتهاي دشمن و باز هگناه فرستاد برابر توپ و خمپارهنحسش چندین میلیون جوان بی

جمع شده بودند سیر نشدند و پس از مرگش خودشان با تقلید از آن نانجیب دست از سر بریدن و سنگ ساره کردي و 

اند. خالصه این آخوندي که یکی از مارهاي گناه انداختن بازهم سیر نشدهطناب دار به گردن هر پسر و دختر جوان بی

گفتند هر کس که میامد به خاك رسد بطوریکه این دو نفر میبه قول خودشان خدمت امام میضحاك بود بدون تجمالت 

بوسید تا به او اجازه بدهد آنجا باشد و ما که رفتیم بلد نبودیم دست ببوسیم افتاد و چندین بار دست و پاي او را میمی

اند اماما اینها از بهائیان جاسب هستند آمدهبوسی و تعظیم و تکریم گفت همینطور ایستادیم و همراه ما پس از دست

دانند که این دین نیست و این چیزي است من سواد هستند و نمیها تقصیر ندارد ساده و بیخدمت شما. گفت این

کند و آن موقع کسی ها آوردند شما خوب است بروید تحقیق کنید و همین و آنها را مرخصشان میدرآوردي که انگلیسی

ها و آمریکا و خاك عالم را بر سر ملت ایران ریختند و این آخوند گوید احمق این تو بودي که انگلیسینبود که ب

گوید خوب است یکسري خدمت ابن زیاد شود میشود و موقعیکه از دربار خارج میفطرت با این حرف امام قانع نمیپست

گوید کسی که کاري حیا میت و پس از مشرف شدن آن بیبرد پیش آن نادرسها را میزمان یعنی گلپایگانی بزنیم و بچه

اند و حالیه یک کلمه شهادت بگوئید و زندگی خوبی داشته باشید. میگویند ما که به شما ندارد شما را به راه اشتباه برده

دید و فوري گوید خوب است شما اقرار به اسالم کرمخالفت حضرت رسول و ائمه اطهار نیستیم و همه را قبول داریم. می

شوند و همان دهند روزنامه تا چاپ کند و روز بعد راهی جاسب میگیرند و میعکاسی میاورند و از این دو نفر عکس می

دهند و همه ما را جمع کردند و عده زیادي هم از ن مفسدین محل هم همراه آخوند آمده شب در منزل عبداهللا جلسه می

هاست مشغول وراجی شد و گفت من اگر با این آقایان خطاب به آن مریدان بودند و اول همینطور که عادت آخوند

کرد محال بود به خانه او بیائیم و یا چاي او را بخوریم ولی اآلن روي احمقش گفت ما اگر مشهدي عبداهللا هر کاري می
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طاب به ماها کلمه خوریم براي اینکه کلمه شهادت به زبان جاري کرد. شما هم خایم و چاي هم میتشک او نشسته

دولت آزاد هستید. گفتیم ما که به بزرگی خداوند و رسالت حضرت محمد و والیت ائمه اطهار شهادت را بگوئید و از هفت

ئی از کنند ایستادگی بیشتر داریم و عدهعقیده کامل داشته و داریم و خیلی بیشتر از اینهائیکه در ظاهر ادعاي بیجا می

 همه اینها گفت نادرست آخوند و کردند هم مشاجره آنها از ئی ئی از ما و عدها ناراحت شدند و عدههاي مآنها از این حرف

 مسلمان جاسب بهائیان کلیه که کردند چاپ روزنامه قم در بعد روز و رفتند و شدند بلند خود جاي از و هستند مسلمان

توانستیم لی براي ما تا حدودي آزادي دادند و ما میو زد نارو آخوند این که بودیم ناراحت موضوع این از خیلی ما و شدند

هاي خودمان را کاشتیم که اي کاش نکاشته بودیم چون برداشت هاي خود برویم و آن سال هم تمام زمینبه مسافرت

گر قوه اند و ما دیها رفتهمحصول به دست آنهائی شد که انظارش را داشتند و گاو و گوسفندها را به عنوان اینکه بچه

ها را بستیم و کم پائیز فرا رسید و همه یکی به یکی درب خانهنگاهداري نداریم تا حدودي به نصف قیمت فروختیم. کم

راهی طهران شدیم. درست گفتند خودمان رفتیم و پائیز و زمستان را پشت سر گذاشتیم و در این مدت عبداهللا از فکر 

آباد طهران مدت بیست سال ه گول آخوند را خورده بود سکته کرد و در خانیئی که به کجا برادرش رفت و دیگر آنکغصه

کرد و آقاي شمس اهللا رضوانی هم خیلی ناراحت بود از این کالهی که سرش رفته تمام روي تختخواب خوابید و نفرین می

و باید به عالجش  بود و من چون دیدم خیلی ناراحت است به او گفتم ناراحت نباش این دردي است که همه داریم

حال را بگوئیم. گفت شما خوب شود کرد گفتم بیا برویم منزل منی و تقاضاي بخشش کنیم و شرحکوشید. گفت چه می

کنیم. راضی شد اند. گفتم همه این موضوعات را تعریف میاید ولی ما دو نفر عکس ازمان گرفتهاست مدرکی بدست نداده

بردند باالخره آدرس محفل ملی را گرفتیم و راهی شدیم. دفتر را که پیدا احتی بسر میتا برویم ولی آنروزها همه در نار

مقامی روزها شود ولی آقاي قائمکردیم کسی آنجا نبود و یک نفر مستخدم آنجا بود. گفت این روزها محفل کم تشکیل می

رسیدند. ما هم زیاد مزاحم ایشان ر میمیاید. ما شاد شدیم. مدتی صبر کردیم تا تشریف آوردند و خیلی ناراحت به نظ

حال را جسته و گریخته گفتیم. ایشان فرمودند کاله بزرگی سرتان رفته و این عادت همه آخوندها است. حاال نشدیم. شرح

اید دو مرتبه بنویسید ئی نیست جز اینکه باعث شدند که شما که شما مسلمان شدهشما کاري بود که گذشته دیگر چاره

اي بنویسند. گفتم غیرممکن هم نیست تا ا بهائی هستند. آقاي رضوانی گفت آیا ممکن است اینها چنین جملهکه اینه

آمد پنهانی میامدند و از مالکین باغ و ملک ها البته آن کسانی که از ما بدشان نمیاینکه ما که در طهران بودیم بعضی

محمد اسمعیلی که پسرعموي او بود یک باغ از ها خرید و علییخریدند از جمله خلیل اسمعیلی یک باغ ارورنه وجدانمی
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ها انجام شد. علی محمد اسمعیلی خودش هاي روحانی که هر دوي اینها دست من بود و با وساطت حقیر این معاملهورنه

بودند که مشهور  ها چند برادرام رضاي صادقی که این صادقیکرد که موقعیکه رفتم و گفتم باغ را خریدهبرایم تعریف می

به خولی جات بودند چون پیر و دو آخوندها و رضاي حدادي بودند و بسیار ناراحت بودند و بعداً هم برادر بزرگش به نام 

اصغر شد نماینده بنیاد مستضعفین که هر کس امالك از بهائیان بخواهد بخرد باید او امضاء کند. یکی از اشخاصی که یک 

ونهاالن به او داده بودند یک مرتبه به او برخورد کردم، پرسیدم تو که خودت ملک داشتی دیگر هاي شرکت نقطعه از زمین

چرا این قطعه را خریدي گفت به روح پدرم و به خدا قسم که به زور به من دادند. اصغر به من گفت چون نزدیک زمین تو 

محمد گفته بود جبورم کردند. خالصه رضا به علیگوییم فالنی ضدانقالب است و بهائی شده، ماست باید بخري اگر نه می

ئی باید پس بگیري. گیریم و تو پولت را به هر کس که دادهاي ما باغ را میاین باغی که تو خریدي پولت را دور ریخته

ه کاشتند و عاقبت همین رضا خانببینید تا چه اراده در صورتیکه این برادرها هیچ نداشتند و امالك بهائیها را می

عبدالحسین یزدانی را صاحب شد و همه را تبدیل به تل خاکی نمود و طولی نکشید که به سرطان حلق دچار شد و به 

ها اینها آرام نگرفتند و هر روز به نوبت در راه محالت بودند که اسفل اسافیلن قرار گرفت. خالصه پس از چند این معامله

ئی آنها به محالت کند و به اندازههاي آنها را خریداري میروند و امالكمی اید که بهائیان رفتند و یک عده سودجونشسته

نویسد که اینها کنند و او خودش هم از آن فدائیان دوآتشه بوده رسماً میروند تا رئیس بنیاد مستضعفان را خسته میمی

اگر کسی با اینها یعنی بهائیها معامله کنند اند ویک خانوار که خانه و امالك را رها کرده و به طهران یا خارج رفتهبیست 

کنند و یک چون بهائی هستند، حرام است و امضاي آنها از درجه اعتبار خارج است و در روزنامه محلی قم هم چاپ می

نسخه اصلی همان علی محمدي که اسمش از او نوشته شد براي حقیر آورد و ما همه در طهران به زندگی غربت خود 

دیم ولی با ترس و دلهره تا عید شد و حقیر و رضوانی و آقا یداهللا هر سه نفر فکر کردیم سري به خانه و زندگی داادامه می

بزنیم و چون حاصل هم زیاد کاشته بودیم، عازم جاسب شدیم و یک روز صبح زود حرکت کردیم و بعدازظهر به کروگان 

و یک رسیدن بخیر زورکی به ما گفتند و هر کدام به خانه خود  ئی در ایستگاه ایستاده بودندرسیدیم و مطابق معمول عده

رفتیم و همه چیز سر جایش درست بود و شب را به صبح رساندیم و صبح حقیر از خواب بلند شدم. پس از اندکی صبحانه 

سلمان اهللا فروغی که مکاري مشغول شدم که دیدم درب خانه باز شد و همان رحمترفتن توي باغچه به جزئی خورده

هائی شده بود و تا حدودي عزت و احترام داشت آمد پهلوي حقیر. گفت جمالی دیشب در مسجد براي شما سه نفر حرف

توانی یک جائی چه شما و چه آن دو نفر تا شب که رسید فرار خواهند بر علیه شما تظاهرات کنند اگر میبود و امروز می
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خواستیم فرار کنیم و مخفی شویم مخفی شویم و شب فرار کنیم. ما اگر می کنید و گفتم مگر ما چکار کرده ایم که باید

که اینجا نیامده بودیم. گفت نخیر اینطور که دیشب صحبت بود ممکن است شما را اذیت کنند. گفتم ما که مثل شما 

اند و آمد که کردهمی ایم و منتظر هر پیش آمدي هستیم. مگر چه خواهند کرد هر کاري از دستشان برترسو نیستیم. آمده

بدي نبوده دیگر که بکنند. گفت من آمدم تا شما را خبر کنم. گفتم سالمت باشی ما مثل شما نه ترسو هستیم و نه بند 

گفتند. بلند شدم و گفتم برویم ببینم چه مال و زندگی. در این حرف بودیم که صداي تظاهرات بلند که مرگ بر بهائی می

نیست بروي ولی حقیر گوشی ندادم و رفتم درب منزل دیدم زیاد که اغلب اهالی را مجبور کرده  میگویند. گفت نه درست

بودند و گفته بودند هرکس نیاید بهائی است و همه را به زور آورده بودند و چون تعطیالت عید هم بود از طهران عده 

روازه گمرك هم یک یادگاري تلخ دادم که خجالت زیادي از این الطهاي دروازه گمرك زیاد آمده بودند و از این الطهاي د

که سردسته تظاهرات بود یعنی کند تا به روي صفحه کاغذ بیاورم. خالصه رفتم جلو و به همانکشم و قلم حیا میمی

هاي آخوندي گفتند شما به ما دروغ شاگرد غالمرضاي حدادي به نام شکراهللا صادقی و چند نفر دیگر از حلقه بگوش

ئی. گفتم ئی و تو هم قسمتی از امالك بهائیان را فروختهرفتید طهران. رضوانی دخترش را به بهائی شوهر داده گفتید و

اند. گفتند آنها دیگر اینجا ملکی ندارند تا بفروشند و تو واسطه توانم امالك کسی را بفروشم خودشان فروختهمن که نمی

گویید دروغ اند و باید رابطه داشته باشیم و در ثانی شما میاقوام من بوده ئی. گفتم آنهائی و با آنها رابطه داشتهبوده

گوییم. ما گفتیم ما خدا را قبول داریم و حضرت رسول را پیغمبر و حضرت علی و اوالدش اند، ما هیچوقت دروغ نمیگفته

و در روزنامه چاپ کنید همینطور که را به والیت قبول داریم. حاال هم همین فرمان است. گفتند باید بروید عکس بگیرید 

اند و رضوانی هم دو مرتبه و اال اینجا حق ندارید بمانید. گفتم اینکه کاري ندارد اآلن که آقاي فروغی و نوراهللا گرفته

آورم. اگر اشکال همین است اینکه کاري ندارد. البته رویم قم و انشاءاهللا عکس هم براي شما میماشین نیست فردا می

هاي مرا قبول کردند و رفتند خانه. آقاي حقیر آقا یداهللا بغل هم بودند ولی او از خانه بیرون نیامد ولی آنها حرف خانه

رضوانی او هم همینطور به آنها جواب داده بود و شب را به صبح گذراندیم صبح دو مرتبه راهی قم شدیم و در شهر مرکز 

زدیم برخورد کردیم به ري بخوریم و راهی طهران شویم. در خیابان قدم میفساد به اسم قم رسیدیم و پیاده شدیم تا نها

خوشی از این مسلمان نماها نداشت. پدرش اینطور که ضیاءاهللا رضا کاشفی که او هم یکی از مالکین ده بود و دلآقاي علی

. به مجردیکه چشمش به ما گفت با بهائیها خوب نبوده ولی این برعکس پدرش خیلی با ما خوب و رفتار خوشی داشتمی

گذارم رویم براي همیشه. گفت من نمیافتاد پرسید کجا بودید. گفتیم رفتیم جاسب ولی نگذاشتند بمانیم حاال دیگر می
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بروید حیف نیست این همه آب و ملک و زندگی را رها کنید و بروید. بیائید اآلن برویم پیش منتظري و آن روز منتظري 

گیریم که کسی جرئت ا آقاي کاشفی هم دوست صمیمی بود. گفت برویم من یک نوشته از او میمقام بلندي داشت و ب

نکند به شما بگوید باالي چشمتان ابروست و حتماً همین حاال بیائید برویم. آقا یداهللا و رضوانی قدري سست شدند و 

آیم و آنها هم مال خودم را. اصالً نمیآن خواهمگفتند خوبست برویم هرچه بادا باد. حقیر گفتم من از آخوند چیزي نمی

هم وقتی دیدند من حاضر نیستم به خانه آخوند برویم، سست شدند و هرچه آقاي کاشفی اسرار کرد که این زندگی شما 

خواهم و نه دیدار عرب و خداحافظی کردیم و رفتیم گاراژ و حاال حیف است ول نکنید و بروید و من گفتم نه شیر شتر می

کنند ما چه کردیم که آنها همه زندگی را رها کردند و رفتند و دان شیطان میگویند خودشان رفتند دیگر فکر نمیشاگر

خوب یادم است که در حدود هفده یا هیجده سال بعد ما چند نفر رفتیم جاسب سري به زادگاهمان بزنیم. موقعیکه از 

هاي خود پشیمان بودند و تا حتی همان شکراهللا که کرده ماشین پیاده شدیم، جمعیت زیادي پاي ماشین بود. همه از

گفت شما رفتید برکت هم رفت. پسرم ابوالفضل به او گفت دعا کنید تا خداوند براي شما سردسته تظاهرات بود به ما می

نفهم اگر  ها آخر احمقبسازد. او گفت دعا هم دیگر ثمر ندارد. این بود شرح مسلمان شدن بهائیان جاسب. به قول احمق

اند و کسی حق ندارد چیزي از آنها بخرد. اگر به قول شما که پاالن به بهائیان مسلمان شدند چرا تو نوشتید بهائیان رفته

اند، چرا هرچه یک گویید مسلمان شدهگیرند، میاند و از شما خرها سواري میاین بزرگی را آخوندها به پشت شما گذاشته

ه بودند براي کوري و پیري چه منقول و غیرمنقول، تاالن و تاراج کردید. چرا موقعیکه رفته عمري با پینه دست جمع کرد

بودند برگشتند آنها را راه ندادید. از همه بگذریم من از روزي که چشم به جهان گشودم براي اینکه مادرم بهائی بود 

در صورتیکه پسرهاي خودتان اصالً سربازي ندیدند.  کردید و مرا به سربازي فرستادیدهایتان را از بازي با من منع میبچه

ازدواج کردم مرا به زندان انداختید. خالصه تا موقع انقالب که پنجاه و اندي سال داشتم و جز زحمت و سرم به کار خودم 

وع مسلمان. بود آنی از دست شما راحت نبودم. نه شب خواب داشتم نه روز آرام. این بود طریقه مسلمانی. شما اف بر این ن

ام رسید و گویند خودشان رفتند و بعد مسلمان شدند مختصر نوشتم. انشاءاهللا اگر حوصلهکه میدر اینجا جواب آنهائی

 نویسم. به امید خداوند و آینده بهتر تا نامه دیگر.ذهنم اجازه داد، باز جمالتی می

  این صفحه از گزارشات جواب غضنفر بود که جا مانده بود 

کردند. چون در زمان قدیم کروگان ها را مغزشوئی کرده و علیه بهائیان تحریک میاز موضوعات دیگر این بود که اینها بچه

گفت و کاري به کار هیچکس یک مؤذن داشت به نام کربالئی سید حسن که اتفاقاً مرد خوبی بود و هر روز غروب اذان می
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ا دستور داده بودند هرچه بچه کوچک و بزرگ که در ده بود روزي سه نوبت نداشت ولی قبل از انقالب با تحریک آخونده

الزمان به ظهورت شتاب کن و چند جمله بد و بیراهه که بام اذان بگویند و در آخر یا صاحبصبح و ظهر و شام باالي پشت

آنچه در دست بهائیها داشتند  ها را مغزشوئی کرده بودند کهالیق مربیانشان داشت به بهائیان بگویند و بطوري این بچه

کردند کندند و سنگ بندها را خراب میکندند و یا پوست میدادند. از جمله هرچه درخت کوچک بود یا میمورد حمله می

گرفتند و موقعیکه به بزرگترها گفته میشد پرانی و فحاشی قرار میرفتند مورد سنگو یا موقعیکه زنها از خانه بیرون می

دند بچه هستند. یادم است چند ماه قبل از انقالب رفتم پشت خانه که چند زمین داشتم و کاشته بودم. دیدم داجواب می

هاي پدرهاي شما این کنید، اگر کسی بیاید در زمینکنند. گفتم چکار میروند و خراب میها میچند تا بچه وسط کاشت

حیدري گفته بود جمالی سر به عقب ما گذاشت. من افتادم و  ها همه رفتند و پسر غالمحسینکارها را بکند خوبست. بچه

ها و پدر بچه را تحریک رفت مسجد قمرود براي براندازي بهائیدماغ کردم. غالمرضا حدادي که هر شب جمعه میخون

ردند و او گفت کرده بود که برو شکایت کن و او در دلیجان به ژاندارمري شکایت کرده بود و مرا اخطار کردند و او را هم آو

گفتند هایش میام. در صورتیکه همسایهدماغ کرده و رفتم دکتر و دویست و پنجاه تومان پول دکتر و دوا دادهپسرم خون

این بچه عادت داشته که همیشه دماغش خون میامد. خالصه این مبلغ را ژاندارمري از من گرفت و به او داد تا او رضایت 

کردیم. مدتی باید بنویسم موضوع حمام بود. ما موقعیکه حمام داشتیم به سختی نفت تهیه میداد و از موضوعات دیگر که 

ها را بریزند. ها را باز کنند و نفتکردیم نفت تهیه کنیم از اینکه آتش بزنند و یا در بشکهپیش از انقالب دیگر جرئت نمی

کردیم و تخته چوبی یا درب جاي گرمی بود داغ میکردیم. یک دیگ آب طوي طویله که مجبور بودیم در خانه حمام می

وقت ما خودمان مدتی قبل از انقالب کردیم. این بود حمام رفتن ما. آنگذاشتیم و حمام میچوبی در سطح طویله می

روز کردیم از خانه بیرون برویم. یک اهللا ناصري که باالي ده بود و روزها جرئت نمیشدیم در خانه فتحها که جمع میشب

روم زنم گفت بلند شو و آنقدر در خانه ننشین. یک سري توي دشت بزن. من هم فرمان بردم و فکر کردم حاال که می

خوب است یک کود هم ببرم. کود را بار االغ کردم و به راه افتادم و زمانی بود که قتل و ختم بود و خیلی از جوانانی از 

دست ناطق نوري تربیت شده بودند. قدري راه که رفتم دیدم چند جوان هایی که زیرطهران آمده بودند. همان جوان

آیند. قدري که نزدیک شدند صدا زدند آهاي فالن فالن شده، پدر و مادر فالن بار االغت به فالن زن تربیت از عقب میبی

جرئت نکردم. بازهم این و مادر و خواهر و هرچه قوم خویش که داري. االغ را تند کردم و جواب آنها را ندادم، یعنی 

ها میگویند خودشان رفتند. اي خاك بر سر شما و آخوندهاي شما. خالصه کود را در بین راه ریختم و راهم را از دور نفهم
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دشت دور زدم و راهم را دور کردم تا از پشت خانه به خانه رسیدم و به درگاه الهی عجز و البه نمودم که سزاي اینها را بده 

دهند که دیگر با این اعمال شنیع مگویند خودشان رفتند. بله خودمان رفتیم اگر سر موئی حیا ائم خود را میو اکنون جر

  گفتید خودشان رفتند.بود این همه اعمال زشت، نمیدر وجود شما می

 

 جمالی رضا سید به خطاب نامه ها و اشعار شمس اهللا رضوانی 

25/4/1387 

 ...  برادر عزیز ارجمند جناب آقا رضا روحیفداكسرور مهرپرور محترم مکرّم 

پس از ستایش آستان جمال اقدس ابهی از ساحت قدس موالي علیم علّام عاجزانه 

و متضرعانه و مبتهالنه خواهانم که ایامت خجسته فرجام و توسن مرادت رام و 

و آقازاده و خانواده در لطفت همیشه عام و وجود اقدست و سرکار خانم محترمه 

کمال سالمتی و صحت موفق و مؤیّد و پیروز بیش از پیش و مهر رخشان جهان 

افروز باشید و هیچ گونه ماللت و نقاهتی نباشد. مژده مسرّت بخش سالمتی شما 

جمعاً بوسیله طاهره خانم رسید که باعث نشاط و خرمی و توش و توان و روح و 

د ما بودي خدا همیشه یادت و از بال محفوظ بدارد. روان این ناتوان گردید. یا

شبستان دلت روشن و گلستان جانت پر گل و یاسمن باد و عواطف عالی مهرآمیزت که بالاستحقاق نثار این مور ضعیف 

و  شد. آیتی از روح بزرگ ایمانی شماست نه لیاقت و استحقاق این پشه بینوا. شاکریم موالي عالمیان را که به بنده مؤمن

 مخلص خود چون شما درس محبّت و رمز عشق آموخت و از الطاف عالیه خود محروم نساخت.

 نیکی پیر مغان بود که چو ما بد مستان

 بود زیبا کرمش چشم به کردیم هرچه                

ه محبت در ضمن مرحمتی شما توسط طاهره خانم رسید، دست شما درد نکند ما را شرمنده میکنی بنده الیق اینهم

نیستم. سرکار خانم محترمه خواهر عزیزم مهین خانم را مخصوصاً عرض تکبیر میرسانم و انشاءاهللا کسالتشان برطرف و 

ها آقا محمدرضا خدا از او راضی و خانواده صمیمانه متضرعانه دعا میکنم خداوند انشاءاهللا به همدیگر ببخشد. آقازاده

 یرضوان هللا شمس   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1211509178_orig.jpg
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واده محترم و آقا مهدي هادي با خانواده محترمه و آقاي ابوالفضائل و خانواده محترم محترمه و آقاي عالءالدین اعلی با خان

و سعادت خانم دختر خوش اخترم را با همسر مهربان به عرض تکبیر ابدع ابهی مفتخرم. از اینجا عطاءاهللا و خانواده و آقاي 

ي و آذردخت و بچه ها، پسرها، عروس ها، نوه ها، آزاده لقا خانم و آقا ناصر و آزیتا خانم و بچه ها و آقاي ناصریزدانی و مه

خانم و همسر و اقدس خانم روح اهللا شکوه خانم و همسر و مازیار و همسر و مهري خانم و آقاي امینی و بچه ها و والد 

و  همگی صحیح و سالم خدمت شما به عرض تکبیر ابدع ابهی مفتخرند و خودم آقاي جمالی مریض و شکسته و آسم دارم

از خانی آباد به نازي آباد نقل مکان کرده و عطاءاهللا با بچه ها به سعادت آباد رفته و بنده در یک آپارتمان تنها هستم و 

بچه ها می آیند و سر میزنند ولی مثل اینست که به بیمارستان مالقات مریض و یا زندان به مالقات زندانی میروند و در 

نم هر دو سرکار میروند و هرکسی بیش از خودش گرفتار است. از جاسب بخواهی آب نازي آباد شکوه خانم و آزاده خا

خیلی کم است. نهم عید یک سفر اضطراري به جاسب رفتم ساختمان آجري خیلی طهرانیها ساخته اند و خط نراق 

خالی است و  جاسب آسفالته و خیلی خوب است ولی امنیت دیگر نیست. قدیمی ها همه مرده و خیلی خلوت و از سکنه

به درد نمیخورد و حاج علی اصغر صادقی تقریباً نیمه تیرماه به رحمت ایزدي پیوست و نوراهللا اسمعیلی و مصیب جواد 

محمد که مدتی است مرحوم شده اند و دشت خرابه و بی کشت به حالت جنگل است و بنده هم از بیکاري و تنهایی کتاب 

        دوستت دارم. فداي تو شوم، مرا ببخشید. میخوانم و یا کاغذ حرام میکنم. خیلی 

 رضوانی اهللا شمس قربانت                              

 

 بنام یکتاي بی همتا

 سرور مهرپرور و برادر عزیز و ارجمند، یار نازنین و بهترین گل روي زمین روحیفداك

موالي علیم و عالم متضرعانه و مبتهالنه خواهان و پس از تقدیم عرض تکبیر خالصانه و ارادت صمیمانه از ساحت قدس 

خواستارم که ایّامت خجسته فرجام و توسن مرادت رام و لطفت همیشه عام صحیح و سالم و موفق و مؤیّد و پیروز و در 

 انجمن خانواده و دوستان مهر رخشان جهان افروز باشد.
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 مخدومی و من یکی خادممکه                   هزار عرض تکبیر گویم اي محترم

 ز هجرت فرو رفته در بحر غم                              جمالی جمال تو را عاشقم

 تو استادي و سرور محترم                          شب و روز دائم به فکر توام

 نشاید ز تو سروري دل کنم                               مرا خادمی بایدم از قدیم

 سخی طبع بودي و صاحب کرم                                یادم آید ز عهد قدیممرا 

 میان رفیقان عزیزدلم                      بدوست و بدشمن بودي مهربان

 صد افسوس نداشته وقت مغتنم                     شریک آب و هم بیل بودیم باهم

 گناهش شناسم چو بر گردنم                            قدر همدگر را ندانسته ایم

 چنانست طهران که من بی کسم                           رفیقان همه گشته اند بیوفا

 بخواهم که خود را بر آتش زنم                       همه عاشق پول و دنیاي دون

 اصلی منمریا هست گویند که                       ز دین و ز آئین نماند غیر اسم

 به ملک و بثروت شهنشه منم                  غرور است که رستم شده پهلوان

 مرا بایدم جامه بر تن درم                        من خسته پیر اینهمه پهلوان

 خودم معترف کوچک کل منم                        و رضوانی پیر شده زیر پا

 ندانم چگونه تواضع کنم                        مرا یار هستی بسی شاکرم

 توانم که عرض ارادت کنم                   هزار آفرین بر تو و شکر حق

 خصوصاً مهین خانم خواهرم                         سالم و ارادت پسرهاي تو

 ببوسم بدانم یکی دخترم                     سعادت صبیه چو بدري منیر

 که در عطر و بو چون گل قمصرم                         تی با تو بودم رفیقمرا مد

 وگرنه من از مور هم کمترم                         بدادي مرا درس فرزانگی

 ندانم چه خاکی کنم بر سرم                        مرا روي ماهت شده آرزو

 و نا اهل زبان باز شده محترم                     خطاها زیاد و عطایا کم است

 بجز آن خدا که شده یاورم                        ندیدم نه بینم در اینجا کسی
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 نباشد کالمی شود باورم                  رواج است بازار کذب و دروغ

 امیدي ندارم بر این ماندنم                     تو را شعر من باشدت یادگار

 فداي تو باشد روان و تنم                          از ارزنمبنزد بزرگان کم 

 که چون عطر گل است از بهر مردم                   سالم عرض ادب دارم به خانم

 پی اعمال خیر کار صواب است                        اماءاهللا طاهر زرناب است

 

 سرور جناب جمال به قول شاعر

 

 من از خاك آموختم افتادگی را                      رامن از آب آموختم سادگی 

  من از مجنون آموختم عاشقی را                      من از باد آموختم آزادگی را

 

 بفداي خودت و محبّت هاي خالصه ات

 

02/03/1387 

 سرور مهر پرور و برادر عزیز و ارجمند جناب آقاي جمالی روحیفداك

وفایت گردم. پس از تقدیم عرض تکبیر و صمیمانه ترین ارادتها از ساحت قدس موالي علیهم علّام  قربان محبّت و صفا و

عاجزانه و متضرعانه و مبتهالنه خواهانم که در پناه حضرت حق همیشه صحیح و سالم و خوب و تندرست ایامتان خجسته 

یروز بیش از پیش در جمع خانواده مهر رخشان فرجام و توسن مرادت رام و لطفت عام و عمرت مستدام موفق و مویّد و پ

جهان افروز باشید. چنانچه لطفاً از حال جان نثار استفسار فرمائید با کهولت و پیري و چند نوع مریضی دست و پنجه نرم 

 .میکنیم و قضایاي الهی را شاکر و حامدیم و همیشه یاد گذشته و محببت هاي بی شائبه جنابعالی بوده و هستم
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 همیشه یاد تو هستم و نمی روي از یاد

 مرا یاراي شرح و گفتنم نیست                    

 ز هجرت شب وقت خفتنم نیست

 بیاد روي ماهت دل خوشم من                           

 سعادت از براي دیدنم نیست

 امیدوارم که تو زنده بمانی                                

 نمیدانم چه گویم گفتنم نیست                                             

 

باري از بنده شعر خواسته بودي می بخشید بنده شعور شاعري ندارم ولی براي اینکه امر آن بزرگوار را اطاعت کرده باشم 

از قول بنده عرض تکبیر مخصوص چند برگ نمونه تقدیم شد که بدانی بیسوادم و شاعر نیستم. سرکار خانم محترمه 

برسانید و احوال پرسی بفرمائید و خدا میداند بجاي خواهرم مثل خواهر او را دوست دارم. آقازاده ها، آقا محمدرضا و آقا 

د مهدي و آقا ابوالفضائل و آقا عالءالدین اعال را با خانواده شان فرد بفرد سالم و تکبیر صمیمانه، عاشقانه و مخلصانه برسانی

و عرض ارادت بنده را ابالغ و روي ماهشان را ببوسم و از نیابت بنده ببوسید و همه را از جان و دل دوست دارم و 

بزرگواران همه در قلب کوچک من جا دارید. سعادت خانم گل گالب را با همسر مهربانش عرض تکبیر برسانید. از اینجا 

خانم و بچه ها و عطاءاهللا و خانواده جمعاً و آقاي ناصري و آذر خانم و پسرها و مه لقا خانم و آقاي یزدانی و آقا ناصر و آزیتا 

عروسها و نوه ها و آزاده و همسرش و اقدس خانم و روح اهللا و شکوه خانم و همسرش عطاءاهللا و مازیار و همسرش و مهري 

تکبیر مفتخر و متباهیند. خیلی خانم و آقاي امینی و بچه ها و والد همگی الحمداهللا خوبند و خدمت شما به عرض 

معذرت میخواهم با عجله بدخط نوشتم و نتوانستم آنچه الیق آنجناب بود، بنویسم. بفدایت کسیکه از همه شما را دوست 

 .دارد. همشهریها همه خوبند سالم مخصوص میرسانند

 ارادتمند شمس اهللا رضوانی                                                   
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10/12/1388 

 سرور مهرپرورم از جان شیرین بهترم، جناب آقا رضا جمالی روحیفداك

قربان صفا و وفاي شما گردم. پس از تقدیم عرض ارادت و تکبیر به محضر آن یار باوفا از ساحت قدس موالي علیم علّام 

در کمال صحّت و سالمت موفّق و  متضرّعانه و مبتهالنه عاجزانه خواهانم که ایامت خجسته فرجام و لطفت همیشه عام

مویّد و پیروز و در جمع خانواده و فرزندان و دوستان مهر رخشان جهان افروز باشی و هیچگونه اغبرار و کسالتی نداشته 

 .باشی و از حال این جان نثار استفسار فرمائید، خدا را شاکرم

 گفتا بیکی که عاشقی چیست

 گفتا که چو ما شوي بدانی پیري است                                           

 و هزار عیب بقول معروف خودت دست به گریبانی

 با که گویم غم دل را که تو خود مثل منی                                           

من میرسند و چون من در این شهر غریبم و تو دور از وطنی ولی هزار شکر خدا را که از فضل پروردگار بچه هایم خوب به 

خانم آقاي نوروزي عازم استرالیا بود، الزم دانستم چند کلمه اي عرض ارادت کنم که از جمله محوشدگان نباشم و چند 

 .سطر شعر نارسائی تقدیم حضورت عرضه میدارم

 به هر محفل روم جاي تو خالی                   دلم تنگ است برایت اي جمالی

 الهی نایدت هرگز ماللی                       حالی نمیدانم که تو اندر چه

 تو گل هستی بدنیاي مثالی                        ندیدم مثل تو نیکی خصالی

 تو خود دریائی از فهم و کمالی                 ز پستان خورده اي شیر حاللی

 رگز ننالیز درد و رنج و غم ه                   بعجز از حق نمایم من سئوالی

 گل رویت را بر رویم بمالی                   امیدم هست با تو روز وصالی

 سیه رو دشمنت مثل ذغالی                    نداري با کسی جنگ و جدالی

 که تا روز ابد گویند جمالی                     بباغت کشته اي شش نونهالی

 مقامش عالی است جایش چه خالی                     تو را بود همسري استاد قالی
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 حاال باید رویم با دست خالی                زراعت کرده ایم در خشک سالی

 تو را در خواب بیند هر لیالی                    رضوانی شد کمان مثل هاللی

خوشحال گل و بلبل باشید. آقازاده ها، آقا خانم محترمه را مخصوصاً عرض سالم و ادب دارم و امیدوارم سالم، خوب و 

محمدرضا با خانواده و آقا عالءالدین اعلی و آقا مهدي و خانواده و آقا ابوالفضائل با خانواده و سعادت خانم و همسر مهربان 

انواده و آقاي و صبیه عزیز هر یک از قِبَل این حقیر عرض تکبیر خالصانه و مخلصانه ابالغ فرمائید. از اینجا عطاءاهللا و خ

یزدانی و مه لقا خانم و آذر دخت خانم و آقاي ناصري و بچه ها عموماً و اقدس خانم با شوهر و پسر و عروس و داماد و 

دختر و مهري خانم و آقاي امینی و بچه ها و والد همگی صحیح و سالم و احوال پرس و مشتاق زیارت آن جناب بوده و 

 .هت را میبوسم و قربانمهستند و خودم از راه دور روي ما

 محبت این زمانه کیمیا شد

 غم و غصه نصیب جان ما شد                 

 تو که بر بنده بی حد مهربانی

 سالمم بر احبا میرسانی                   

 )از همشهریها و دوستان اگر کسی را مالقات کردي سالم مخصوص ما را برسان(

                اهللا رضوانیارادتمند شمس                
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 شخصیت هاي تاریخی

 پهلوان حسن مینویی قمی

 .این رپرتاژ جالب و کوتاه را آقاي محمود نامجو قهرمان جهان براي مجله سپید و سیاه فرستاده است
سالگی با یک حرکت، یکدست ورق را پاره میکند و سیمهاي برهنه برق را بدست میگیرد و با  70پهلوان حسن قمی در 

 بدن خود روشن میکند؟!

اسم او پهلوان حسن مینویی قمی است و بیش از پنجاه سال است که 

قمري در شهرستان  1313به ورزش باستنانی اشتغال دارد و در سال 

سالگی شروع به گرفتن  20یی در مینو پهلوان قم بدنیا آمده است.

سالگی، پشت بزرگترین دالوران تشک کشتی را  50کشتی کرد و تا 

بخاك رسانیده و اکنون یکی از یادگار هاي مسلم ورزش باستانی ماست 

 سال از عمرش میگذرد. پهلوان چهار فرزند دارد که در تهران و آمریکا مشغول به تحصیل میباشند. 70که 

 

سالگی قادر به اجراي  70من در ایران کسی را سراغ ندارم که در  

نمایشهاي محیرالعقول نظیر نمایشهاي پهلوان حسن باشد. او هنوز در 

باشگاه هاي جعفري و بانک ملی و چند باشگاه دیگر ورزش میکند و 

چندي قبل در حضور واال حضرت شاهپور غالمرضا پهلوي عملیات 

حیرت انگیزي انجام داد که مورد توجه قرار گرفت. از جمله این 

ملیات آن بود که او یکدست ورق را با نخ بست و آنگاه با یک حرکت ع

آن را از وسط پاره کرد. در باشگاه جعفري او یک سینی مسی ضخیم را 

گرفت و با چند حرکت آنرا قطعه قطعه نمود ولی بدون شک عجیب 

ولت را گرفت و مدت چند دقیقه  220ترین کار او آن بود که سر سیم 

برق داشت در دست خویش نگاه داشت. او حتی  ان را در حالی که

 یقم یینویم حسن پھلوان   

 ۸۰ المپ و ردیگیم بدست را ولت ۲۰۰ برق میس سر او    
 .کندیم روشن را یشمع

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/3_2_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1_1_orig.jpg
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بوسیله این سیم هاي لخت که در دستش بود، یک المپ معمولی را روشن کرد و سپس المپ را به بدن خود گذاشت و 

عجیب آنکه المپ را به هر جاي بدن او میگذاشتند روشن میشد زیرا دو سر برق در دستش بود. پهلوان حسن مینویی 

سالگی کمترکسی بقدرت او کباده میکشد و مورد احترام اغلب  70اك و نیرومند است و در سن قمی مردي مومن، پ

 13پهلوانان ورزشهاي باستانی است.

 

  درباره پهلوان حسن مینویی قمی

ایشان از بهاییان سرشناس قم بودند که بسیار مورد احترام اهالی در 

سراسر قم و حتی شهر هاي مجاور بودند. ایشان بواسطه پهلوان 

موقع  هر و داشتند امور اولیاي بین در بودن نفوذ بسیار باالیی 

مشکلی براي احبا پیش میآمد که ایشان را به ناحق مورد محاکمه 

آن را حل و فصل مینمودند. از جمله این که قرار میدادند ایشان 

احباي جاسب را چندین بار از زندان نجات داد. همانطور که 

داستان  در باالخص  میخوانیم خاطرات آقاي سید رضا جمالی در

 و هاشمی اهللا حبیب سید جمالی، رضا سید  که زمانی ایشان ازدواج

استقاده کرده و یزدانی به زندان میافتند ایشان از نفوذ خود  مسیب

بعد از مدت کوتاهی ایشان که به ناحق و با توطعه اهالی براي مدت 

 سه سال به زندان افتاده بودند را از زندان آزاد میکنند.

ایشان با یک  1322همچنین پهلوان حسن قمی اولین کسی بود که با ماشین به جاسب سفر کرد روایت است که در سال 

 به زمان آن تا که بود  ماشین کامان کار آمریکایی از راه نعل شکنان به جاسب آمد و ماشین ایشان در واقع اولین ماشنی

                                                           
 چاپ شده در مجله سپید و سیاه شماره 800 چهارشنبه 16 بهمن ماه 1347 13

 ...است کرده پاره سرپنجھ بزور را یباز ورق دست کی   

https://www.30yaroon.com/reza-jamali.html
https://www.30yaroon.com/reza-jamali.html
https://www.30yaroon.com/reza-jamali-6.html
https://www.30yaroon.com/reza-jamali-6.html
https://www.30yaroon.com/reza-jamali-6.html
https://www.30yaroon.com/reza-jamali-6.html
https://www.30yaroon.com/reza-jamali-6.html
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2_4_orig.jpg
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 ....میآمد جاسب

  .میباشد زیر شرح به شکنون نعل طریق از جاسب به قم مسیر

... کِرمِجَگون... درباغ ... گدار... نعل شکنون ... چهار راهی (وارون،  کـَهَک... تند بی...  وِرجون...  انبار آب همواري.....  قم

کیلومتر  18کیلومتر، تا نراق  72کیلومتر، تا کاشان  45قابل ذکر است که از این چهار راهی تا قم  کروگان، هرازجان، قم)

 کیلومتر می باشد. 25و تا دلیجان 

 

 اهالی جاسب بیش از یکصد و بیست سال خدمت اطباء بهایی به

هاي سراسر کشور ها و دهدر طی سالیان سال زندگی مشقت بار مردمان روستا

در زمانهاي نه چندان دور گذشته همیشه روستاییان فقیر و زحمت کش شاهد 

وفات عزیزانشان بر اثر بیماري هاي مختلف بودند. نبودن بهداشت، نبودن دارو 

 را افراد بیماري و کرده طبابت  و از همه مهمتر نبودن فردي که بتواند

 دست از و هامیر و مرگ این براي عاملی همیشه بکند روستاییان حال بهبود جهت در مناسبی تجویز و بدهد تشخیص

 خوردگی سرما یک اثر بر  بسیاري افراد ساله همه نیز کروگان و جاسب روستاي در. بود هاروستا در عزیزان این رفتن

جزئی و یا نیش مار و ... جان خود را به آسانی از دست میدادند چرا که وسیله ایاب و ذهاب براي چک و یا یک خراش کو

 بردن بیماران به شهر نبود و حتی در روستاهاي مجاور که نزدیک تر بودند نیز دکتر حاذقی وجود نداشت.

تري پیدا وزه در علم تغییرات چشمگیربعد از پیدایش دیانت بهایی و ظهور حضرت بهاءاهللا علم رو پیشرفت نهاد و همه ر

 صنعت جمله آن از نمود آسان و سهل را مشکالت از بسیاري و آمد در بشر خدمت به علم مرور به اینکه تا می شد 

رفت شگرفی نموده است و امروزه هیچکس نمیتواند منکر این پیش گذشته سال اندي و پنجاه و صد در که است پزشکی

 پیشرفت ها باشد.

از آنجایی که در دیانت بهایی بهداشت و سالمت داراي جایگاه خاصی میباشد و بسیار حائز اهمیت است و تعالیم بسیاري 

توسط حضرت بهاءاهللا در خصوص حفظ نظافت و سالمت جسمانی نازل گشته است بسیاري از بهاییان در هر کجا که 

بیماري هاي مسري جلوگیري کنند و به همدیگر بجاي  زندگی میکردند سعی میکردند تا با رعایت بهداشت از شیوع
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ها و روستاهاي خود می پرداختند انتقال بیماري، مهر و محبت و خدمت را انتقال بدهند. از این رو بهاییان به نظافت شهر

 در زنی بسیاري. نمودند می ها بیماري نمودن کن ریشه در سعی دوش هاي حمام و امروزي  و با ساخت حمام هاي جدید

ین میان سعی در فراگیري علم طب کرده تا بدینوسیله به مردم محل، شهر و روستاي خود خدمتی نموده و براي بهبود ا

سالمت و بیماري عزیزان و همسایه هاي خود تالش نمایند. از این رو آنها با استفاده از خواص دارویی گیاهان و با تجویز 

نمودند و نهایتا در بهبود و سالمت همگان نقش درد ناشی از بیماري آنها میآنها براي همسایگان خود سعی در کاستن 

 موثري را ایفا میکردند.

 و گذراندند می را زندگی منوال همین به افراد میکردند زندگی بسیاري بهاییان که  در روستاي کروگان جاسب نیز

سینه به یکدیگر انتقال داده بودند به یکدیگر کمک  به نهسی و تجربه اثر بر که پزشکی علوم و ها طبابت با افراد از بسیاري

 میکردند و یاري میرساندند.

روستاي کروگان جاسب بعد از پیدایش دیانت بهایی، دکتر هاي بسیاري را به خود دید که اگر این عزیزان و خدمت آنها به 

 ي هاي مختلف جان خود را از دست داده بودند.همشهریان و یا افراد این روستا نبود شاید بسیاري از افراد بر اثر بیمار

آمدند و به هایی را که یا در جاسب زندگی میکردند و یا براي مداواي بیماران به جاسب میدر زیر اسامی تک تک طبیب

کر کنیم تا یادي باشد از این عزیزان و خدمتی که به مردمان این سامان نمودند. قابل ذها خدمت کردند را ذکر میجاسبی

ها خدمت میکردند، همگی بهایی بودند و یی که به جاسب و جاسبیهااست که بیش از یکصد و بیست سال تمام طبیب

اگر در زمانی یکی از این افراد در ده حضور نداشتند هیچ دکتر غیر بهایی در جاسب نبود تا افراد بتوانند به او مراجعه 

این عزیزان نبودند شاید شمار فوت شدگان بر اثر بیماري در جاسب بسیار باال کنند و تحت درمان قرار بگیرند. حقیقتاً اگر 

 بود و بسیاري از جاسبی ها امروزه فرصت زندگی کردن به روي این کره خاکی را پیدا نمیکردند.می

 اسامی اطبائی که براي یکصد و بیست سال در خدمت اهالی جاسب بودند

 متخصص طب گیاهی بزرگ خاندان رضوانی ها مال ابوالقاسم کاشی: -1 

 دکتر سالها براي و  میکند باز مطب و میشود ساکن جاسب کروگان در که بود وادقان از دکتر فتح اهللا محمودي: -2

 .بود جاسب

 متخصص طب گیاهی ایشان عروس آغالمرضا جاسبی بود که این علم را از ایشان آموخته بود. خانم روحانی:جواهر  -3

https://www.30yaroon.com/mola-abolghasem.html
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آمد. او دخترش با غالمحسین خان نراقی از آمره قم که مقیم نراق بود و مرتب به جاسب می دکتر عادل خانی: -4

، دکتر حسنعلی شمسی با نام صحیّه در نراق راه اندازي شد 1312اولین درمانگاه در سال شپی سال 84ازدواج کرد. وقتی

نگاه عادل خانی فرزند مال محمد هاشم اهل روستاي آمره از توابع شهرستان خلجستان استان قم پزشک حاذق این درما

 و نراق شهر سلحشوران بالگ بود. ساختمان آن منزل استیجاري حاج محمد علی (اکنون تخریب شده ) بود. در

سفانه هیچ اسمی از اینکه او و خانواده او متا ولی اند نوشته فرزندانش و خانواده و او مورد در وبالگ روستاي آمره همچنین

 همگی بهایی بوده برده نشده است.

 او نزد نراق، به درمان براي جاسب اهالی هم و آمدمی جاسب به هم که بود نراق مقیم دکتر عباس شیمیائی: -5

 .میرفتند

 درمان و مالقات براي نیز ها جاسبی از بسیاري و آمدمی جاسب به طبابت براي سال هر که کاشان از دکتر برجیس: -6

 .میرسند شهادت به مردم به خدمت راه در کاشان در ایشان نهایتا و میرفتند کاشان در او نزد

 در واران جاسب دکتر شکوهی: -7

 چند سال در منزل مسیب نوروزي در وسکنقان بود دکتر لقائی سنگسري: -8

 .شدند شهید ملی محفل اعضاي اولین با ایشان که کاشان از :دکتر حشمت اهللا روحانی -9

  و بسیار ماهردکتر شکسته بند  :غفاري جمال آقا  -10

د زیادي به ایشان جهت درمان مراجعه افرا و میروند جاسب به کماکان دکتر ایرج فروغی: (ایشان  -11

 کنند)می

 دکتر پرویز روحانی: (ایشان دکتر دندانپزشک بودند و در تهران چند مطب داشتند) -12

 

 

 

 

 

 

http://salahshorannaragh.blog.ir/1395/01/14/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-82-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-18
http://salahshorannaragh.blog.ir/
http://amoore.blogfa.com/post-615.aspx
http://amoore.blogfa.com/post-615.aspx
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1578428
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/1119584
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3712485
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3712485
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3999990
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3999990
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/2512792
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 ها و استادان جاسبی در سراسر عالممعلم

کردند، باید از افرادي هم نام برد و قدردانی نمود که تحت عنوان بیشماري که در جاسب زندگی میدر میان افراد       

معلم و یا استاد همیشه عاشقانه به خدمت اهالی روستا می پرداختند و نقش بسیار مهمی در ترویج علم و دانش و باسواد 

عزیزان دیگري نیز بودند و هستند که در خارج از کشور کردن اهالی و جوانان و کودکان روستا ایفا می نمودند و همچنین 

در مدارس و یا دانشگاه هاي معتبر دنیا تدریس کرده اند و همچنان نیز به تدریس مشغول هستند که بدینسان در زیر 

 .اسامی برخی از این عزیزان تقدیم میگردد

 :از آن جمله میتوان به افراد زیر اشاره داشت

 ایران ابوالقاسم فردوسی در .1

 ایران در طلعت خانم فردوسی .2

 ایران در  علی محمد رفرف .3

 ایران در عبدالحسین روحانی .4

 ایران در ماشاءاهللا وجدانی .5

 ایران در پروین روحانی .6

 شهین روحانی در آفریقا .7

 آمریکا در سهراب روحانی .8

 آمریکا در منوچهر مهاجر .9

 داریوش یزدانی در ژاپن .10

 هاشمی در پاناماامراهللا، اسداهللا و نصراهللا  .11

 علی اصغر رزاقی در کانادا .12

 امید جمالی استاد موسیقی در آمریکا .13

 منیره جمالی در استرالیا .14

  فضل اهللا مهدوي (نوه معاون التجار) در جاسب .15
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 کورش محبوبی در ایران .16

 رامین امجدي معلم موسیقی در آمریکا .17

 باهره شفیعی معلم و رئیس مدرسه در ایران .18

 زبان انگلیسی و اقتصاد در ایرانفروغیه فروغی استاد  .19

 احمد فروغی (نوه مال علی محمد فروغی) در جاسب .20

 منوچهر صادقی استاد موسیقی در آمریکا .21

 پدرام محبوبی در اسپانیا .22

 علی اکبر رزاقی در آفریقا .23

 مهدي جمالی در استرالیا .24

 ابوالفضل جمالی در بوتسوانا .25

 رزا رزاقی در بوتسوانا .26

 مهناز مهاجري در آفریقا .27

 رامین رزاقی استاد موسیقی در کانادا .28

 فرید یزدانی در ایران .29

 سعید ذکایی در ایران .30

 مهندس دانش امجدي در ایران .31

 شکوه شریفی همسر لطف اهللا اسماعیلی معلم زبان در ایران .32

 دکتر پرویز روحانی در آیران آمریکا و جامایکا .33

 حامد روحانی در آفریقاي جنوبی .34

 کامپیوتري در آمریکااکبر امجدي استاد علوم  .35

 مهین محمودي در ایران .36

 منوچهر یزدانی استاد موسیقی در آمریکا .37

  ...دارد ادامه .38
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  مال جعفر جاسبی

 

 شیخ محمد جعفر بن میرزا اسماعیل کروکانی جاسبی قمی

 و علما محضر از و آمد اصفهان به تحصیل براي او. ماهر فقیه و فاضل عالم ایشان همان مال جعفر جاسبی شهید است

االسالم شفتی بهره برد. او در  باقرحجه محمد سید حاج و کلباسی ابراهیم محمد حاج همچون شهر این بزرگ مجتهدین

) و در همان سال 284و283ص1مناسک حج استادش سید حجه االسالم (بیان المفاخر ج«نسخه اي از کتاب  1254سال 

دیگرش حاجی کلباسی را کتابت کرده است. (فهرست دست نوشت هاي نوشته استاد » نسخه اي از کتاب منهاج الهدایه

 )284ص10ایران ج

 

 مومنین امراهللا ازخاندان کربالیی حسین(محب احباء)
 

کربالیی حسین دو فرزند داشتند بنامهاي علی اکبر و خانم سلطان 

 (مهاجرجاسبی).

: کربالیی حسین محب بوده و خصومتی با احباء سلطان خانم .1

نداشته. دختر خود خانم سلطان را به عقد ازدواج سیف اهللا مهاجر در 

آورده. دختر که مسلمان بوده پس از ازدواج شخصا با تحرّي حقیقت آیین الهی به دیانت بهایی ایمان آورده تا آخر حیات 

 مان محکم و ثابت بر میثاق الهی از عالم امکان به عالم باالصعود فرمودند.مومن به امر الهی بوده و با ای

 .داشتند بوده امراهللا به مومن) فروغی( سیما و بوده؛ محب که) عبدي( مرتضی بنامهاي فرزند دو  آقاعلی اکبر:. 2

: ایشان خانمی بسیار خوش رو و مهربان و زحمتکش بودند. فرزندان سیما خانم و آقا قدرت اهللا فروغی بنامهاي خانم سیما

 )نیحس ییکربال نوادگان(یعبد یمرتض آقا ؛یفروغ خانم مایس   
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علیرضا(ایران)، علیمحمد (استرالیا) و اعظم (امریکا) همگی مومن و درجوامع خود فعالند. فرزندان و نوادگانشان همگی در 

 ظل امر مبارك هستند.

رضا شاه به  آقا مرتضی عبدي جزو اولین گروه سربازان دوره

خدمت سربازي خوانده شدند. ثمره ازدواج ایشان با صفورا خانم 

 سه پسر و یک دختر است.

: یکی از چهار فرزند مرتضی عبدي و صفورا عبدي غالمرضا

خانم بنام غالمرضا به امر مبارك مومن و مستقیم برعهد و میثاق 

پسر بنامهاي داریوش، هوشمند، حمید و هوشیار بدنیا آمدند که الهی میباشد. از ازدواج ایشان با ماهرخ خانم غفاري چهار 

همگی مومن و با خانواده هایشان موفق درجمیع امور زندگانی مادي و معنوي میباشند. غالمرضا خان شرح تصدیقشان را 

 چنین بیان نمودند:

لطان و آسیف اهللا ت فرزندان عمه سمحب و لطف مورد مرا حق عنایت دست. بودم بیابان هاي ریزه شن از 

مهاجرقرارداد تا با تعالیم الهی آشنایی پیدا کردم و راهی بجز سبیل محبتش نیافتم و به مظهریت جمال 

 مبارك ایمان آوردم و همواره شاکرم که به چنین موهبتی در سنین جوانی نایل شدم.

بخدمت یاران و امر الهی در آن سامان  ایشان با انتخاب عضویت در اولین محفل روحانی محلی درقاسم آباد طهران موفق

شدند. کالسهاي درس اخالق ده قاسم آباد در منزل ایشان تشکیل میشد و هر هفته همراه با همسرشان ماهرخ خانم 

صمیمانه و با مهر و محبت میزبان نونهاالن بوستان الهی بودند. عکس فوق اعضاء محترم اولین محفل روحانی محلی قاسم 

 میدهد.آباد را نشان 

 از ستادهیا: آباد قاسم یمحل یروحان محفل نیاول محترم ضاءاع    
 احمد دیس ؛یعبد غالمرضا ؛یمسعود حسن دیس: براست چپ

 چپ از نشستھ یناصرمسعود دیس ؛یناصر هللا فضل ؛یمحمد
 ؛یمھاجر هللا بیحب ؛یغفار جمال دیس ؛یفروغ هللا قدرت: براست

 یناصر هللا حیذب
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 شجره نامه
 حبیب و نصیر جواد، اسماعیل، هاي نام به داشت پسر چهار و بود محمد عسلی پسر محمد تقی(برادر مال جعفر جاسبی) 

 بود بهایی زنش چون حبیب میان این در که

 احمد نام به پسري اکنون و هستم بهایی گفتمی

 امر ظل در و است خوبی بهایی که محمدي

دارد. همانطور که گفته شد مادر همین  باشد،می

احمد بهایی بود و موقع فوتش برادر ها براي حفظ 

خواهیم او را در موقعیت خودشان گفتند می

بهشت زهر ا دفن کنیم و احمد هم رضایت داد 

 .ولی به مجلس سوگواري حاضر نشد

 .چهار پسر به ترتیب ذیل داشتمحمد عسلی پسر برادر مال جعفر جاسبی 

 

 )جواد + شوکت(دختر میرزا هادي)    1

 غضنفر محمدي *            

 علی مرتضی محمدي *            

 مسیب محمدي *            

 مسموم را غذا و افتدمی او غذاي در مارمولکی که بود غذا پخت حال در اهللا سیف) نصیر هاجر ( زن سیف اهللا  *            

 .شودمی او مرگ باعث مورد همین و کندمی

 .صفورا ( همسر مرتضی عبدي) از میان فرزندان او تنها غالمرضا به همراه خانواده همگی بهایی هستند *            

 )یزدانی عباسعلی مادر یزدانی سلطان خانم خواهر و کدو عمو به معروف جواد دختر ع(مرصّ عنصیر + مرصّ )    2

بهایی  فزرند که همگی 6طاهره خانم (دختر ام لیال از احبا و داراي  + )پدر ماشااهللا( )مسلمان( تقی محمد *           

 هستند)

 چهار داراي داراي که بودند احبا از و قمرود از ایشان همسر(  وردي امام خانم نصرت) + مسلمان(علی مشهدي *           

 یغضنفرمحمد فرزند یمحمد محمد یعل  
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 لیلی *           ))بودند بهایی انقالب از قبل تا(پسر دو و) بهایی همگی(دختر

 سیف اهللا *           

 )که بهایی بود و صاحب جان دختر مشهدي حسنعلی و خواهر سید محمودحبیب + بگم( دختر میر الوطالب )    3

 شهر بانو *           

 )باشندمی بهایی  خود ایشان و همه خانواده ( احمد + شهر بانو شریفی *           

 فاطمه *           

 ).کندکند و بعد از چند روز فوت میاسماعیل+ معصومه خلج از خلج اباد( اسماعیل در جوانی گرگ به او حمله می )   4

 حسین  *           

 عزیز اسماعیلی *           

 عباس *           

 

محمدي و بعضی از فرزندان او دیگران چندان خصومتی با  از میان تمام افراد و اشخاص ذکر شده در باال غیر از جواد

بهائیان نداشتند. خیلی از آنها حتی میخواستند که بهایی باشند ولی بخاطر جو حاکم بر جامعه و تضیقات علیه بهائیان 

بود و به شم با اینکه مسن شده با بهایی میخواهم من میگفت همیشه  جرات نمیکردند براي مثال مرصع خانم همسر نصیر 

سن کهولت رسیده بود وقتی میپرسیدند چرا میخواهی بهایی باشی میگفت چون اوال بهائیان آدم هاي خوبی هستند و 

ثانیا مرده هایشان را در تابوت میگذارند و من نمیخواهم که مرا روي خاك بیاندازند و باالخره او را بچه هاش به بهشت 

 .ندزهرا بردند و وصیّت او را نادیده گرفت
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 و فرزندان محمدي جواد

 جواد محمدي
از  اهللافیزند که س یبه صورت او م يخان مهاجر داشته است چنان ضربه ا اهللافیکه با س ینیدر بحث د يجواد محمد 

 يزند بعد از چند یکه ضربه را م یرود. با همان دست یهوش م

 یاستخوان م کیاتیو س شودیو روز به روز بدتر م ردیگ یدرد م

و درد  شودیم اهیس یو تمام دست از شانه تا انگشتان به کل ردیگ

 نیاز ا تاًیبود که نه روز آرامش داشته و نه شب و نها يآن به قدر

 .رود یم ایدرد طاقت فرسا از دن

از عهده ده نفر  یبود و براحت يتنومند و قو اریاهللا مهاجر بس فیس

 توانستندیمعموال نم نیکروگان در ده کامال مسلط و همه کاره بودند و مخالف انیو در آن موقع بهائ آمدیمثل جواد بر م

 .را به خدا واگذار نمود وعمل ا نیاهللا مقابله به مثل ننموده و ا فیحال س نیکنند. با ا يابراز وجود و مخالفت ظاهر

شب در پشت  کیآب بود و  کیاهللا نوه جواد با من شر فیکه س کندیم تیاهللا مهاجر) حکا فیاهر س(شوهر خویرزاق امراهللا

شدم گفت که  ایمن آمد حال پدر بزرگش را از او جو شیبدهم به پ لیآب را به او تحو دیبودم و با ياریحصار که مشغول آب

 یخالصه همه عاص مینه ما، نه خودش و نه خانواده اش روزگار ندار آنکه از درد  يگرفته است طور يدیدستش درد شد

  ...میکه هم خودش و هم ما راحت شو ردیکه خداوند جان او را بگ میکنیو شب و روز دعا م میشده ا

 

 آباد کروس نیھا در حس یاز جمع ناشر یگوشھ ا   
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 مسیب محمدي
الرجال دینی در ده  وقتی نوراهللا اسماعیلی با ضرب چوب و چماق و تهدید زن و بچه و ناموس مسلمان میشود آنقدر قحط

بوده است که او مسئول آموزش دینی نوراهللا می شود. سید رضا جمالی 

در خاطراتش می نویسد که با چشم خود دیده که در زیر آفتاب کنار 

داده و مسیب با  اسماعیلی نماز یاد میکوچه مسیب به زور به نوراهللا

اینکه بیسواد بوده و فارسی هم به درستی نمیدانسته درس عربی به 

لم یَلد و لم “نوراهللا میداده و از نوراهللا میخواسته که به عربی جمله 

را تکرار کند و نوراهللا بیچاره گویا تا حاال نمی دانسته که خداوند ” یُولد

 منیژه او دختر همچنین. بگیرد باید زور به باید می زاید، این موضوع را به دستور اجامر(اراذل و اوباش) نه زائیده شده و نه 

 ازدواج بهایی نفر یک با نتوانسته که موضوع این از همیشه منیژه و آوردند در غالمعلی حبیب پسر عقد به زور به نیز را

 هفتادم شب عدالتی هایی که در حقش صورت گرفته بودرها و بیفشا این همه تحمل با میانسالی در و بود ناراحت کند

 اجبار با پدرم و دارم دوست خیلی را ها بهائی من که میگفت همیشه منیژه. رفت دنیا از  و کرده سکته 96 سال نوروز

زندگی می  جاسبی مالجعفر خانه در عمر تمام مسیب . نمود من حق در بزرگی ظلم مسلمان یک با ازدواج براي من کردن

رفتند مورد تهدید و توهین او و خانمش قرار می گرفتند. ملکی کرد و هرگاه احباء براي زیارت و تبرك به این خانه می

کند و او نیز با خانم اعالئی نقل می کرد که یک روز که براي زیارت رفته بود ذکریه(ذکرا) خانم بی نهایت به او توهین می

افتاد که نوشتن آن چندان یآید. چند روز بعد واقعه ناگواري براي ذکریه خانم اتفاق میچشم گریان از خانه بیرون م

خوشایند نیست. تاریخ به یاد ندارد که کسی دستی روي یکی از احباء بلند کند، توهین یا تحقیري انجام دهد و خداوند 

  ده و خاطی را مجازات ننماید.آن دست را نشکند و آن توهین و تحقیر را به عزّت تبدیل نکند و توهین کنن

 

 یلینورهللا اسماع   
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 محمدي غضنفر 
در محله دروازه بحث دینی بین سید عبداهللا ناشري و چند نفر دیگر در میگیرد و چون در ارائه دلیل و برهان عاجز 

میشوند و جوابی نداشته اند آنها تصمیم می گیرند که سید عبداهللا را بزنند یا بکشند. سید 

ایتاً به سه راه عبداهللا فرار کرده از طرف خانه دکتر محمودي به طرف خانه محمد نصیر و نه

ساختمان اداره می رسد و از آنجا به طرف محله پائین فرار می کند. مهاجمین که به این 

سه راهی می رسند خبري از سید عبداهللا نبوده است و در همان حال مشهدي غضنفر روي 

تختگاه خانه شیخ محمد قربانی (شیخ حسن) نشسته بودند. از او می پرسند ناشري از کدام 

فرار کرده است. او فورا با انگشت اشاره می گوید از این طرف همان انگشت بعد از طرف 

مدتی زخم میشود و تا دوا و درمان مؤثر واقع شود نصف انگشت از بین می رود که تا آخر عمر اثر آن باقی بود. سید رضا 

ه یا محرك و یا می توانسته بنحوي جمالی در خاطراتش می نویسد که در جریان آتش زدن خانه او یا غضنفر مسئول بود

جلوي مسببین آن را بگیرد که نگرفته است و چون نه از داستان پدر و نه از داستان ناشري متنبه نشده بود، بعد از مدّتی 

از این واقعه بر اثر انفجار سوخت حمام از بین می رود. بر اثر این حادثه و ضرب و شتم مفصل و تهدید، سید عبداهللا 

فرزند مجبور میشود که براي همیشه از جاسب برود و بعد از سالها آوارگی نهایتا در یکی از دهات  13با زن و ناشري 

توانسته آنها را شود. در حالی که جناب غضنفر وقتی مهاجمین را میبیند میاطراف تهران (حسین آباد کروس) ساکن می

وید اي آقاي من (جمله اي که همیشه ورد زبان او بود) این سید یا نرم کرده و یا جلوي آنها را بگیرد و یا حد اقل بگ

بیچاره عیال وار که کشتن و یا زدن ندارد اینها پدر اندر پدر اهل محراب و منبر بوده اند جدیدا عقاید تازه اي یافته اند و 

 درست و غلط آن هم به خودشان مربوط است ...

 یعبدهللا ناشر دیس   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2088281386_orig.jpg


253 

 علی مرتضی محمدي
علی مرتضی محمدي هیچ وقت در ظاهر دشمنی و مخالفتی با بهائیان نداشت. فقط سید رضا جمالی می نویسد که 

چندین مرتبه براي آگاهی او درباره دیانت جدید با او صحبت 

دینی داشته است و براي تنبه و بیداري او داستان فداکاري و 

شما از آن ایمان و ایقان و علم مالجعفر جاسبی را ذکر کرده که 

خاندان هستید اولین کسی که این امر را در جاسب قبول کرد و 

باید قدر این موهبت بزرگ را بدانید. او از اولین کسانی بود که 

قائم آل محمد را شناخت و هادي بقیه شد و نهایتاً جان و مال و 

 اسم و رسم را فداي قائم موعود نمود.

نه بود و بی جهت خود را بکشتن داد. سید رضا می نویسد که به او گفتم دیوانه علی مرتضی در جواب می گوید که او دیوا

 آنهائی بودند که قائم آل محمد را انکار نمودند و پیروانش را کشتند نه کسانی که جان خود را فداي او نمودند.

است و طبق معمول مشغول ) زنده 1396به هر حال علی مرتضی از بقیه برادرها به مراتب بیشتر عمر کرد و هنوز هم (

کشاورزي و گرفتن عسل و شغل اجدادي است و کام اقوام و آشنایان را شیرین می کند. امیدواریم که سالهاي سال دیگر 

هم زندگی کند و عظمت این امر را که عموي بزرگش جان خود را فدا نمود، ببیند و براي او کامالً واضح و روشن شود که 

 دیوانه واقعی کیست.

ساله و  20ساله و  8ا آنهائی هستند که شعار جنگ جنگ تا پیروزي را سر می دهند و جنگ را نعمت میداند و جنگهاي آی

 و مریض و ذلیل را ملتی ساله راه می اندازند و جان و مال و زندگی همه ملت و ملتهاي دیگر را به خطر می اندازند و 40

 نامالیمت تمام با و ساخته خود شعار را فداکاري و خدمت و صالح و صلح که آنهائی یا اند کرده عزادار و آواره و معتاد

 .سازند می و ساخته ها

ره هستند یا غی و نصراللهی رضا حدادي، رضا صادقی، اهللا رحمت رجب، دخیل چون افرادي معلمان و مربیان دیوانه آیا

کسانی که پیرو خط مالجعفر بودند مثل سید رضا، سید رضی، سید آقا، سید میرزا، رضوانی ها، مهاجري ها، روحانی ها و 

غیره؟ آیا دیوانه مالجعفر، سیف اهللا مهاجر، آقا میر، استاد علی اکبر و آغالمرضا بودند که بانی ساخت حمام، مدرسه، 

کار عام المنفعه عمومی دیگر بودند یا آنها که نه تنها مدرسه، حمام، مزارع و خانه هاي مسجد، قنات، آب انبار و صدها 

 یمحمد یمرتض یعل   

http://www.asgharagha.com/archives/001005.php
http://www.asgharagha.com/archives/001005.php
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 بهائیان را خراب کردند بلکه حمام، مدرسه و حسینیه خودشان را که کلی قدمت تاریخی نیز داشت را هم خراب کردند.

ه اند که دیوانه کیست. آنهائی هستند خوشبختانه نه تنها علی مرتضی فهمیده بلکه اکثریت ملت و حتی جهانیان فهمید

که دیوانه زور و قدرت و چپاول می باشند نه آنهائی که مجنون وار و عاشقانه به دنبال صلح و صفا و خدمت می باشند. در 

گذرید. گذشتن از به این مضمون که اگر راستگو هستید از جان خود ب "إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ  الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا"قرآن میفرمایند: 

است که از جان می گذرد نه آنان که جان  جان همانند مالجعفر طبق کتاب حق عالمت راستگوئی است. راستگو آن

 دیگران را می گیرند.

 

 نفوس بی آزار و محب بهاییان جاسب
 نه و بوده دوست جاسب بهاییان با همیشه که بودند هم افرادي کردند،می زندگی جاسب در که بیشماري افراد میان در

 و جدا جاسب ظالمین از را افراد این که دالیلی از یکی. نداشتند نیز تعصبی بلکه نداشتند بهاییان با مخالقتی هیج تنها

ها تحریک شوند و یا اینکه اگر میرفتند د که این افراد یا به مسجد نمیرفتند که توسط آخوندبو این مینمود، متفاوت

دادند. بدینسان میتوان علیه بهاییان نمی نمودند و هیچگاه اقدامی بر علیه آزار بهاییان انجام نمیاعتنایی به تحریکات بر 

 این افراد را در ردیف نفوس بی آزار و محب بهاییان کروگان جاسب دانست.

 اشاره داشت. ریبه افراد ز توانیاز آن جمله م

 

         یرضا کاشف یعل 

 یکیرا با ن یکیو جواب ن دهندیم صیاست و خلق خدا آگاه و مطلع و با سواد هستند. خوب را از بد تشخ ینینو عصر

شده است. پدر  دهیده شن یآمده است و شفاهاً از لسان اهال اریکروگان جاسب بس خیدر شرح حال و توار کهیبطور دهندیم

بخلق جاسب ستم روا داشته و هرچقدر قدرت داشته در آن ده تا توانسته  ینعلیحس خیش ،یکاشف رضایعل يجناب آقا

از احباب جاسب نبوده که از ضربات و ترکه و فلک  یمظلوم آن ده را مورد ضرب و شتم قرار داده است. بدن انیاست بهائ
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برده و غالم  دیبادر آن زمان  یاند. همه اهال دهیمورد ستم و ظلم او واقع گرد يبنحو یاو در امان مانده باشد. همگ يپاها

 :گفته اند مینبودند. از قد بینص یب زیو کلفت او باشند و مسلمانان ن زیاو و خانمها کن

 يمرد يپست نگرد یگر به ذلت برس              يمرد يمست نگرد یبه قدرت برس گر

 يمرد يدست نکرد نیا چهیدست هوسند                  گر تو باز چهیعالم همه باز اهل

 يجهت مهمانها ياریبس ياست درست نموده و اطاق ها یکه سقف آن کاله فرنگ یبائیبزرگ و ز اریساختمان بس شانیا

از  خواستیو چه مسلمان م ینموده بود. هرکس چه بهائ يداریخر ياریوارده و کلفت و نوکرها ساخته بود و امالك بس

بدن او با چوب و چماق  یآوردند و حساب یرا م طرف فرستادیگردن کلفت خود را م يکند، نوچه ها یچیحرف او سرپ

هم ملوك  رانیدر آن ده که ا یهمه بلند بود ول نیرا که از مادر خورده بود، فراموش کند. آه و ان يریکه ش دادندینوازش م

که داشت  يبا نفوذ ینعلیحس خیش شودینوشته م يا ضهیعر ایهم  يا هینبود و اگر چنانچه شکوائ یبود دادرس یفیالطوا

 .کردیم یخنث

که  یبود و سه دختر داشت که بعد از فوت او برعکس پدر، پسر او هرکار زشت رضایپسر که نام او عل کی ینعلیحس خیش

و بافضل و کمال بود،  يپارسا و ماهرو یبنام اقدس خانم که خانم یپدر کرده بود برعکس با محبت جبران نمود. با خانم

پرداخت. نوکرها و کلفت ها و  تیو ترب میتعل یعنی یبه شغل معلم وهدف او بود  یعلم لدن لیازدواج نموده بود و تحص

مرد  نیو از وجود ا دندینفس راحت کش خیکردند بعد از فوت ش یکار م شیکشاورزان آن، چه در دشت و چه در مزرعه ها

جاسب  خیمردان تار گبزر يها ينمود. مهاجر یبردند و با همه با ادب و وقار و سکون رفتار م ضیکه پسر او بود، ف نینازن

 .میدیاز پسرش لطف و محبت د میدیهرچه صدمه و بال از پدر کش گفتندیم

که بنده شما را  فهماندیبه همه م یو لسان یو با نگاه کردیها مشورت م یخود اکثراً با بهائ يدر کارها یکاشف جناب

و تابستان را در جاسب بود. درب  التیکه در قم معلم بود تمام تعط التیپس از تحص نیمرد عاقل و نازن نیدوست دارم. ا

خانم گشاده رو دست و دلباز  نیخلق جاسب بود. ا يبرا رینظ یب یهمه باز بود و خانمش اقدس خانم الگوئ يخانه اش برو

 کیواد و با کالس که هر نمود که همه با ادب و باس تیترب ی. اوالدهائدیند يبد ياز او ذره ا چکسیبا گذشت و مهربان، ه

 نیحس ،یلیاسماع نیحس ،يرازیش ریام ،یمحمد قربان ،یقربان یاو مصطف يها تیافتخار جاسب هستند. قبل از انقالب رع

 گفتندیم یکاشف يبودند و به آقا شانیکه در خدمت ا گرانیو کل خانواده و د يمحمد شاطر یو عل یو خانم باباعل یعیرف
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مزرعه  کیو دراشنون و  ونیبودند. در مزرعه سر د یزوج محترم راض نیخانم و همه از ا گفتندیآقا و به اقدس خانم م

 یهندوانه و خربزه و طالب يادیمقدار ز کاشندیو نخود و عدس که م ایاز گندم و جو و لوب ریغ بود، هیکه بنام کاوس گرید

راه بود  ریهر کس در مس دیآور یو به ده م دیکن یتر و بار را جمع م یها گفته بود وقت تیبه رع ی. جناب کاشفکاشتندیم

بود.  يو خداپسندانه ا بایچه کار ز دینیو خربزه ببرد و بب انههندو دیبا دیایو هرکس در خانه ما ب دیبه او چند هندوانه بده

او که از نامشان معذورم  نینازن يو دخترها امکیکاووس، بزرگمهر، س ژن،یهوشنگ، ب ریجناب ام یکاشف يآقا ياوالدها

 .و مهربان داشتند یدوست داشتن يچهره ها کیبودند و هر  یدسته گل کیهر 

 ياست و آقا یچقدر اقدس خانم، خانم محترم گفتیم شهیبود و هم یزدانی بیخانه اش مس يروبرو یکاشف جناب

 بیبود که نص يافتخار نیتر بودند. خوشابحالش ا نیممتازتر و دلنش يگریاز د کیهر  شیمرد بزرگوار و اوالدها یکاشف

و  کردندیصحبت م یزبان نیریو با همه با محبت و ش شتندده را دوست دا يبچه ها زانیعز نیبود. ا دهیگان گرد هیهمسا

دارد و  زیهمه چ یعنیهرکس خانه خوب، همسر خوب و مرکب خوب دارد  گفتیآموختند. مهاجر بزرگ م یادب از آنها م

 .يدار کجایهرچه خوبان همه دارند تو  ندیهمه را دارا بود. گو یخت است و جناب کاشفخوشب

زمستان انبار کند  يآورد که برا یآورد و کاه و علوفه ها را م یاز مزارع را م یآنچنان يخرمنها یوقت یجناب کاشف يبار

 یبچه ها عاشقانه و خوشحال کار م نیکرد و ا یرا صدا م یبچه بهائ شتریو به کارگران ب کردیاضافه م دیچند کارگر با

و سفارش  دادیم یخودشان درست کرده بود به کارگران با خوشروئ يکه برا یظهر همان غذائ یخانم کاشف رایکردند ز

ناهار را که خوردم تشکر کردم و کنار رفتم. اقدس خانم  کردیم فیتعر ی. جواندیاز سر سفره کنار نرو دینشد ریتا س کردیم

سر سفره مشغول خوردن است کنار نرو چون او مجبور است گرسنه  يرمردیپ کهیگفت پسرم تا زمان میبه بنده با زبان مال

 قاً ید و دقکر سهیمقا خیعروس را و همسرش را با ش نیا توانیم ایفهم و کمال تا چه حد باال بود. آ دینیکنار رود و بب

و افسر  دیرسان انیبه پا یرا در رشته شهربان التیهوشنگ خان تحص ریحق را اجرا کردند. اما اوالدها جناب ام میتعال

 ینداشت. جاسب که م یهدف چیبه مملکت و خدمت به همنوع ه يو وفادار یطول خدمتش جز راست ر. ددیگرد یشهربان

و  بایجوان خوشگل و ز نیا ينمود. بحدّ یرفتار م یساده با همه با مهربان یلیو خ دیپوش یرا نم یلباس شهربان یآمد حت

بود  ریمال یشهربان سیداشت. اول انقالب سرهنگ تمام بود که رئ يبود که در قلب همه جا انیو خوش ب کلیخوش ه

شرکت  مرتبهیس عالکه مهند ژنیب يپسر او جناب آقا نیبه خارج برود و هر کجا هست بسالمت باشد. دوم دیمجبور گرد
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هاست و هنوز درب  یاست و باعث افتخار جاسب دهینرس يباصفا، با تجربه و وطن پرست و آزارش به مور ینفت بود انسان

کاووس آن  ينگهداشته است. آقا دانیشود و نام پدر و مادر را جاو رانیخانه و نینگهداشته و نگذاشته ا بازخانه پدر را 

 یمماشات م یداشت با جوانان و نوجوانان با مهربان یسخن عشقش هموطنان بود. جلو خانه شان که سکوئ نیریبلبل ش

ساکن بود و  انیفرهنگ یدر طهران در ساختمان مسکون و داشتیرا نگه م یو حرمت اهال دیپرس ینمود و احوال همه را م

فطرت  یاش قائل بودند. روحش شاد عمر او کوتاه بود ول مقام احترام خاص به او و خانواده یمعلم وال نیبه ا یمحل یاهال

 .میاو از خداوند طالب يبرا یاو بلند و درجات عال

حاذق و توانا  یبودند که او پزشک افتهیپدر و مادرش در چهره او  میبزرگمهر مثل بزرگمهر حک يبشود از آقا يذکر حال

 کردیم فیتعر یهاشم گمیو در کشور ژاپن ساکن است. آغاب دیگرد یخواند و خادم عالم انسان یخواهد بود. او درس پزشک

دختر سه  دمیوارد خانه شدم د ي. روزمیداشت یخانه را حوض بزرگ لبود و داخ یکاشف يخانه آقا يخانه ما که روبرو

به دادم داد زدم  گفتیافتد. م یساله ام بنام اشرف دست و صورت خود را که با صابون شسته ناگهان به داخل حوض م

کرد  ریاو را سراز وآورد  رونیو اشرف را ب دی. آقا بزرگمهر و آقا کاووس درب خانه بودند. بزرگمهر به داخل حوض پردیبرس

نترس، من او را نجات  بیمس يخانم مشهد گفتیداد و مرتب م یآمد و به او تنفس مصنوع رونیکه آبها از دهان او ب

 شهیجوان هم نیهم نبود و دعا کردم ا یجوان اگر نبود اشرف نیحفظش کند ا. خدا دیاشرف نفس کش دمیکه د دهمیم

عسل برداشتم و خدمت اقدس خانم رفتم که خدا پدرت را  یآن روز ظرف يفردا گفتیم گمیشامل حالش باشد. آقا ب دییتأ

نکرده اند و  يکردم. گفت کار یآوردند چه م ینم رونیو از آب بچه ام را ب دندیرس ی. اگر بدادم نمتیپسرها نیبا ا امرزدیب

شود. آقا  يدختر بده قو نیعسل را ببر به هم د؟یما آورده ا يچرا شما عسل برا یبود ول فهیبزرگمهر گفته بود اوالً وظ

ها سخن به  یاز خوب شودیخانواده م نی. تا حال هر وقت ذکر ادیاست که بچه ام را نجات داد ینیریش نیگفته بود ا گمیب

االغ که داشتند را  ایتابستان اسب  شانیا يپسر ته تقار امکیها گل، آقا س یپسر بقول جاسب نیو اما آخر دیآ یم انیم

 یو از نظر فهم و کمال در اعل بایو ز ینوران يچهره ها زانیعز نی. همه ارفتیمزرعه به آن مزرعه م نیو از ا شدیمسوار 

در ده  یاجتماع نیتأم یخان که در امور مال امکیجناب س ی. وقتگذاردندیرا احترام م انیبهائ زانیعز نیدرجات و همه ا

ها که همنوع خود که آنقدر با  یکار شرم آور جاسب نیگفته بود من از ا انیئدو نفر از بها یکیباال مشغول کار بود به  يها

ه خلق جاسب انجام دادند. حال بود ک يکار نیزشت تر نیگفت ا یکردند و خود او م رونیادب و مظلوم بودند را از ده ب

جوان برومند و  نیو آنقدر ا دها وجدانشان کجا رفته بود که به همنوع ستم روا دارن نیداده باشد ا ادیهرکس به آنها 
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شده  يکار زشت و ناپسند که به همنوع و همشهر نیبنده شرمنده ام با ا گفتیشجاع و انسان دوست شجاعت داشت که م

 .دیو نگران نباش دیدار یکه شما هم خدائ دادیم يدلدار یاست. حت

سفارش  میگویهم دوست بود به همه گفته بود بنده به او م ياهللا منتظر تیچون با جناب آ زانیعز نیپدر ا یکاشف جناب

از امالك را فروختند و  ياریهم در قم داشتند و بس يو خانمش مزرعه ا نیمرد نازن نینکنند. ا تیکند آنقدر به شما اذ

کنم  سهی. پس مقارانیو چه در خارج ا رانیهستند چه در ا یرخشانستاره د کیاوالدها کردند. حال هر  لیخرج تحص

از اسب افتاده بود و دست او شکسته بود و سخت  یجناب کاشف یوقت میدار ادیخوب است. ب یو مهربان یچقدر خوب

بخود  دیباروند. پس ما  یو خانمش از خاطره ها نم زیعز نیخواندند. هرگز ا یفا مش ياو دعا يها برا یبود، بهائ ضیمر

که حضرت بهاءاهللا در کلمات مکنونه  ستیجهت ن یاست. ب یو به جا ماندن داریپا یکیو ن ستین داریظلم پا میو بدان میآئ

 :ندیفرمایم

 غفلت يابنا يا «    

 دیبسرا نانیدر کمال اطم یاست که بر شاخه باغ یغافل ریمثل شما مثل ط. دیو مسرور مشو دیدل مبند یفان یپادشاه به

 ».بندگان هوا يا دیرینماند. پس پند گ یباق يو رنگ او اثر کلیاز نغمه و ه گریاجل او را به خاك اندازد. د ادیو بغتۀ ص

 

 :ندیفرمایم نیهمچن و

 ظالمان ارض يا «   

که در لوح محفوظ محتوم  ستیعهد نینگذرم و ا ينموده ام از ظلم احد ادیکه قسم  دیظلم دست خود را کوتاه نمائ از

 ».داشتم و بخاتم عزّ مختوم

و خانواده خدمت به  یو مثل جناب کاشف میبخود آئ ی. بهتر است تا وقت باقستینبوده و ن داریظلم پا میبدان دیبا پس

 .       میخلق کن

 موفق و در پناه حق محفوظ و مصون شانیشاد و اوالدها زانیعز نیروح ا     
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  هرازجان يآباد یجواد از اهال يفرزند مشهد یاهللا هرازجان بیحب

 یاهللا هرازجان بیکه منجر به فوت حب ییو دعوا مشاجره
که  نیو بلند قد بود  و با ا هیبن يقو يهرازجان بود. او مرد يآباد یجواد از اهال يفرزند مشهد یاهللا هرازجان بیحب

در اثر  یشمس 1322در حدود سال  شانی. انمودیداشت و با آنها حشر و نشر م یرابطه خوب انییبا بها یمسلمان بود ول

 رد،یگیسر استفاده از آب قنات صورت م شیاو و پسرعمو نیب تفاهم◌ٴ وس کیکه که بر اثر  يو مشاجره ا یلیاختالف فام

که  رندیگیم میتصم یبعد از دعوا و مشاجره به قصد تالف شانیا يها لیکه فام بیترت نی. به اردیگیمورد سوء قصد قرار م

 رضایبه خانه عل  کروگانکه در  شوندیمنظور او را دنبال کرده و متوجه م نیا ياهللا بزنند. برا بیبه  حب یکتک مفصل

 .معروف رفته است یحسنعل خیپسر ش یکاشف

وقت است و نرو و  ریکه حال د کندیاصرار م خیش شود،یبلند م یبرگشتن به منزل از خانه کاشف ياو شبانه برا یوقت 

 ی. پس خداحافظافتدیب یکه اتفاق کندیکه خانواده در هرازجان منتظرند و فکر نم دیگویاو م یخانه من بمان. ول نجایهم

چشمه سورنگان او را  ریشده در ز کیبازگشت بستگان و دوستان تحر راه نی. در بافتدیکرده و به سمت هرازجان به راه م

که او  کنندیفکر م ی. وقتشودیم هوشیکه او ب زنندیاو را م يگرفته و در رودخانه که آب نداشت و خشک شده بود به قدر

که او  نندیبیم یهللا وقتب ایخانواده حب ی. از طرفگردندیرها کرده و به هرازجان بر م ابانیمرده است او را همانطور در ب

 بیحب يناله  يراه صدا نیافتاده است. در ب شیبرا یچه اتفاق نندیکه بب روندیبه سمت کروگان م امدهیکرده و هنوز ن رید

رو او را به هرازجان باز  نی. از استین یخوب تیکه اصالً در وضع نندیبیو م رسانندیخانواده خود را به او م د،یآیاهللا م

او افتاده و  يبرا یکه چه اتفاق کندیم فیراه داستان را تعر نینداشته در ب ياهللا که اصالً حال مساعد بی. حبگردانندیم

که به او وارد شده  یاز فرط ضعف و ضربات رسدیاو به خانه م یمتأسفانه وقت یروز در آورده اند. ول نیاو را به ا یچه کسان

 .کندیبود فوت م

در مدرسه  یاهللا به نام عباسعل بی. پسر حبکنندیم ریماجرا را از طرف دولت دستگ نیا نیو مسبب کندیاقدام م خانواده

 يچهار ساله بوده را به دادگستر ایماجرا او برادر کوچکترخود که سه  نیشمس کروگان مشغول درس بوده است بعد از ا

 پدر او را کشته اند؟ چراکه  دیکودك را بده نیکه جواب ا دیگویو م بردیم
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 نیکه هم دینمایرا بازداشت نموده و گرفتار م نیمجرم نیکه چند سال ا کندیفراهم م یوقت موجبات يدادگستر خالصه

کهنه شده و  هیکم کم قض نکهیتا ا دیگرد جادیمجرمان ا يبرا ياریو خسارات بس انیامر باعث شد که چند سال ضرر و ز

فوق العاده در  انیآنها بود، متحمل ضرر و ز یکه در پ يخداوند فریکاز جزا و  ریغ نیمجرم رو نی. از اکندیم دایخاتمه پ

 .شدند هیقض نیا

 

 جاسب) کالنژیفرزند عمو قربان (م یجاسب آقا ول یهنرمند و خدمت گذار اهال

مرد  نیو مرحون ا ونیجاسب مد یبود و تمام اهال رینظ یب يکه مرد ابونیآس یآقا ول ایسنگ تراش  یمعروف به آقا ول او

 یکیوطن دوست و نوع دوست نامشان را به ن يآدمها نیاست چن ایتا دن دیبودند و که با يو با همت و قو رتیفرزانه و با غ

به نام  یپدران و جدّه آنها از ده گفتندیکه م يحسن داشت و بطور یربالئبه نام ربابه ک يهمسر ی. آقا ولمیکن ادی

 یتق يبه نام مشهد گریبرادر د کیداشت و  یرضا رمضان يبرادر به نام مشهد کیسوسکندر آمده بودند. ربابه خانم 

نداشت  يسواد نکهیسبزه رو بود و با ا یخانم یول دیکش یم انیدر جاسب بود که قل یداشت. ربابه خانم تنها زن یشجاع

و  کندیتُل بچه را بردار چون خرخر م گفتندیآوردند، م یاز کروگان از هرازجان و واران م ریرا غ یضیمانند دکترها هر مر

مانند استخوان را  يزیبرد و چ یو انگشت خود در گلو فرو م دیمال یبچه ها را م يگلو امرزی. ربابه خدابکندیدرد م شیگلو

و گل گاوزبان  ریچهارتخم، خاکش گفتیدا داند و منه و خ ای شدندیدانم بچه ها خوب م یآوردند. حال بنده نم یم رونیب

و ماهرخ داشتند  یو غالمعل یقربانعل يو ربابه سه اوالد به نام ها یو در هر صورت مردم او را قبول داشتند. آقا ول دیبده

 کیو تا  رفتیکوه م لمید ای یموفق باشند، سر چهارتاق شهیهم اوکه اوالد  یخوب و مهربان بودند. آقا ول اریبس یکه همگ

و در زمستان سرد آن زمان ها  یآهن یلوئکی 6 – 5 لمیسخت بود. در تابستان گرما د اریکرد و بس یعمق را گود م

 لهیچال فت رنمود و به ه یکند و با باروت پر م یمتر م 1/5چال ها را دو عدد به فاصله  نیدستکش کار وجود نداشت و ا

 یدفعه متالش کیو کوه  دیدو یصدمتر عقب تر م عیو سر کردیآتش م یکهنه نفت لهیو هر دو را به وس گذاشتیم

را که داشت سر  یکوزه آب شد،یو سنگ ها جدا م کردیها کار م یچاشن یو وقت دانستی. البته اندازه ها را مدیگردیم

 یول میبه او کمک کن میاوقات دوست داشت یآمد. ما بچه ها هم بعض یو خنده بر لبانش م یه یه گفتیو م دیکشیم

روشن کند و سنگ منفجر شود، زودتر به  خواستیکه م ی. وقتمیتماشا کن میاما دوست داشت دیرس ینم لمیزورمان به د
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 یو با نخ نبود. متر در کار میآمد یآمد و ما هم به تماشا م یم شدیو کار که تمام م دیبرو ارتیبه سمت ز گفتیبچه ها م

و کوچک ترها  کردیانتخاب م ابیآس يسنگ ها را برا نیگرفت و بزرگتر یت سنگ ها را اندازه مدانس یکه اندازه ها را م

تمام  کردیرا درست م ابهایسنگ آس ی. وقتکردیدسته سر کو انتخاب م يرا برا نیهاونگ و کوچکتر ایسر کو  يرا برا

دو برابر و سنگ  میکلفت و ضخ دیبا ریو سنگ رو. سنگ ز ریسنگ داشت، سنگ ز ود ابهایداشتند. آس یآب ابیدهات آس

مرتب با سرعت  دیماند و سنگ رو با یزبرتر بود و ثابت م دیبا ریبود چون سنگ ز یم فیظر اریبس دیرو سبکتر باشد و با

و آرد حاضر  دیگردینرم م شدر اثر چرخ دیگردیو گندم و جو که از باال به طور منظم وارد م دیگردیم ریسنگ ز يرو

از  یمیتنظ ابانیزبر بود آس ای شدینرم م ادیگرم بود و اگر آرد ز يسنگ در گردش بود آرد بدست آمد. مقدار ی. وقتشدیم

بودند جناب صادق  ابانی. حال دو نفر که خودشان آسدادیصاحبش م ای يتا آرد دلخواه بدست مشتر نمودینظر سرعت م

طرف سنگ آماده شده  کی کهیبودند. از زمان ابانیآس که هر سه یزدانی بیو مرحوم مس یجمال يو آقا رضا يحداد یعل

جاسب  یتا پشت آن را درست کند. همه اهال گرداندیو سنگ را بر م کردندیبود و وسط آن سوراخ شده بود، کمک او م

مانند  يقو یآمدند و چوب یها م ابانیدور بود و چند نفر به کمک خود آس یلیخ یتا محل سنگ تراش ابهایآس دانندیم

بردند تا  یم نیماش کیمانند الست ستادهیکردند و سنگ را ا یبه طول دو متر داخل سوراخ وسط سنگ م اونیچوب ونو 

 یکس اینشکند  رسدیم ایکه تا سنگ به آس خواستیاز خدا م یکار سخت و دشوار بود که آقا ول نیا يشود. به حدّ  ابیآس

داشت که  يقو یرمردانیجاسب ش یول شودیخسته م ادهیرفرف و مهاجر را آدم پ ایآس یکند. سر باالئ یزخم ایرا نکشد 

بزرگ که فقط  ينوع سر کو کیخدمت به کل جامعه جاسب بود اما سر کو دو نوع بود  یکار آقا ول نیکمک کنند چون ا

 لوکی 5 – 60حداقل  بود و وزن آن یاهال ركدانه مشت کی يکه در هر محله و کوچه ا کندندیدر آن گندم و جو پوست م

و  ازیبود چون گوشت و پ دیبود که در تمام خانه ها با یکوچک سرکوئ يبود و سرکو لویک 7تا  5بود و دسته آن از 

 یمرد با تمام نینبود. ا يگرید لهیوس ایچون چرخ گوشت  شدیم دهیدر آن کوب دیو هرچه که بود با یزردچوبه و نخودچ

مرد  نیبده. ا یهر وقت داشت گفتیو هرکس پول نداشت م فروختیسرکوها را به مردم م نیا زیناچ متیزحمات به ق

بوده  شینوه ها گریاو و د یو تعال یباعث ترق یآقا ول ریخ ياست که قدمها يو فداکار نوه او حاج شاپور محمد بینج

 .شتندا یبه کار کس يو کار ازردیرا ن یدل یاست. در طول عمرش آقا ول

ملخ به  یمصطف گفتی. به من مرمیتا ملخ را بگ دمیدویملخ قشنگ م کیدنبال  يروز م،یبود هیبچه بودم و همسا کهیزمان

جاسب بود.  یمورد احترام تمام اهال شهیکند خوبست؟ گفتم نه. هم تیتو را اذ یدارد. گناه است و اگر کس يتو چه کار
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آمد و آرد از  یبرق ایآس یو با ادب بودند و روح همه آنها شاد. وقت انصافوارسته و مظلوم و با  يها انسانها ابانیهمه آس

خرابه ها و خاطراتش به جا مانده بود. ناگفته نماند  ابیفقط آس د،یآمد و کشت گندم و جو به اتمام رس یشهرستانها م

به  شدیهرکس رد م و بود یآقا ول دهیزحمت کش يسنگها یسنگ بند چهار تاق کردندیجاده کروگان را درست م کهیزمان

از ما سر زده ببخشد و  یبودم اگر اشتباه هیعمر همسا کیبنده را که  خواهمی. از روح پاك او مدیگویم امرزیاو خداب

 .او در بهشت است يآزار و مهربان بود و حتماً جا یصالح و ب یرحمت کند. مسلمان نیروحش را قر

صعود  یرا خدا رحمت کند که در جوان یها بودند و اقدس خانم دختر امراهللا رزاق یخانه او، وجدان يدارم روبرو ادی به

. در مدرسه که درس میامر باعث شد ما هم همان روز مناجات را از حفظ کن نیاز حفظ خواند و ا ینمود و او مناجات

 گذاردندیبود که در آن چوب م ينجار یبودند. در اطاق درس اخالق اکنس ینوران یرزنیو پ رمردیشده بود، پ لیاخالق تشک

و ماه مهر  دیگرد یم لیگرم بود. البته در جاسب کالس درس اخالق ها از اول مهر تشک اریو قبل از کالس درس خانه بس

و بعد در مدرسه شمس  میدیرا آنجا د يبخار یبار در زندگ نیکه در آنجا بود، خاموش بود. اول يبود و بخار میهوا مال

بود و خانمش عمه نبات چهره به  یزدانیو رحمت اهللا و شمس اهللا  نیپدر عبدالحس لیخل یحاج زیعز ردرمیپ نیا میدید

نوگالن دهانشان را  نیا دیدم کردم و نقل هم دارم، بده يغرق نور و محبت داشت و آمد گفت آقا رضا چا یادماندنی

حذف  ایحرفها عوض  يجا ای شدیکنند چون حرفها خالصه م نیریدنشان را ش گفتندیها م یکنند. البته جاسب نیریش

 .شدیم

 یبیرا در سراش يکه راه نرود و بنده بار داشتیسر االغ را نگه م دیو داداشم با میگون ها را بار االغ کن میما خواست يروز

و گون ها همه در  شدینم فیو داداشم حر رفتیاالغ راه م نکهیبا ا گذاردیپاالن االغ م يو رو کنمیبسته بودم. آن را بلند م

 نیرفت و دوباره بار را به هم مانیبه پا و دستها اریبس يها غی. تمیکردیو دوباره جمع م شدیو پخش م شدیرها م يریسراز

پلنگ در  اینکند بچه ها را گرگ  دیگویو م شودمی نگران مادرم 3 – 4. ساعت دیپاش یاما باز بار از هم م میمنوال بست

صبح که بچه ها  دیگویچه شده است و م دیگویم یکند. آقا ول یکردن م هیو شروع به گر ندینش یخورده باشد. م ابانیب

چه  نمیتا بب رومیناراحت نباش االن م دیگو یاند. گفت کجا رفته اند گفت فخرآباد. به مادرم م امدهیرفته اند اما هنوز ن

 .شودیشده است و سوار بر االغ م
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کند که  یم هیامراهللا گر دمیاما د میپخش شده را جمع کن يها زمیه دیبار را ببندم با خواستمیبار که م نیسوم يبرا

نون،  فیعرضه و ح یب دیکه مادرم بگو دادیاما غرورم اجازه نم میبرو ایزخم شده است و گرسنه شده ام. داداش ب میدستها

که نور را  کیو ما مانند گم شده در شب تار دیاز دور رس یآقا ول . ناگهاندیرا به خانه برسان زمیبار ه دیدو نفر نتونست

الجک را  یبه قول جاسب یو ساس و رسّنه را پهن کرد. آن دستکش چرم میاوست و خوشحال آمد و سالم کرد دمید ندیبب

ناالن پشت سرش غروب است و امراهللا که کوچک بود و خسته و  کینزد میدیو د میدست کرد و بار را بست و بار االغ کرد

. مادرم گفت دیایبود که باالتر ب دهیسوار کردم. بنده هم به دنبال او روان شدم. مادرم تا سر قناط سرچشمه آمده بود و ترس

 .مانند پدرشان مرد خواهند شد تیندارد در عوض بچه ها بیگفت ع یدقت مرگ شدم. آقا ول

چشمش کور بود و  کیکه  یاهل قم به نام جرقم یبود که کالس سوم دبستان معلم میسالگ 9خاطرات مربوط به  نیدوم

 گفتیقائل نبود و به ما شاگردها م یها ارزش یما دهات يبود و برا یمغرور و از خود راض يسالم بود اما مرد گرشیچشم د

 ی. سروش منزل فتح اهللا وجداندیائیو ب دیبگذار یکرس ریو ز دیو زود به منزل من برو دیرا در فقل کن يآتش داهل بخار

شد.  ینم یده اصالً قاط یکجاست و با اهال یخانه ک دانستیبود و تازه آمده بود اما نم هیبا ما همسا نکهینشست با ا یم

روز کالس سوم و چهارم و پنجم و ششم دو معلم دو دسته  کیاست. در هفته  یده دو مذهب نیبود که در ا دهیشن

 یبود و نشست و بلند م نی. دست ها باال و پائمیبردند که االن شهرك ساخته شده است تا ورزش کن یخرمون واران م

را رحمت کند که کالس ششم بود و بنده کالس سوم  یمی. خدا فضل اهللا عظمیکرد یم يمواقع هم توپ باز یکرد و بعض

را  یاکبر رضوان یهستند. بنده و عل یام ها بهائبچه ها کد نیاز ا دیپرس یم ریآنها کالس چهارم بود. سروش در مس یو تق

 يبنده ساده فور د؟یهست یتمام شدن بود که به ما دو نفر گفت شما بچه بهائ کینزد میورزش کرد یو وقت دهندینشان م

 یعنی یشد. به من گفت بهائ خواهد هیکه تنب دانستینگفت او عاقلتر از من بود و م یچیاکبر گفت او ه یگفتم بله. به عل

داده است؟ گفتم آقا  ادی یحرف را به تو بچه فسقل نیا ی. گفت چه کسیکماالت انسان عیجامع جم یعنی یچه گفتم بهائ

را  تانیپاها کباریداده است؟ گفتم گفته در تابستان هر روز و در زمستان هر سه روز  ادی يزیچه چ گهیرضا. گفت د

خدا را دوست  امبرانیداده و گفته خدا و پ ادیچه؟ گفتم مناجات  گریگفت د. دیریبار ناخن ها را بگ کی يو هفته ا دیبشوئ

سرش را  یزمستان سر بدون کاله قابل تحمل نبود و استاد محمدعل ي. در آن سرمامیو هرگز دروغ نگوئ میداشته باش

حرکت  دبای ما و برد را ها بچه معلم که 6 – 5کالس  میدر سر نبود. ورزش هم کرده بود یکرده بود و موئ نیماش

کند  یم ی. من فکر کردم شوخریانصاف داشتند به من گفت دستت را بگ یب يکه همه معلمها یو با ترکه بادام میکردیم
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 دمیمن نگرفتم و ترس ریگفت دستت را بگ ی. وقتدیبرد که رس یم ایبار گندم از واران جهت آس یو در همان موقع آقا ول

با  ؟یکنیچه م کهیمرت دیگو یو به او م ندیب یم یرکه محکم بر سر لخت بنده زد. آقا ولچون درد داشت. ناگهان دو ت دبزن

نکن خود تو را  ي. گفت کاریزنیکه بچه طفل معصوم را م یکنیگفت غلط م یندارد. آقا ول یبه او گفت به تو ربط یپرروئ

بود و معلم سروش جرأت نکرد و گفت مرد خجالت بکش. آقا  يقو اریبس یجلو. آقا ول ایب يگفت مرد ی. آقا ولزنمیهم م

بچه ها خوشحال بودند که  یبعض یاست. به جز آقا ول دهیبچه رس نیسرما زورت به ا نیگفت تو خجالت بکش. در ا یول

ه آقا گفتند جرأت دارد به ما بزند. خالص یدادند و م یلب فحش به او م ریها هم ناراحت بودند و ز یکتک خوردم و بعض

را  یآوردم و به مادرم گفته بود که معلم مصطف یشب پدرت را در م یینما تیبچه را اذ نیکرد که اگر ا دیاو را تهد یول

که  یخانه کاشف کی. مادرم چادرش را سر کرده بود و نزدختیریسوخت و بچه ات مانند ابر بهار اشک م یلیزد و دلم خ

گفت سروش تو با ترکه  دیرس کهزمانی و بود ساله 28 – 27. مادرم در آن زمان دیآ یمادرم هراسان م دمید میدیرس

 یلیشاگردانم را دارم چون خ اریکس و کار است. گفت خوب کردم و اخت یاو ب يو فکر کرد يدرخت به سر بچه بنده زد

ها  هی. همسادیاز سرش پر رقگفت خوب کردم، مادرم با دست راست چنان به صورت او زد ب یپرررو شده بود. وقت یلیخ

 يشود. آقا یتا مخف گشتیاز مادرم بلند شدند و سروش معلم دنبال سوراخ موش م يهمه جمع شدند و همه به طرفدار

با چوب در سر بچه ام زده و  نیرا بب ی. مادرم گفت سر مصطفیستیتو که اهل سر و صدا ن گمیگفت آغاب یرضا جمال دیس

عقل و  یآدم ب اریبا ترس گفت سروش. گفت تو بس ست؟یگفت اسم شما چ دیسر من را د ضاآقا ر یورم کرده است. وقت

و آدم  ستین شتریب لویک 15بچه  نی. ایانجام ده یخواهیم يشهر هرت است که هر کار يو فکر کرد یهست یهوش یب

 يکار نیچن يکه ندار يبچه ا ایاگر با برادر تو و  یکن. کس دایکند. گفت عقل و شعور پ یکار را م نیا یدرست و حساب

تو بلند کنم وگرنه  يدهد دست رو یاجازه نم نمیو د یستیکه قابل زدن ن فیح یجمال يگفت آقا ؟یکن یبکند چه م

گفت  یمیعظ یشد و سلطان زن آقا محمد مادر فضل اهللا و تق ری. خالصه ختم بخيکه شبانه به قم برگرد کردمیم يکار

دو نفر  یکیگذشت  هیقض نیاز ا يهفته ا کی. میاست و همه رفتند و ما هم به خانه رفت رده. او اشتباه کدیصلوات بفرست

 شهیهم یبنده به آقا ول یاو گذشتم و روحش شاد باشد. ول ریآمد و سروش را به قم فرستادند. از سر تقص دیمعلم جد

 شیبه بچه ها یواقعاً از او تشکر کنم ول که دیزنده بود و در جاسب بودم عقل ناقصم نرس یتا وقت یول گذاشتمیاحترام م

بود و در  يطبقه ا کیاو  يما بود و خانه ما دو طبقه بود و خانه و اطاقها ياو روبرو يگفتم. اطاق ها یو قربانعل یغالمعل

ها، حاج  یها، جمال ی. امثال آقا ولگرددیبر نم گریبود. خوشا آن روزها که د یهمه ما پشتبان آقا ول يتابستان جا
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و عارف و خادم و استاد و  لسوفیشده اند و ف ابیاکبرها نا یها، استاد عل ياکبرها، مهاجر یعل يها، مشهد یلیاسماع

 .باد یگرام ادشانیخود خدمت کرده اند.  یبودند و به اندازه توانائ يرینظ یب يمعلم ها

 

 )افسوس که جاي او در المپیک خالی است(حسنِ باد 

از کروگان جاسب و خواهر او معصومه خانم همسر اوّل محمّد علی ناصري بوده در لیست شهداي جاسب اسم  حسنِ باد

معصومه خانم را نوشتیم. معصومه خانم دختر حسنِ باد، مادربزرگ 

باشد و خود حسنِ باد هم پدربزرگ بسیاري بسیاري از احبّاي جاسب می

ها و ها و هاشمیو جمالیها ها و یزدانیاز احباي جاسب مانند اعالئی

باشد. در ها و غیره میها و ناصريها و اسماعیلیها و امجديزمانی

مسابقه دویدن تا کنون هیچ کس به گرد پاي او نرسیده اگر امروز در 

کیلومتري را نصیب خود  42متر و ماراتن  800متر و  400متر،  300متر و  200متر،  100المپیک بود تمام مدالهاي 

شد. آنقدر او در دویدن سریع بود که او را به اسم پیچید و قهرمان مسلم جهان میکرد و اسم او در سراسر عالم میمی

کردند و او کردند و هر جائی که کاري فوري و سریع در میان بود به او رجوع کرده و او را مسئول میحسن باد صدا می

 گشت.رفت و مثل باد هم بر میمثل باد می

 

افتد و نائب حکومت در جاسب باید فوراً موضوع را با حاکم کاشان در میان بگذارد و تعیین اي مییکبار اتفاق غیر منتظره

 دهد.تکلیف کند وگرنه کار از کار گذشته و مشکل بزرگی رخ می

این نامه را به کاشان برده گوید باید فوراً نائب حکومت در جاسب نامه را نوشته و غروب آفتاب حسن باد را صدا کرده و می

رود و مقداري آب و نان و به حاکم کاشان بدهی، جواب گرفته و فوراً برگردي. حسن باد نامه را گرفته مثل باد به منزل می

دود، نامه را به حاکم ها در تاریکی میها و درهکند و تمام شب در کوهبرداشته و هوا تاریک بوده که بدون چراغ حرکت می

دد و قبل از طلوع آفتاب جواب نامه را تحویل نائب گررساند. در اسرع وقت جواب گرفته و از همان راه بر میمی کاشان

ها و کند که چطور حسن آقا در تاریکی شب از میان کوهاندازه تعجب میدهد و نائب حکومت بیحکومت در جاسب می

 ۲۰۱۶ کیالمپ   
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کیلومتر  70کیلومتر است و  70ب آورده. رفتن به کاشان بیشتر از ها گذشته به کاشان رفته و برگشته و جواها و درهتپّه

ها ساعت دویده آن هم در کوه و بیابان و دره 10کیلومتر را در  150هم برگشته و در کاشان هم مدتی با حاکم بوده یعنی 

کرد میدانی نصیب خود میهاي مختلف دوبه این معنی که اگر امروز حسن آقا در المپیک بود تمام مدالهاي طال را در رده

. باد حسنِ  گفتندمی او به همه بعد به پس آن از و شد باد یک دریافت به مفتخر و بود باد ولی آن زمان تنها جایزه او یک

 زد.دختر دیگر او زینت بود که با سید جالل جمالی ازدواج کرده و آنقدر مردانه بود که مثل مردان دوبیل می

سالگی در  40در  1963اهللا مهاجر بود. تقریباً در سال گرفت، نوراهللا مهاجر پسر سیفنفر بعدي که حتماً مدال طال می

رسید. در دشت و کوه و بیابان لوکزامبورگ در ماراتن موفق به کسب طال شد. در جاسب که بود کسی به گرد پاي او نمی

کند روزي در کرد. جناب علی اکبر رزاقی حکایت میبال کردن زنده شکار میها را با دویدن و دنآنقدر سریع بود که کبک

شود زنده کبک وحشی را در قفسی دیدم. تعجب کرده پرسیدم کبک را که نمی 15جاسب به منزل او رفتم. حداقل 

در فضاي باز کار ام. در صورتیکه گرفتن مرغ خانگی اي راندن گرفتهگرفت. گفت تمام اینها با دنبال کردن و به گوشه

نوشتیم که در تیراندازي و آسانی نیست. همچنین قبالً در مورد آقا جمال غفاري و فیض اهللا ناصري و حبیب اهللا مهاجر 

  ها بود.برداري در تمام کشور موفقیّت آنها خط اوّل روزنامهپرش و وزنه

 

        جاسب انییآزار و محب بها ینفوس باسامی دیگر 
 ها يباقر 

 آقا رضا باقر •
 آقا رجب باقر •
 باقر یعل •
 باقر نحسی •

 ها یمیعظ        
 :و فرزندان یمیمحمود عظ دیس •

o یمیآقا احمد عظ 
o یمیآقا محمد عظ 
o يحداد یهمسر صادق عل( یمیفاطمه عظ( 

 یمیآقا کمال عظ •
 یمیعظ نیآقا حس •
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 عمو رضا ینعلیحس        

 )يابوالقاسم شاکر ییبرادر کربال یشاه غالم (مش ممدل یمحمد عل يمشهد        
 يمحمد ثانو •
 يثانو لیاسماع •

 يابوالقاسم شاکر ییکربال       
 ياسکندر شاکر •
 يعبداهللا شاکر •

 حسن دیس ییاکبر فرزند کربال یعل یمشت         

 یمانده عل        
 یمحمد قربان خیش        
 یعباس صادق يدختر مشهد ،یقربان نیحس رزایماهرخ همسر م  •

 یحسن هاشم دیس         

 يبرادر آقا رضا امجد ینصر الله نیآقا حس        

 یکارگر کاشف یبابا عل        

 حسن بهزاد        

 رضا کد خدا) يمش رضا (مشهد        

 اکبر تخت کش یاستاد عل        

 و عباس نیو برادران حس یلیاسماع زیعز       

 یوهب قل        

  ها یابوطالب ریم        

 محمود پدر خدابخش يمشهد       

 يدریحسن ح خیو پسرش ش يدریح یعل خیش        

 يآقا رضا امجد     
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 )هیبغض اکلهی(جاسب خیو بد نامان تار نیظالم
برهانک و بوجهک و جادل  يفویل لمن ظلمک و أنکرك و کفر بآیاتک و جاحد بسلطانک و حارب بنفسک و استکبر لد”

 “ ...ألواح القدس من أصبع االمر مکتوبا یفرّ من حکومتک و اقتدارك و کان من المشرکین ف

 صعود حضرت بهاءاهللا ومینامه مخصوص  ارتیز                            

 ییجو زهیتو به ست ییو با فرمانروا دیتو کفر ورز اتیبه حال آن که به تو ستم روا داشت و تو را انکار نمود و به آ واي ” ...

و برهان تو مجادله نمود و از حکومت و اقتدار  لی. در برابر تو تکبر به خرج داد و با دلدیوجود تو جنگ قتیپرداخت و با حق

سر انگشت امرت در زمره مشرکان  اب ی. در الواح قدسختیتو بگر

 “ ...شمرده و نگاشته شد

 

 یمال احمد نراقمال محمد پسر 

 یمحمد جاسب خیو ش ینعلیحس خیش 

 (عنقا) هیسیدر سلسله انساب و شجره مکتب او یمحمد جاسب خیش

ظالم معروف منطقه جاسب و  یحسنعل خیپدرش یمحمد جاسب خیش

 یکاشف رضایپدربزرگ عل

 

 14یمحمد جاسب خیاحواالت ش در

 مضافات از اىقریه فرموده حاشیه در » 271: 3 طرائق الحقائق«با جیم بألف زده و سکون سین و باء، چنانکه در  “جاسب“

 و عرفاء و علماء از خود و عبدالرحیم شیخ فرزند مرقومه، صفحه و جلد کتاب، همان مسطورات به محمد شیخ و است، قم

مشهدى رسیده و سه -و در بیست سالگى خدمت حاج سید محمد تقى پشت هشد متولد سال این در همانا و بوده، حکماء

 یاب گردید.  سال از حوزه درس وى فیض

 

                                                           
14 http://mohebin۱۳۴۹.blogfa.com/۹۲۰۱.aspx 

 نیھا در حال حمل نخل از راست بھ چپ حس یاز جاسب یه اعد    
 ،یدریح نیغالم حس خیش ،یهللا رجب فیس ،یعیمحمود رف ،یرمضان

 بیپسر آقا محمد، حب یمیحسن، آقا کاظم عظ ییاصغر کربال یعل
 یمیمحمد عظ ،آقایثانو اس،محمدیهللا ال ،فتحیمحمد

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/13592174-294931570854919-2576812465523008772-n_2_orig.jpg


269 

شتافت و  درس خواند، سپس به اصفهان» جواهر«سال در نزد مرحوم شیخ محمد حسن صاحب  آنگاه به نجف رفت و نه

معقول را دریافت، آنگاه شوقش به عرفان  چندى در خدمت میرزا حسن فرزند مال على نورى (نور اللّه مرقدهما) مراتب

طریقت گردید، و بدین منظور به هندوستان رفت و باز آمد و به حضور مرحوم  کشید، و طالب اصحاب حقیقت و ارباب

اخیر مدتى ریاضت  ب علیشاه حواله نمود. و شیخ محمد در نزد این شخصمشرف شد، و وى او را به مجذو حسین علیشاه

و در صفاى باطن کوشید، تا به مقامى سامى رسید، و از او به اجازت ارشاد و هدایت نائل گردید، آنگاه به وطن  ،کشید

پدرش به امر مال عبدالصمد همدانى بنیان  مألوف برگشت، و در خانقاهى که

زید و چندى ایام و لیالى را به عزلت به سر رسانید، آنگاه به نموده بود اقامت گ

مقتضى ارشاد و  فرموده حالش» طرائق«به طورى که در  وطهران رفت 

نموده و این اشعار را گفته و تخلص فنا مىدستگیرى نبوده. و او شعر هم مى

 :آنجا از او نقل کرده

 

 

 

 

 از آن روز که با دردکشان یار شدیم                در خرابات مغان محرم اسرار شدیم ما

 نهادیم بدرگاه بتان روى نیاز                          فارغ از سبحه و سجاده وز نار شدیم تا

 روزى پسر آدم خاکى بودیم                       دیرگاهى پدر گنبد دوار شدیم چند

 چرخ زنان بر سر این چرخ کبود               هم عنان با همه ثابت و سیار شدیم هاسال

 ها حامل اسفار شدیمها خشت سر خم بودیم                 گاه در مدرسهدر میکده گاه

 اى کرد رخش، ما همه بیدار شدیم بودیم که سر زد ز افق طلعت دوست         جلوه خواب

 طوطى ما را                 آنقدر گفت که ما قابل گفتار شدیمپس آینه واداشت چو  در

 (عنقا) ھیسیدر سلسلھ انساب و شجره مکتب او یمحمد جاسب خیش   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/3622076_orig.jpg
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وفات کرده و در همان خانقاه خود به  محمد پس از مدت نود و چهار سال قمرى عمر، در سنه هزار و سیصد و پنج شیخ

 .در طهران متوقف، و زمانى در جاسب متصوف بوده قریه جاسب دفن شد و فرزندش شیخ حسینعلى گاهى

وى نوشته و فرماید بعد از آن به خدمت حسین  را که براى هریک از تنقالت ىیهاشد، لیکن مدت» طرائق«ینجا نقل از ا تا

 .علیشاه و مجذوب علیشاه رسید چون با یکدیگر جمع نمائیم بعد از وفات آن دو نفر خواهد شد و خالى از اشتباه نتواند بود

 یمحمد عل ،يآباد بیحب - 406صفحه  - 2جلد  - يهجر 14و  13: مکارم اآلثار در احوال رجال دو قرن منابع

 

 )هیبغض اکلهی( جاسب خینفوس ظالم و بد نام تاراسامی دیگر 

 
 عهیالشر فیعبدالوهاب کد خدا و برادرش محمد رضا س

 

 مال ابوالقاسم و فرزندان او (بستگان زن باقر بک)

 

 حسن) دیحسن ها (کب س دیس یکربالئ

 حسن دی(پسر کب س یلیاسماع لیاسماع یحاج •

 حسن دی(پسر کب س یلیاصغر اسماع دیس •

  حسن دیاهللا (پسر کب س بیو پسرش حب یغالمعل •

 حسن دیعباس فخر (برادر کب س دیس •

 حق گو نیحس •
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 یمحبوب نیارباب محمد حس

 

 ها ینصرالله

 تیهدا دیس یحاج •

 نظام دیس یحاج •

 اسداهللا دیس یحاج •

 ماشاءهللا دیس •

 شهاب دیس •

 آقا مظفر •

 

 ها) یها (قربان یمیابراه خیش

 یاحمد قربان •

 یقربان بیمس •

 یمحمود قربان •

 یقربان یمصطف •

 نیحس رزایم •

 

 یوجدان ریمحمد نص        

 یاهللا عل فیس ای یاهللا رجب فیس        

 اسیپسر ال یفتح اهللا رجب      

 ها يحداد      

 يحدادغالمرضا  •

 يحداد یصادقعل •
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 و سه پسر او یجواد پسر محمد عسل    

  يغضنفر محمد •

 يمحمد بیمس •

 يمحمد یمرتض علی •

 ها یصادق

 یاهللا صادق حیذب

 یصادق زیو پسر او پرو یاهللا صادق فیس •

 یرحمت اله صادق ،یماشا اله صادق ،یشکراله صادق ،یصادق رضایعل ،یو پنج پسر او، اصغر صادق یاکبر صادق یعل •

 خانم سلطان بهزاد •

 مش رضا نیحس

 ینوکر کاشف 

 یعلنق ریباقر م دیس 

 یجالل جمال دیس يبچه ها 

 یجمال اءیآقا ض •

 یآقا کمال جمال •

 یآقا جمال جمال •

 رجب لیدخ

 

 )یعمو رضا (اوس ممدل یمحمد عل

 

 )يحسن سوس کُندُر یی(پسر کربال یرضا رمضان 
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 قایع تاریخی

 حمام عمومی جاسبساخت 

در اوایل امر، حمام خزینه عمومی در محله پاچنار کروگان وجود 

رفتند. بعد از چند داشت که مسلمان و بهائی باهم به آن حمام می

کردند که اي متعصّب به بعضی از بهائیان اعتراض میسال که عدّه

بزرگان جاسب تر از ما در صحن حمام بنشینید، شما باید پائین

استاد علی اکبر رزاقی، مشهدي حسنعلی یزدانی، زین العابدین، 

ها و ابوالقاسم کاشی و محمد تقی، آغالمرضا، پدربزرگ فروغی

بندند و در زمین استاد علی اکبراین حمام را غیرو باهم پیمان می

ها خزینه گیرید. در آن زمان حمامقرار میبرداري شود و مورد بهرهسازند. این حمام با سنگ و آجر و آهک ساخته میمی

دانست و آب لوله کشی هم نبوده است بوده است و امر بهائی ورود در خزینه را به خاطر غیر بهداشتی بودن آن حرام می

تدریج اند و داخل آب انبار و به کردهکه فشار داشته باشد. بنابراین به ناچار آب مخازن حمام را از جوي آب در شبها پر می

کیلو وزن آن  50)نام داشت و شاید  Tiyonشدند که زیر آن ظرف ضخیم و کلفت مسی بود که تیون (داخل خزانه می

 بود.

سوخت، گرم میشد و یک نفر مسئول آن بود. مابین مخزن آب و خزانه زیر این تیون به وسیله چوب و هیزمی که می

 طوري را حمام جاسب احباي. نمودمی اضافه آب رف شده دو مرتبه آبگرم، شیري بود که مسئول حمام به اندازه آب مص

سانتی  30پلّه  9تر بود. از ورودي درب حمام ئینپا آب جوي یا جاده کف از متر 6 الی 5 آب مخزن که بودند کرده درست

ها بودند و زیر سکوها جا براي متري بود که وارد ابتداي حمام میشدیم. چهار سکو ساخته شده بود که جهت تخلیه لباس

ها بود. وسط حمام حوض بزرگ دایره مانندي ساخته شده بود که وقتی میخواستیم لباس بپوشیم پاها را در آن کفش

ار این سالن توالت هم قرار داشت. از ابتداي حمام وارد قسمت بعدي پوشیدیم. کنزدیم و لباس میحوض داخل آب می

شدیم. بعد از آن شدیم که ابتداي آن حوض کوچکی بود. وارد آن میشدیم و پاها را در آن آب شسته و بعد وارد میمی

 سالنی جهت شستشو بود و شیر آبی که از خزانه آب داخل آن میشد.

 میدر قد نھینمونھ حمام خز    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/padeh5_orig.jpg
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آمدیم که شستیم و به سالن باال میعدد دوش بود که اول خود را می 3رفتیم. پائین می پله بود که به سمت 9از آن سالن 

زدیم و حوض آب گرم از خزانه وارد میشد. با ظرفهائی که مشتبه نام داشت آب به بدن خود ریخته و کیسه و صابون می

که بزرگترها مینشستند و خود را شستشو  کشیدند. سکوئی دراز جلوي خزانه بودجوانان کمر و بدن پیرمردها را کیسه می

 8گفتند. صبح زود تا ساعت دادند. آن روزها صفائی داشت. در کنار خزانه اطاقک کوچکی بود که به آن واجبی کش میمی

غروب جهت استفاده خانمها بود و شب دوباره براي آقایان آزاد میشد. دکترهاي  6صبح براي استفاده مردان باز بود و تا 

شد. کل ب و مسمانان جاسب و بعضی روشنفکران که بهائی نبودند در این حمام می آمدند و از آنها پولی دریافت نمیجاس

دادند و براي هاي بهائی چه پُر جمعیت و چه کم جعیت، هر مقدار که میتوانستند سالیانه جهت هزینه حمام میخانواده

 مودند.نهزینه تعمیر، احباي تهران هم مقداري تقبّل می

تخم مرغ آن را آب بندي کردند.  30نمود. با مقداري آهک و سفیده این حقیر به یاد دارم دور تیون سوراخ بود و چکّه می

گفتند. آقا کردند و آن را تون میپشت حمام قسمت شرقی انباري از هیزم و چوب بود که براي گرم کردن استفاده می

 دادند و خیلی هم رضایت داشت.آورد و سالیانه به او حقوق میمی احمد عظیمی خدا بیامرز، از کوه، بوته

زمانیکه نفت سیاه یا گازوئیل آمد، سبک گرم کردن حمام عوض شد و با ماشین چندین بشکه نفت سیاه یا گازوئیل 

داشتند و آوردند و شکایتی نلیتري را جوانان آن روز تا درب حمام بدون خستگی می 220هاي خریدند و این بشکهمی

هایی با کردند. ناگفته نماند در سقف حمام و صحن آن همه جا از باال سوراخمالحظه پیرمردان و افراد سالخورده را می

سانتی متر ساخته بودند و شیشه زخیمی قرار داده بودند که در سرماي زمستان یا گرما نشکند. دیوار  30تا  25ابعاد 

 ها مزاحم نباشد.گلی بود که بوته و دود آنسرتاسر حمام و باالي ساختمان کاه 

هاي حمام به طور گنبدي مانند با سنگ و آهک خیلی عالی ساخته شده بود. آب مصرف شده و فاضالب آن از داخل سقف

ریخت. این حمام مزاحمتی براي کسی رسید و فرو میاي به زیر رودخانه میمنزل آقاي عبدالحسین یزدانی به داخل لوله

خواستند کرد به جز بهداشت که در آن زمان هیچ امکاناتی نبود. باور کنید اگر این حمام به وسیله افرادي که مینمیایجاد 

جاي آن را ساختمان درست کنند، خراب نمیشد اآلن یکی از آثار باستانی بود و ارزشش از حمام فین کاشان کمتر نبود. 

صورت لوله کشی بود، احباء حمام جدیدي در داخل خانه آقاي  اگر قضاوت صحیحی باشد قبل از انقالب که آب به

اي از این دو حمام چیز دیگري وجود عبدالحسین یزدانی ساختند که متأسفانه به آجر و آهن آن هم رحم نشد و جز ویرانه

گناهشان  ندارد و به جاي حمام، ساختمان زیبائی ساخته شده است. حمامی که متعلق به یک جامعه بوده است و تنها



275 

نویسند و یکدیگر را مهدور دانند و براي همدیگر ردّیه میدین و آئین آنها بوده است. اکثر ادیان همدیگر را باطل و کافر می

دانند ولی خداوند همه را پاك خلق کرده است. همه از یک درخت طیّبه طاهره هستند و همه معتقد به الدّم یا نجس می

خوانند و ساجد و اند و همه به سوي پروردگار دعا و مناجات میها بودهبران چراغ راه ملّتیک خداوند هستند. همه پیام

کند امّا یاد خدا شاکرند که خداوند رزّاق و مهربان و رحیم و رحمن است. حمام جسم آنها را با شامپو و صابون پاك می

کند، مال کسی را مال کند، غیبت نمیهرگز بدي نمی کند. قلبی که در آن نور الهی باشد،روح انسان را تمیز و صیقلی می

کند و هرچه را براي داند. انسان خداپرست در حق همه بندگان خدا دعا میداند و هیچ بنده خدائی را نجس نمیخود نمی

اریم و خواهد. ما بهائیان مظلوم جاسب هموطنان را مثل خواهر و برادر دوست دخواهد، هرگز براي دیگران نمیخود نمی

هاي الهی کنند و زیاد دل به مال دنیا نبندند و کنیم که همه سالم باشند و توجّه بیشتري به حکمتدر حق همه دعا می

خود را به جاي ما قرار بدهند. از این دنیاي فانی هیچ کس جز نام نیک چیزي با خود نبرده است و انسان باید رضاي خدا 

ان رضایت خداوند است. همه حمام و غذا و پوشاك دارند و همه خانه دارند. قلب ما را در نظر بگیرد. رضاي خلق خدا هم

خانه است که در آن نور الهی است. خداوندي که بر همه کار ما آگاه است، آن قلب پاك جائی جز حُبّ خدا ندارد. در حق 

شند. البته ما دشمنی نداریم چون به همه صالحان و منصفان عالم حتّی دشمنان باید دعا کرد که همه را دوست داشته با

 ایم.هیچ کس بدي نکرده

 سفر آیت اهللا منتظري به جاسب

یک مرتبه نیز وقتی که در و شنوه در حضور مرحوم آیت اهللا العظمی بروجردي بودم و در نوشتن رجال به ایشان کمک 

رسیدند خدمت ایشان  "کروگان جاسب  "کردم جمعی از می

و از تبلیغات و فعالیتهاي بهاییها در آنجا شکایت کردند، و 

باالخره آقایان حاضرین گفتند آقاي منتظري براي این امر 

باشد چون در رشته بهائیت مطالعاتی دارد، و من به متعین می

معیت خانواده با آن جمع به وسیله االغ به طرف کروگان 

بهاییها را دعوت کردم که در مجلس شرکت کنند و با زبان لین و استداللی از روي رفتیم و مدتی در آنجا بودم و رسما 

کردم، و بیشتر صحبتهاي من در آنجا و همچنین قبال در چادگان و اسکندري فریدن کتابهاي خود آنان با آنان صحبت می

 یهللا منتظر تیآ   
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چادگان خان بزرگ و مالك آنجا بهایی  کردند، دردر مبارزه با بهائیت بود چون بهاییها زیاد نفوذ پیدا کرده و تبلیغ می

کرد، من هم در این رشته مطالعات زیادي داشتم؛ و روي این اصل نیز وقتی که شده بود و از مبلغین آنان پذیرایی می

 ترك دین پدري خود را -باشد بهائیت آقاي حاج عزیزاهللا روحانی نجف آبادي که از دوستان و مرد متدین و متعهدي می

ه نفر از س با آنان محفل در و رفتم تهران به شبی شد دعوت من از برگردانند، را او داشتند اصرار تهران محفل و بود کرده

مبلغین آنان که خیلی هم پرحافظه و زبردست بودند مواجه شدم و بحث کردم و در همان هنگام نتیجه بحث آن شب را 

  15چاپ و منتشر کردم. "مناظره مسلمان و بهایی  "به صورت کتابچه اي به نام 

این خصوص مطالبی را نوشته بودند  در و  آقاي منتظري در کتاب خاطرات منتظري اشاره اي به سفرخود به جاسب داشته

از این رو طی یک ایمیل از ایشان درخواست شد تا در خصوص سفر خود به آن منطقه به سواالتی قبیل اینکه چندین بار 

 نتیجه کل در و تا بحال به آن منطقه سفر کرده بودند و یا اینکه نام افرادي که در آنجا مالقات کرده بودند چه بوده 

 آن منطقه چه بوده است پاسخ بدهند و ایشان در جواب نامه اي ارسال نمودند که متن آن چنین است. به سفرشان

 باسمه تعالی
هایی که وجود داشتند بپس از سالم دعوت کنندگان من اهل کروگان بودند و سفر من بعد از ماه رمضان بود. در آنجا افراد 

خواندم و در ا پهلوي چنار قدیمی منبر میرفتم و جماعت هم میاز جمله علی محمد رفرف که تبلیغات داشت. من شبه

ردم که شرکت کرابطه با حضرت حجت و ادَعاي غلط بهاییها صحبت میکردم با لحن خیلی دوستانه و از بهاییها دعوت 

قا ماشااله که سداله و آکنند ولی نیامدند، از اشخاص معروف محل سید علی رضا کاشفی بود، و دو برادر بودند به نام هاي ا

م میرزا حسین مرد خوبی بود زیاد با من مربوط بودند، برادر سوم آنان آقا نظام بود که زن بهایی گرفته بود. مردي بود به نا

و من با او زیاد  و با من رفت و آمد داشت. برادر زنش صادقی دوافروش در تهران که به بهاییت تمایل پیدا کرده بود

گرفتم و من بعنوان اعتراض به نام آقا ضیاء به من گفت: در ماه مبارك رمضان فقط من روزه میصحبت کردم. جوانی بود 

انواده در کروگان بودم و به مردم این کالم را در منبر از او نقل کردم و هیچ کس تکذیب نکرد و باالخره حدود دو ماه با خ

وصا بعد از اینکه آقاي ن تبلیغات من نسبتاً موثر بود مخصبعد با ماشین باري از راه کرمجگان به قم برگشتم، و به نظر م

گیرم و چیزي یکاشفی عنوان کرده بود براي من گندم جمع آوري کنند و من گفتم به عنوان مزد تبلیغات من چیزي نم

 تظريمن امضاء 19/06/1381  از مردم نگرفتم.

                                                           
 116خاطرات منتظري صفحه  کتاب    15
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 امراهللا به جاسب انیادیو ا نیسفر مبلغ

 با و اند آمده جاسب به بسیاري از مبلغین طراز اول و شهداء و حتی ایادیان به خاطر تبلیغ و یا تشویق و دیدار احبا 

 که پرسیدم فروتن جناب از روزي. اند داشته دیداري جاسب احباي

 در ایشان اند؟ دیده را جاسب اینکه یا و اند کرده سفر جاسب به آیا

اه به جاسب نرفتم ولی میدانم هیچگ من خیر، که گفتند پاسخ

 از را سوال همین. بود ها محفل قویترین از یکی جاسب محفل که 

 سفر جاسب به ایشان آیا که پرسیدم مهاجر اهللا رحمت دکتر جناب

 در ولی میروند جاسب به بوده سالشان 19 یا 18 حدودا که زمانی گفتند پاسخ ایشان  اند کرده

بوده و اهالی براي احباي جاسب مشکالت زیادي درست کرده  آرام نا بسیار جاسب زمان آن

بودند از این رو همان شب مجبور شده تا شبانه از همان راهی که سوار بر االغ از نراق به جاسب 

گرفتن آمده بودند به نراق برگردند. اشاره ایشان به بلوا رفتن مردم پیش آیت اهللا بروجردي و 

بیند که ایشان در آنجا مدت زیادي بمانند و باشد که در آن زمان محفل صالح نمیحکم قتل می

 گردند.ایشان خیلی زود بر می

قدرت اهللا  يبه جاسب آمده اند، آقا زین شانیاست که ا يعباس علو دیگرسید نیاز جمله مبلغ

عباس  دیکه جناب س یکه وقت کندیخصوص نقل م نیدر ا یروحان

مانند تنور  شانینحوه نطق و صحبت ا کردیدر جلسات صحبت م يعلو

 .آوردیرا به وجد م واریپر آتش در و د

هر کدام به  زین یو جناب فاضل مازندران يزدیفاضل  يممتاز یعل جناب

 دیآیبه جاسب م یجناب فاضل مازندران یجاسب سفر کرده اند.  وقت

جاسب، به او  يامر عیوقا خیاز تار يدفترچه ا یروحان یمحمد عل

نوشته شده در کتاب را بر  الباز مط یدر نوشتن کتاب ظهورالحق در بخش مربوط به جاسب، برخ شانیا ایکه گو دهدیم

 .نگارندیآن دفترچه م نیاساس مطالب و مضام

 یحسن نوش آباد رزایم  

 یمحمودجناب عباس   
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 و ناطق محمد مطلق، عبداهللا شرقی، ثابت جناب اند، آمده جاسب به از مبلغین دیگر میتوان به جناب ابن ابهر که بارها 

 رفته جاسب به بارها که نویسدمی خاطراتش در خود آبادي نوش حسن میرزا که داشت اشاره آبادي نوش حسن میرزا

 است.

در سالهاي سی و چهل و پنجاه شمسی بیشتر مبلغینی چون جناب منوچهري از کاشان و جناب بهین آیین به جاسب 

ردند. البته مبلغین محلی همانند جناب رفرف، ارباب آقا احمد محبوبی، جناب ابوالقاسم کمیآمدند و در جلسات صحبت می

فردوسی و مالغالمرضا همیشه در محل بوده اند . از جمله مبلغ مشهور دیگري که به جاسب آمده اند همانطور که جناب 

 مصابیح کتاب از ایشان شده برگرفته حال شرح که است جناب صدیق العلما نویسدذبیح اهللا مهاجر در خاطراتش می

 ت.اس گردیده ذکر سایت بالگ قسمت در هدایت

 

  بر زمینی که نشان کف پاي تو بود

 بود خواهد نظران صاحب ي قبله سالها                   

 زاهد خودبین که ز چشم من و توبرو اي 

 (حافظ) بود خواهد نهان و است نهان پرده این راز              

 

 

 مبلغین اولیه 

 دکتر رحمت اهللا مهاجر •

 سید عباس علوي •

 جناب صدیق العلما •

  جناب فاضل مازندرانی •

 جناب علی ممتازي فاضل یزدي •

 

 یزدیفاضل  یممتاز یعل یآقا   

 امرهللا جناب فروتن یادیا    
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 شمسی سی سال مبلغین قبل از 

 

 جناب ابن ابهر •

 جناب ثابت شرقی •

 جناب عبداهللا مطلق •

 جناب محمد ناطق •

 میرزا حسن نوش آبادي •

 

 مبلغین محلی و سالهاي سی تا پنجاه شمسی

 

  جناب منوچهري از کاشان •

 جناب بهین آیین •

 جناب رفرف (مبلغ محلی) •

 (مبلغ محلی) ارباب آقا احمد محبوبی •

 (مبلغ محلی) جناب ابوالقاسم فردوسی •

 (مبلغ محلی) مالغالمرضا •

 جناب عباس محمودي (مبلغ محلی) •

 

 

 

 

 

 

 

 مھاجرجناب دکتر رحمت هللا     

 یعباس علو دیجناب س  

http://aeenebahai.org/en/node/3585
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 کاشی نائب حسین

 شیخ دستگیري و بهاییان با غارت و قتل براي لشکر کشی نائب حسین کاشی به کروگان جاسب

 

هاي گوناگونش پسرش و اقوام و فامیل 9نایب حسین با 

یک دسته مسلح خودسر ولگرد را تشکیل داده بود که 

 کاشان تنها نه که رسید می هم گاهی به چندین هزار 

 آتشی گفت توان می بلکه کردند خراب را آن اطراف و

 اوالً  هم آن دلیل و سوزاند را ایران تمام که برافروختند

 .بود زمان آن مردم عامه کسبی بی و کاري بی ثالثاً و متنفذ و معروف علماء طرفداري ثانیاً و مرکزي حکومت ضعف

امام زاده حبیب بن موسی با سنگربندي و دفاع از خود در مقابل حکومت شروع کرد و بعد از دو  از را کارش حسین نایب

و را راهی کربال کردند و در بازگشت روز با کمک و پادرمیانی علماء مورد عفو حکومت قرار گرفت و علماء کمک کرده ا

لقب ساالر اسالم به او دادند و هر زمان عرصه بر او تنگ میشد در قتل و غارت روزمره همانند قیام مردم کاشان در سال 

میالدي، به علماء پناه می برد و یا در امام زاده معصوم قم بست می نشست. پسرش ماشاءاهللا خان در قتل و غارت و 1908

دست پدر را از پشت بسته بود و به او لقب سردار اسالم دادند و بسیار مذهبی و دینی بود و بیشتر نماز ظهر و  جنایت

عصر را در مالء عام و مساجد براي جلب نظر مردم می خواند. و وقتی او را در میان هلهله مردم به دار میزدند وصیّت کرد 

ادر بعدي لقب سیف اسالم را داشت. بله این همه حجت االسالم ها و ساالر که او را در مقبره شاه عبدالعظیم دفن کنند بر

اسالم و سردار و سیف هاي اسالم باهم نشستند و نقشه براي نابودي و قتل و غارت چند خانواده بهائی در جاسب کشیدند 

 که گوشه اي از جزئیات این موضوع از این قرار است:

اهالی هرازجان و دار و دسته شیخ حسینعلی زد و خوردي رخ می دهد و اهالی در سر یک موضوع کوچک خانوادگی، بین 

هرازجان نه تنها از هر نوع عدالت خواهی از طرف شیخ مأیوس می شدند بلکه مورد ظلم و ستم و ایذاء و اذیت بیشتر او 

خواسته که براي تنبیه شیخ و  هم قرار می گیرند. ناچار علماي هرازجان به مشهد اردهال و کاشان رفته و از علماي آنجا

اطرافیان او متوسل به نایب حسین کاشی شوند. علماء از فرصت سوء استفاده کرده و نقشه دیگري ریختند که چگونه با 
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 یک تیر دو نشان بزنند، یکی تنبیه شیخ و دیگري قتل و غارت و تارمار کردن احباء کروگان جاسب.

ئی و همراهی کرده و او با چند صد نفر پیاده و سوار تفنگ دار نیمه شب راهی نهایتاً نائب حسین را تشویق و راهنما

جاسب می شوند. نائب حسین و ماشاءاهللا خان آن زمان نقشه تصاحب حکومت و خلع احمدشاه را در سر می 

 و اعالم علماء شاید میکنند؟ جاسب به حمله از بعد به موکول را آن و گذشته خطیر کار آن از چرا حال پروراندند، 

دي حق به فریادت خواهد بع کارزار در حتماً شوي بهائیان جان بالي اگر که بودند داده قول او به خبر بی خدا از دراویش

رسید و موفق خواهی شد و در ضمن ثوابی بزرگ خواهی برد. مثل اینکه دست تقدیر اینگونه رقم زده بود که بهائیان 

ر هر بالئی را بچشند. از مخالفت و دشمنی مردم محل و اطراف که هیچ، این بار باید جاسب نیز همانند بقیه احباء زه

ي نایب حسین، مردان ده سردار خونریز زندگی آنها را به باد دهد و فلسی باقی نگذارد. به محض حمله غافلگیرانه شبانه

و مالیدن گل به سر و صورتشان به امام زاده بدون هیچ مقاومتی به کوه و بیابان فرار کرده و زنان و دختران با خراشیدن 

 حمزه از ترس هتک حرمت پناهنده میشوند.

با تمامی این حکایت هاي ضد و نقیض درباره این امام زاده ما به این امام زاده به نظر قدرشناسی نگریسته چه که در این 

ب بوده و از آن گذشته این امام زاده و جوي واقعه هولناك براي مدتی پناهگاهی امن براي عده اي از اماء بهائیان جاس

  گذشت(جوي سیارون) الهام بخش نامگذاري این سایت بوده است.زیبایی که روزگاري از کنار آن می

  

. نکرد کوتاهی آمد می بر  دستش از آنچه هر اذیت و ایذاء و شتم و ضرب و سوختن و بردن و خوردن از حسین نائب

را دستگیر و با هتک حرمت به نزد او می برند او نیز با تهدید به تیرباران پسرش  پیرمرد نیمه نابینا آغالمرضا یارانش

 نفر چند همکاري به محمدعلی روحانی کند که نیمه شب معجزه آسامحمدعلی روحانی از او تقاضاي پول هنگفت می

 حلی فرار می کند.م خیرخواه

از علماء گذشته حتی نورعلی شاه، رئیس دراویش ایران در آن زمان پیشگوئی کرده بود که به زودي ماشاءاهللا خان، احمد 

خود شاه ایران خواهد شد. علماء اطراف کاشان و دراویش ایران در پوست خود نمی گنجیدند که به شاه را کنار زده و 

 زودي به جاه و مال و منال خواهند رسید.

حمله او به جاسب باعث شد با وجود تمام حمایت ها و پیشگوئی هاي اطرافیان، نقشه او را به کلی نقش بر آب شود. در 

گشت، عنقریب نمود شاید گرفتار جزاي این رفتار نمیاگر چنین نمی « می فرمایند:همان موقع حضرت عبدالبهاء 
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  و همان شد که حضرت عبدالبهاء فرمود. »پریشان و بی سر و سامان گردد، نام و نشان نماند.

 .بشنوید خاطرات جناب نوش آبادي و اشراق خاوري بقیه داستان را از

سال بعد از ظهور امر مبارك در جاسب نائب حسین به  66در سرنوشت احباي جاسب بی تأثیر نبود.  66 عدد اینکه مثل

و بالي بزرگ احباء اتفاق می افتد. افتخار همه جاسبی  57سال بعد از حمله نائب حسین فتنه  66جاسب حمله می کند. 

سال از عمرش گذشته بود که به میدان فدا شتافت و هدف تیر دشمنان گردید و از این نمونه  66ناب نصراهللا امینی ها ج

می  66می باشد و همچنین اسم توحید و اهللا هم به حروف ابجد  66ها زیاد است. جاسب طبق حروف ابجد برابر با عدد 

 ند مانند:باشد. اسمی که اغلب بهائیان اولیه جاسب با خود داشت

اهللا، شمس اهللا،  عزیزاهللا، فضل اهللا، امراهللا، ذبیح اهللا، شکراهللا، رحمت اهللا، ضیاءاهللا، سیف اهللا، فتح اهللا، نصراهللا، فرج

 ماشاءاهللا، یداهللا، حبیب اهللا، بدیع اهللا، قدرت اهللا، قوت اهللا، عبداهللا، عنایت اهللا، روح اهللا، نعمت اهللا، عطاءاهللا، هدایت اهللا،

، لطف اهللا، نوراهللا، احسان اهللا، امان اهللا، حشمت اهللا، عین اهللا، اسداهللا، دیانت اهللا، نجات اهللا، غیب اهللا، حبیب اهللا، بدیع اهللا

 روح اهللا، نعمت اهللا و غیره.

ودند گه گاهی از تا آنجا که حتی به تبعیت بهائیان، مسلمانان هم که یا اگر از خانواده بهائی بودند یا با بهائیان در تماس ب

 این اسم ها به جاي اسامی مذهبی و تاریخی و معمولی خود که در ذیل نوشته میشود استفاده میکردند.

 

  

 ) غالم کبل، مشتی، مش، اوس، پیشوند با  امی مذهبیاس -1

 ... و رضا مش عباس، غالم غالمحسین، و غالمرضا غالمعلی، حسن، کبل رضا، مش عباس، اوس ممدعلی، اوس

 تاریخی اسامی -2

 ... و سید حیدر، چنگیز، اسکندر، تیمور،

 عامیانه اسامی -3

 فورا، رجب، رمضون، وهب، مسیب، مونده علی، بابعلی، باقر، حیات و ...ص صاحب، سکینه، قدم، قوام، ولی، قلی، نقلی،

https://www.30yaroon.com/nayeb-hosein-kashi.html
https://www.30yaroon.com/nayeb-hosein-kashi.html


284 

 خاطرات میرزا حسن نوش آبادي درباره نائب حسین

 

اخوان صفا به کاشان آمد، به باري در سال شصت و نه که در خدمت 

هاي نایب حسین کاشی و پسران و نوکرهایش واسطه تعدیات و شرارت

 از مردم و بود منقلب و  این صفحات یعنی کاشان و اطراف بسیار ناامن

ل و ناموس و جان در امان نبودند. چنانچه وقتی رفته بودیم قمصر فصل ما

آمدند و مردم را اه میتابستان بود. هر شب سواران نایب حسین سر ر

کردند. شبی که ما از قمصر به کاشان با مرحومان ناطق و اخوان لخت می

 در را جسدش و کشته  رفتیم، دیدیم شخصی را براي هشت قرآنصفا می

انداخته و رفته اند و ما رسیدیم و نعش مقتول را روي االغ خود  جاده

 خود از کس هیج دیدم آمدم که سفر این در و  انداخته به شهر رساندیم

 جوان. اندنموده جمع بود، هرچه را اسلحه و گرفتند او از داشته کس هر قاطر و یابو و اسب قبیل از ها مال. ندارد چیزي

اند. خیلی از جاهاي مرغوب و خوش آب و هواي اطراف را چه در بار نوکر و نظامی خود قرار دادهاج حکم به را مردم هاي

 مرد،می که متمولی هر. بودند داده خود به اختصاص و اندآورده بدر بزور صاحبانش مالکیت تحت از  دهات و چه مزرعه

ها خوردند. خالصه جز نائب حسینیردند و مال او را میآومی در خود موقتی یا دائمی نکاه عقد به را او دختر یا زن فوراً 

ا به رکاب مسلح داشت و مسلط بر جان و مال و ناموس مردم احدي در آن سرزمین اختیار چیزي را نداشت. هزاران سوار پ

چاپید و براي آنها بود و با برخی علما همدست بود. در تهران پشتیبان و حامی از ارکان دولت و وزراي مملکت داشت، می

قلع و قمع او  داد. این بود که مأمورین دولتی که گه گاهی برايهاي خود میکرد و به هم دستفرستاد. غارت میهم می

گشتند. چه یا در مرکز مانع حرکت قوا خوردند و یا بدون تصادف و زد و خورد، بر میآمدند، شکست میاز مرکز می

نمودند که سهل انگاري در انجام وظیفه نمایند و بدین سبب بود که این مرد شریر متجاوز شدند و یا افراد را راضی میمی

ی گري کرد و با دولت طرفیت نمود و قلع و قمع نشد در صورتی که چهل فرسخ بیشتر دور از سی سال با کمال اقتدار یاغ

 از مرکز نبود.

باري در بحبوحه طغیان و اقتدارش، حاج مال علی گنابادي پسر مرحوم حاج مال سلطانعلی رئیس دراویش شعبه حاجی مال 
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سین را که دید، پیشگویی و وعده سلطنت به او داد و سلطانی وارد کاشان شد. قوا و استعداد ماشااهللا خان پسر نایب ح

از  خان ماشاءاهللا. شويمی شاه خود و کنیمی خلع را شاه احمد و گیريمی را پایتخت و میروي تو عنقریب گفت او  به

کند. این مسئله که انتشار یافت سبب تجري و قدرت دراویش شد آید و نسبت به آقا اظهار ارادت میاین خبر خوشش می

رسیدند این وعده و نوید و جمع کثیري از اهالی آن صفحات اظهار درویشی کردند و خرقه ارادت پوشیدند و هرجا می

 نایب دیگر طرف از. دادندمی قرار  ترقیات و اقتدار روز افزون سردار کردند و دلیل صدق این گفتار رامرشد را ذکر می

 .برد بود هرچه و داد غارت به جاسب در را بهاییان محله و آورده هجوم جاسب و نراق به خان حسین

نکه آ از پس نازل آنان جواب در که لوحی در. داشتند معروض عبدالبها حضرت اقدس ساحت به را واقعه زده، غارت احباي

 عنقریب فرمایند،می وضوح و صراحت کمال به فرمایند.ها را بیان میدهند و علّت بروز این گونه طغیانقدري تسلیشان می

 گردید منتشر و شد زیبا خط به عکسی چاپ ایام همان در نیز مبارك لوح این. گردد نابود و محو و نماند نشانی و نام او از

گفتند مرشد ما وعده سلطنت به کردند و میضی از دراویش مطلع با بهاییان محاجه میبع و افتاد اغیار و یار بدست و

دهد و هیچ ماشااهللا خان سردار داده است، ببینید که چگونه آثارش ظاهر است و پیشواي شما خبر از نابودي و زوال او می

مان سردار سر دار رفت و پدرش در پی او اثري از آن نیست و از اینجا معلوم است که حق کیست. پس از چند سال که ه

روان شد و همه برادران و بستگان او راه عدم گرفتند و تمام دارایی و هستی و امالك او در زمان وزارت وثوق الدوله در 

در ضبط دولت درآمد و به مصداق بیان مبارك نام و نشانی از او نماند، آن وقت فهمیدند که حق کیست و  1298سنه 

 یست.حقیقت چ

 

   او اعدام و شدن گرفتار تا حسین نایب روزهاي واپسین 

آباد که توقفگاه نایب بود با آنکه ژاندارمري کاشان پیش از آگاه شدن نایب از گرفتاري ماشااهللا خان شبانه و ناگهانی به فرح

چنگ مهاجمین فرار کرده و چند هجوم بردند، ولکن چون نایب حسین همیشه و در هر حال بیدار و آماده کار خود بود، از 

نمودند در طورجدي و با تاکتیک نظامی او را تعقیب میهایی که بهالعبور با ژاندارمهاي سخت و صعبروزي در کوه

 16وگریز بود، تا آنکه از پاي درآمد و گرفتار شد.جنگ
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 دهد:ین شرح میهاي نایب حسین را روزنامه رعد تهران چنانگیز آخرین تالش و کوششداستان عبرت

طرف بیابانک فرار کند و اردوي ژاندارمري از او جلوگیري نمود، شدت فشار خواست از نطنز بهازآنکه نایب حسین میپس« 

وپنج نفر رسید و در نتیجه تصادفی طوري او را مستأصل نمود که عده همراهانش از یکصد نفر به بیستاردو از اطراف، به

نمودند و افراد هاي سخت عبور میمجبور به پیاده شدن و کشتن اسبها شده و همه از کوه هاي نشلج شد،که در کوه

مثل کرده پیاده به پیش قراولی خلیل خان تورزنی و محمد مهدي خان خونساري که سابق از ژاندارم هم مقابله به

ه به اردو پناهنده شده بودند، با کمال هاي ماشاءاله خان، و بعد از چهار ماه تحمل حبس و زجر و شکنجه فرار کردسرکرده

رشادت آنها را تعاقب و در نتیجه با بلدیت کاملی که مشارالیهما داشتند، مقارن ظهر عیداضحی در گردنه شاه اسماعیل، 

پنج فرسخی قم با اشرار تصادف کرده و جنگ شروع شده تا غروب امتداد یافت. باالخره نایب حسین و دو پسرش امیر 

که هر سه زخم گلوله داشتند و محمدخان سوري و دو نفر دیگر دستگیر، و چند نفر مقتول و مابقی درحالی خان و رضا

 کنند. پس از دو ساعت محمدخان تنها فرار کرده و سایرین را به طرف کاشان حرکت داده بدین طریق وارد شدند.فرار می

و شرارت و دو نوجوان او امیر خان و رضاخان که تا دیروز  روز دوشنبه عید بزرگ کاشانیان و روزي بود که مجسمه شقاوت

گناه آلوده بود، تیر خورده و مجروح در پالکی افتاد و از خارج شهر توسط هاي خونبارشان به خون جوانان بیپنجه

و شعف هاي رشید و فاتح وارد خیابان چهارباغ و از میان هزارها زن و مرد و تماشاچی که با یک دنیا وجد ژاندارم

زدند، عبور داده شده و به سربازخانه داخل شدند. سپس او را به طبقه فوقانی سربازخانه که آقاي کنان دست میخنده

منصبان و حکومت و رؤساي دوایر و وجوه شهر در آنجا جمع بودند، بردند و ساعتی در اهللا خان و سایر صاحب ماژور فضل

خورد. در این موقع آقا حسن نراقی، برادر مرحوم آقا هاي خود حسرت میاعت کاريآنجا سر به زیر افکنده و در اندیشه شن

الوزراء و رئیس اردو ایراد علی شهید در جلو عمارت فوقانی ایستاده شرحی دایر بر سوء اعمال اشرار و دعاي آقاي رئیس

از آنکه  دتی مشغول دست زدن بودند. پسباد مجازات و رئیس الوزراء بلند و منمود، و در خاتمه حاضرین صدا را به زنده

  17نایب حسین مرخص و روانه محبس شد، جمعیت با قلوبی آکنده از شعف متفرق شدند.
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  چگونگی اعدام نایب حسین

 دهد:روزنامه ایران در سر مقاله خود چنین شرح می

به قدري بود که تا به حال چنین جمعیت براي تماشاي اعدام مجسمه شقاوت و خونریزي و غارتگري از قبل از آفتاب 

ازدحامی در هیچ یک از وقایع اعدامی مشاهده نشده و عموماً با یک منظره بشاش و بسط و انبساط در صحن میدان و 

هاي اطراف اجتماع داشته و هاي اطراف مشاهده شد و بعالوه جمع کثیري که از کثرت اجتماع راه نیافته، در خیابانایوان

جانی غارتگر و اجراي سیاست او بودند. یک دسته ژاندارمري سوار در باغ شاه حاضر، نایب حسین را به  منتظر خبر ورود

ها اطراف او را احاطه نمودند و از خیابان مریضخانه به منصب در یک درشکه سوار نموده ژاندارممعیت یک نفر صاحب 

ق اجراي نظمیه وارد کردند. در سیماي نایب حسین موقعی آباد و از درب کمیساریاي سوار ورود داده به اتاخیابان جلیل

که از باغشاه حرکت داده تا نظمیه وارد نشده بود، چندان تغییري رخ نداده و با جالدت که آثار قساوت را نیز حاکی بود، 

 نمود.در درشکه نشسته به اطراف و اشخاص نگاه می

ظمیه بود و در خاتمه و موقعی که از او پرسیدند که چند اوالد اي سئواالت در دفتر اجراي نمدتی براي وصیت و پاره

 داري، اسامی اوالد خود را فراموش کرده بود. باالخره پس از فکر و زحمت گفته است سه دختر و دو پسر دیگر دارم.

قط پنجاه هزار درباره دارایی او پرسیده بودند، گفته است: چند پارچه ملک مزروعی دارم، و یک آسیاب. و از پول نقد ف

تومان طال داشتم که در ترك اسبم بود و پس از زخم برداشتن من، یکی از نوکرهایم برداشت فرار نمود. از امالك و دارایی 

ماشااهللا خان پرسیده بودند، گفت چند پارچه ملک در شوراب و غیره دارد ولی من از دارایی او خبر ندارم. بعد سه نفر از 

خان را نام برده بوده است که یکی جوزدانی و یکی بزاز و دیگري هم کاسب بود و گفته است آنها از برادرزنهاي ماشااهللا 

دانید دفن کنید. قریب یک داشت که من وصیتی ندارم. نعش مرا هر کجا خودتان میدارایی او خبر دارند و اظهار می

دست بسته از دفتر اجراء خارجش نموده کلنل ساعت و نیم قبل از ظهر، پس از قرائت صورت تقصیر و حکم محکمه، با 

که تا پاي چوبه دار طوريگلروپ در جلو مشارالیه و سایر مأمورین در اطراف او بودند ولی در این موقع خود را باخته به

ه، اند. تا نیم ساعت از ظهر گذشتحسی براي او باقی نبود و به زحمت او را به کرسی قرار داده و طناب را باال کشیده

  18جسدش در باالي دار بود و بعد پایین آورده به مدفن حمل گردید.

                                                           
 .1298سنبله  25تاریخ  518ش روزنامه ایران سال سوم،      18
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 انعکاس خبر اعدام اشرار در کاشان

انگیز در  از نخستین ساعتی که خبر گرفتار شدن ماشااهللا خان به کاشان رسید، یک حالت انتظار پر التهاب و هیجان نشاط

دائماً به هیئت اجتماع در پیرامون اداره ژاندارمري که مرکز آن در سراي که اهالی شهر طوريعامه مردم پدیدار گردید. به

صبري انتظار اخبار جدیدي را داشتند. مُهر خاموشی چندین ساله را از لب که با بیوزیر همایون بود توقف نموده، درحالی

نمودند. تا روزي که ماشااهللا خان در میها گوشزد اولیاي دولت وسیله تلگراف و نامه شمار آنان را بهبرداشتند، فجایع بی

تهران اعدام و نایب حسین هم در حدود کاشان دستگیر گردید، بخصوص هنگام آوردن نایب حسین و پسرانش به اداره 

کردند، به منزله بزرگترین عید و بهترین ژاندارمري که مردم بالدیده کاشان هرگز تصور چنین روزي را در مخیله خود نمی

یخی کاشانیان بود. عالوه بر سکنه شهر، مردم اطراف و دهقانان دور و نزدیک براي شرکت در این جشن و جشن تار

آور شده بودند. پس از برگزاري رویدادهاي آن روز، به شرحی که از اي، به شهر هجومتماشاي چنان منظره غیرمنتظره

ب و احساسات پرشور اهالی و فرونشاندن آتش کینه و روزنامه رعد تهران نقل شد، اداره ژاندارمري براي تخفیف التها

جویی ستمدیدگان، چند تن از اتباع اشرار را که فجایع اعمال آنها از حد گذشته و ورد زبانها بودند، متوالیاً بدین انتقام

 ترتیب به دار مجازات آویخت.

 

المثل و ارتکاب اعمال رشت و خالف انسانی ضربحیایی سري، بیعلی آلویی شهره که قبالً شاگرد نانوا بود و در خیره -1

بود. او که همراه ماشااهللا خان به تهران رفته بود، پس از گرفتار شدن ماشااهللا خان گریخته، به کاشان آمد و بالفاصله از 

 طرف ژاندارمري دستگیر و به دار مجازات آویخته شد.

 رفت.سرخیل اشتقیاء به شمار میغالم کوچک برزي که در هرزگی و بیدادگري و خونریزي  -2

 گناه.کار و قاتل چند نفر مردمان بیمنصور قمی از راهزنان کهنه -3

 دو نفر از جانیان مشهور به نامهاي اسداهللا و نصراهللا. -5و4

 علی آسیابان. -6

 خان گلپایگانی.حسین -7 

 

 نویسد:روزنامه ایران می
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  کشف جنازه مرحوم آقا علی
هائله شهادت مرحوم آقا علی مجتهد نراقی را به دست اشرار کاشان شنیده که نایب علی شجاع لشکر به همه کس غائله 

حکم برادرش ماشااهللا خان آن مظلوم را به منزل دعوت کرده و مخفیانه به قتل رسانیدند و با آنکه هیچ شبهه در اصل 

اجبار تصدیق و تبرئه خود را گرفتند. یکی از  هقضیه نبود، اشرار ظاهراً منکر شده، حتی از بعضی علماي کاشان ب

دانستند بعد از قتل به جنازه آن مرحوم ها و دوستان و مریدان آن مرحوم، این بود که نمیهاي خانوادهترین مصیبتبزرگ

نراقی  اند. اینک از قرار تلگرافی که آقا حسن، اخوي کوچک آن مرحوم به آقا میرزا احمدچه کرده و در کجا دفت کرده

نموده، در نتیجه تحقیقات مجدانه، جنازه در قلعه دوك از قالع معروف اشرار و ملکی خود نایب حسین در چهار فرسخی 

 .19اندکاشان واقع است، کشف نموده و خود آقا حسن براي حمل آن به شهر، به دوك رفته و دیروز به کاشان وارد کرده

لو ج در توپخانه میدان در را دار چوب. زد خواستندي دار به را آنان.) ق 1337 حجهذي سوم( شهریور هفتم شنبه روز

شهرداري برپا کردند و یک دسته ژاندارم و پولیس در گرداگرد میدان به نگهبانی گماردند. انبوهی از مردم براي تماشا گرد 

بودند و این چند در تهران میکه از چند سال باز براي دادخواهی از نایب و پسرانش » هیئت متظلمین کاشان«آمدند. 

اي از کاشان براي تماشا به ها نموده بودند، امروز هم با دستهها و سپاسگزاريروزه در شهر به تکاپو پرداخته و شادمانی

میدان آمدند. ماشااهللا خان و رضا را در یک درشکه پهلوي سرکردگانی از ژاندارم نشاندند و صد سوار گرداگرد درشکه را 

آباد، به اداره کمیسري سوار آورده و در آنجا چگونگی را به از باغشاه روانه گردانیدند. از خیابان مریضخانه و جلیلگرفته 

زاویه مقدس حضرت «آنان آگاهی دادند تا اگر وصیتی دارند بکنند و براي مرگ آماده باشند. ماشااهللا وصیت کرد او را در 

ن را به اداره شهربانی آورده در اطاق اجراء نگاه داشتند. مردم با انبوهی بسیار در به خاك سپارند. از آنجا آنا» عبدالعظیم

داشتند. نخست رضا پهلوان را بیرون آوردند. حکم دیوان حرب را درباره گناهکاري اینان میدان ایستاده چشم به راه می

شادمانی دست زدند. مرده او چهل پنجاه  خواندند و سپس او را باالي کرسی برده ریسمان به گردنش انداختند. مردم به

گذشت، بود تا پایین آوردند. این بار خود ماشااهللا خان را بیرون آوردند. چون از میان انبوه جمعیت میدقیقه باالي دار می

ویزان نگریست. و چون به پاي دارش رساندیدند، بار دیگر حکم دیوان حرب را خوانده و او را نیز آسو میسو و آنبه این

 باد مجازات بلند ساختند.کردند. مردم به ویژه کاشانیان، باز شادمانی نموده و آواز به زنده

تا هنگام نیمروز باالي دار می بود و آنگاه پائینش آورده به اداره ژاندارم دادند و آنان براي خاك سپردن به عبدالعظیم 

                                                           
 .1338محرم  5، تاریخ 528، ش 3روزنامه ایران، سال     19



290 

 فرستادند. بدینسان یک راهزن بنامی کیفر خود را دید.

بودند، آزاد گناه میرفت. لیکن دو پسر او را که بیها میبودند و از آنان بازپرسیسان ماشاهللا خان همچنان در بند میک

را که از » دژ کرشاهی«جستند. کردند و دارایی هاشان میسوي در کاشان ژاندارمها کسان او را دنبال میگردانیدند. از آن

ند. اما نایب حسین که با یک دست از سواران به کوه گریخته بود، ژاندارمها در دنبالش بود، بگشادسالها در دست اینان می

بودند تا در یکجا به او رسیده و به جنگ ناگزیرش گردانیدند. پس از پانزده ساعت ایستادگی که دوازده تن از سوارانش می

بودند، با کسانی دستگیر افتادند. ژاندارمها کشته گردیدند و خودش و دو پسرش رضاخان و امیر خان که هر سه زخمی می

الدوله در اتومبیلی نشانده روانه تهران گردانیدند. در اینجا در باغشاه از آنان را به کاشان آوردند و سپس به دستور وثوق

سخت  هاشانآنان نیز بازپرسی کردند و سپس دادگاهی برپا کرده به داوري کشیدند. ولی چون رضاخان و امیر خان زخم

بود، به آنان نپرداخته درباره نایب حسین دستور دار کشیدن دادند و این دستور را روز چهارشنبه بیست و پنجم می

 شهریور به کار خواستندي بست.

شتافتند. نایب را همچنان این روز انبوهی از تماشاچیان دیگر بیشتر گردید. مردم از پیش از در آمدن آفتاب به میدان می

داد. ولی چون به اتاق اجراء درآمد، در اینجا نمود و خودداري نشان میاز باغشاه بیرون آوردند. نخست پروا نمی با درشکه

توانست. پرسیدند چند داشتی؟ نامهاي فرزندان رفت به آسانی پاسخ نمیرشته خودداري از دست داد و پرسشهایی که می

یک ساعت و نیم کما ». سه دختر و دو پسر دیگر دارم«نین پاسخ داد: خود را فراموش کرده بود. و پس از زمانی اندیشه چ

ماند که او را با دستهاي بسته از اتاق بیرون آوردند . مرد تیره درون تا پاي دار برسد، به یکبار خود را بیش به نیمروز می

بود و آن هنگام پایینش آوردند. پس باخت. با زور باالي کرسیش بردند و ریسمان را گردنش انداختند. تا نیمروز آویزان می

الدوله در سایه کوششهاي خود و با از ده و اند سال دزدي و راهزنی و خونریزي بدینسان کیفر خود را دید. بدینسان وثوق

  20دست ژاندارمها دولت را نیرومند گردانید.
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 نورعلیشاه و نایب حسین

خانقاه داشتند و خون همه را به شیشه کرده و همه را از  آن موقعی که شیخ حسینعلی و پدرش شیخ محمد در جاسب

هاي ایران دست دو هستی و نیستی ساقط کرده بودند و چوب و فلک و داغ و درفش به راه انداخته بودند، افسار درویش

وس بخورید که نفر بودند به نام هاي نورعلیشاه و صفی علیشاه. بشنوید داستان این دو نفر را تا به حال مردم بیچاره افس

بوسی و کردند و آرزوي دستچه کسانی را مرجع و قطب خود قرار داده بودند و هستی و نیستی خود را نثار آنها می

علی گنابادي بود که در سراسر ایران مریدان زیادي در طهران، اصفهان، پابوسی آنان را داشتند. نورعلیشاه پسر سلطان

ریدهاي پروپاقرص او در کاشان، جانی معروف ماشاءاهللا خان پسر نائب حسین کاشی کاشان و سایر نقاط داشت. یکی از م

کرد، پدر و پسر، نور بود. یاغی معروف در زمان احمدشاه که دولت یاغی شده و در کاشان سوارانی داشت و سلطنت می

ده بودند. نورعلی شاه وقتی به چشم آخوندهاي معروف هم بودند و القاب سیف االسالم و سردار اسالم و غیره به آنها دا

کاشان آمد ماشاءاهللا خان براي او سنگ تمام گذاشت. از پول و احترام و مرغ و ماهی و گوشت تمام مواهب چیزي کم 

نگذاشت و در عوض نورعلی شاه پیشگویی کرد و به او وعده داد که به زودي احمدشاه را خلع و خود شاه ایران خواهد شد. 

 کردند و خوشحال بودند که به زودي حکومت مال آنها خواهد بود.کوبی میدراویش جشن و پای

گذارد. احبا واقعه را در همان میان ماشاءاهللا به جاسب به تحریک علما حمله کرده و همه را غارت نموده و چیزي باقی نمی

و نصیحت و اندرز فرمودند که  حضور حضرت عبدالبهاء نوشته و در جواب حضرت عبدالبهاء لوحی فرستادند و بعد از تسلی

عنقریب نائب حسین و پسرش بی سر و سامان گردند، نام و نشان نماند. در این لوح در تمام مناطق کاشان و قم و اطراف 

گوئید. چند سال بعد وقتی نائب کردند که نورعلیشاه چه گفته است و شما چه میها، احبا را مسخره میپخش و درویش

کشیدند، براي خیلی ها مشخص شد حق ر میان هزاران تماشاچی در میدان توپخانه طهران به دار میحسین و پسرش را د

  با کیست.

 

 ...بشنوید خاوري اشراق جناب خاطرات از را داستان بقیه
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 خاطرات جناب اشراق خاوري درباره نورعلی شاه

 

سواد بود. چند به کلّی بیاین صالح علیشاه(پسر نورعلیشاه) مردي 

کتاب مریدهایش به اسم او نوشته بودند، ولی خودش معلوماتی 

نداشت. پدر او حاج ملّا علی(نورعلیشاه) بود. او هم سوادي نداشت، امّا 

دانستند. در ایران مرید هاي گنابادي او را حجّت خدا میدرویش

ر سرتاسر زیادي داشت، در طهران، اصفهان، کاشان و سایر نقاط، د

هاي گنابادي زیاد بودند و حاج ملّاعلی رئیس مُطاعشان ایران درویش

بود. یکی از مریدهاي پروپاقرص او در کاشان، ماشاءاهللا خان، پسر نایب 

حسین کاشی یاغی معروف دوره احمدشاه بود که به دولت یاغی شده 

 کرد. ماشاءاهللا خان ازبود و در کاشان سوارانی داشت و سلطنت می

 هاي گنابادي بود.درویش

هائی دریافت کشینمود و پیشکرد. در شهرها به مریدهاي خود سرکشی میحاج ملّاعلی سالی یکبار در ایران گردش می

داشت. در آن سال به کاشان آمده بود، همان سالی که پسر نایب حسین کاشی در کاشان یاغی بود. ماشاءاهللا خان می

ام، عمامه ردند و به منزل او وارد شدند. حاج ملّا علی قیافه عجیبی داشت. من عکس او را دیدهفرستاد از ایشان پیشواز ک

 بود. "نورعلیشاه"خیلی بزرگی و عبائی با ریش سیاه پرشت داشت. چشم و ابروئی قشنگ داشت. لقب درویشی او 

کند و من باب ارادتی که به آقا داشت، میشود، ماشااهللا خان خیلی از ایشان احترام و پذیرایی وقتی که وارد کاشان می

کند که چاي و غذا نزد ایشان ببرد. آقا وقتی که صورت زیبا و جمال و همسر جمیل و زیباي خود را مأمور پذیرایی آقا می

که این خانم آمده بود سفره جلوي ایشان پهن کند، آقا به او باخته است. هنگامیکمال این زن را دید، به او دل

کند و به زن اشاءاهللا خان اوّل باور نمیگوید. مکند. خانم خیلی عصبانی شده، جریان را به شوهرش میدرازي میدست

شود و ماشاءاهللا خان که پشت پرده مخفی شده بود، بیرون آمده، به امّا این جریان مکرّر می» دروغ مگو.« گوید: تهدیداً می

آقا را مسموم کرده، » ، فقط باید این فنجان قهوه را میل کنید، قهوه مسموم.گویممن به شما چیزي نمی« گوید: آقا می

میرد. این داستان را ملّا عباس علی کیوان کند. آقا در بین راه کاشان و قم میکند و از کاشان بیرون میسوار اسب می

 چارهیب شاهینورعل   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/9469714_orig.jpg
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 نوشته است. او مردي صادق و راستگو بود. "رازگشا "قزوینی در کتاب 

علی، اهل بیدخت گناباد و معاصر با دوره جمال مبارك بود. در اصفهان، حاج میرزا کاظم علی، حاج ملّا سلطان پدر حاج ملّا

اصفهانی، معروف به طاووس العرفاء رئیس دراویش بود و شاگردانی داشت که یکی از آنها همین حاج ملّا سلطان علی بود 

اي کسب مقامات عرفان آمده بود. طاووس العرفاء به او لقب که از بیرجند به خدمت طاووس العرفاء به اصفهان، بر

داده بود که همین لقب خانوادگی آنها شد. صالح علیشاه بیچاره، نورعلیشاه بیچاره، حاج ملّا سلطان بیچاره، همه  "بیچاره"

 بیچاره بودند.

علیشاه بود که خانقاهش در  یکی دیگر از شاگردان معروف طاووس العرفاء، حاج میرزا حسن اصفهانی معروف به صفی

کوچه صفی علیشاه، نزدیک مجلس در طهران به یادگار مانده است. بعد از فوت طاووس العرفاء، صفی علیشاه به طهران 

آمد و بساط ارشاد گسترد. حاج ملّا سلطان به بیدخت گناباد رفت و در آنجا بساط ارشاد گسترد و مریدان بسیاري پیدا 

 در طهران مرید بسیار داشت. این دو رقیب هم بودند.کرد. صفی علیشاه هم 

دارد که کتاب محکمی است. شرحی بر » مجمع السعادة « هاي خوبی دارد و تفسیري به اسم حاج ملّا سلطان کتاب

 اش آشیخ حسن صالح علیشاه حتّی سواد فارسی هم نداشتند،کلمات قصار باباطاهر همدانی دارد. امّا پسرش ملّا علی و نوه

 کردند و خوش بودند ....تکیه به ریاست آقا می

اهللا فارانی که در فردوس در دورانی که حاج ملّا سلطان ریاست داشت، جناب میر محمّد فارانی، پدر مرحوم حاج شاه خلیل

براي او گفتند، لوحی از جمال مبارك را که خطاب به حاج ملّا سلطان رسیده بود، فاران که در قدیم به آن تونِ طبس می

فرستاد. او لوح را خواند امّا اعتنائی نکرد. طولی نکشید که شیعیان بیدخت گناباد که درویش نبودند، روي تعصّب مذهبی، 

 حاج ملّا سلطان را که صبح براي نماز و دعا برخاسته بود، با خنجر کشتند. بعد پسرش حاج ملّا علی جانشین او شد.

هاي دیگري ت داشت، معلوماتش خوب بود و قرآن را به شعر درآورده است. کتابصفی علیشاه که در طهران بساط ریاس

هم دارد که از او به یادگار مانده است و تفسیري منظوم دارد. امّا او باطناً به چیزي اعتقاد نداشت، این نکته را خود او به 

نی به دیدن او رفته بود و امر الهی را به او جناب حاج میرزا حیدرعلی {اصفهانی} اظهار کرده بود. آمیرزا حیدرعلی اصفها

ام و از قِبَلِ آنها قبول کنم، یک مشت مرید گیر آورده "دین"توانم حاجی، من نمی«ابالغ کرده بود. در جواب گفته بود: 

دانم و میحاجی چون تو بهائی هستی « بعد گفته بود: » کنم، و الّا، من معتقد به خدا و دین و ایمان نیستم.استفاده می
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حاجی هم به قول خود وفا » ها را به کسی نگوئی.کنم تا من زنده هستم این حرفها خوش قولند، خواهش میکه بهائی

 کنم.کرد و در بهجت الصدور نوشته است که حال که صفی علیشاه مرده است، من این مسئله را آشکار می

 

 حمله نایب حسین کاشی

توان از جمله وقایع دهشتناك تاریخی ظلم و ستم وارده بر بهاییان دانست. نایب ا میحمله نایب حسین کاشی به جاسب ر

حسین کاشی به تحریک برخی چند از روستایان که به فتواي علماي آن زمان صورت گرفته بود به روستاي جاسب حمله 

اي آن روستا بنحوي وخیم بود که ور شد و منتهی ظلم و جفا را بر اهالی آن سامان روا داشت. میزان ظلم وارده بر احب

حضرت عبدالبهاء در لوحی به آن اشاره فرمودند و در پاسخ حمله نایب حسین به جاسب، آینده او را به گونه اي پیش 

 بینی فرمودند که با وجود همه قدرت و اقتدار و ثروت هیچ نام و نشانی از او بر جاي نخواهد ماند.

  

 

 آقا جناب و علی حسن مشهدي آقا جناب و علی محمد آقا جناب) پسرشان( نجلشان و غالمرضا میرزا آقا جناب          

آقا محمد علی و عموم احباي الهی  جناب و شکراهللا آقا جناب و اهللا نعمت آقا جناب و اسداهللا آقا جناب و العابدین زین

 علیهم بهاء اهللا االبهی

 هواهللا                                                                                    

غنی و فقیر هجوم و ایلغار نمود و یار و اغیار  بر صفحات آن در شریر شخصی معلوم قرار از عبدالبهاء، ممتحن یاران اي 

اذیّت و آزار کرد، تاالن و تاراج نمود و باج و خراج گرفت. نفسی را معاف نداشت و فلسی نگذاشت. فی الحقیقه مصیبت 

شاید  نمود. اگر چنین نمیعظمی بود و بلیّه کبري چه که یاران در محنت و زیان افتادند و بیگانگان در مشقّت بی پایان

 این جمیع ولی گشت، عنقریب پریشان و بی سر و سامان گردد، نام و نشان نماند.گرفتار جزاي این رفتار نمی

 صاعقه این بالغه غیر حجج فتاواي از و یافت رسوخ و حصول منسوخه آیات تقصیر و خطا و تدبیر سوء شآمت از مفاسد

نمایند، دست و دامن بوسند و در آتش فتنه و فساد بسوزند. آنان می پیروي نادان گروه باز این وجود با نمود، بروز و ظهور

 شوند ابهی جمال سهیم و شریک بال حمل در  باري احباي الهی باید از بالیاي نامتناهی ملول نگردند، محزون نشوند زیرا

فروختند و پرده حیا ا آتش چنان نادانان ولی بود مهربان و رئوف و رحیم را خلق عموم تابان مه آن چند هر که چه



295 

ي سرگردان سوختند که آن مرکز جمال به سالسل و اغالل مبتال شد و ضرب تازیانه و شکنجه روز و شبانه دید سرگشته

کوه و هامون شد و نفی و سرگون و محبوس و مسجون گشت بیست و پنج سال در زندان بود و معذّب و مهان. پس باید 

که تاالن و تاراج شدند و سهام ظلم و ستم را آماج گشتند. قریه جمال مبارك را در  یاران شکر حضرت یزدان نمایند

مازندران دوازده هزار سپاه ظلوم هجوم نمود چنان تاراج کردند که اثري از امتعه و اموال حتّی غلّه از براي اهل قریه 

ردند و جمیع رعایا را اسیر زنجیر نمودند و به نگذاشتند کاه را نیز آتش زدند و نفت را سوزاندند نفوسی بیگناه را شهید ک

طهران آوردند و به زندان انداختند. حضرت روح االرواح ملّا عبدالفتّاح را ریش با چنه بریدند و با زنجیر با پاي برهنه تا 

ل پیاده طهران کشیدند با وجود این که پیري ناتوان بود عوانان رحم نکردند ولی آن روح مجرّد در تحت سالسل و اغال

کرد و شکر رب الّایات ریخت با وجود این تا نفس آخر آن اسیر به صوتی جهیر مناجات میمیرفت و خون از زنخ بریده می

نمود که در سبیل جانان مورد تاراج و تاالن گشت و اسیر کند و زنجیر شد و با محاسن به خون رنگین قطع طریق می

به جانان داد و قربان یار مهربان گشت و مسرور و خندان فداي آن مه تابان  نمود و به وصول طهران در زندان جانمی

 گردید، نعم ما قال الشاعر:

 احد با احمد پاك جان همچون                            ماند آن خنده بر و وقف ابد

باري یاران باید شکر حضرت رحمن نمایند که از بالیا بهره و نصیب بردند و صبر و تحملی عجیب کردند البته این شام 

ظلمانی را صبحی نورانی در پی و این ابر کثیف را افقی لطیف از عقب این سّم نقیع را شهدي فائق و این زخم شمشیر را 

من و علیکم البهاء مرحمی نافع در پایان به عون و عنایت حضرت رح

 ع ع                                                                                 االبهی. 

 

 

 کاشی حسین نایب سرگذشت و حال شرح از مختصري
 فقدان بر عالوه بود، خودسري و خودکشی و سرکشی کانون مرکزي نقطه و شرارت مبداء نخستین که حسین نایب شخص

و اخالق مردمی وجود نداشت. حتی  اطوار از آثاري و نشانه کمترین اش مایه خمیر در انسانی، نیک صفات و سجایا هرگونه

در رزمجویی، بجز خونخواري و آدمکشی، آن هم از راه خیانت و ناجوانمردي و به هنگام ستیز و نبرد نیز سواي طفره رفتن 

یف، فنون دیگري را نیاموخته بود ولی از جمله آشوبگران کاشان بود که در از مقابل دشمن و فرار از میدان جنگ با حر



296 

 دوران سلطنت محمد شاه و ناصرالدین شاه عاقبت به کیفر اعمال خود رسید.

 از پس یکی را بزرگ کشان گردن و نامی راهزنان وقت، کاردان وزیر نخست الدوله وثوق آنکه از پس 1337سال در          

) را به طهران حسین نایب فرزند(خان اهللا ماشا حسین نایب وضع ساختن روشن و تکلیف تعین براي نمود، سرکوب دیگري

کردند و حقوق بگیر از دولت نیز بودند، ماشا اهللا خان با خواست ولی چون نایب حسین و اتباعش به ظاهر اظهار اطاعت می

 خان اهللا ماشا که شد متوجه الدوله وثوق آنکه تا نمود، خالی اطاعت از شانه و برگذار طفره به مدتی بهانه، و  تشبث به عذر

دولت را بازي میدهد آنگاه خود اقدام به اعزام اردوي مجهزي به کاشان نمود و ماشا اهللا خان نیز ناچار  خود هاي نیرنگ با

حالت انتظار پر التهاب و به اطاعت گردید. از نخستین ساعاتی که خبر گرفتار شدن ماشاهللا خان به کاشان رسید یک 

 اداره پیرامون در اجتماع هیئت به دائما شهر  هیجان نشاط انگیزي در عامه مردم پدیدار گردید. بطوري که اهالی

 فجایع و برداشته لب از را ساله چندین خاموشی مهر و نموده، توقف بود همایون وزیر سراي در آن مرکز که ژاندارمري

م و اعدا تهران در خان ماشااهللا که روزي تا 21نمودند دولت گوشزد نامه و تلگراف طریق از را خود بر وارده بیشمار

ژاندارمري کاشان نیز پیش از آگاه شدن نایب از گرفتاري ماشااهللا خان شبانه و ناگهانی به فرح آباد که توقفگاه نایب بود، 

هجوم بردند که منجر به فرار نایب حسین به کوه هاي سخت و صعب العبور و جنگ و گریز در مقابل ژاندارمهایی شد که 

نمودند تا آنکه نایب حسین و دو پسرش امیرخان و رضا خان در حالی که عقیب میبطور جدي و با تکنیک نظامی او را ت

هر سه زخم گلوله داشتند از پاي در آمده دستگیر و گرفتار شدند. از این رو آوردن نایب حسین و پسرانش به اداره 

دند، به منزله بزرگترین عید و کرژاندارمري براي مردم بال دیده کاشان که هرگز تصور چنین روزي را در مخیله خود نمی

گشت. عالوه بر سکنه شهر، مردم اطراف و دهقانان دور و نزدیک نیز براي شرکت در این بهترین جشن تاریخی قلمداد می

کردند. جمعیت براي تماشاي اعدام جشن و تماشاي این منظره غیر منتظره، به شهر حجوم آور شده بودند و شادي می

زي و غارتگري از قبل از آفتاب بقدري بود که تا بحال چنین ازدحامی در هیچ یک از وقایع مجسمه شقاوت و خونری

هاي اطراف مشاهده شد و اعدامی مشاهده نشده بود و عموما با یک منظره بشاش و بسط و انبساط در صحن میدان و ایوان

                                                           
ده از جانب نایب ش وارد هاياذیت و آزار به نسبت جاسب اهالی خواهی تظلم خصوص در که مدارکی و موارد جمله از      21

دیات نایب از قم درباره تظلمات شیخ حسین خان و تع "هزارجان جاسب"حسین وجود دارد شکواییه جمعی از رعایاي
اسناد مجلس  اتباعش به مجلس است که البته اصل این سند در کتابخانه دیجیتالی کتابخانه، موزه و مرکز حسین و

 شوراي اسالمی تحت همین نام محفوظ است.
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جتماع داشته و منتظر خبر ورود جانی غارتگر و بعالوه جمع کثیري که از کثرت اجتماع راه نیافته، در خیابان هاي اطراف ا

هاي آن روز و به دار آویختن نایب حسین اداره ژاندارمري تهران براي اجراي سیاست او بودند. پس از برگزاري رویداد

اع تخفیف به التهاب و احساسات پر شور اهالی و فرو نشاندن آتش کینه و انتقام جویی ستمدیدگان، چندین تن دیگر از اتب

(کاشان  ها بودند را متوالیاً به دین ترتیب به دار مجازات آویخت.اشرار را که فجایع اعمال آنها از حد گذشته بود و ورد زبان

 در جنبش مشروطه ایران نوشته حسن نراقی)

نشانی از فردي که  و نام هیچ دیگر حال بود شده اشاره بدان عبدالبهاء حضرت قلم از نازله لوح در که همانطور آري          

آورد و یادي زمانی نام او بر سر زبانها بود وجود ندارد. امروزه دیگر هیچکس از او نامی نشنیده و اسمی بر زبان نمی

هاي شهر اصفهان را کند. جاي تعجب ندارد وقتی براي پیدا کردن کتابی در مورد نایب حسین تمام کتاب فروشینمی

یابید که درباره او به انصاف چیزي نوشته باشد البته که حتی هیچ کس از افراد فرهیخته دنبال کنید، نتوانید کتابی ب

گرفته تا کتابداران و حتی دیگر شهروندان این شهر هم او را نخواهند شناخت ولی با پرس و جو و پیگیري در سایت هاي 

نوشته آقاي امیر هوشنگ آریان پور که  هاي مهدویت تحت عنوان حماسه طغیاناینترنتی کتابی در یکی از کتاب فروشی

به بررسی جنبش نایبیان کاشان بر اساس اسناد پرداخته، خواهید یافت که متاسفانه، نویسنده در این کتاب همچون دیگر 

کتابهاي به چاپ رسیده در سالهاي اخیر کشورمان به مدح و ستایش اویی که همگان به خونخواري او اذعان داشته اند 

ست ولی این عدم صداقت در نوشته این کتاب، ارزش مطالعه این کتاب را از میان برده است لذا افرادي که در پرداخته ا

فرمایند: توان در قلمرو افرادي دانست که حضرت عبدالبها میگیرند را میمدح و ستایش این افراد اینگونه قلم بر دست می

 از » .ند دست و دامن بوسند و در آتش فتنه و فساد بسوزندنمایبا وجود این باز گروه نادان پیروي آنان می«

 از رفتن باال زمان در کاشی حسین نایب صحبت نمود ذکر مقال این در توانمی کتاب این از که اي نکته تنها رو این

 !دار سَرِ هم امروز سردار، و ساالر روز یک: گویدمی که بود دار چارپایه

نمود شاید اگر چنین نمی «براستی مصداق بیان حضرت عبدالبها بود که فرمودند:  حسین نایب سرگذشت          

 »گشت، عنقریب پریشان و بی سر و سامان گردد، نام و نشان نماند...گرفتار جزاي این رفتار نمی
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  جاوید جاسباسامی متصاعدین الی اهللا در گلستان 
 نام     ردیف 

 آقا محمد مهدي ناصري(عم مدي) + سکینه خانم          1

 )2خانم سلطان () + 1آقا محمد علی ناصري + معصومه خانم (          2

 آقا فضل اهللا وجدانی + پسرش حبیب اهللا وجدانی و برادرش محمد نصیر          3

 آقا غالمرضا + فاطمه خانم          4

 آقا محمد تقی+ آغا بگم          5

 آقا عبدالرزاق + رقیه ( مادر امراهللا رزاقی)          6

 استاد علی اکبر (پدر عبدالرزاق) + همسرش بی بی جان مادر عبدالرزاق          7

 آقا زین العابدین + سکینه خانم          8

 آقا حاج خلیل + نبات خانم (عمه نبات)          9

 فاطمه خانم + دو دخترش (کوکب و صاحب)) + 1آقا مشهدي حسنعلی+ هاجر خانم(        10

 خانم حلیمه آقا ابراهیم پدر مسیِّب یزدانی + همسرانش هاجر خانم و         11

 آقا اسماعیل پسر مشهدي حسنعلی + خانم سلطان + همسر دوم (مادر مرضیه و زبیده خانم)        12

 مصطفی پدر سید میرزا و دو برادر سید علی و سید مهديآقا سید         13

 همسر و دخترش سید نساء مادر آقا یداهللاسید محمود سید غفار +        14

 زیور خانم همسر سید جواد ارشدي + قمر خانم همسر سید عبداهللا ناشري + سلطنت خانم مادر آقا رضا امجدي        15

 برادرش یداهللا رضوانیاهللا رضوانی) + سکینه خانم + آقا شکراهللا ( پدر شمس        16

 همسرش خانم سلطانحبیب اهللا پدر حسین رضوانی +         17

 غالم حسین پدر رضوان و زن عمو مهدي( عم مدي)        18

 آقا ابوالقاسم پدر شکراهللا رضوانی + خدیجه خانم        19

 آقا محمد وادقانی + رخساره خانم        20

 فاطمه خانم همسر مال جعفر جاسبی        21

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/4
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/golestan_orig.jpg
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 دایی علی اکبر + سکینه خانم(پدرفروغی ها) + نوه اش بدیع اهللا پسر ضیاءاهللا مهاجر        22

 دایی محمد رضا + خاتون خانم (پدر دایی علی اکبر فروغی)        23

 دایی نعمت اهللا و دایی ابوالقاسم        24

 حاجی درویش) پدر محمد علی ناصري+ همسرش شهربانوآقا حسنعلی (        25

عروس هایش مرصع خانم و  آقا سید حبیب اهللا + اقلیم خانم( مادر سید جواد ارشدي ) + پسرش سید عباس +        26

 نرگس

 شاه باجی خانم و پسرش میرزا اسد اهللا معتقديمیرزا صادق معتقدي +        27

 ضا جمالیدالرام مادر سید ر        28

 آقا سید مسعود ( پدر سید رضی مسعودي) + ربابه خانم و پسرش سید قاسم و همسرش ربابه خانم        29

 سلطانعلی صادقی پدر عبدالکریم صادقی       30

 رفتند ارا مجلس صفتان نیکو                   افسوس که مردمان دانا رفتند 

 رفتند آنها که اینهاست غصه از               انها که در این زمانه ادم شده اند 

هاي مجاور میرفتند، در صورت وفات به حکم بسیاري از احباي اولیه که قبل از فوت بیمار شده اند و براي درمان به شهر

  شدند. به همین خاطر نام آنها در این لیست نیامده است.کتاب اقدس در محل فوت دفن می

 نشان زیشان نامه این در دادم که                                 کشانهمه نامداران و گردن

 )فردوسی(    باز زنده نامشان من گفت از شد                                    همه مرده از روزگار دراز 
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 و اندشده سپرده خاك به هاي دیگر ایرانشهر و تهران آنها درو کم نیستند از نسل دوم، سوم و چهارم احبا که بیشتر 

 "23پر آبِ چَشم"که خود داستانی است  "22سطوت غضب خاقانی"مجبور شدند از  که احبا چهارم و سوم نسل از بسیاري

هاي شهر نه تنها از موطن اصلی بلکه از کشور کوچ کرده و از جور وظلم هموطنان در

 و اروپا جاي جاي و اوتاوا و ترنتو و ملبرن و سیدنی و لندن و پاریس و وین مثل دیگر دنیا

 براي و اند شده پناهنده و پراکنده آفریقا وحشی قبائل به حتی و آسیا آمریکا، استرالیا،

در اعتزاز بوده و باعث  پرچمی همچون آنها بقایاي آخرین آثار. بیارامند آنجا در همیشه

برکت و نعمت آن سرزمین ها و عبرت دیگران شده و محل توجه ادعیه و مناجات و 

اگر در تراب مستور شویم از "زیارت دوستان و آشنایان شده و به وضوح ثابت کرده که 

 ."24جیب رحمت رب االرباب سر برآریم

تحمل  یدر کوره ده و کردندیم یزندگ ياز ده محقر یکه در گوشه کوچک یکسان

ها و  انوسیبِحار و اق يداشتند چه شد که از ماورا ياساده اریبس یو زندگ شدندینم

قرار گرفتند و عالم را وطن  انیسر برآوردند و مورد اعزاز و احترام جهان میعظ يهاشهر

چنان غرق وطن بودند که غربت را " یزندگ يسالها نیساختند و در آخر شیخو

 ."25دندینفهم

 

 

 

 

 

                                                           
 رانیلوح سلطان ا    22
 یفردوس    23
 لوح شکر شکن حضرت بھاهللا  24
 یخرسند یھاد   25

 ایدر استرال یرضا جمال دیآرامگاه س    

https://www.30yaroon.com/khavaran.html
https://www.30yaroon.com/khavaran.html
https://www.30yaroon.com/other-cities.html
https://www.30yaroon.com/all-over-world.html
https://www.30yaroon.com/all-over-world.html
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 االبهیهُو

ده و مهربانا این جانهاي پاك از زندان خاك آزاد شدند و به جهان تو پرواز کردند نیکخو بودند و مفتون روي تو و آمرزن

تشنه جوي تو در زمان زندگانی به نفحه رحمانی زنده شدند دیده بینا یافتند گوش شنوا داشتند از هر بستگی آزاد بودند 

ان راز پرواز نمودند و در جوار رحمتت بر شجره طُوبی النه و آشیانه سازند جه به حال دلشاد و خرم عنایاتت به پیوسته  و

و به نغمه و ترانه پردازند خدایا این نفوس را گناه بیامرز و از چاه به اوج ماه برسان در گلشن الطاف راه ده و در چمن عفو 

ن درآر بازماندگان را نوازش فرما و آسایش بخش و زیور عالم و غفران پناه بخش سرور آزادگان کن و در حلقه مقرّبا

 ع ع    آفرینش کن تا به ستایش تو پردازند و به تسبیح و تقدیس تو توئی عفوّ توئی غفور توئی آمرزنده و مهربان.

 صاحب نظران خواهد بود يتو بود                       سالها قبله يکه نشان کف پا ینیبر زم

 رندان جهان خواهد بود ارتگهیهمت خواه                  که ز يسر تربت ما چون گذر بر

 پرده نهان است و نهان خواهد بود (حافظ) نیکه ز چشم من و تو               راز ا نیزاهد خودب يا برو

 

 گلستان جاوید بهاییان  •
 متصاعدین الی اهللا در کروگان         •
 ایران نقاط اقصی در ها جاسبی أرامگاه         •

o                 گلستان جاوید زرنان 
o                 گلستان جاوید بابا سلمان 
o                 گلستان جاوید خاتون آباد 
o                 اوید خیابان خاورانگلستان ج 
o          ها در شهر هاي دیگر جاسبیآرامگاه 
o          جهان نقاط اقصی در ها جاسبیآرامگاه 
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 بهاییان عبدالبها در خصوص طراحی گلستان جاویدلوح حضرت           

 

 یبهاءاهللا االبه همیعل یمحفل روحان

 

 هواهللا

  یاله ارانی يا

سبب سرور قلوب  هیقض نیاند. اآب آورده زیو حال ن انددهیحصار کش ستیرا مدت یقبرستان بمبئ نیاز قرار معلوم زم

مانند  زیبظاهر ظاهر ن یاله يقبول احبّا دیکه با الخصوصیاهتمام به امور الزمه دارند. عل يکه الحمداهللا احبّا دیگرد

بر  دیعموم قبرستانها با بیوار و طولش شصت وار است. ترت ستیقبرستان عرضش ب ینیزم ومقصور باشد از قرار معل

اقلّش دو وار باشد و در وسط چهار  نابایدر وسط و عرض هر خ بیمانند شکل صل عیوس ابانیمنوال باشد. چهار خ نیا

 دیقسم با نیبه هم را ی. هر قسمتشودیچهار قسمت م نیقرار عرض زم نیحوض آب ساخته شود و به ا ابانیخ

قبور  یعنیبشود  دیبا يوار گُل کار کیو فوق و تحت  ساریو  نیمی نیرا از طرف يهر قبر بینمود به شکل صل میتقس

 یبا صفائ يباشد و اگر چنانچه اطراف قبرستان و اطراف حوض درختها يدر گلزار ينباشد. هر قبر گریکدیمتّصل به 

و  بیانتظام و ترت تیقبور از هم منفصل و در نها دیاست که با نیا بیترت لاص يمحبوبست. بار زیغرس شود آن ن

 .همانست دیشما مصلحت بدان یهر نوع گریباشد. د نیاحیاطرافش گل و ر

 ع ع                                                                                                
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 هنر هاي هفت گانه جاسبیان
دیگران در مرزهاي خارج از کشور با به انحصار در شیرین کردن کام تمام ایرانیان در سراسر کشور و حتی   .1

 آوردن خط تولید حلوا شکري مخصوصا توسط خانواده ناصري ها از واران

همِگانی کردن کسب علم و دانش در سراسر کشور از طریق بسط و تاسیس دانشگاه هاي آزاد توسط دکتر  .2

 جاسبی از واران

ور از طریق شیوه جدید داستان سرائی و ایجاد و تکمیل ارائه سبک جدید فرهنگ شعر و ادب در سراسر کش  .3

سبک و روش خاص به نحوي که توانستند صنعت شعر و شاعري را به اعلی درجه خود برسانند. از برجسته ترین 

 .میکند اشاره مورد این به خودش شعر در خود که کرد اشاره گنجوي نظامی  افراد شاید بتوان به

 دچن چند تا گنجه گرفتاري                         بگشاي بندنظامی ز گنجینه          

 مقم شهر قهستان از ولی                      چو دُر گرچه در بحر گنجه گمم          

بهره برداري و قرار دادن آخرین علم و تکنولوژي ( انرژي صلح آمیز هسته اي و فن آوري وابسته به آن) در کوه   .4

 کشیده جاسب و فردو جهت استفاده بهینه از تولید انرژي براي نسل هاي آیندههاي سر به فلک 

سبز کردن تمام کشورکه نتیجه مراودات و روشن فکري آیت اهللا منتظري و اطرافیان او با توجه به نشست و   .5

 . بود جاسب کروگان از محبوبی احمد آقا ارباب مخصوصا بهاییان برخواست ایشان با 

نفر از یاران امام زمان از وادي جاسب و فوج فوج نفوس را اگاه  313قرار گرفتن هفت نفر از نقاباي ارض در صف  .6

 کردن براي تعالیم الهی و دیانت جدید توسط بهاییان کروگان

نقش بهاییان جاسب در تغییر نقشه الهی در خصوص از بین رفتن نایب حسین و فراهم شدن زمینه پادشاهی  .7

 براي رضا شاه
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 مد علی روحانیمح
 

عشق وطن و همشهریها و احباء نمیگذارد مطالبی راجع به خوبی هاي آنها ننویسم. بر خود واجب میدانم راجع به خانواده 

و اوالدهاي اقاي محمدعلی روحانی بزرگ مرد جاسب بنویسم. آقاي علی محمد رفرف 

بلکه عالم میشناسد که چه ستاره درخشانی آن دریاي علم و معرفت را نه بنده حقیر 

بود و چه معلومات و چه محفوظاتی داشت. آقاي قدرت اهللا روحانی آن مرد سبزه و با 

نمک و خوش صحبت که شرح هایش را از دائی ام شنیدم چون هم سال بودند. سید 

 یحیی هاشمی دائی بنده بود و از بچگی پدرم رعیت آقاي روحانی بود. آقاي روحانی

همسري داشت که در جاسب می آمد چهره نورانی و کالمی نافذ داشت. به یاد دارم 

راجع به تربیت درست بچه با خانمها صحبت میکرد. میگفت همسرم قدرت اهللا کار می کند و پول می آورد و بنده در خانه 

صبانی مزاج هستند ولی قلبی داري و بچه داري و تعلیم و تربیت بچه ها می کوشم. خانمش میگفت روحانی ها قدري ع

بسیار پاك و مهربان دارند و خانواده دوست هستند. خانمهاي جاسب را به خوب تربیت کردن بچه ها دعوت میکرد و 

 اینکه اگر از صبح که بیدار میشوید دعا و مناجات بخوانید، بچه ها یاد میگیرند و باید آنها را به حفظ ایمان دعوت کرد.

 همراه به و بود تیپ خوش و زیبا و برومند جوانی پدر مانند که روحانی منوچهر آقاي بودم، ساله 12 زمانی دارم یاد به 

 گردو قدري بود، آنها عبدالحسین عمو براي که زاریه تلخ زمین در تا بودند آمده جاسب به شناس حق جهانگیر آقاي

 را خود کت بودم بچه اینکه با من. ببرند که نبود ظرفی و بودند  پوست داخل و بود نرسیده خوب گردوها اما بچیند

 با کوچک خانم. رفتیم منزلشان به و ریختم بود، شده اي کیسه مانند که کت داخل گردو مقداري و کردم پهن درآوردم

ه مادرم ب رفتم خوشحالی با. داد بنده به شکالت قدري مصطفی گفتم چیست؟ اسمت گفت کشید، بسرم دستی مهربانی

گفتم. مادرم گفت این عروس روحانی فرشته است روح این خانم شاد. وقتی به طهران آمدیم، دیدیم منزل ایشان خیابان 

شاه سابق که االن خیابان جمهوري شده است، به منزل ایشان رفتیم. بسیار مهربان و بسیار خوب بودند و آقاي روحانی 

اي خوبی چه در ایران و چه در خارج تحویل جامعه دادند. مَثلی جاسبی ها دارند هم مهربان و فامیل پرست بودند و اوالده

و میگویند اگر زمینی مرغوب باشد و بذر آن سالم باشد، بهترین حاصل یا محصول بدست می آید. از یک چنین مرد 

آشنایی با جاسب ندارند،  نازنینی و خانمی چنین اوالد و احفادي به عمل آمده است که افتخار جاسب هستند. آنها شاید

 یروحان یمحمد عل   
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جاسب و خدمات اجداد در آنها ارثی است ولی خلق جاسب میدانند. آقاي رفرف و آقاي قدرت اهللا روحانی دو برادر متحد 

هزار متر بهترین زمین مرغوب مشجّر به انواع درختهاي گردو و  17بود که هفده جریب یعنی  37یا  1336در سال شاید 

بادام از فروغی هاي نراقی را خریدند. به خاطر تقویت احباي جاسب که سرافراز باشند. هرگز آقاي قدرت اهللا روحانی به 

یاد دارم فولکس رعیت هاي خود نگفت چقدر و چه مقدار به ما بدهید. االن هم در جاسب ذکر خیر این برادران است. ب

واگن خود را به جاسب آورده بود و جادّه اي تا پشت خانه اش درست کرد، در زمانیکه نه لودر بود و نه وسیله اي وجود 

 تعریف جوانها ما براي را  داشت. مرد بسیار فعالی بود و داستانهاي جوانی خود که چقدر قوي بود و موفّقیت هایش

 ها روحانی میگفتند زمان آن در اي عده یک. است بوده ها فروغی و ها روحانی و ها ريمهاج بین که اتّحادي و میکردند

مین طهران را فروخته اند و اینجا زمین در دهات خریده اند. همین آقایان فرمودند آینده نشان خواهد داد که کار بدي ز

مگر از جاسب چه چیز به طهران بردیم، خدا به نکردیم. الحمداهللا خدا را شاکریم که در طهران خانه و زندگی خوبی داریم. 

 ما همه چیز را داده است.

به یاد داریم جلساتی راجع به احباي جاسب در باغ تِژه سالی یکبار برقرار میشد. این برادران همه کراوات زده کت و 

ود کردند، منزل دیگري شلوارهاي راه راه در یک ردیف می نشستند. اصالً تکبّر و غرور نداشتند. خانم ایشان که صع

خریدند. همیشه احباء در آن منزل جلسات و کارهاي خیر انجام میدادند. دختران او در ایران نمونه بارز شخصیت آن زن و 

مرد هستند. باهره خانم که دکتر زنان و زایمان بود، یک عمر به احباي جاسب خدمت کرد. روح احسان پسرم شاد. در 

بستري و با اینکه  3و تنها در طهران زندگی کردم، همسرم مه لقا را در بیمارستان شماره  که بنده بی پول 1345سال 

سزارین شد، دو هفته نگه داشت و همیشه میگفت احسان پسرم اقدس خانم و مهرانگیز خانم اینها دُرّ گرانبهائی هستند 

یک عمر بعدازظهر خودش و وقت خودش را در که یادگار آن عزیزان هستند. آقاي قوت اهللا روحانی مرد مظلوم و فداکار 

دفاتر تسجیل بدون دیناري دریافت پول خدمت میکرد و آن هم اوالدهائی نمونه مانند دکتر پرویز خان باصفا و خدابیامرز 

ایرج خان که در گلستان جاوید جدید مدفون است و عکس قبر او را مشاهده می کنید و دخترها و پسرهاي دیگرش 

و جاسبی ها هستند و مادر مانند آنها را نزائیده است. دکتر پرویز روحانی عضو هیئت جاسب بودند. آقاي  افتخار جاسب

امراهللا خان ناطق و مطلع بر همه امور و بدون کبر و غرور، خوش تیپ، خوش بیان و با آن چهره نورانی در جمع ها قلب ها 

اغ تِژه آقاي میرزا عباس حق شناس اوالد کم داشت و فقط آقاي را روشن مینمود و از سخنرانیهایش لذت می بردیم. در ب

مهندس جهانگیر حق شناس پسر او بود که خداوند به او صبر عنایت کند و تحمّل و طاقت که او هم مانند بنده داغ 
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یرزا عباس اوالدي را دیده است، که جاسب را ندیده بود به جز دوران بچگیش ولی عاشق جاسب بود و از این عالم رفت. م

حق شناس با دست چپ می نوشت. در خیابان نواب محضر داشت و بسیار منصف و درست بود. به همشهریها عالقه 

خاصی داشت و در زمانیکه به احباء اقرارنامه میدادند محضر ایشان و محضر جاوید در طهران این کار را انجام میدادند. 

ء انجام می دادند و از جاسبی ها پول نمی گرفتند. ایشان خیلی فامیل پرست و ایشان با آغوش باز این کار را براي کلّ احبا

اوالد ارشد خانواده بود، روحش شاد و یادش گرامی. روزي شنیده بود بنده از سربازي معاف شدم و فرستاد فردي را دنبال 

برو و بنده رفتم و فوري نه بنده بنده که پسرم مهندس در سازمان آب است. نامه اي به من داد و گفت فردا پیش مهندس 

را بلکه سه نفر جاسبی مسلمان را سرکار گذاشت چون ما بهائی ها همه را دوست داریم و مسلمان و بهائی فرقی ندارد. 

اعیاد که به دیدن آن عزیزان می رفتیم ما را بسیار تحویل می گرفتند و ما چیزهاي زیادي از آنها آموختیم. زمانیکه همه 

فقیر و بی سواد بودند، این خانواده محترم همه باسواد و با شعور و با گذشت و همنوع دوست بودند. نه تکبّر  بی پول و

داشتند و نه غرور. قبل از انقالب که به جاسب می آمدند تمام رعیت هاي مسلمان و بهائی به دیدن آنها می آمدند. همه را 

و دست و پا بخیر و خاکی بودند. چیزهاي بسیاري را به جاسبی ها با آغوش باز تحویل میگرفتند و خانمهاي مهربان 

آموختند. قدرت اهللا روحانی میفرمود چراغ هرگز دور خودش را روشن نمیکند دورترها نور چراغ را مشاهده می کنند. این 

اشیم تا بتوانند زن و بچه برادران معتقد بودند خدا اگر به ما داده است، ما هم باید به همه بدهیم و با رعیت ها مهربان ب

 هایشان را اداره کنند و خاطره خوبی از ما داشته باشند.

به یاد دارم روانشناسی آقاي رفرف و آقاي روحانی را که در جاسب تعریف هر کس و هر بچه اي را میکردند و میگفتند این 

فرمود این ابوالفضائل خواهد شد و رفرف می آینده درخشانی دارد، همان می شد. آقاي ابوالفضل جمالی نوجوان بود و آقاي

همین باعث می شد که ابوالفضل برود و ببیند ابوالفضائل که بود و کیست. مهاجري هاي بزرگ و روحانی ها الگوي ما بنده 

ه هاي ساده و زحمتکش جاسب بودند. هرچه داریم از آنها داریم و پدرانمان در جوار این عزیزان چیزهاي زیادي یاد گرفت

اند. دائی سید یحیی بنده تعریف میکرد و میگفت شب ها سر خرمن گندم می خوابیدیم که گراز گندم ها را نابود نکند. 

شبی قدرت اهللا روحانی و غیب اهللا فروغی در کنار حوض ها می خوابیدند، میروند با دائی شوخی کنند. وقتی خواب بود 

عقب تر بر زمین میگذارند. صبح که سید یحیی بیدار میشود، وحشت می  دو طرف تشک او را میگیرند و او را پانصد متر

کند و میبیند پانصد متر از خرمن دور است. صبح همه باهم میخندند و میگویند تو با تشک شب پرواز کردي. دائی 

 را او. برد بمخوا خسته و میکنم کار میگوید شما بچه ارباب هستید میخورید و میگردید ولی من بچه رعیت صبح تا شب 
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. آینده تو از ما هم بهتر میشود. این مطالب داریم دوستت و هستی ما برادر هم تو گویند می یحیی سید به و بوسند می

قطره اي از دریاي معرفت روحانی ها بود. آقاي عبدالحسین آخرین پسر که همسرش دختر ارباب حسین بود و ایمان 

د خوب تحویل جامعه داده است. روح همگی شاد و آرزوي توفیق براي اوالدها و اوال 2آورده بود، یک عمر معلّم بود و 

هاي آنها داریم که رهرو و دنباله رو و حتّی بهتر از والدین باشند. چون عصر جدید است و وعده هاي حق تحقق پیدا نوه

اء میرسید یا از هرگونه اخبار مطلع کرده است. در زمان قدیم تلفن، موبایل و اینترنت نبود پس چگونه الواح به دست احب

میشدند؟ ولی االن ظرف دو دقیقه دنیا از هر پیشرفتی یا اتّفاقی آگاه میشوند. عالم یک وطن شده است و همه جا جاسب 

است. بیاد دارم روزي جناب پرویز روحانی در نطقی فرمود در پنج قاره عالم جاسبی داریم و این افتخار نیست؟ بنده 

دیدم در نقطه اي از عالم نیست که جاسبی پا نگذاشته باشد و با حسن نیت به خدمت عالم انسانی نپرداخته  تحقیق کردم

باشد. ما هر وقت منزل آقاي حق شناس یا آقاي قدرت اهللا روحانی میرفتیم آنها پنج هزار تومان به ما عیدي می دادند و 

ی گفتند مه لقا تو نوه عمه بدیعه ما هستی که افتخار آقا غالمرضا در آن زمان مبلغ قابل مالحظه اي بود. به خانم بنده م

بود و مصطفی تو هم آینده درخشانی خواهی داشت. این مطلب مربوط به آقایان روحانی نیست ولی عمل صالح آقاي 

هر جاسب مهندس حق شناس که بنده حقیر و علی اصغر قربانی پسر رعیت آنها و عباس نصراللهی را و یک نفر از اهل ظ

را سرکار گذاشته بود. حقوق ما را عین غریبه ها بدون پارتی بازي نوشته بود. روزي در عظیمیه کرج مشغول کار بودم و 

چون در جاسب شش کالس بیشتر مدرسه نبود، سواد بیشتري نداشتم ولی بنده را مسئول دفتر لوله گذاري جهت حقوق 

آقاي مهندس فروتن مقام باالتري از حق شناس داشت و به بازدید محل کار  روزانه کارگران و خرج و مخارج گذاشته بود.

روز است کار کرده است و حقوق ایشان فالن  15بنده آمد. نامه اي به مهندس حق شناس نوشته بودم که فالن کارگر 

ه را با صاد نوشته بودم مبلغ میشود و لطفاً دستور فرمائید حسابداري با ایشان تصفیه حساب نماید. حال یادم نیست تسوی

یا با سین. وقتی مهندس فروتن آمد، گفت تسویه را با سین می نویسند یا با صاد. سرم را پائین گرفتم و هیچ نگفتم. گفت 

تو هم بهائی هستی؟ گفتم بلی قربان. گفت چقدر سواد داري؟ گفتم شش کالس. گفت چرا درس نخواندي؟ گفتم ده ما 

 درس شبانه و بنویس اسم برو امشب. بکند کاري باید اطالع بی و بیسواد بهائی گفت. نداشت  کالس شش بیشتر از 

خوان. دستی بسرم کشید و گفت جوان بنده زردشتی هستم و سالم ترین و باهوش ترین مهندس اداره، مهندس حق ب

شبانه درس خواندن کالس شناس است. اهل رشوه و پارتی بازي نیست و هدفش کار صحیح است. گفت هفته دیگر کارت 

نفر افتخار کردم که  20هفتم را می آوري و اگر هزینه آن را نداري بنده به تو اضافه کار میدم. بنده قبول کردم و جلو 
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همشهري بنده آنقدر مورد اعتماد ایشان است. همین صداقت مهندس حق شناس باعث پیشرفت بنده شد و آقاي فروتن 

ه را به عضویت هیئت مدیر سندیکا، شرکت تعاونی درآورد و نماینده اداره در بیمه تأمین بنده را به اوج رساند. بند

اجتماعی در هر کار خیري که بود بنده امین او بودم. اسم بنده را یزدانی مصلح گذاشته بود و در هر کاري اختالفی بود 

اداره شد و بنده در خدمت او بودم. همیشه  بنده را میفرستاد تا مشکل را حل کنم. روح او هم شاد باشد که مدیر کلّ 

میگفت احباي یزد هم مانند شما جاسبی ها هستند. عسل از کندوهاي خودمان از جاسب براي ایشان آوردم و گفت 

مصطفی جان تا پولش را نگیري عسل را مادرم دست نمیزند. خالصه کالم حیف از رفتگان و یاد روحانی ها و مهاجري ها 

 زدانیی م خاطرات از برگرفته          است و همه خانواده هایشان در خارج قائم به خدمت اند.  در ایران خالی

 

 باغ آورده(طنز)

به محمد علی روحانی که از محمد عسلی برادر باغ آورده در جاسب یکی از بهترین باغ ها بود و دومی نداشت و متعلق بود 

هاي میوه جور و زاده مالجعفر جاسبی خریده بود و پر بود از درخت

واجور مخصوصا انگور و درخت گردو و چون این باغ وسط ده بود و 

نزدیک منزل روحانی ایشان بیشتر از حد به این باغ میرسید و چون نوه 

غیره زیاد بودند معموال کسی غیر از  و نتیجه و عروس و داماد و اقوام و

خودش و خانمش نن جان اجازه رفتن به این با غ را نداشت. و آرزوي 

 اکثر نوه ها این بود که سري به این باغ موقع میوه بزنند و از میوه هاي آن بخورند که معموال کم این اتفاق می افتاد...

 باشد.ه است خاطره اي از همین باغ میل شدنق اعالیی اهللا عنایت داستان زیر که از جناب 

 

 جاسب یباغ ھا   

https://www.30yaroon.com/zange-tafrih/4293954
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کرد. یک روز غروب نن جان به چندي بود که روحانی به شهر رفته بود و نن جان به تنهایی به همه کارها رسیدگی می

منزل ما آمد و گفت که نمیدانم چرا آق بزرگه هنوز از شهر بر نگشته و موشها 

 اگر  خورند... تو(عنایت)برند و میآورده تمام گردو ها را میو کالغ ها در باغ 

آنها را جمع و جور کنیم من که از خدا  که من کمک بیا فردا توانی می

کردم خواستم و راستش آن روز زیاد کاري هم نداشتم و فکرش را هم نمیمی

ه توانم در حالی که از تکه چنین شانس بزرگی نصیبم شود گفتم نه؛ من نمی

کردم که بتوانم به این باغ بروم ولی دل آرزوي داشتن این موقعیت را می

خواستم اشتیاق خود را به نن جان نشان بدهم. خالصه از نن جان اصرار و نمی

اي نداشت و من دنبال از من انکار. هرچه گفت گفتم نه. هرچه اصرار کرد فایده

د بروم و درخت گردوي باغ بهانه که خسته ام و وقت ندارم و جاهاي دیگر بای

آورده خیلی بزرگ است و این نوع درخت ها را زیاد تجریه ندارم. نهایتا نن جان با حال افسرده و غمگین بلند شد و گفت 

خیلی خوب حاال که به دلت افتاده که نیایی نیا. حاال باید بروم و یکی دیگر را پیدا کنم و بلند شد که برود دم در که 

آید کنی دلم نمیخواست در را ببندد و خداحافظی کند گفتم نن جان حاال که انقدر اصرار میینکه میرسید به محض ا

 که بدهد عوضت خدا داري پاکی قلب چه که بشوم فدایت الهی گفت جان نن. بادآباد  آیم هرچهکه نه بگویم. باشد می

 کمی چون.(باغ برویم هم با تا اینجا آیممی من و نرو تنها فردا فقط. من کمک آییمی و گذاريمی کنار را کارهایت همه

 می به میوه ها نکنم) گفتم چشم شما بیا اینجا ولی دیر نیا.رح است ممکن بروم تنها اگر که ترسیدمی

بیشتر شب را از خوشحالی و فکر بودن در باغ و صبح شدن نخوابیدم و قبل از سحر روانه باغ شدم و فورا رفتم سراغ انگور 

ها و چون هنوز هوا تاریک بود دیگر توجه نداشتم که آنها تمیز هستند یا نه، سوسک داشتند یا نه ... با شاخه و برگ 

یخوردم. خالصه آنقدر خوردم که باالي درخت رفتن که هیچ راه رفتن هم خوشه ها را گرفته و در دهان میگذاشتم و م

برایم سخت شده بود که دیدم نن جان مشغول باز کردن در باغ است و به کلندون(قفل پشت در باغ) ور می رود. فورا خود 

تن آنها که نن جان آمد را به باالي درخت رساندم و با یک گیجه(چوب بلند) شروع کردم به تکاندن گردوها و زدن و ریخ

خواستم زود بیایم و کارها رو زود تمام کنم گفت چجوري پاي درخت و گفت چرا صبر نکرده اي وتنها آمده اي . گفتم می

توي باغ اومدي تو که کلید نداشتی گفتم از دیوار آمدم و او گفت که از دیوار آمدن که خیلی سخت است گفتم با هر 

 ییهللا اعال تیعنا   
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ن پریدم در بین سوال و جواب ها در همین موقع یکدفعه شاخه زیر پایم شکست و از آن باالي مشکلی بود از دیوار پایی

درخت یک راست به زمین افتادم. نن جان فریادي کشید و خودش را روي من انداخت و هاي هاي گریه که دیدي چه 

به قلبش الهام شده بود که امروز  کردم. بچهغلطی کردم، دیدي بچه ام را کشتم. دیشب چقدر گفت نه و من هی اصرار می

گفت که دیدي چه خاکی به سرم شد، این چه کاري بود که دست خودم و نباید می آمد. نن جان در حال گریه و زاري می

مادرش دادم؛ در حین گریه و زاري و شیون و ناله بلند شدم. نن جان گفت سالمی، خوبی، چیزیت نشده. گفتم نه خوبم 

میگی؟ طوري نشده؟ نن جان گفت خدارا شکر، صد هزار مرتبه شکر. چه خوب شد که انگور  نن جان. گفت راست

 شد...نخوردي وگرنه اینطور که تو افتادي اگر انگور خورده بودي حتما شکمت پاره می

  

ه که به زور خریده و صاحب شده و غصب کرده اند و جزئی از خان است اسماعیل حاجی هاي بچه دست باغ این امروز

خوانند. موش ها و کالغ ها نه تنها گردو ها را بردند بلکه خود باغ را خودشان کرده اند و روزي پنج نوبت در آن نماز می

 سالم باالخره  نیز برده اند. تا کی به صاحبان اصلی آن پس بدهند خداوند عالم است. ما ها هر جوري از هر جا بی افتیم

 ...بود باغ این داستان هاصد از یکی این آري... شد خواهیم بلند

 

 )2محمد علی روحانی (داستان باغ آورده شماره 

مادرم تعریف میکرد که وقتی پدرش محمد کاظم در طهران در کارخانه حداد دچار حادثه شد و در جوانی از دنیا رفت، 

ساله بدون پدر و  18ماهه تا  6هشت بچه قد و نیم قد از 

سرپرست بودیم و براي مادرم قدسیه بی نهایت مشکل بود که 

به همه برسد. این بود که پدربزرگ مادري، محمدعلی روحانی 

فرزند آغالمرضا ما را همانند بچه هاي خودش زیر پر و بال 

گرفت. اگر تاکنون سرزمین جاسب مردي همانند آغالمرضا 

رش محمدعلی معروف به ندیده است. بعد از او تنها پس

روحانی از هر لحاظ پاجاي پاي پدر گذاشت و خصوصیات 

محمد  ،یو جواھر خانم روحان ،یروحان یمحمد عل ،یجواد ارشد دیس    
 دیو س یشمس هللا رضوان ،یامرهللا رزاق ،یرضا جمال دی(بچھ)، سیرضا جمال

 یمحمد رزایم
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 روحانی و انسانی او را به نحو احسن به ارث برده بود.

با اینکه او خود بیشتر از چهل نوه داشت، همیشه ما را مانند بچه هایش مواظب بود. مثالً وقتی براي قالی بافی در زمستان 

ه ما تا منزل او مملو از برف بود تا به اطاق او می رسیدیم یک به یک ما را قبل از شروع کار زیر به منزلش می رفتیم از خان

کرسی گرم می کرد و حتی دستهاي کوچک ما را در دستهاي خودش می گرفت و آنقدر نگاه میداشت تا گرم شود و اثر 

  سرما برود.

 و زراعت و کار رسم تمام و بودند باهم همیشه و داشت خان اهللا عنایت برادرمان به مخصوصی عالقه روحانی میان این در

 12یا  10ا سر آب باهم می رفتند. با اینکه بیشتر از ه شب حتی و بودند باهم روزها و داد می یاد او به را غیره و تجارت

ساله نبود ولی می خواست که هرچه زودتر عنایت اهللا مسئول و سرپرست خانواده شود چون خودش تقریباً پیر شده بود و 

زیاد اهل کار نبود و گه گاه ماجراهاي جالبی اتفاق می افتاد که خالی از شنیدن نیست. یکی از آنها را از زبان عنایت اهللا 

  خان بشنوید.

. زد می صدا را من داشت هرکاري بزرگ آقا گفتند می او به ها نوه همه که روحانی اواخر این که کرد می تعریف ایشان

 یک. فرستاد می من دنبال هم مردم با زدن کله و سر براي بود ده ارباب چون و کار و کشت کردن، درو آب، بستن براي

قاجون این گردوهاي درخت گردوي زمین سنگ آب همه رسیده است و باید جمع کنیم میتوانی فردا آ که گفت و آمد روز

آنجا برویم. گفتم آن درخت که بزرگ نیست و از پائین میشود همه را جمع کرد. گفت آنقدر که تو میگوئی هم کوچک 

گفت دیگر کاري از من ساخته نیست.  نیست و الزم است که کسی به باالي آن برود. گفتم پارسال که خودت جمع کردي.

توانم باال بکشم. گفتم در هرکاري مشکلی داشتی و یا میخواهی کاري را انجام بدهی این روزها پاشنه کفشم را هم نمی

صبر نکن و فورا مرا صدا کن و من مانند برق حتی اگر نوك درخت باشم فوراً حاضر می شوم. گفت شوخی نکن من هم 

خواهم چون بعضی اوقات چانه میزنی اما اگر فوري کنم. روزي حداکثر یک یا دو کار بیشتر از تو نمی مالحظه تو را می

قبول نمایی بسیار بیشتر سراغ تو می آمدم. من خوشحالم که ایشان تخفیف داده است و بعضی کارها را به من مراجعه 

یشان قبل از من رسیده بود. به باالي درخت گردو نمی کند. گفتم فردا می آیم. فرداي آن روز سر زمین حاضر شدم و ا

رفتم و شروع به ریختن گردوها کردم. بعد رو به آقا بزرگ کردم و گفتم کسی را صدا کردي تا بیاید و گردوها را جمع 

کند؟ گفت دیشب که گفتی درختش کوچک است، درخت کوچک به دو نفر احتیاج ندارد. خودت گردوها را پایین بریز و 

ن. گفتم شما چی؟ گفت حاال که شما مشغول هستی بگذار من هم به باغ بروم و به میوه ها و باغ سري بزنم و جمع ک
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خیلی زود برمیگردم. خالصه تمام گردوها را ریختم و بعدش جمع کردم و آقا بزرگ نیامد. همینطور منتظر بودم و اطراف 

است. باز به باالي درخت رفتم و از آن باال که اطراف را دید  را نگاه می کردم که دیدم چند گردو باالي درخت جا مانده

می زدم دیدم ایشان از دور در حال مراجعت است. به پایین درخت که رسید بسیار تعریف کرد که بسیار زرنگ و کاري 

چرا دیر هستی و آفرین باید به فکر یک جایزه برایت بودم. حیف شد که از دستم در رفت ولی دستت درد نکند. گفتم 

آمدي؟ گفت وقتی وارد باغ شدم دیدم سه نفر زن معروف، به نام هاي ملوك و خانم سلطان و ام البنی وسط باغ در میان 

درختهاي انگورها مشغول کندن و چیدن انگورها هستند. دو نفر از آنها از روي دیوار فرار کردند ولی مچ سومی، ام البنی را 

و زاري کرد که آقاي روحانی ما اشتباه کردیم و عصبانی نشو و داد و بیداد نکن. هرکاري گرفتم. ام البنی شروع به گریه 

 می خواهی بکن ولی عصبانی نشو و سر و صدا نکن.

از ایشان پرسیدم چه جالب تو چه کردي؟ گفت به ام البنی گفتم زنیکه برو خجالت بکش و هرکاري میخواهی بکن یعنی 

نم انجام بدهم و کاري از دست من ساخته نیست و نهایتاً او را رها کردم و گفتم برو چه. من پیرمرد چه کاري می توا

خجالت بکش. پیش خودم گفتم آقا بزرگ راست می گفت که همه کارهائی که از دستش ساخته نیست به من نمی دهد و 

ه نه خودش انجام داده است و نه خدا پدرش را بیامرزد که امروز بیشتر از دو تا کار نداده است و کار سومی که پیش آمد

  کسی را دنبال من فرستاده که برایش انجام دهم.

 

دست از باغ و جاسب و این دنیا کشید و به  1338محمد علی روحانی سال 

سراي جاودان شتافت و به اعلی مقامات جنان پرواز کرد و قبل از آن از میان 

همه بچه ها و نوه ها سید رضا جمالی را مسئول و وصی خود قرار داد و شنل 

و منشور روحانی که از پدر به ارث برده بود بر دوش او نهاد و بدست او سپرد. 

آخر عمر را شب و روز با او سپري کرد. خانه و امالك و اداره و باغها  سال 10

و تمام اسناد و مدارك را تماماً بدست او سپرد و راه و روش پدري و خویش 

را به او آموخت. سید رضا می نویسد با آنکه قدري تندخو و عصبانی مزاج 

ده ام که بود، هرگز کوچکترین تندي با من نکرد و بارها با چشم خود دی

و خانمش عزت خانم و خواھرش  ییهللا اعال تیعنا   وقتی بین اهالی اختالفی بود و براي یکدیگر از شهر مأمور و امنیه می آوردند. 
 دایشھال و و شیبھ ھمراه بچھ ھا ییاعال یملک
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او دخالت می کرد و قرض طرف بدهکار را از جیب خود میداد. مأمور مربوطه را به منزل خود دعوت میکرد و نهایتاً راضی 

حساب رسی و انصاف کوچکترین اجهافی به کسی او را روانه میکرد. اگر در زمینی که به رعیت ها اجاره داده بود و در 

نمی کرد حتی اگر مثالً یک بادام روي زمین افتاده بود آن را بر می داشت و روي شاخه آن درخت می گذاشت و می گفت 

نصف این مال رعیت است و من حق دخالت و برداشت همه آن را ندارم. از نوه ها و بچه هاي پسري رضایت کاملی که باید 

باشد، نداشت و بسیار توقع بیشتري داشت تا آنجا که حتی حوصله دیدن آنها را بعضی اوقات نداشت چه که براي  داشته

سال سید رضا در همان اطاقی که او و آغالمرضا  30خواست ولی آنها برنامه خودشان را داشتند. تا می” عزت بیزوال“آنها 

رخ داد و دور، دور  1357کرد، زندگی کرد. چراغ خانه آنها را طبق روال گذاشته روشن نگاه داشت تا اینکه فتنه زندگی می

  دیگران شد و همه کارها معکوس گردید.

 را آن اصلی در لگد با گویا اول. شد باغ یاراخت تمام صاحب کرد، می فرار آن دیوارهاي روي از روزي که سلطانی خانم

نکه احباء را عصبانی کند از خانم آغا امجدي و دیگران خواسته بود که حتی گاو و گوسفندهاي ای خاطر به بعداً و شکسته

خود را بیاورند و میان باغ ببندند و بچرانند و به یاد روزهائی که از روي دیوارهاي آن فرار می کرد، اقدام به خراب کردن 

 که ن و سوزاندن درخت ها، بچه هاي حاجی اسماعیل دیوارهاي آن کرد و بعد از شکستن در و خراب کردن دیوار و کند

 و بردند غنیمت به را آن نمکی مقداري فوقش یا کَمَکی قیمت به زور به بودند نمکی و فروش نمک و کوب نمک آنزمان در

 آن روي شودنمی قیمتی و نیست فروشی و خرید نیاکانش سرزمین و زمین و زادگاه و وطن به یکی عالقه. شدند صاحب

 آن دانسته و میداند.ذاشت و اگر روزي آنرا به زور از او بگیرند یا بخرند همیشه خود را صاحب اصلی گ

محمد علی روحانی غیر از این باغ و باغ هاي دیگر بیشتر از چهل نوه به جاي گذاشت. یک چراغ او چهل چراغ شد و هر 

چراغی از این چل چراغ، چل چراغی دیگر معاندین و مخالفین 

نهایت سعی و کوششان به آنجا رسید که در بشکند، دیوار خراب 

کن کنند و  کنند، رعب و وحشت خلق کنند، درختان را ریشه

بسوزانند ولی با چهل چراغ هاي او نتوانستند کاري بکنند. امروز 

بیشتر آنها در سراسر عالم فخر عالمند و نمک زمین. در میان آنها 

از اساتید دانشگاه تا نوابغ روزگار از افسران ارتش و اطباء 

بانیان انواع امور خیریه و کارهاي عام المنفعه مشهور و بنیان گذاران و مجریان رادیو و روزنامه و رسانه هاي همگانی و 

 مقدسھ یدر اراض یرضا جمال دیس  
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هستند. همه می گفتند که حیف از انسانی مانند روحانی که بهائی باشد. محمد علی روحانی سالها کدخدا و رئیس محفل 

 و ارباب محل بود و پدرم که ده سال با او در یک خانه زندگی می کرد، داستانها داشت و خاطرات گوناگون می گفت براي

 ابهت. نخواند بلند صداي با را مبارك جمال نامه زیارت و نایستد قبله به رو سحر موقع که ندیدم دفعه یک حتی سال  ده

 مناطق تمام در. بودند قائل زیاد احترام او براي و نداشتند توهین و تحقیر جزئت دشمنانش که بود طوري او جذبه و

گفتند حیف که روحانی انند او کمیاب بود و به این خاطر همه اغیار میهم انسانی محالت و اراك و کاشان و قم اطراف

بهائی است و متعلق به مذهب ناحقه است. سئوال اینجاست اگر مذهب حقه تربیت کننده افرادي مانند خانم سلطان و ام 

ها، مهاجري ها،  روحانی چون افرادي کننده تربیت اگر ناحق، البنی و احمد خاور و دخیل رجب و مذهب به قول شما

 یزدانی ها، رضوانی ها و غیره است البته این ناحق صد مرتبه از آن حق بهتر است. قضاوت با شما است.

 روحانیان مجمع اندر گویم                            وصف او حیف است با زندانیان

 غذ شودکا من هفتاد مثنوي                            گر بگویم وصف آن بیحد شود

 نگو تبریزي شمس از این از بیش                          فتنه و آشوب و خون ریزي مجو

 

 

 اهالی و اغیار نظر از چه و بهاییان نظر از چه جمالی رضا سید عملکرد نحوه خصوص در و سالها بعد شمس اهللا رضوانی 

جید او نگاشت تم و تحسین و توصیف در نامه و مقاله قصیده، صدها محل

 که به چند نمونه آن در ذیل اشاره میشود...

سید رضا در خاطراتش مینویسد که روز هاي آخر همه به سراغ من و 

شمس اهللا رضوانی آمدند و از ما خواستند که به عنوان رئیس محفل و 

مالقات منشی آن براي تعیین و مشخص کردن وضع بهاییان جاسب به 

خمینی برویم چه که بقیه از شماها تبعیت میکنند من علنا به آنها گفتم که من هیچوقت به مالقات ضحاك زمان خمینی 

 در که تصمیمی خواست نخواهم و نخواسته چیزي آخوند از  نخواهم رفت بقیه تکلیف خودشان را خود میدانند هیچ وقت

مراه عبداهللا اسماعیلی به دیدار خمینی ه به رضوانی اهللا شمس جناب که یوقت که چه نبوده بیجا که کرد ثابت مدت دراز

و بقیه علماي اعالم قم رفتند و وضعیت خودشان و بقیه را کتباً و شفاهاً به نظر آنها رساندند نه تنها تاثیري نداشت بلکه 

 یدر مسجداالقص یرضا جمال دیس  
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 بعد از آن مالقات وضع بدتر و بدتر شد.

د از ضحاك بخاطر تشبیه نامناسبی که کرده عذر خواهی کرد چه که سید رضا جمالی سالهاي بعد در نوشتجات خو

ضحاك اگر روزي دو نفر را میکشت این را ببین هر روز چقدر میکشد؟ ضحاك اگر دو مار داشت این را ببین که چه 

 مارانی را در جماران به دور خود جمع کرده است.

 یدیوان و دفتري و هست قلمی را زمانه        بله حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد
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 نقش بانوان در جاسب
حضرت  .اندداشته  یابیم که زنان در توسعه و پیشرفت جامعه نقش اساسی و بزرگی رابا نگاهی به تاریخ در می

 نازل جاسب بانوان از تن 60 افتخار به که لوحی در جامعه، در زنان نقش اهمیت شدن متذکر در عبدالبهاء

 نمایند.بدینگونه اعالم می آنها به را جامعه در زنان نقش ایفاي اهمیت این آنها، یکایک نام ذکر بر عالوه فرمایندمی

 

 

 هواهللا کروکان جاسب

 اماء اهللا علیهنّ بهاء االبهی

امۀ اهللا  )5(شمسیّه امۀ اهللا )4(امۀ اهللا ماهرخ )3(امۀ اهللا قدسیّۀ  )2(امۀ اهللا جواهرسلطان)1(امۀ اهللا فاطمه جان

امۀ اهللا )10(امۀ اهللا مرضیّه )9(امۀ اهللا خانم جان )8(امۀ اهللا صدیقه )7(امۀ اهللا سیّد نساء )6(سلطان خاور

امۀ  )16(امۀ اهللا معصومه )15(امۀ اهللا شهربانو )14(امۀ اهللا ماهرخ )13(امۀ اهللا جمالیّه )12(امۀ اهللا امّ لیال )11(طیّبه

امۀ اهللا صاحب  )21(امۀ اهللا خاتون )20(امۀ اهللا سکینه )19(امۀ اهللا خانم )18(امۀ اهللا سکینه )17(اهللا سروریّه

امۀ اهللا  )26( امۀ اهللا شمسیّه )25(امۀ اهللا گوهر سلطان )24(امۀ اهللا خدیجه )23(امۀ اهللا فاطمه نساء )22(جان

امۀ اهللا  )31(امۀ اهللا حوریّه )30(اهللا هاجر خانمامۀ )29(امۀ اهللا کوکب سلطان )28(امۀ اهللا فاطمه سلطان )27(خاور

امۀ اهللا زهرا  )36(امۀ اهللا ربابه )35(امۀ اهللا آرام سلطان)34(امۀ اهللا نازنین )33(امۀ اهللا بیگم )32(صاحب جان

امۀ  )42(حاجیهامۀ اهللا  )41(امۀ اهللا رقیّه )40(امۀ اهللا لیال )39(امۀ اهللا بی بی جان )38(امۀ اهللا خجسته لقا )37(بیگم

امۀ اهللا  )47(خانم امۀ اهللا نبات )46(امۀ اهللا فرخنده )45(امۀ اهللا سکینه خانم)44(امۀ اهللا جواهر )43(اهللا ماهرخ

امۀ اهللا  )53(امۀ اهللا بیگم )52(امۀ اهللا روحانیّه )51(امۀ اهللا بدیعه )50(امۀ اهللا زبیده )49(امۀ اهللا شهربانو )48(هاجر

امۀ اهللا )59(امۀ اهللا سعادت )58(امۀ اهللا عزّت )57(امۀ اهللا صغري )56(امۀ اهللا مریم )55(اهللا ماهرخامۀ  )54(منوّر

 )60(نصرت
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 هواهللا

اي کنیزان عزیزان جمال ابهی در کور سابق رجال بر نساء فائق بودند و ذکور بر اناث غالب لهذا اماء رحمن چندان  

سنوح رحمانی شامل عالم انسانی است. خواه ذکور و خوان اناث بلکه نساء حکم مکلّف نبودند امّا در این دور روحانی 

رجال یافتند پس باید ربّات الحجال گوي از میدان رجال بربایند یعنی ترتیل آیات توحید کنند و بیان اسرار کتاب 

عفّت نجوم ساطعه افق مجید آیات معرفت اهللا گردند و بیّنات محبّت اهللا آللی صدف عصمت گردند و دردانه دریاي 

تقدیس شوند و سرج المعه ملکوت تنزیه به روحانیّتی مبعوث شوند که جهان امکان را نورانیّت آسمانی بخشند و عالم 

ناسوت را معرض اسرار ملکوت کنند تا مأل اعلی به ستایش زبان بگشایند و توصیف و تحسین کنند و علیکنّ التّحیّۀ 

 .والثّناء

 ع ع

 
 همسر آغالمرضا   (1)

 دختر رین العابدین   (2)

 دختر جواهر السلطان همسر محمد کاظم اعالیی  (3)

 همسر آقا جمال غفاري (پسر آقا سید محمد که از وادقان آمده بودند)  (4)

 همسر رحمت اهللا یزدانی (5)

 همسر شمس اهللا یزدانی  (6)

 همسر سید عباس، مادر آقا یداهللا نصرالهی   (7)

 دختر میر ابوالقاسم و همسر علی محمد رفرف  (8)

 دختر سید محمود سید غفار همسر سید حسن مسعودي (9)

 یکی از دختران اسماعیل و نوه مشهدي و همسر شمس اهللا یزدانی  (10)
(11) 

 همسر ذبیح اهللا مهاجري  (12)

 دختر فرج اهللا خان،  (13)

 دختر میرزا حسین   (14)

 همسر اسماعیل پسر مشهدي حسنعلی  (15)
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 همسر محمد علی ناصري، دختر ماه رخ  (16)

(17)  

 زن دایی علی اکبر  (18)
 همسر محمد اسماعیل فرزند مشهدي (19)

 همسر صدرالدین(صدري) (20)

 همسر دایی محمد رضا  (21)

 دختر دایی محمد رضا، ازدواج نکرده  (22)

 همسر ضیاءاهللا مهاجر و دختر دائی علی اکبر  (23)

 مادر شکراهللا رضوانی( مادر بزرگ شمس اهللا رضوانی)  (24)
 دختر استاد علی اکبر رزاقی  (25)

(26)   

 یکی از دختران مشهدي حسنعلی  (27)
 همسر مشهدي حسنعلی  (28)

 (دختر بزرگ مشهدي حسنعلی، مادر حوریه خانم(همسر عمو هاشم) و نازنین(همسر الیاس  (29)

 همسر مشهدي حسنعلی  (30)

 دختر عبدالرزاق همسر حبیب اهللا مهاجر  (31)

 یکی از دختران مشهدي حسنعلی  (32)
 همسر محمد تقی  (33)

 نوه مشهدي حسنعلی  (34)
 یکی از دختران زین العابدین، مادر سید رضا جمالی  (35)

 یکی از دختران زین العابدین  (36)
 مادر خوشفکران همسر محمد نصیر  (37)

 دختر میرزا صادق معتقدي  (38)

 مادر عبدالرزاق، همسر استاد علی اکبر، دختر آقا محمد برادر مشهدي  (39)
 دحتر سید قاسم نوه سید مسعود  (40)

 همسر اول عبدالرزاق مادر علی امراهللا رزاقی  (41)

 دختر استاد علی اکبر همسر فضل اهللا وجدانی  (42)

 همسر عمو جواد برادر آغالمرضا  (43)

 دختر سید مصطفی همسر استاد عباس سلمانی (44)
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 دختر استاد علی اکبر زوجه اول عمو مهدي ناصري(عم مدي)  (45)

 همسر اول سید جواد  (46)

 همسر حاج خلیل  (47)

 همسر محمد ابراهیم فرزند مشهدي حسنعلی  (48)

 همسر حاجی حسنعلی درویش  (49)

 یکی از دختران اسماعیل و نوه مشهدي  (50)
 همسر فرج اهللا، خواهر محمد علی روحانی  (51)

(52)   

 دختر مال ابوالقاسم کاشی  (53)

 همسر سید رضی مسعودي  (54)

 نوه عبدالوهاب صادق  (55)
(56)   

(57)   

 یکی از دختران زین العابدین  (58)
 یکی از دختران زین العابدین  (59)

 دختر محمد تقی همسر نعمت اهللا یزدانی(پسر مشهدي)  (60)
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 خاطرات شنیدینی)زنگ تفریح (

 طنز تلخ (شکراهللا صادقی)

خواند شکراهللا صادقی شب و روز در مسجد در حال خواندن دعا و قرآن بود و صداي بدي نداشت و چون پشت بلندگو می

رسید و آنقدر بلند بود که توي ده که هیچی ها میصداي او به تمام خانه

رسید. چند تا دعا در جمکران و یا حتی تا چند کیلومتر دورتر هم می

آمدند به او یاد داده بودند. هیچ کس ب میتوسط شیخ هایی که به جاس

گفت و المؤمنین و خواند فقط وسط دعا هی میفهمید که او چه مینمی

 چیزي که زدندمی حدس مردم المؤمنات و المسلمین و المسلمات. که 

 و بود گذاشته شکلی توپی ریش. مسلمین و مؤمنین با دارد ربط که است

از یک  خالصه. است خواندن نماز و وضو آماده یعنی که زده باال هاآستین و پیشانی در مهر عالمت و دست در تسبیحی

ها را جلب کرده مؤمن نمونه واقعی ظاهري چیزي کم نداشت و کار خودش را خوب بلد بود و بدین وسیله اعتماد خیلی

 بود.

رفها پر از قمه و قداره و شمشیر و  رفتی توي اطاق خوابش تماماش میاین وضع او در مسجد و محل بود. اگر به خانه

خواهد وقتی صاحب زمان پرچم بود. وقتی یکی از احبا پرسیده بود این همه اسلحه و شمشیر براي چیست گفته بود می

 آمد در رکاب او شمشیر بزند و جزو لشگریان حضرت شود.

اد به لشگریان یزید که به خیمه امام حسین دشد و بعضی از این شمشیرها را میها در نقش شمر ظاهر میدر تعزیه خوانی

حمله کنند. وقتی به او گفته بودند زیاد منتظر امام زمان نباش او آمده و تو خواب هستی، گفته بود این حرفها چیه بروید 

 دنبال کار خودتان.

تا لیوان  20تواند یاي داد که هیچ کس مثل من نمیک روز جلوي حسینیه شاهد مسابقه دادن او بودم. پیشنهاد مسابقه

گفت این تنها هنرش نیست. قبالً در یک مسابقه آب بخورد و شروع کرد به خوردن. یادم نیست چند تا خورد و می

جریب امالك بهائیان که  20دانم ولی تا لیوان آب یا تخم مرغ نمی 20تا تخم مرغ بخورد. درست یا غلط از  20توانسته 

 کرد راحت و آسوده خورد و چند تا لیوان آب هم رویش سر کشید.ي میمال روحانیها بود و او کشاورز

 طنز تلخ   

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1067631
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ها را جلب کرده بود تا آنجا که وقتی به هر حال با ریش و دعا و تعزیه خوانی و دست آخوند بوسیدن تقریباً اعتماد خیلی

در کروگان نبوده، باید به شود و چون دوا و دکتري خانمی به نام صاحب(دخترابوالقاسم شاه از مسلمانان محل) مریض می

 رفت.وسکنقون می

کند که باید بروم دکتر و دست و پا به این قرآن خوان نمونه در مسجد مراجعه مییک زن فقیر و بیچاره و بیوه و تنها و بی

از تر گوید غصه نخور هیچ کس بهتر و مطمئنتوانم بروم چکار کنم کسی را سراغ نداري کمک کند. او هم میتنها نمی

خودم سراغ ندارم. در کار خیر انسان باید از همه پا جلو بگذارد. انسان اگر نتواند به مردم خدمت کند مخصوصاً به مریض و 

 آیم دنبال تو که برویم دکتر.اي دارد. عبادت به جز خدمت خلق نیست. فردا منتظر باش میبیچاره چه فایده

به منزل او رفته که بغل خانه مسیّب قربانی و اوس عباس بود و از آنجا از  جناب شکراهللا شکر خداي را به جاي آورده اوّل

ها رسند و از آنجا از وسط بیابانماله می ها اوّل به سورنگون رفته و از توي هرازجان رد شده به رودخانه پیرهزیر باغ اربابی

گوید خداوند انشاهللا عوضت بدهد و او می کند و صاحب خانم صدها دعا و تشکر کهبه وسکنقون رفته و دوا و دکتر می

کند به صحبت و تقاضاي صیغه؛ که اکیداً صاحب اي. در راه برگشت او شروع میاختیار دارید خانم؛ هنوز کجایش را دیده

گوید مرد خجالت بکش من پسر بزرگ دارم حاال بروم دنبال این کارها. این چه تقاضائی است کند و صاحب میقبول نمی

گوید که مبادا به کسی بگوئی. صاحب ماله نزدیکی هرازجان با زور به او تجاوز کرده و می الخره در وسط رودخانه پیرهو با

اید گردد سر کوچه و بازار موضوع را به همه گفته که اي مردم چه نشستهدید وقتی به ده بر میکه خواب آن را هم نمی

دیگر حاجی شده و به خانه خدا برود و بعداً در لشگر صاحب زمان شمشیر  که این شب و روز دعاخوان که قرار است سال

 اي به من کرده و چه شیطانی است.بزند چه حمله

پرسند تو قرار بود در رکاب صاحب زمان شمشیر بزنی چرا به رکاب صاحب خانم شمشیر زدي. او وقتی از شکراهللا می

گویند صیغه کردي او را طبق شرع حنیف اسالم صیغه کردم. به او میگوید الکی است گوید که این ضعیفه هر چه میمی

کردي. ثانیاً این ماله زیر آفتاب، حاال اگر وسط کار سیل آمده بود چکار می جا قحطی بود تو بیابان وسط رودخانه پیره

ثالثاً شاهدي باید باشد روي گیرد. بیچاره مریض بوده و طبق قوانین اسالم عزیز به مریض حرجی نبوده و قانونی قرار نمی

این همه سنگ و خار و خاشاك غیر از موش و مار و ملخ چه شاهدي بوده. رابعاً اگر صیغه کردي چرا تهدید کردي که باید 

 پنهان کند و به کسی نگوید.

لی به شود و یک سر با چوب و چماق به سراغ صاحب خانم رفته و کتک مفصطیبه خانم همسر شکراهللا خان خبردار می
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 زند که چرا شوهر مرا اغفال کردي و چرا بین این همه آدم ها به او رو انداختی؟زن بینوا می

کرد و زخمهاي سر و صورتش را نشان مادرم صاحب خانم یک روز براي بردن آب به آبنار آمده بود و هاي هاي گریه می

گفتی که این همه حرف و حدیث و ه گفتی اگر نمیداد که چه بالئی سرش آمده، مادرم به او گفت اصالً چرا به هممی

شد. گویا شکراهللا در خانه هم کتک مفصلی از دست خانم خورده بود. زن آبروریزي و اختالف و کتک کاري درست نمی

فهمیدند و آبرویم که شدم که باالخره همه میگفتم که بدتر بود، دو ماه سه ماه دیگر اگر حامله میبینوا گفت اگر نمی

 گفتند که این کار با رضایت خودت بوده است.بیشتر ریخته شده بود و آن وقت همه می

باالخره بزرگان ده جمع شده که احقاق حق کنند و موضوع را فیصله دهند و اخذ غرامت کنند که در جلسه شکراهللا 

رودخانه معروف که هزار ساله نام  گوید چیزي نشده چه غرامتی چه مجازاتی. حاال هر اتفاقی افتاده به نفع او شده یکمی

گویند صاحب ماله. تازه باید یک ماله حاال هم تغییر اسم داده و به نام این خانم شده و حالیه میگویند پیرهآن را مردم می

گردد مسجد به دعا و نماز خواندن و مؤمنین و مؤمنات گفتن چیزي هم بدهد که اسمش جاودانه شده. و بعد از این بر می

بوسیدن دست آخوندها و تیز کردن شمشیرش که اگر صاحب زمان ظاهر شد در رکاب امامش شمشیر بزند که باالخره  و

شوند به امامش هم ظاهر شد و شمشیرها را برداشته و به اتفاق برادرش علیرضا و گروهی دیگر سرازیر می 57در سال 

ز آخر همین شکراهللا و علیرضا با گروهی ریختند و ما را نویسد که روخانه بهاییان. آقا رضا جمالی در خاطراتش می

 ."یا مرگ یا مسلمان و اگر نه امروز باید یکی اینجا کشته شود" دادندمحاصره کردند و فریاد زنان شعار می

 چند سال پیش به دیدار او رفتم و قریب یک ساعت با او بوده به علت خشک سالی شدید از کمی آب و از بین رفتن مزارع

ها تراشیده و ناامید از امام زمان خودش شده بود. کرد. گویا شمشیرش شکسته کتاب دعایش گم شده و ریششکایت می

خورد دیگر کاري از دست به او گفتم که راه چاره فقط دعا است. خداوند باید کاري بکند گفت اي بابا دعا به چه دردي می

 آید.دعا هم بر نمی

 احمد نراقی باشد. گفتم دعاي او دیگر چه نوع دعائی بود. گفت او یک روز در حال رفتن به دعا هم باید مثل دعاي مال

مستراح بود که مقلدین دورش را گرفتند که خشک سالی دمار از روزگار ما درآورده کاري بکن. او براي دعا سر به آسمان 

باران سرازیر شد و دنیا پر از آب شد. دیدم هنوز هم اش را سرنگون کرد و با این کارش از زمین و آسمان کرد و بعد آفتابه

گویند وقتی در سال شناسم که چنین کراماتی نداشته است. میبسته به بند خرافات است آن مال احمد نراقی که من می

یدنش هاي نراق و به همه سفارش کرده بود که مبادا به دآن بیماري وباي معروف آمد از کاشان فرار کرده به کوه 1245
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گوید بیشتر از هزار رود و میبیایند. حتی اگر همه هم مردند کاري به کار او نداشته باشند تا نهایتاً پیرزنی به دیدن او می

اند کاري از اند که مردهگوید مردهاي و او میاند تو توي این کوه آمده و قایم شدهنفر از مقلدین و دوستان معروف تو مرده

شود و معجزه و کرامتی حتی براي و خودش هم بعد از چند روز از مرض وبا روانه سراي باقی می دست من ساخته نیست

دهد. او کسی بود که تمام شهرهاي آباد و ثروتمند شمال را در جهاد با روسیه به باد داد. دستور خودش هم نشان نمی

را دچار بدبختی و نکبت کرد. داستان قرارداد جهاد داد و در اواسط جنگ فرار را بر قرار ترجیح داد و ملت و مملکت 

چاي و شکست ایرانیان همه زیر سر این مرد از قول مردم مؤمن بود که هنوز شکراهللا و دیگران اسیر خرافات او ترکمن

هستند. خودش که هیچ، پسرش مالمحمد نراقی دشمن الد امر بود و فتوي قتل مالجعفر جاسبی پسر خاله خودش را داد 

تواند جات باب عربی هستند و به این دلیل او نمی با مالحسین روبرو شد از مالحسین پرسید چرا بعضی از نوشته و وقتی

بر حق باشد در صورتیکه خودش کلی کتاب نوشته همه به عربی حتّی یکی از آنها به فارسی نیست. شما قضاوت کنید 

  درجه حیله و دورویی این پدر و پسر را.

 

 )ئیداستانی از جناب عنایت اهللا خان اعال (حدیث خوب و بِد ما نوشته خواهد شد

و این مخصوص فقرا نبود. حتی اعیان و مثالً ثروتمندان هم وضع تا دو سه نسل پیش و قدیما زندگی بسیار سخت بود 

گفتند در جاسب ارباب حسین وضعش از همه بهتر درستی نداشتند. می

است. یکی که از نزدیک زندگی او را دیده بود پرسیده بود چرا به شما ارباب 

گویند نیست گفته بود از بس گویند دم دستگاه شما آنطور که مردم میمی

 گویند ارباب.دم گدا هستند به من میمر

خواسته، دولت آمریکا درخواست ایران را رد دولت ایران چند میلیون وام از دولت آمریکا می 1342حتی زمان شاه سال 

خواندیم، وقتی صحبت از کند که ممکن است دولت ایران نتواند پس بدهد. وقتی من دبستان بودم و جغرافیا میمی

گفتم شد بیشتر صادرات ایران پشم و روده و پوست و پسته و قالی بود. من که بچه بودم پیش خودم مییصادرات ایران م

شود کشور را اداره کرد. این بود که در دهات و شهرها اکثر مردم با فالکت که با پشم و روده و مغز گردو و پشم که نمی

 آمدم، قم به بار اولین براي 1343 سال در وقتی .بیچاره و فقیر و معیوب و کچل و کور از بود پر کردند وزندگی می

  .رفت راه شدنمی آن اطراف و صحن نزدیک. بود گدا قم خیابانهاي تو چقدر کردم تعجب

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/8690687
https://76628107-126774207884384239.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://76628107-126774207884384239.preview.editmysite.com/editor/main.php
http://www.30yaroon.com/jasb-blog/4491321
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روها پُر بود از مریض و گدا که روي زمین افتاده بودند. در حوزه علمیه با این همه علماي اعالم و دانشمندان تمام پیاده

مثال به نام هیچ اختراع و اکتشافی نبوده تا مردم جاهاي دیگر که هیچ حتی خود شهر را از فالکت و فقر نجات بدهد 

ادراتش آخوند است و بالمآل خرافات، وارداتش مرده و گدا و موجودیش تنها درباره حوزه علمیه از قدیم میگفتند که ص

 ازدیاد و نفت قیمت رفتن باال خاطر به گداها از و بود شده عوض چیز همه برگشتم که بعد سال چند شپش است. 

 .نبود خبري آن صادرات

 .نیست شنیدن از خالی که کردمی تعریف اعالئی خان اهللاعنایت جناب را زیر داستان

شد از اواخر مهر وضعی نداشتند. زمستان که می اهالی بیاورد، جاسب به را بافی قالی مهاجر اهللاسیف جناب اینکه از قبل

رفتند و علت ها نبود. اکثر مردان از ده به شهر میماه تا نوروز هیچ کاري در ده نبود و غذا به اندازه کافی براي زن و بچه

و پول و مزد و  دادندکردند فقط غذاي آنها را میرفتن بیشتر این بود که سربار خانواده نباشند و در شهر هر جا کار می

کردند و تنها چیزي که براي مواجبی در کار نبود و اگر بود بیشتر از خرج غذا نبود و معموالً همگی شب عید مراجعت می

 آوردند فوقش یکی دو تا نون بربري یا سنگک یا چند تا قوطی خالی براي انبار حبوبات و غیره.خانواده می

ها مشغول قالی بافی بودند و کارهاي خانه و دامداري را در ض شد. زنها و بچهوقتی قالی بافی به جاسب آمد اوضاع عو

 رفتند.دادند و دیگر کمتر به شهر براي کار میزمستان مردان انجام می

آورد. تا اینکه یک سال کرد معموالً یکی دو عدد نان با خودش میکرد که شب عید پدرم که مراجعت میایشان تعریف می

با خودش یک دست فنجان قشنگ که روي آن عکس ناصرالدین شاه چاپ شده بود با خود آورد و طبق وقتی برگشت 

آمدند و از پدرم پرس و جو که چه خبر، پدرم پس از مقداري معمول همگی براي عید دیدنی و دید و بازدید به خانه ما می

ن کار را بارها و بارها تکرار کرد و به این صورت بود داد و ایآورد و نشان همه میشد و جعبه فنجان را میگفتگو بلند می

رفت روي رختخواب و بعد روي طاقچه و از ته رف با زحمت جعبه را بر آمد میکه آن را توي رف گذاشته بود. هر کس می

کی باز و کرد. کاغذها را یکی ینشست و جعبه را باز میگشت روي لحاف پاي طاقچه و میداشت و از روي طاقچه بر میمی

 گذاشت.داد و بعد از مالحظه دوباره جعبه را بسته و به همان منوال ته رف میآن را نشان مهمان می

ها بار رفت روي لحاف، روي طاقچه، ته رف و از صبح تا غروب اکثر اقوام و بستگان آمدند و این کار پدرم بود. بارها شاید ده

و خسته شده بود با پرخاش و عصبانیت به پدرم گفت بس دیگه مرد با این  برگشت و تکرار کرد. آخر روز که مادرم عاصی
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 گرفته حالش کلی به حرف این شنیدن با که پدرم .نداره تعریف اینقدر که این هنري که کرده اي و به تندي گفت:

کرد و مثل  صبر لحظه چند و گذاشت پیشانی روي را دستش گذاشت زمین را چاي بود، خوردن چاي مشغول و بود شده

 گفت:اینکه با خود می

 )مولوي( هزار صد سی چون هست گرانی در                               یک جفا از خویش و از یار و تبار 

یک دفعه بلند شد و رفت روي لحاف بعد روي طاقچه و قد کشید و جعبه فنجان را از ته رف برداشت و آمد پائین و رفت 

باز کرد و از طبقه دوم اطاق آن را به طرف بیرون که جاده عمومی بود پرت کرد و همه آنها پول طرف پنجره و پنجره را 

 پول(تکه تکه شدن از شکستن) شد و این بود نتیجه پنج ماه کار در شهر.

 بود کار مشغول که حداد کارخانه در. برنگشت عید براي دیگر رفت، طهران به که شمسی 1318 در سال بعد یعنی سال 

تا بچه قد و نیم قد منتظر او بودیم، خبر  8حسب تصادف و سقوط آهن از بین رفت و شب عید که همه با هزار اشتیاق  بر

آوردن که محمد کاظم از بین رفته. عید ما به عزا تبدیل شد. تمام احبا و دوستان و حتی اغیار به خانه ما سرازیر شدند و 

رفت و در آن میان ناله مادرم از همه بلندتر که در ناله و شیون بود که به هوا میزدند و گریه و زاري و به سر و صورت می

 خواند.زد بلند نوحه میحالی که به سر و صورت می

 آئیمی کی شد تمام عالم گل                                  آئیخودت گفتی که فصل گل می

سرائی و با الي انگشتانم با یک چشم شاهد این نوحهگذاشته و از البهو من هم در حال گریه دو دستم را روي صورتم 

گفتم چه خوب بود، قبل از اینکه دیگر دیر شود قدر هاي سال گذشته مادرم بودم و با خود میچشم دیگر شاهد حرف

یش زبان همدیگر کردیم و از ایراد و توهین و تحقیر و ندانستیم و به همدیگر بیشتر محبت میهمدیگر را بیشتر می

 کردیم.خودداري می

 است دیوانی و دفتري و قلم را زمانه                     چه که حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد

براي جلسه تذکر بعضی از متعصبین مسلمان به منزل ما نیامدند. این بود که در مسجد پاچنار جلسه تذکري براي آنها و 

اهللا مهاجر با صداي بلند و رسا مناجاتی در کمال روحانیت و حزن خواند و تمام آنها در موقع احبا گرفتیم و جناب حبیب

 تالوت سرآ پا گوش به مناجات بودند که باعث تحسین و تذکر و تعجب بسیاري از اغیار شد.

 ماهه شش اعالئی عبداهللا آنها کوچکترین که دختر پنج و پسر سه گذاشت یادگار به فوت موقع دمحمد کاظم هشت فرزن

 او یاد به و شدمی پدرشان داستان از صحبت که وقتی بعد سال هفتاد تا حتی سال سالهاي تا او هاي دختر.  بود

https://www.30yaroon.com/treeheritage.html
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افتادند. نگارش جزئیات این وقایع که گرفت و ناخوداگاه به گریه میآنها را فرا می شدیدي اندوه و حزن افتادندمی

 نه از قلم کسی ساخته است و نه در حیطه و حوصله این مقاله است. "یکی داستانی است پر آبِ چشم"خود

 وید همیج چه اندر گل زیر به                                       که داند که بلبل چه گوید همی 

 دوسی)فر( یادگار  زو ناله جز به ندارد                                            همی نالد از مرگ اسفندیار 

 

 ایران در زمان ظهور 

 اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه به نقل از خاطرات حاج سیاح

میالدي، یک جهانگرد، و نخستین ایرانی است  1836قمري/ 1252میرزا محمد علی محالتی ملقب به حاج سیاح متولد 

 .که رسماً تابعیت ایاالت متحده آمریکا را پذیرفت

هنگامی که با اکثر ایرانیان صحبت از ظهور حضرت بهاءاهللا به عنوان منجی و 

 ما اسالم در که  شود، جواب آنها این استفرستاده جدیدي از طرف خداوند می

کنیم که الزم باشد بهاءاهللا آن را کمبودي احساس نمیریم و هیچ دا چیز همه

به  بیاورد . حال سوال از این آقایان این است که زمانی که حضرت بهاءاهللا آمد

 ؟ما بگویید که چه داشتید

) آیا امنیت فردي و اجتماعی داشتید و تمام راه ها و شهر ها در امن و امان 1

 کرد؟بودند و کسی به حق کسی تجاوز نمی

 ) آیا عدالت اجتماعی و سیستم قضایی درستی در کشور وجود داشت؟2

 ) آیا بهداشت و رفاه عمومی برقرار بود؟3

 شد؟) آیا تساوي حقوق انسانها رعایت می4

 ) آیا سیستم حکومتی و انتخاباتی بر پایه آزادي بود؟5

 د؟% مردم بیسواد بودن99) آیا آموزش و پرورش همگانی وجود داشت یا اینکه 6

 ) آیا استعمار و برده داري و سیستم ارباب و رعیتی وجود نداشت؟7
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 ) آیا امور مالی و خزینه دولتی و مالیات ها آنچنان درست برقرار بود که باعث شود دولت محتاج بیگانگان نباشد؟8

 ) و بسیاري از آیا هاي دیگر9

خاطرات حاج سیاح در توصیف وضعیت اسف بار زمان  توانید در مقاله زیر که برگرفته ازجواب همه این پرسشها را می

توانستم در ایران نویسد که با دیدن این اوضاع مجبور به ترك وطن شدم چون نمیباشد، بیابید. خود ایشان میقاجار می

قعا ما همه بمانم و این اوضاع را ببینم و تحمل کنم.از این رو بعد از مطالعه خاطرات حاج سیاح خود قضاوت کنید که آیا وا

 چیز داشتیم و احتیاجی به ظهور منجی در آن زمان و شرایط مذکور ایران وجود نداشته است؟

 

 اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه

شود مختصري است از وضع اجتماعی مردم در دوره طویل سلطنت این پادشاه، از آنها که خود آنچه در زیر دیده می

اینکه من در طهران از موقعیت و احترام خاصی برخوردار بودم و شاه لطفی نسبت به من داشت  ایم. باایم و یا شنیدهدیده

زنند و به واسطه عدم وجود قوانین و یا هاي عده معدودي دست و پا میتوانستم ببینم هموطنانم در زیر چنگالولی نمی

ند جرأت تظلم و دادخواهی داشته و خود را از تواکنند پیرو آنند هیچکس نمیاجرا نشدن صحیح قانون شرح که ادعا می

ستم ایمن گرداند. بدین جهت نتوانستم مانند دیگران چاپلوسی نموده و به نوائی برسم بلکه تا آنجا که مقدورم بود در 

محافل مختلف از وجود قوانین در ممالک فرنگ و رفاه مردم آن ممالک به سبب اجراي صحیح قوانین خودشان صحبت 

دانستم وجود او براي بیدار کردن مردم به خواب رفته ایران مؤثر نمودم، به هر کس که میترقی آنها را گوشزد میکرده و 

الدین را براي اولین بار به ایران دعوت کردم، است کمک نمودم. کما اینکه من هم از کسانی بودم که آقا سید جمال

وانست با مالیمت حرف بزند ولی وجود او براي روشن کردن ذهن تپروائی و شجاعت خاص خود نمیهرچند که سید با بی

رسید و کارهاي دیگر که شرح آنها گذشت و مردم غنیمت بزرگی بود و همچنین توزیع روزنامه قانون که به من می

 ام.االمکان وظیفه خود را انجام دادهخوشحالم که حتی

شمسی به تخت سلطنت جلوس کرده و  1226مري برابر با هجري ق 1264شاه در سن هفده سالگی در سنه ناصرالدین

شمسی واقع شده پنجاه سال  1275قمري برابر با اردیبهشت  1313قعده سنه قتل او به دست میرزا رضاي کرمانی در ذي

ز به کامرانی مشغول بود. پیش از جلوس او به واسطه اینکه پدرش محمدشاه مبتال به مرض نقرس بود و غالباً مریض و ا

خبر از امور دولتی که جز طلبگی در مدرسه و داخل خبر و امور تفویض شده بود به حاجی میرزا آقاسی ترك بیکارها بی
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دانست، امور مملکت مختل شده بود و در اوایل سلطنت او در داخله شدن بزي دراویش و اهل خیال و حال چیزي نمی

یاغیگري ساالر معروف در خراسان بود و طلوع طایفه بابیه و اغتشاش  ها روي داد که بزرگتر آنهابعضی شورشها و مخالفت

ایشان در اطراف مملکت از قبیل تبریز و اصفهان و خراسان و مازندران و قزوین و زنجان و سایر جاها که فتنه ایشان باال 

از شروع ترقی و تمدن و گرفته بود. اما در خصوص خارجه از زمان فتحعلی شاه که نه تنها ایران بلکه تمام شرقیان 

گیري که اختراع شده و از نفوذ تجارتی و رفت و آمد گیر اروپائیان بالکلیه غافل و از ترتیبات عالمجهانگیري و حرص عالم

خبر بودند و به حسب عادت به ترتیب قدیم سفراء و قونسولها و فریب و اظهار دوستی و حیله و نفوذهاي معنوي بالکلیه بی

وفائی و حقوق شکنی را لوحی و مردانگی خود عهد دروغی و فریب حرف و اظهار دوستی بالحقیقت و بیدهبه واسطه سا

اصل و دانستند. کم کم بعد از رفتن قفقاز به تصرف روس با اظهارات دوستانه و معاهدات آدم فریبانه و تهدید بینمی

صاحب شروع شده با حیل و فریب هر روز از در ایران بیمحل، نفوذ روس از طرفی و نفوذ انگلیس از طرف دیگر تطمیع بی

کاستند و این سالطین و درباریان ایشان تا اواسط عهد قوه علمی و لشگري و صنعتی و تجارتی و ثروتی ایران می

د بلکه روشاه هم ابداً ملتفت نبودند که کم کم بنیاد ایران را تزلزل عارض شده و این مملکت رو به انهدام میناصرالدین

مشغول بودند به اجراي شهوات نفسانیه و حفظ جالل و صورت سلطنت و اقتدار. بالجمله این باب پولتیک خارجه که ایران 

خواهد. این پادشاه را خداوند به مدد اقبالی که قدر آن را دانست و نداشت و االن هم ندارد شرح دیگري میپولتیک نمی

خان امیرکبیر را به او پیشکار و وزیر داده بود بزرگ عاقل کافی خیرخواه، میرزا تقی ندانست باد بار کشانید، یک نفر مرد

شد. دادند شروع خود را به اتمام برساند. یکی از بزرگترین رجال عالم از امثال بیسمارك شمرده میکه اگر او را مجال می

و حمامی متصل باغ بود که دري به باغ داشت و  این مرد بزرگ را هوشی داشت. او هم با عزت الدوله در همان باغ بودند

دري به بیرون. میرزا آقاخان که صدراعظم شده بود از بد فطرتی که داشت راحت نبود که به اندك وقت کارهاي غلط و 

کفایتی او سبب شود معزولش کرده امیر را بیاورند. پس کمال جهد را کرد تا به کمک مادر شاه از شاه حکم قتل بی

خان که این هر دو غرق احسان امیر شده بودند. حاجی یر را گرفت و حکم را داد به همان رفیق خودش حاجی علیامیرکب

فرستد نزد خان چاپاري به کاشان رفته یک کاغذ حبله که از طرف شاه براي احضار امیر به تهران نوشته شده بود میعلی

دانسته عزت و چون می» ه را پوشیده به طرف طهران حرکت کنید.به حمام تشریف بیاورید تا خلعت شا«گوید: امیر و می

نشیند لذا با دستخط به حمام آمده و همانجا گذارد و در سر حمام میالدوله خواهر شاه حتی در حمام هم امیر را تنها نمی

» روم.ور ندارم لکن به حمام میمن با«گوید: رود. امیر به عزت الدوله مینشیند و عزت الدوله ناچار با امیر به حمام نمیمی
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اگر برگشتن از حمام بیشتر از پانزده دقیقه طول کشید به سراغ من بیا و بدان خطري «گوید:ساعتها را مطابق کرده می

خان از طرف حمام پشت دري که به باغ بود سنگ گذاشته محکم رود و به حکم حاجی علیامیر به حمام می» هست.

دهد که او خان وارد شده دستخط دیگر شاه را نشان میه و لنگ بسته منتظر بوده که حاجی علیبندند. امیر لخت شدمی

تالفی «گوید: مأمور قتل امیرکبیر است. به هر نحو قتلی که خود امیر اختیار کند. امیر یک سیلی به آن خبیث زده می

نشیند و یر از شرح کشف عورت میکشد، امخان از لنگ امیر گرفته میحاجی علی» محبت من این خدمت بود؟

رگ از هر « فرماید:امیر هر دو دست دراز کرده می» فرمایی.به هر نحو که می«گوید: می» بیا آنچه مأموري بکن.«گوید:می

خان زنند. خون سیالن کرده تا بالکلیه ضعف عارض شده افتاده بود. حاجی علیبه هر دو دست نیشتر می» دو دست بزنید.

سپارد که به عزت الدوله بگویند: کند و خود فوراً به چاپاري عازم طهران شده میبه گلویش طپانیده تمامکش میدستمال 

 »امیر خلعت پوشیده روانه تهران شد.«

بیند از تو بسته است. از باغ آید به در حمام میبیند موعد گذشت و خبر از امیر نرسید، مضطرب شده میعزت الدوله می

عزت الدوله هم به گمان اینکه او را به » امیر به چاپاري عازم طهران شد.«پرسد میگویند: از نگهبانان میبیرون شده 

خان پرسید به تعلیم حاجی علیکند. از هر جا و هر منزل که میاند مبادا صدمه بزنند فوراً حرکت میطهران برده

بیند مردم به حاجی به حضرت عبدالعظیم، در آنجا میرسد به همین ترتیب تا می» امیر به طهران رفت.« میگویند:

کنند که مثل امیر شخصی را کشت و در حقیقت ایران را کشت. بعد از آن مرحوم تا اآلن ایران روي خان لعنت میعلی

ریقه اند. طرفت فوراً او را از کار انداختهبهبودي ندیده و مردي روي کار نیامده و اگر از کسی امید نجات ایران می

شاه بر این بود که اصالً کسی را در ایران زنده نگذارد که مردم امیدواري به وجود او داشته باشند و در کارها ناصرالدین

 اراذل و بی سر و پایان را دخالت دهد که مطیع محض و آلت اجراي مقاصد او باشند.

نشده بود. دیواري را نشان دادند که امیر اتابک من هنوز به سفر خارجه نرفته بودم که به آن حمام رفتم و هنوز خراب 

مرحوم دست خونین به آن زده و خون مثل پنجه جا گرفته بود. پس از عود از سیاحت خارجه از کاشان عبور کرده به 

داشتیم در اینکه شاهزاده چشمه فین رفتم آن حمام خراب گردیده بود. وقتی به امر مرحوم اعتمادالسلطنه صحبت می

در بالد « میرزا فرمانفرما در همدان هشتاد هزار تومان سکه قلب زده و پول ایران را مغشوش کرده بود. من گفتم:فیروز 

» خارجه و در حکم اسالم، قلب زنی از تقصیرات بزرگ است و مجازات سخت دارد در خصوص او چه حکم خواهد شد؟

یست چه به حکام شرع چه به عرف. اما امیر اتابیک مرحوم اآلن مجازات تقصیرات در ایران جز دادن پول و رشوه ن«(گفت: 
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ها زراعت مردم سالم مانده یک کرد و در سفر اصفهان چنان منظم بود که در کنار راهابداً کسی را به گرفتن پول جري نمی

احب اسب از هندوانه از جالیز کسی یک نفر سپاهی نتوانست ببرد. یک اسب در بستان کسی پیدا شد، اسب را گرفتند. ص

خوف مؤاخذه امیر پیدا نشد و کسی نگفت اسب مال من است؛ امیر آن را به صاحب بستان داد. چنان متوجه نکات بود که 

ستون او را زیاد بر افروخته دیدم گمان کردم خبر بدي از سر حدي رسیده به ناگاه گفت: در اصفهان روزي در چهل

مگر اعالن «وقتی ایشان را آوردند پرسید: » بلی! حاضرند.«عرض کردند: » ؟پز را آوردندآمیز و محمد کلهصادق رنگ«

اید نشده بود که دولت ما یه آبله کوبی به اصفهان فرستاده و امر کرده مردم به اوالد خود آبله کوبی کنند؟ شما چرا نکرده

جار هم زدند، در معابر هم گفتند. «گفت:  »سواد نداشتیم اعالن را بخوانیم.« گفتند:» تا از هر یک طفلی به آبله تلف شده؟

چون شاهزاده «پس حکم کرد ایشان را چوب بزنند. من توسط کردم چون اصرار کردم فرمود: » اید.البته تقصیر کرده

و چون آنها این » شفاعت کرد از هر یک پنج تومان گرفته مرخص کنید و پول را در صندوق خاص خرج مریضان بگذارید.

ند امیر دستور داد که از کیسه خودش این پول را به صندوق بدهند تا قانون اجرا شده باشد. بعد من گفتم: پول را نداشت

شاهزاده! تعجب دارم که شما شنیدید دو نفر از ابناء وطن «فرمود: » قدر شما را مشتعل کرده بود.این مطلبی نبود که این«

 » ]بسیار شرمنده شدم. اند و به شما تأثیر نکرد!، منجهت تلف شدهشما بی

واقعاً بدبختی بزرگ ایران قتل او بود. پس از قتل آن مرحوم امور مملکت بازیچه هواپرستان گردیده بالکلیه نظر اطرافیان 

ها با یکدیگر رقابت در تقرب و جاه و داشتن نفوذ و منحصر کردن غارتگري و شاه بود و دستهسلطنت بر اغفال ناصرالدین

ل به خود داشتند. کم کم نفوذ دولتین روس و انگلیس و کشمکش ایشان در اغفال این مملکت بیچاره و جمع مال و منا

کند. باالخره دخالت غیرمستقیم و مستقیم در رساندن کسان به صدارت و مقامات و سلب قواي باطنی آن شدت پیدا می

داشتند و این نادانان را به اقدام بر ضرر ایران وا می حکومتها نموده بزرگان ایران را طرفدار منابع خود در ایران ساخته و

اینان هم مقصودي جز عیاشی و زیاد کردن مال و لخت کردن رعایا و تسلط و تفوق خودشان ندارند. امنیت ظاهري ایران 

ه و علوم و بالکلیه شاه و درباریان و حکام و عالم نمایان را از خیال خطر مملکت و تدبیر آینده و تکمیل قشون و اسلح

صنایع و لوازم زندگانی منصرف کرده تمام همت ایشان بر اجراي ظلم و استبداد و جمع امالك و اموال و اسباب عیاشی و 

جالل صرف شده اوالً حرص و رقابت غریبی در علماء و روحانیون و امراء و اعیان و رؤسا ایالت و باالخره در تجار و صاحب 

ن و امالك و مزارع و مستغالت از کف کارکنان و زارعین پیدا گردیده، حکام در هر والیت به ثروتان براي بیرون آوردن زمی

دیدند به کردند. هر ملک خوب که در دست کسی در آن والیت میوسائلی مال مردم را غارت کرده خزانه نقود فراهم می
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جزئی و غصب باقی یا قباله گرفتن به وسایلی هر وسیله و اجبار و حبس و زنجیر و کتک آن را به خریدن ارزان یا خریدن 

هاي آنها را با خزاین تملک نموده در یک سال و دو سال حاکم والیتی صاحب چندین قریه در آن والیات گردیده قباله

 کردند. اآلن در اکثر والیات ایران هر کس حکومتی کرده مالک امالك بسیارفرشها و سایر هدایا و پولها به طهران حمل می

دانند و ذکر آن منصبان والیات هم اقتداء به حکام نموده با غصب و اجبار بر خرید و وسائلی که همه میشده و صاحب

شدند. علماء عظام که از مقر تحصیل مثل نجف و کربال با یک عبا و عصا عود کرده و مایه طول دارد قسمتی را مالک می

که نقودي که به عنوان فقر گرفته بودند سنگینی در گذاشتند. همینج میتقوي و مسجد و منبر را براي جلب اموال به خر

کرد، به خرید امالك با تهدید و اجبار و حیله و اعمال نفوذ و اقتدار پرداخته، قسمت بزرگ دیگري هم به تملک خزینه می

ران نفوس تمام عمر را شب و زحمت؟ هزازحمت را در مالکی دیدند (کدام نعمت بیایشان در آمد. تجار هم این نعمت بی

روز از هزاران اسیر و بنده زرخرید بهتر کار کرده هر چه به دست آورده بر طبق العبد و مافی یده لمواله ملک طلق 

بایست پول ایشان در تجارت گذاشتند تفضل بود) آنها که میمالکین دانسته به قدر قوت الیموت اگر براي بندگان می

طن و ترویج مصنوعات ایران صرف شود. آنان هم با فریب دادن مالکان دهات اطراف به دادن مملکت و ترویج متاع و

شدند. نمودند و مالک امالك میالتجاره به چند مقابل و رفتن فرعها بسند بیع شرطها بیچاره دهاقین را مستأصل میمال

ز میان رفت و زارع دید تمام فایده کار و زحمت آبادي مملکت با زراعت و صناعت و تجارت است و اینها با عدالت، عدالت ا

و آبادي او براي خودش هیچ فایده ندارد، اکتفا کرد به کاري که بقدر قوت الیموت براي او اگر مالک بگذارد و اال مضطر 

عت و گریخت. کم کم زرابرد یا به خارجه میشده مزرعه را بایر گذاشته، پناه به ملک دیگري که امید رفاهیت داشت می

واسطه فالحت بر حال فالکت افتاد و سکنه دهات قطعاً روي هم رفته از نصف کمتر شد. اما صناعت در چنین عصري که به

شود، اهل ایران آهن و غیره محصوالت به طریق آسان و ارزان وارد میواسطه راهکارخانجات اروپا و سهولت حمل و نقل به

ج، هر صنعت که در خود ایران بود برافتاد و احدي از شاه و بزرگان و علماء و تجار تدریرو کردند بخرید متاع خارجه و به

خوردند در این صدد بر نیامدند که یا مثل خارجه کارخانه دایر کنند یا کاري کنند که صنعت قدیم که خون مردم را می

اگر کسانی هم به خیال دایر کردن  کردند عمله خارجه نشوند.ایران برنیفتد و کرورها مردمی که از صنایع معاش می

دار خود را شدند. اما تجارت، هر پولافتادند سیاست شمال و جنوب به دست دولت ایران مانع میکارخانه یا ساختن راه می

داخل مالکین کرد و براي خود رعایا و اسراء خریده، خود را آسوده از زحمت سفر و خرید و فروش و حساب و دکان کرده 

انداز رواج داده، یکی بر هم اسم تجارت را بر خود جز از این ندانست که متاع خارجه را در داخله مملکت غلط و هر کس
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 صد گران فروخته، ثروت و نفوذ مملکت را حمل به خارجه نماید. تجارت هم شد داللی خارجه نه ترویج متاع وطن.

 ظلمی رفع که نبود صدد این در هم کسی و نبوددر مملکت، عدلیه و محل معین براي رجوع مظلومین و متظلمین 

جانی و مقصر به طبق قانون  نفر یک مملکت تمام در بطوریکه شدنمی اجراء ابداً  که بود شریعت قانون اسم تنها بلکه نماید

شد و احقاق حق شد و از طرفی به اسم مجازات هزاران نحو شکنجه به میل ظالم بر مظلوم جاري میشرع مجازات نمی

بایست رسیدگی به تظلمات کرده احکام صادر فرمایند و حکام و فراشان و داروغگان و اي از مالها میابداً نبود، فقط عده

پاکار و کدخدا اجراء دارند. مجریان شریک دخل حاکمان شدند، حاکمان آلت اجراي مقاصد مجریان امراء و مالکان و 

گردیدند. اداره قضاوت و حکم، مرکز دخل بعضی علماء و اتباع و بستگان ایشان و دستجات شهود و وکال گردیده، احکام را 

ده به موافقت یکدیگر حق را نابود و باطل را مجري پول صادر کرد و اجراء که با بستگان دولت بود با ایشان شریک گردی

نمودند. ناسخ و منسوخ رواج گرفت و یک قضیه سالها مایه دخل حکام به کمک بعضی علماء گردید. در زمان 

دست، جمعی را به دور شاه اگر چه تأسیس نشده لکن رواج در زمان او شد که هر یک از سادات و مالهاي قويناصرالدین

ورده باالخره با دستجات قلچماق به اسم طلبه و سادات، در مملکت به اجراء مقاصد پرداختند و به حقیقت خود گرد آ

منصب نسبت به زیردستان، ملوك طوایف از حد شماره افزون گشت. هر رئیس ایل نسبت به اتباع خود هر امیر و صاحب

ایا و زیردستان، هر کدخدا نسبت به سایرین، پادشاه هر عالم معروف نسبت به عوام، هر مالک ملک یا امالك نسبت به رع

مستقل و مستبد، فرمانفرما به جان و آبرو و مال مردم گردیده ملوك درجات پیدا کرده بلکه به حقیقت مقام ربوبیت اخذ 

عجبا! اسم  کردند. نهایت اینکه یک نفر ملک الملوك واقع گردیده باقی خراجی به او داده مطلق به جان زیردستان افتادند.

شریعت و اعمال بالکلیه به طرف نقیض شریعت جریان یافت. واقعاً سبب حرکت من از ایران دیدن این نامالیمات و 

حساب فوق طاقت انسان بلکه هر حیوان بود که امثال من بدبخت رعایاي فقیر بیچاره نادان ایران دچار آنها هاي بیظلم

دارد. شاید کسی تصور کند که این خیلی کار هیچ المذهب و فاسق و بدکار روا نمیبودند که انسان هیچ یک از آنها را به 

شود نبیند؟ خیر! خیر! اگر در خارج است که یک نفر وطن و اقوام خود را ترك کند تا این تعدیات را که به دیگران می

ایرانیان بیچاره و آواره را کسی ببیند که  این دنیا، ایران در ملک قفقاز و هندوستان و ملک عثمانی و عربستان و اکثر نقاط 

کنند و از ایشان بپرسد که چرا ها هستند و تحمل کرده از فراق وطن و خویشان سوخته باز رو به وطن نمیدچار چه ذلت

گوید از دست فالن سید یا توپچی یا گوید از دست فالن آخوند و یکی میاید؟ یکی میبه این درجه از وطن سیر شده

ام که به هیچ چیز من ابقا نکرده و ز یا فراشباشی یا داروغه یا حاکم یا امیر یا مالک ده یا کدخدا یا پاکار، فراري شدهسربا
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شبان در ممالک خارجه هم چه بالیا از قونسولها و مأمورین و ها این مشت گوسفند بیاگر بروم ایمن نیستم. با همه این

فتن و نه یاراي شنیدن دارد. در هیچ مملکتی به این درجه ذلت و نکبت دامنگیر کشند انسان نه طاقت گنواب ایران می

اهالی نیست، در هیچ مملکتی یک قسمت مردم به این درجه آزاد مطلق و فعال ما یشاء و یک قسمت به این درجه 

الم و یا کشیش و محبوس مطلق و بنده اسیر نیستند. ابداً هیچ پادشاه بزرگ روس و آلمان و انگلیس و دول بزرگ ع

خوان و روحانی هیچ مملکت به قدر شاه و وزیر و امیر و فراشباشی و داروغه و کدخدا و سید و ملّا و درویش و روضه

چاووش و .... در ایران آزاد از هر تکلیف و مختار در هر کار و ایمن از هر مؤاخذه و مجازات نیست و هیچ بنده و اسیر مثل 

این علماء یک شمشیر تکفیر و یک تیر تفسیق و تلعین  و نکبت و ذلت و اسارت نیست.رعیت ایران در قید فقر 

 بهشت و حرام و حالل. کنندمی تلف را او آبروي و جان و مال بخواهد دلشان یا نیاید بر مرادشان که کسی هر از که دارند

ود را مالک دنیا و آخرت و شاه، وزیر و امیر خ! است ایشان قلم و لب به بسته ملعونی و مرحومی و ناپاکی و پاکی و جهنم و

دانند و در دلخواه به حدي قناعت ندارند. دیوانیان از اعیان دولت و حکام و بستگان و حاکم را مأمور اجراء دلخواه خود می

ي به دست اکسان بهانهدانند. از بدبختی ضعفاء و بیو نوکران ایشان الی آخر خود را مالک جان و آبرو و مال مردم می

مالها و شاه و دیوانیان افتاد که میرزا علی محمد باب و اتباع او که فتنه در مملکت راه انداختند بهانه قتل و غارت و هتک 

هاي مردم براي شاه و درباریان و حکام شدند. در نیاوران از اتباع باب تیري به شاه زدند. رانش زخمی آبرو و خانه خرابی

که توقع را که گفتند بابی است دچار هزاران خسارت و حتی قتل گردید. بسیار ملّاها از کسانیشد. بعد از آن هر کس 

داشتند بر نیامد بدون هراس بیچاره را به تهمت بابی بودن نابود کردند، بسیاري یکدیگر را به واسطه حسد، به این تهمت 

خواست لخت کند گفت فالن قدر بده یا تو بابی هستی! و  از انظار انداختند. از کدخدا و کالنتر و فراش و هرکس بیچاره را

ها گرفت. شاه اگر خواست کسی یا دودمانی را نابود کند این اسم را به سر آنها گذاشت، حکام در والیت به این وسیله دخل

ود. اجماالً مدار به ها برچیدند. تهمت بس بود، تحقیق و استنطاق و شاهد و دلیل در کار نبکردند و آدمها کشتند و خانواده

نمودند و شد. بسیاري شاید بابی بودند، از خوف جان سب میکرد، خالص مینام میرزا علی محمد بود اگر کسی سب می

» دانم او چیست و کیست؟بال جهت سیدي را چرا سب کنم و نمی«شدند. یکی گفت: بسیاري شاید بابی نبودند کشته می

کنند که تنش را سوراخ سوراخ نموده شمع افروخته به از مقربان شاه بود حکایت می یحیی خان پسر سلیمان خان را که

ها نصب کرده و در بازار و محلّات طهران به آن حال گردانیده به قتلگاهش رسانیده آن وقت تکلیف سبش آن سوراخ

 کردند. او در جواب این شعر را خواند:
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 آرزوست میدانم میانه چنین رقصی                                یکدست جام باده و یکدست زلف یار« 

 »دوست جمال از شوند محو خلق جمله تا                                      ایکاش پرده برفتد از روي ماه من

 پس او را کشتند.

مرا پدرم به آخوند مال محمد علی که از علماء بزرگ عصر بود سپرده بود. روزي دیدم یک نفر که ریش سفید تراشیده 

« (گفت: » تا گناه چه باشد و توبه چگونه باشد؟«آخوند گفت: » آقا هر گناه توبه دارد یا خیر؟«داشت به نزد او آمد گفت: 

(این یک حرفی و تهمتی است که » پول ناهار مرا بده«اداشت به او گفتم: من فراشم و روزي آخوندي را دیدم طمع مرا و

من اصرار » ندارم«آورند) آخوند گفت: داند اگر ندهد بسرش بال میگیرند و شنونده میفراشها به بهانه آن از مردم پول می

هر دو او را بردیم نزد » ند بابی استاین آخو«کردم و او ایستادگی نمود. در این میان یک نفر دیگر رسید من به او گفتم: 

» اش کنید!گفتگو ندارد ببرید آسوده«گفت: » ایم.بابی آورده« گفتیم: » گوئید؟چه می«اردشیر میرزا حاکم طهران. گفت:

آخوند اوقاتش تلخ شده »] شود یا خیر؟ام قبول میام و توبهفوراً بردند میرغضب سرش را برید. آیا من شریک خون او شده

 »دانم برو نزد آخوند مال عنایت اهللا!من نمی«گفت: 

در عراق فیروز میرزا عموي شاه حاکم بود. حاجی سید باقر و برادرش سید اسداهللا چندین نفر را به دست خودشان 

(من در هیچ آیه و » کنند؟چرا سب میرزا علی محمد نمی«گفتند: گري کشتند و میمحاکمه و ثبوت به تهمت بابیبی

کرد و ایشان هم ام) حاکم ابداً حرفی نگفته بلکه تقویت میث و فتواي علماء سب کسی را عالمت کفر و اسالم ندیدهحدی

این هم « به این اسم خیلی نزد مردم معروف شدند که حامی دین هستند. فیروز میرزا، مالباشی خود را هم فرستاد که:

برند به نزد حاجی سید محمد باقر مذکور به تهمت اینکه دوزي را می بابی است، آن دو برادر او را کشتند. یک روز پینه

دهد به قدرت جواب نداشته. سید، قمه خود را می» سب کن«گویند: بابی است. آن بیچاره از ترس زبان تکلم نداشته می

مرد فرو برده او از پا  او هم برخاسته قمه را به شکم آن» این ثواب هم قسمت تو!«گوید: دست برادرش سید اسداهللا و می

 »گویند!زند، حاضران آفرین میآید. چند ضربت هم بسر و بدنش میدر می

تر گردیده، بسیاري هم از دیدیم و شاید بعضی از سابق بود کاملبالجمله تعدیاتی که ما در زمان ناصرالدین شاه می

نوکر خود یا از مالک ده به رعیت یا از رئیس ایل  اختراعات آن عصر بود. هر زجر و شکنجه و حبس و عذاب از یک آقا به

به افراد آن ایل یا از صاحب منصب به اتباع یا از حکام به مردم عموماً جاي بحث و اعتراض و تحقیق و پرسیدن نداشت. 

و چرا  و هکذا دیگران. چون» آقا است، مختار است!«گفتند: کرد همه میاگر آقا نوکري را هزار چوب زده سالها حبس می
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در کار این خدایان نبود! دین اسالم که مردم را مساوي گردانیده حتی حضرات پیغمبر (ص) و ائمه خود را با عموم 

رخصت نیاید، وقت ورود، اند. در ایران باید هر کس را که گفتند کوچک است به حضور بزرگ بیمسلمانان برابر خوانده

تاده دست به سینه نهاده، بی اذن سخن نگوید، دست حرکت ندهد، دست رکوع و سجود کند، در حضور بزرگتر سرپا ایس

از بال عبا در بیاورد، بلند حرف نزند، به طرف دیگر نگاه نکند، بی اذن آقا زن براي خود و اوالد نگیرد، عروسی نکند، سفر 

، عموماً کارها را ترك کرده مجبوراً ها را از سنگ و زباله پاك کنندشود مردم راهننماید، آقا وقتیکه وارد دهی و آبادي می

ها بکنند، هر چیز خوب دارند تقدیم کنند، رعیت نباید لباس خوب یا عمارت خوب یا اسب یا قاطر استقبال کنند، قربانی

خوب داشته باشد و در اغلب جاها رعیت باید گوشت نخورد مگر در چند ماه یک دفعه، بره و مرغ تربیت کنند به آقا هدیه 

روغن به عمل آرند، فروخته به جریمه و تقدیمات و تحمیالت آقا بدهند. باید رعایا هر کار و بنائی که دل آقا در  کنند،

خواهد مجانی عملگی کنند، اگر اسب و قاطر و االغ دارند به کار کشند، در عیدها و ورود آقا از سفر باید دهات و شهر می

ز اینها یا از دلخواه آقا کند، مجازات هر خطا ترتیب و قانون مقرري ندارد. هرچه ها کنند. اگر کسی تخلف اها و قربانیهدیه

دهد. نسبت به عاجز بیشتر از همه پول گرفتن به هر وسیله و به نظر آقا آمد و دلش خواست آن هم بدون تحقیق انجام می

و شکستن اعضاء و غصب اموال و هر  هر بهانه و هر افترا معمول است. مجازات زنا و قتل و قمار و شرب و فحش و کتک

ها که این هم ابداً شرارت و راهزنی و دزدي پول است و بس. براي مردم مرجع و ملجائی نبود مگر آستان علماء و بست

دخل به مقررات شرع نداشت. علماء هم محض اینکه کسان و خصوصاً صاحب قبایل و ثروتان را مرید کرده دخل به اسم 

دقه و هدیه و غیرها ببرند توسط و شفاعت و عفو و اغماض را نسبت به هر خطا و خالف اجراء کردند، وجوهات شرعیه و ص

قاتل و دزد و زانی و هر شریر به شفاعت ایشان عفو یا جریمه بزرگ مبدل به کوچک شد لکن به تدریج مصارف شفاعت به 

را بر بست و شفاعت علماء ارجح دانستند، حقوق جائی رسید که به جائی رسید که بسیاري از مردم جریمه و حبس حکام 

مردم به دعوي افالس و پناهیدن به محاضر آقایان از میان رفت، شاه و درباریان و بزرگان از مناصب و اعمال اکتفا به اسم 

ه و لقب کردند، زندگی مملکت که بسته به وجود مالیات و صرف آن در امنیت و ترتیب قشون است و از رعایا قطعاً د

کند بگوید گرفته شده، ده یک به خزینه دولت نرفت و آید و انسان شرم میهائی که به شماره نمیمقابل مالیات به اسم

آنچه به خزینه دولت رفت عطیه عشایر شاه و بستگان ایشان و نسوان شاه و اقوام ایشان گردیده هر یک نفر که نفوذي 

المال مسلمین به مصرف بازیگران و مسخرگان قوق دیوانی مقرر کردند، بیتداشت براي کسان و نوکران و اوالد و نسوان ح

ها صرف گردید، مناسب و شاعران مداح دروغگو و پسران خوشگل و زنان و باغها و قصرها و شکاریان و شکارگاهها و عیش



337 

سردار و سپهساالر و هاي یک ساله و ده ساله حاکم و امیر و سرتیپ و بچه ،بزرگ با پول به اسم نااهالن رقم شد

راد قشون و سرباز بود و ابداً خبر از ترتیب اف از بیشتر آنها عده که منصب صاحب را قشونی مواجب مرجع کار گردیدند،

سپاهیگري نداشتند گرفته از اشرار و دزدان هر والیت به اسم توپچی و سرباز نگاه داشته، مواجب ایشان را خود خوردند و 

مسلط کردند. توپچی و سرباز و قشون مملکت در همه جا عبارت شد از دزدان و غارتگران و اشرار مردم ایشان را به مردم 

هاي انزوا مانده آزار که نام ایشان مایه بیزاري مردم گردید. هر یک از علماء که صاحب دیانت و عالم بشریت بود در گوشه

دیانتان و نفهمان بدست گرفته بازیچه خود گردانیدند. ا بیتکلیف خود را جز این ندانسته، امور قضاوت و حکم شریعت ر

شرمی و زور کافی شده مردم بیچاره البد ماندند که هر کس خود را به مقتدري از براي پیش بردن کارها لباس و لقب و بی

نداشته بسته به  ها هم حد معینیاعیان و علماء چسبانیده براي حفظ از شر اشرار جزیه بدهند. بدبختی اینکه این جزیه

 شدند.گیر گردیده بود و بسیاري از این تحمیالت، از پا افتاده خانه خراب میرضایت جزیه

الیه دولت و سلطنت و سلطان و مضاف اینکه یک قاموس بزرگی از القاب در ایران پیدا شد! بدبختی دیگر و رسواتر

اسالم و علماء و علم و شریعت و ... هر یک با هزاران  لشگر و دفتر و نظام و خاقان و کشور و خلوت و حضور و دین و

مضاف، آن هم مکرر در والیات القاب گردیده و هر صاحب لقبی خود را برتر بر سایر مردم گردانیده تعظیم و تکریم و 

حقیقت سجده و تقدیم از بی لقبان مطالبه نمودند. عجبا! یک خزینه شاهی به قول خود ناصرالدین شاه از پول مناسب بی

شد. مرحوم هاي نگفتنی صرف میشد، تشکیل شده و این خزانه هم به مصرف عیاشیو القاب بال جهت که گرفته می

ناصرالدین شاه در اندرون بیشتر از سیصد زن داشت. بسیاري که زن او بوده در عمر شاید بیشتر یکی دو دفعه او را مالقات 

ها داشتند و اقارب و بستگان و دایگان و خدمه ایشان از دولت و خزینه دخل نکرده بودند. این گله نسوان هر یک دستگاه

را خوب » الناس علی دین ملوکهم«کردند. شاهزادگان و اعیان علی مراتبهم بردند و بسیاري ذخیره آینده هم میمی

زادي و ترقی عموم خوانده بودند. ناصرالدین شاه شخصاً باهوش بود و یک سوءظن غریب و حسد عجیبی داشت. دشمن آ

خواست. زیاد پر خوراك بوده بلکه غالباً یا دائماً در غیر خواب و مواقع رسمی آور و بزرگی در مملکت نمیبود و ابداً مرد نام

داشت. در ایران چندین سفر نموده به عتبات هم سفري کرد. در مشغول خوردن تنقالت بود. سفر و شکار را دوست می

العاده بر به ایران رو کرد که عشق سفر فرنگستان و عیاشی و تماشاي آن مکان بود و تحمیالت فوقآخر یک بدبختی دیگر 

ایران وارد کرد. در عوض اینکه اقتداء به قوانین و عدل و علم و ترقیات و اسلحه و قشون و صنایع و اختراعات جدید 

هاي غیر الزم و تجمالت آدم فریب را به ایران رده راه متاعهاي ناگفته صرف کاروپائیان نمایند، پول ایران را برده به عیاشی
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 بازتر کردند.

ترتیب حکومت در والیات ایران را قطعاً اگر در یک مملکتی از ممالک دنیا انسان شرح دهد کسی باور 

 و شاه. ندکنمی طلب را والیت یک حکومت درباریان، و معروفین از مثالً نفر صد و نفر ده و نفر یک اوالً  کند.نمی

او و هکذا تا هر کس از همه  از بیشتر دیگري و بیشتر یکی خواهندمی تومان هزار صد مثال حراج عنوان به صدراعظم

دهند قطعاً دهند. مثالً اگر دویست هزار تومان به شاه میبیشتر داد بدون مالحظه لیاقت و مناسبت و عقل و علم به او می

دویست هزار تومان هم به صدر اعظم و عمله خلوت شاه و یک مالي با نفوذ طهران و حرم با نفوذ شاه و از اوالد و اقارب 

شود و این معامله، دهند. و گاهی قوت واسطه و قرب مقام هم سبب ترجیح بعضی به بعضی میسب مراتب میشاه به ح

فروختن جان و ناموس و مال آن والیت است به این حاکم. حاکم هم به حسب مراتب ممکن است پانصد نفر، هزار نفر، 

ور و ناظر و طباخ و ... که به شمار نتوان آورد، از باشی و آبدارباشی و میرآخالحکومه و فراشبیشتر یا کمتر از نایب

رود. حاال باید از آن والیت عالوه بر مالیات و گرسنگان و گرگان و بیرحمان با تجمالت شاهانه برداشته به آن والیت می

اندازه بی هزاران تحمیالت این قدر با وسایل مختلفه دخل کند که مثل چهارصد هزار تومان که داده در آورده و مصارف

شاهانه خود او و اتباعش راه افتاده خودش الاقل چهارصد هزار تومان و بیش یا کم براي ذخیره بیاورد و هر یک از اتباع به 

حسب مراتب نصف قدر حاکم و ربع و خمس و عشر و ... ذخیره براي خود برگردانند. این حاکم هوا پرست جوان نادان، 

رئیس مالیه و هم رئیس معارف و هم رئیس تجارت و هم عیاش و هم مختار مطلق هم حاکم آن والیت هم عدلیه هم 

نفوس خالیق است. در مرکز هم حاجی آخوندي و پیشکاري دارد که هر غلط کند و هر شکایت از او شود با دادن پول به 

شده بود سواي اسب و سوار و مقامات الزمه آن را بشوید. از جمله مثالً شنیدم سلطان مراد میرزا به حکومت فارس مأمور 

اي زیر بار و بنه او بوده، ده قاطر چوب و فلک و زنجیر و اسباب شکنجه شتر و قاطر ملکی خود و اتباعش هزار قاطر کرایه

کردند. حاال در منازل بر ها سربار سوار شده بودند و تمام اسباب مطبخ و حتی مبال را حمل میحمل کرده! میر غضب

 میگذشت کسی طاقت گفتن ندارد. مردم بیچاره چه

لذا آنها به هر  رحم اهل دهات میداندهر یک نفر که لباس دیوانی در بر و تفنگی بر دوش دارد خود را خداي بی

کنند، چاي و چلو جا که وارد شوند جبراً بهتر منزل نزول کرده مخارج خود و اسب و نوکر خود را تحمیل به اهل آبادي می

اند که اسب من ناخوش است، ترحلوا خواهند. حتی بسیار شده دهاتیان را به شالق بستهیاك میو مرغ و بره و تر

خواهد! حکام و بزرگان و اتباع ایشان پس از اینکه جبراً مهمان شده و آنچه در عمر این میزبان به دهنش نرسیده می
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خواهد تا سفره پهن کند! این بزرگان هرجا خواسته و گرفتند، ناظر هم در وقت پهن کردن سفره انعام و خدمتانه می

مهمان شدند براي افتخار صاحب منزل باید از هزار اشرفی یا بیشتر یا کمتر تقدیم کند چونکه به او زحمت داده نانش را 

اند! بدبخت کسی که حکومت به او خلعتی ببخشد! هزار مقابل قیمت آن کفن را باید به اند و این لطف را فرمودهخورده

تر کسی که خدمات او پسندیده نشده باید بعد از چوب و فلک و زنجیر و شکنجه به کومت و اتباع تقدیم نماید. بدبختح

الزحمه چوب زدن! بعالوه جریمه حکومت، اند خدمتانه بدهد یعنی حقاش کردهکسانیکه چوب و شالقش زده و شکنجه

کنند. ها را از صاحب خانه مطالبه میو ... هر یک علی حده انعامتفنگدار باشی، آبدارباشی، طباخ باشی، صندوقدار باشی 

ها و تمام مخارج این بزرگان به کسی که اسب تقدیم حاکم کرده باید به میرآخور مبلغی سر افساري بدهد. بالجمله هدیه

رسد مردم آنجا تا می گردد. حاکم تا به محلی که از سلطنت خریدهگیرند تحمیل به اهالی آبادي میعالوه نقدها که می

ها و ها و هدیهها و مخارج بدهند، اسبچندین منزل خصوصاً معروفین با مخارج گزاف باید استقبال کنند، مهمانی

مانند و باید تمام به خاك افتاده ها بدهند. در ورود حکومت، عموم خلق را به اجبار به استقبال برده، از کار باز میپیشکش

کنند و ظروف و گوسفندها قربانی نمایند. غالباً از مردم فرش زیاد گرفته دارالحکومه را فرش میسجده کنند، گاوها 

آورد زیرا از والیت بارها فرش اعلی به طهران خواهد فرستاد! بعضی الاقل دویست و سیصد گیرند. حاکم فرش نمیمی

کنند. در این فرش گرفتن از مردم و چراغ و پارچه و بیشتر قالی و قالیچه اعلی به طریق تقدیمی یا جریمه جمع می

کنند، گریبان هر کس را بگیرند که براي حکومت فرش بده، بیچاره امید ندارد فرش و اسبابش اسباب، فراشان دخلها می

دهند. بعضی را ضایع گیرند بعضی را پس نمیدهد که خالص شود. باالخره از بعضی میسالمت برگردد مبلغی به فراش می

دهند. حاکم که وارد شد هر کس به قدر قدرت و هنر، و به اسم گم شده از صاحبش پولها گرفته پس می شده

ها و قاطرها براي تبریک باید بفرستد. اول هاي شیرینی و خروارها قند و کاسه نبات و فرشها و پولها و اسبمجموعه

ها نفر خیلی محترم، اذن جلوس ندارند. با بهانهعظمت حاکم این است که خیلی ظالم و متکبر باشد! مردم، غیر چند 

نماید تا مردم از او بترسند و رعش به دلها بیفتد بعد شروع میکند به کار. کند و حبس و زنجیر میمحترمین را توهین می

یکی را وزیر الحکومه و گذارد مثالً چند هزار تومان گرفته یکی فراشباشی و یکی را نایبوالیت را قطعه قطعه به حراج می

کند و هکذا ایشان هم چندین مقابل آنچه و یکی را نایب شهر و یکی را داروغه و یکی را نایب فالن بلوك و فالن ناحیه می

فروشند به چند نفر که میراب قرار داده آورند. آب شهر را که وقف و احسانی است میاند از دست مردم بیچاره در میداده

گیرند، زنان هرزه گرد دهند. شراب فروشی را انحصار داده پول میخود از مردم پول نگیرند آب نمیو آنها هم تا بقدر زور 
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کنند ها هکذا. نانواها را به واسطه پول گرفتن مرخص میها به هرجا بروند و قمارخانهدهند تا شبمقاطعه ماهی مبلغی می

واي به حال مردم بیچاره والیت در وقتیکه کمی غله و گرانی  نان را گران فروخته و بد کرده و کم بفروشند و هکذا گوشت.

و قحطی پدید آید. حاکم جبراً و قهراً تمام محصول والیت را گرفته و قیمت کم داده، غله فروشی را منحصر به خود 

را با کم نماید و بسیار است که قیمت محصول را چندین مقابل باال برده نان خراب سیاه مخلوط به خاکستر و کاه می

دهند تا کیسه این یک فروشی به مردم دارا خورانیده، دارائی آنان را گرفته، هزاران نادار از گرسنگی و گرانی نان جان می

 نفر و اتباعش پُر گردد.

ها اتباع حکومت و فراش و داروغه بسیار است که شب .این بلیات است که ایران را دچار حال زاري ساخته است

اید و به همین گرفتاري مبلغها کنند که شما دزدي کردهخبر را گرفتار مین و خانه بریده، روز چندین بیدزدي کرده دکا

زن یا عروس و دختر یا پسر یا نوکر خودت برده، او را بده « گویند:شود به صاحب مال میکنند. بسیار میگرفته آزاد می

اران چیست؟ این که به فلک بسته یا داغ کرده مجبور بکنند او تحقیق ایشان در حق گرفت» بدست ما به اقرار بیاوریم.

کنند بسیار است که پسر کسی را که چیزي دارد به تهمتی گرفتار می» بلی! من دزدیدم و شریکم هم فالن است.«بگوید 

ند و هم پولها گرفته برکرد. هم آبروي آن مرد را میکرد یا زن بازي و بچه بازي میکه این را مست گرفتیم یا قماربازي می

دهند که گریبان شخص محترمی را گرفته بگوید با اي پول میگیرند. بسیار است به زن فاحشهها میکنند. و پولرها می

گیرند. هر کس به هر وسیله از کسی ها از آن بیچاره میمن عمل قبیح کردي پول بده! به همین حرف و تهمت پول

اد یا به من مدیون است یا مالم را برده فقط دعوي مدعی کافی است، طرف را گرفته شکایت کند که مرا زد یا فحش د

شود یا مدعی پول زیاد داده او را در حبس و اذیت و کنند یا او پول زیاد داده خالص میحبس و زنجیر و شکنجه می

، چندین مأمور غالظ و شداد به کند. کافی است که از اهل ده یک نفر از دیگري شاکی شودباالخره به خسارت مبتال می

آن ده رفته بیچاره مدعی علیه و اغلب کسان و برادر و اوالد او را گرفته حبس و زنجیر و فلک کرده فرضاً در آخر بگویند 

گیرند. اگر خطائی واقع شده کسی، کسی را بکشد یا ادعا راست یا دروغ بود فرق ندارد، بقدر تمکن آن شخص پول از او می

ت را به کسی بگویند، دارائی خود او و تمام اقارب او بلکه دارایی تمام یک قریه که در آنجا خون شده همه را این تهم

دهند. اگر دزدي در دهی واقع شود یا کسی آنجا کشته کنند و به کسان مقتول یک شاهی نمیگرفته با خاك یکسان می

 کیسه به شده گرفته بیچاره خبرانبی آن از مقابل که چندیناند پیدا شود تمام ده ضامن آن مال رفته و آن شخص مرده

کردند و کار آنان را معین اي کاش تمام رعایا را غالم و کنیز کرده خرید و فروش می .رودمی حکومت کسان
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شما باشد  ه یا سالیانه این کار را بکنید و روزانه مثالً این نان جو معاشماهان یا روزانه باید که داشتندنموده مکلف می

شناختند، بدبختانه با این همه صدمات ها تکلیف معینی داشتند و یک نفر را آقا و مطاع یا ظالم خود میکه بیچاره

دانند تکلیفشان چیست و موالیشان کیست و باید چند نفر را خدمت کنند. چند نفر از دزدان که حکام و دولت از نمی

کنند که خود ایشان راهزنی راي اینکه ایشان را مشغول کنند قراسوران میآیند، باذیت و راهزنی ایشان به تنگ می

 نمایند و با دزدان شریک هستند.کنند و غارتگري میمی

صاحب منصبان دروغی گرفته  را ایشان مواجب که اسمی سرباز و توپچی غیر قشون و سپاه در ایران ابداً وجود ندارد

کنند. نه مشق دارند نه تربیت نه علم جنگ. با اینکه عده صاحب منصب فوج از بخورند و خود ایشان را به مردم مسلط 

خرند و در شهرها و پایتخت هاي از کار افتاده خارجه را مینفرات بیشتر است! اسلحه و مخزن یعنی تفنگ و فشنگ و توپ

زن شده، همان تفنگ و فشنگ ها رشوه داده، رئیس مخشود که مبلغفرستند که مایه معاش کسانی میبه اسم ذخیره می

 اندازند.فروشند و دزدان را مسلح نموده به جان رعیت میرا به مردم می

دهند و تمام کسانی که خود را به دولت منتسب ساخته یا تمام آخوندها و سادات محاکمه کرده حکم می وزارت عدلیه:

و غالم و پیشخدمت و امیر و وزیر و داروغه و مالک  اند از پاکار و کدخدا و نایب و فراشبه یک مالک ملکی نسبت داده

نمایند! یک عمل را صد دفعه دهند و نسخ حکم دیگري را میملک و پسر و نوکر و زن ایشان همه محاکمه کرده حکم می

کنند و هیچ مرکز حکم و محکمه نیست و همه جا مرکز حکم و محکمه است! قوه مجریه عنوان کرده تجدید محکمه می

 و چماق و زور است.مشت 

 را اسم این تا دهدمی صدراعظم و شاه به مبلغی که گویندمی علوم وزیر طهران در را نفر یک وزارت معارف و علوم:

این وزارت علوم معنی دیگري ندارد. اما  غیر و گیردمی خود براي او از مبلغی کرد، طبع کتابی کسی گاه هر و باشد داشته

توانستند در منزل تحصیل کنند) براي دیگران چند کلمه از قرآن و خط دستگاه مکتب و تعلیم (به غیر از آنها که می

اي بچه را به یک دکان جمع کرده با فارسی و سیاق است. هر کس که از هر کاري درمانده و رانده شده در سر کوچه عده

 دهد.ناگوار زیر چوب و فلک و میان گرد و خاك و زباله و بخار و دود با کتک و فحش درس میآن حال 

 به نوبت اگر شاید اینکه جز ندارد کاري و است افتخاري گیرد،می را اسم این داده مبلغی طهران در نفر یک وزارت مالیه:

ت به احکام است که در هر جا از یک نفر مبلغی گرفته مالیا گرفتن. ببیند را طهران دوره بقایاي و مالیات حساب برسد او

اي انصافی او است که چند مقابل بیشتر از کتابچهکنند، بسته به زور و بیاو را مستوفی نامیده این کار را به او واگذار می
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خراب است از  که چندین سال پیش از این به هواي نفس و مالحظات و رشوه نوشته شده، وصول نماید. با ملکی بالکلبه

شود به مصرف وظیفه و مستمریات ها آباد شده که مالیات ندارد، آنچه هم گرفته میگیرند و بسا ملکمالک مالیات می

 شود.مفتخوران، بیجا صرف شده به قدر یک خردل براي آبادي مملکت و رفاه رعیت صرف نمی

کاري است که براي دولت و مملکت فایده دارد با اینکه از اند که امر آب و بحر هر ایرانیان هیچ ندانسته وزارت بحریه:

شمال، مهمترین دریاچه کره زمین، بحر خزر را دارند و از جنوب خلیج مهم عالم، خلیج فارس را دارند اما بحر خزر را یک 

هاي شتیخلیج فارس هم مقر ک» خواهیم چه بکنیم؟ دولت روس ببرد به سرش بزند!آب شور را می«وزیر مملکت گفت: 

 تمام دول عالم است غیر ایران و دري باز است به روي فاتحان.

 رعایاي به سرحدها در تذکره اینکه براي گرفته را اسم این داده مبالغی که نفر یک از دانندمی عبارت را وزارت خارجه

ها ها و پولها و جریمهبا مالیات و بود خوب نکردن جابی هايبخشش و مالداري در باز اینها همه عملگی به که ایران ویالن

داد و آنچه از مال کسیکه مرده و مال زیاد گرفت و امتیازها که به خارجه میکه براي دادن منصب و لقب و حکومت می

جا را راه انداخته بود که دولت و مملکت مقروض نگردیده بود و برد با اینها طوري این مخارج بیگذاشته به وسایل می

محل مقرر ندارد بلکه آنطور که معروف بود، پول زیادي در محل نکند و مواجب و مستمري بیرد که عطاي بیکدقت می

خزینه دولت موجود داشت و قطعاً جواهر زیاد و اشیاء پر قیمت و کتب نفیسه و اسباب قدیمه خیلی زیاد در خزینه موجود 

 بود.

فروع نداشت، زن پرست بود مرد دوست نبود، گاهی شعر هم ناصرالدین شاه عقیده مذهبی صافی داشت لکن عمل به 

اي را ببري خان نامیده براي آن گربه خرج کرد از قبیل اینکه گربهگفت. احساسات غلطی داشت که مردم را حیران میمی

، با و مواجب و خادم و اسب و تخت و رخت ساخته بود! ملیجک پسر میرزا محمد غیر معروفی را محبوب خود قرار داد

رحم و مغرور بودند الدوله و امیرخان سردار و غیر ایشان را که جوان و بیخود به فرنگ هم برد و دختر به او داد. امثال عالء

داشت و از مردمان عاقل کار آزموده و پیران مجرب، خوش نداشت. مالها محض اینکه تعرض به او نکنند در تر میمقرب

کرد چون ر زیاد پیدا کردند گرچه بسیار از اقتدار آنان دلتنگ بود لکن مدارا میهمه جا مسلط بر مردم شده اقتدا
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مقصودش کار اساسی نبود. همین قدر مایل بود که در زمان خودش خوش بگذراند و چیزي و کسی اسباب عیش و راحت 

 26 او را منغص نگرداند. 

 

 سندي دال بر به شهادت رسیدن حاجی حسنعلی درویش
مجلس مقدس شوراي  منیع مقام رویش معروف به حاج درویش بزرگ خاندان ناصري هاحاجی حسنعلی د

 ملیّه شیده اهللا ارکانه مشرف و فائز ...

 تان شرق و غرب ایران را احاطه نمودهاي آقایان محترم و اي کسانیکه اداره قانون و وطن پرستی

 عریضه تدوین رعایاي قریه کروگان جاسب

و نسیمی از ریاض عنایتتان به این پشت جبل نوزیده امان از دست شیخ حسینعلی جاسبی و از تعدیات او من جمله در 

شش سال قبل چون آوازه قانون بلند نبود دست تعدي دراز نمود و فدویان را به خانه خود برده چوب زده و شکنجه نمود 

مرد که موسوم به حاجی حسنعلی بود، از بس د و یک نفر پیرهو به درخت آویخته و هر یک را مبلغ خطیر جریمه نمو

باشند. سکوت نمودیم و من بعد هم اسبابی صدمه به او زدند به همان صدمه فوت شده که تمام اهالی جاسب مطلّع می

نمودیم و  فراهم آورده که نایب حسین خان کاشانی به جاسب آمده و تمام دارائی فدویان را به غارت برده. باز هم سکوت

بعد بناي بر تعدیات دیگر گذاشته باز هم سکوت کردیم تا در این ایّام که بنا کرده دست به ناموس هر یک دراز کرده 

دهد. ناچار به قم رفته و به تمام ادارات عرایض خود را کرده به تمام طاقت مان طاق شده و مالیاتش را هم نداده و نمی

حکم فرمودند که به والیت عود نمائید حکمی درباره شماها خواهد شد. به والیت آمدیم و  ادارات و آقایان معلوم گردیده و

باشد چون سالی سیصد تومان بلکه تجاوز از پی اسباب چینی و صدمه فدویان می حکم قطعی نفرمودند باز هم همه روزه

مذکور جویا شوید که این وجه را به چه  گیرد و خواهش از آقایان محترم داریم که از آقا شیخدولت به اسم مستمري می

گیري ژانداري قضایی سرکرده ... یا خطه از ایران به ما سپرده که مال عابرین را سارقین به سرقت برند. بلی چون جهت می

باشد علی عرایض فدویان این است یک مشغول هیچ کاري نیست همه روزه در صدد و صدمه زدن رعیّت غارت شده می

م آیا اگر شبانی گوسفندي داشته باشد و در بیابان در چرا مشغول باشد .گرگ خون خاري میان گوسفند کنیعرض می

                                                           
 365خاطرات حاج سیاح صفحه      26



344 

بافتد، تکلیف شبان چه خواهد بود باید همّتی نماید که گوسفندانش راحت باشد یا این که پشت سنگی خود را پنهان کند 

لحساب چند روزي اغنام راحت باشند اي آقایان محترم مگر تا تمام اغنام را از میان بردارد. هاي هاي الزم است که علی ا

رحمانی مستدعی از آقایان اینکه  گی فرمائید. این است شرح فدویان اي رجال الهی و امناءشماها اغنام خود را نباید رسید

ات فرمائید فدویان را با شیخ مذکور بهر محلّی امر فرمائید طرف جواب سئوال بشویم هر طرفی مسئول واقع شد مجاز

گی دهم به غیرت حضرت ابوالفضل که رفع تعدیات و ظلم را از سر فدویان بفرمائید هر گاه رسیدهشماها را قسم می

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

 

 نفر از رعایاي بهایی جاسب 16امضاء:                      
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 مقاالت امري

 یوم الست

روز الست، عهد الست، بزم الست، همه این واژه ها اشاره به این آیه قرآن است 

آیا من "گویدکند و میکه خداوند فرزندان آدم یعنی بشریت را خطاب می

بلی هستی و گواهی " مردم در جواب گفتند "شما نیستمپروردگار 

دانستیم تو پروردگار ما هستی و از این پیمان بی خبر ما نمی"، "دادیم

 27"بودیم

 

 اهللاءبها حضرت مبارك مثنوي در خدا روز یا الست یوم
 برده پی الهی اسرار بر تو                       سائلی مر عارفی را گفت کی 

 الست روز از آید یادت هیچ                   وي تو از خمر الهی گشته مست 

 شگفت این نباشد و بود بدي کو                 گفت و صوت آن مرا آید یاد گفت

 او افزاي جان خوب صداي آن                       او آواي همی گوشم در هست

 بود سفته الهی اسرار درّ                        بود رفته برتر که دیگر عارفی

 نشد قاصر آن و یومیم آن در ما                          نشد آخر خدا روز آن گفت

 عجب این نباشد و روز درآن ما                         عقب شب ندارد باقی او یوم

 28و فرشی برقرار عرش نبینی می                       روزگار جان ز ذوقش رود گر

 

                                                           
  9جزء  -األعراف : 7 سوره     27
  175 ص یک، جلد اعلی، قلم آثار بهاءاهللا،    28
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  9جزء  -األعراف : 7 سوره

الُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَ

 ﴾172﴿إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ 

 ﴾173﴿أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَکُنَّا ذُرِّیَّۀً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَأَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا 

 ﴾174﴿وَکَذَلِکَ نُفَصِّلُ اآلیَاتِ وَلَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

 ﴾175﴿تْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَوَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَ

حْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَث ذَّلِکَ مَثَلُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تَ 

 ﴾176﴿ذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ الْقَوْمِ الَّ 

 ﴾177﴿سَاء مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ کَانُواْ یَظْلِمُونَ 

 ﴾178﴿سِرُونَ مَن یَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن یُضْلِلْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْخَا

یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ الَّ یَسْمَعُونَ بِهَا  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ الَّ 

 ﴾179﴿الْغَافِلُونَ أُوْلَئِکَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ 

 

 

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار 

 )172(امر] غافل بودیم(شما نیستم گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این 

اندیشان  اند و ما فرزندانى پس از ایشان بودیم آیا ما را به خاطر آنچه باطلمشرك بودهیا بگویید پدران ما پیش از این 

 )173(کنىاند هالك میانجام داده

 )174(به سوى حق] بازگردند(کنیم و باشد که آنان خود] را به تفصیل بیان می(و اینگونه آیات 

آنان بخوان که از آن عارى گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى 

 )175(از گمراهان شد

=دنیا] گرایید و از هواى نفس خود پیروى (بردیم اما او به زمین آیات] باال می(خواستیم قدر او را به وسیله آن و اگر می
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باز (ر شوى زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنى و که] اگر بر آن حمله(کرد از این رو داستانش چون داستان سگ است 

براى آنان] حکایت کن (هم] زبان از کام برآورد این مثل آن گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را 

 )176(شاید که آنان بیندیشند

 )177(نمودندچه زشت است داستان گروهى که آیات ما را تکذیب و به خود ستم می

 )178(یافته است و کسانى را که گمراه نماید آنان خود زیانکارانند هر که را خدا هدایت کند او راه

حقایق را] دریافت (چرا که] دلهایى دارند که با آن (ایم و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه شهایى دارند که با آنها نمیبینند و گوکنند و چشمانى دارند که با آنها نمینمی

 )179(ماندگانندآرى] آنها همان غافل (ترند 

 

شما را بخدا بروید و تفسیر این آیات را از آیات عظام و حجج 

ها بپرسید و یا نظر مفسرین اسالم و عالمه ها و بحر العلوم

و زمخشري و آخرین آنها مشهور اسالمی مثل عالمه طباطبائی 

 آیت اهللا جوادي آملی و غیرو را در کتاب تفاسیر بخوانید.

رسید که اي میپس از چند روز تحقیق و تفحص نهایتا به مرحله

از روز اول گیج تر و سردر گم تر خواهید بود و آنچه این 

حضرات گفته و نوشته اند نه با علم و عقل تطابقی دارد و نه به 

 29"چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند "عیت نزدیک است و روي هم رفته حقیقت و واق

معنی این آیه را نفهمیدند چون همانطور که قبال نوشتیم اینها راسخون فی العلم نیستند و طبق آیات قرآن اگر راسخ در 

بلی که نوشتیم که از توانی دریابی. تقصیر خودشان هم نیست طبق حدیث معروف قعلم نباشی معنی صحیح آیات را نمی

شود چکار کرد؟ فوقش دو یا سه کلمه حرف علم فقط دو حرفش نصیب این آقایان شدهاست. با دو حرف مگر می 27

هنوز اندر خم یک " تواند بیان حقایق بکند؟ این است که همهبسازي همین و همین با دو سه کلمه چقدر انسان می

                                                           
 از حافظ 184 شماره غزل   29
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 30"کوچه اند

اند کسانی که حضرت بهاءاهللا و آثار افسوس خورد که زمام اختیاراتشان را به دست اینها دادهباید به حال مردم بیچاره 

 فرمایند:مبارکه درباره آنها چنین می

 که جز ذهب مذهبی ندارند ....

 آید...از بطنشان افغان مال مسلمانان می

 در قول فخر عالمند و در عمل ننگ ملل...

 ..بظاهر آراسته و به باطن کاسته.

 چرا دعوي شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شده اید...

 حضرات آخور را دیدند و آخر را ندیدند...

 واي جُهَالي معروف به علم...

حضرت بها اهللا در مثنوي مبارك این آیات را به روشنی تبیین و تفسیر می فرمایند و توضیح داده اند که روز الست روزي 

دهد که آیا من نیستم پروردگار کند ودر آن روز آنان را مورد خطاب قرار میودش صحبت میاست که خداوند با مردم خ

شما و این روز، روز خداست و پایانی ندارد و در مورد ظهور هر پیامبري تکرار می شود و تا ظهور بعدي ادامه دارد. براي 

خاطب ساخته و عهد و پیمان خدائی خودش را مثال ظهور حضرت موسی روز الست بود. خداوند از طریق موسی مردم را م

گرفت و این روز ادامه داشت تا ظهور حضرت مسیح باز فرزندان آدم را خطاب کرد و همین را پرسید و ادامه داشت تا 

ظهور حضرت محمد و حضرت اعلی و اکنون ظهور حضرت بهاءاهللا، آن روز تمام نشده و حق از طریق حضرت بهاءاهللا مردم 

رده که آیا من پروردگار شما نیستم و بستگی به عکس العمل مردم دارد که جواب مثبت بدهند و یا انکار کرده را خطاب ک

 و پیروان شیطان شوند.

فرماید و وظیفه مردم قبول کردن و بلی گفتن شود، آیات و بینات ظاهر میروز الست روزي است که مظهر حق ظاهر می

 179 تا 173 آیه از بعدي آیات شود بررسی دقت با اگر و باشدمی األعراف سوره  172 است این آیه الست و بربکم آیه 

ضرت بهاءاهللا بیش از صد جلد آیات نازل فرمودند و و به صد زبان ح. است مردم توسط آیات قبول و آیات نزول درباره همه

                                                           
 )ایم کوچه یک خم اندر هنوز ما گشت عطار را عشق شهر هفت( مولوي شعر به اشاره   30
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 شک و شبهه هستیم. مردم را مخاطب ساخته و نداي الست بربکم زدند و ما هنوز در یک بلی گفتن دچار

  آمده شهرکوران کاندر حیف                      آمده رخشان مهر چون عیان حق 

گروه مردم و بی بصیرتها نخواهد گردید و همیشه قضاوت در دست کوران نخواهد  این مراد بر گردون چرخ همیشه ولی

 بود.

 فرمایند:حضرت بهاءاهللا می

 مشاهده ظاهر دیار جمیع در را او سلطنت و غلبه آثار و بینی مرتفع بالد ٴرا در همهعنقریب است که اعالم قدرت الهی "

 31"فرمائی

 

 یا لیت قومی یعلمون

 ترجمه سوره یس

 که آنگاه بیاور، برایشان را قریه آن مردم داستان ... اي پیغمبر

 نزدشان به را تن دو نخست »13«.آمدند جا بدان رسوالن

 و دادیم نیروشان سومى با پس کردند؛ تکذیبشان و فرستادیم

 شما: گفتند »14«.ایمشده فرستاده شما سوى به ما: گفتند

 ما پروردگار: گفتند »15«گویید.هیچ چیز نفرستاده است و شما جز دروغ نمى رحمان خداى و هستید ما همانند انسانهایى

 شما ما: گفتند »17«.نیست هیچ آشکارا رسانیدن پیام جز ما عهده بر و »16«.ایمشده فرستاده شما سوى به ما که داندمى

: گفتند »18«اى سخت خواهد رسید.نجهشک ما از را شما و کرد خواهیم سنگسارتان نکنید بس اگر. ایمگرفته بد فال به را

 دوردست از مردى »19«.هستید گزافکار مردمى نه، گویید؟مى چنین دهند اندرزتان اگر آیا. شماست خود با شما، شومى

 و طلبند،نمى مزدى هیچ شما از که کسانى از »20«.کنید پیروى رسوالن این از من، قوم اى: گفت و آمد دواندوان شهر

 شوید،مى بازگردانده او نزد به و آفریده مرا که را خدایى چرا »21«اند، پیروى کنید.یافته هدایت مردمى خود

                                                           
 ءاهللابها حضرت ایقان کتاب    31

 علمونی یقوم تیل ای   
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https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/12805141223-242df67e8f-b_orig.jpg
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 هیچ مرا شفاعتشان برساند، زیانى من به بخواهد رحمان خداى اگر که کنم، اختیار را خدایانى او سواى آیا »22«نپرستم؟

. آوردم ایمان پروردگارتان به من »24«گمراهى آشکار باشم. در من هنگام این در و »23«نبخشند؟ رهایى مرا و نکند سود

 کاش اى :گفت. درآى بهشت به: شد گفته او به) شد شهید مشرکان دست به سرانجام مرد آن(»25«.بشنوید مرا سخن

 »27«.درآورد شدگانگرامى زمره در و بیامرزید مرا من پروردگار که »26«دانستندمى من قوم

 الهی کالم هر کسی به نحوي این آیات را تفسیر کرده و براي خودش محل و قریه اي را در نظر گرفته ولی چون کالم، 

 بخواهیم اگر. باشد صادق نیز دیگر قراء از بسیاري درباره داستان که است ممکن است کرده تجلی کائنات همه به و است

 که اول نفر دو آن. است نبوده واقعیت از دور چندان دهیم تطبیق کروگان قریه و جاسب اهالی با را داستان این تفسیر

 به اینکه از بعد که بود علی قنبر دستیارش و ايمال حسین بشرویه این قریه آمدند مردم هدایت براي و داشتند رسالت

 ...نمودند انکار اکثرا که بود این نتیجه دادند نشان آیات و دالئل و نمودند ماموریت اظهار و رفتند نصراهللا سید خانه

فعززنا " بخشد نیرو و کند تقویت را نفر دو آن امر و خواند بخدا را مردم که کرد مامور را سومی شخص حق اراده نهایتا

 قصد و نمودند انکار مردم باز و شد خواهد نوشته تفصیل به حالش شرح که بود مالغالمرضا آن شخص سوم "بثالث

 .دادند باد بر را نیستش و هست و انداختند زندان به و کردند جانش

خواهد و توقع اجر و اي مردم این مرد که از شما چیزي نمی"دوان دوان رسید و به مردم گفت  مردي وسط این در

مزدي ندارد و طمع پست و مقام و اسم و رسمی ندارد و حرف هایی که میزند همه طبق کتاب و حدیث و عقل 

 "و نقل است.

 "آورده ام دیگر شما خود دانید. من چندي است که نظاره گر این اوضاع بودم من که قبول کرده ام و ایمان"

آن مرد حاج درویش حسنعلی بزرگ خاندان ناصري ها بود که خود از دراویش معروف و صوفی صفت و مرد خدا که هر 

سال راهی کعبه و هادي حجاج جاسب و حومه به سوي خانه خدا و همراه آنان بود که پس از ایمان شیخ با او در افتاد چرا 

او نمیرفت و شیخ او را زیر تازیانه آنقدر زد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد و این مطلب را در سال  که دیگر به خانقاه

کنند توضیح نویسند و تقاضاي کمک میمیالدي، اهالی کروگان ضمن عریضه اي که به مجلس شوراي ملی می 1915

 دهند.می

 اي "یعلمون قومی لیت یا" زدداد فریاد میتازیانه جان می آن نامه به مهر شانزده نفر از اهالی موجود است و وقتی زیر

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/3523514
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اي مردم در تمام عمر هادي و همراه شما به " .کنندمی چه که دانستندمی و داشتند خبر حقیقت از من قوم کاش

گویم که اي قوم به حج رفته کجائید کجائید معشوق به عکاست سوي خانه خدا و کعبه بودم و امروز می

 حاج به بندیدمی چماق و چوب به را بهائیان وقت هر که بوده گفته انصارش و عوان به شیخ گویا "شتابیدشتابید 

 بعد روز چند بکنید را کار این اگر که چه کنید احتراز اعمال این از است ممکن که آنجا تا و باشید نداشته کاري درویش

ذا از آنها خواست که اگر زدید چنان بزنید که او هرگز بر ل برد خواهد ما از شکایت ایران شاه محضر در و طهران راهی

 باشد.نخیزد و همان شد که شیخ خواسته بود... این عریضه در قسمت اسناد تاریخی و همچنین در ذیل موجود می

 قضاوت با شماست.

 

 راسخون در علم چه کسانی هستند و تاویل و تفسیر صحیح قرآن نزد چه کسانی است؟ 

تفسیر درست آیات و احادیث موثقه که حقیقت پیش کسیت و  درباره

 قابل کسی چه توضیح و  گوید و تفسیر و تاویلچه کسی راست می

 آل سوره در که است قرآن خود در سوال این جواب است اعتماد

 :فرماید می خداوند عمران

 ]1( الْعِلْمِ......وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی 

 دانند.یعنی هیچ کس جز خداوند و راسخون در علم تاویل قرآن را نمی

 سوال اینجاست که راسخون فی العلم چه کسانی هستند؟

... 

 توضیح و  گوید و تفسیر و تاویلدرباره تفسیر درست آیات و احادیث موثقه که حقیقت پیش کسیت و چه کسی راست می

 :فرماید می خداوند عمران آل سوره در که است قرآن خود در سوال این جواب است اعتماد قابل کسی چه

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/zibapix-com-13_orig.jpg
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  32 ...وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ...

 دانند.یعنی هیچ کس جز خداوند و راسخون در علم تاویل قرآن را نمی

 هستند؟سوال اینجاست که راسخون فی العلم چه کسانی 

مطمئنا تمام این مثال آیات عظام و علماي اعالم و حجج اسالم و مفسرین جور و واجور نیستند. چرا که اوال خودشان اقرار 

اند و ثانیا عمري اي از آن هم پی نبردهکنند که جزء راسخون نیستند، علوم الهیه را به تمام که هیچ حتی به گوشهمی

اند باز هم در حین نامند، تا جایی که حتی وقتی از همه مراحل گذشته و مرجع شدهمی خودشان را نادان و مقلد و طلبه

 مرجعیت مقلد دیگري هستند.

اند در هزار و چند صد سال گذشته تنها کسانی که دعوي راسخون فی العلم کرده اند و مرجع معصوم و مصون از خطا بوده

 بهاءاهللا بوده اند. شارعین دیانت مقدس بهایی یعنی حضرت اعلی و حضرت

بنابراین تنها تفسیر ایشان سند و مدرك بوده و قابل اعتماد است چه که نه طلبه و نه مقلد بوده اند و نه علومشان 

 اکتسابی و بشري است.

 فرمایند:حضرت بهاءاهللا می

 )مبارك بیان مضمون.(هستم هاجوهر و ذاتها و نفسها و امّها من  بلکه  نه تنها من راسخ در علمم 

 

 167 یال 166ص  قانیالعلم در کتاب ا یراسخون ف 

 

که  دیفرمایم انیالعلم بعد که راسخ در علوم و امّها و نفسها و ذاتها و جوهرها ب یالّا اهللا و الرّاسخون ف لهیتأو علمی... ما 

 يمگر از رؤسا نهایا ستیو ن کنندیو چه م ندیگویکه چه م يشنویکه م نستیا شودیواقع م شانیا يمخالف هوا يقدر

اند و بحجبات علم محتجب گشته اندافتهین یذهب مذهب ریاند و بغاخذ نکرده يهوبجز  یکه اله یآنهائ یعنی نیناس در د

                                                           
اگر » حرف یا قسم است و تا ظهور امام زمان(عج) تنها دو حرف آن شناخته می شود 27علم « در روایتی هست که    32

در این راستا امام  ممکن است به طور مفصل و توضیح کامل این حدیث، یا سایر روایت مربوط به علم را شرح دهید؟
علم و دانش، بیست و هفت حرف است و همه آن چه پیامبران آورده اند، تنها دو حرف آن است و «صادق (ع) فرمود: 

مردم تاکنون جز با آن دو حرف، آشنایی ندارند و هنگامی که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون آورده، 
 )841، ص 2؛ خرائج، ج326، ص 52(بحاراالنوار، ج » می دهد.آن را میان مردم نشر و گسترش 

http://porseman.org/q/show.aspx?id=129544
http://porseman.org/q/show.aspx?id=129544
http://porseman.org/q/show.aspx?id=129544
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علم و  یمن اتّخذ الهه هواه و اضلّه اهللا عل تیأ فرأ دیفرمایتمام ربّ األنام م حیاند چنانچه بتصرو بضاللت آن گمراه شده

آن غافل را که  يدید ایآ یعنیتذکّرون  المن بعد اهللا أ ف هیهدیبصره غشاوةً فمن  یو قلبه و جعل عل سمعه یختم عل

بر  دیو مهر نهاد بر گوش و دلش و گردان ینفس خود را و اضالل کرد او را خدا بر علم يخود خواهشها يگرفت خدا

علم اگرچه در ظاهر  یو اضلّه اهللا عل یدر معن دیریگیپند نم ایاو را از بعد خدا آ کندیم تیپس که هدا یئچشمش پرده

عصرند که اعراض از جمال حقّ نمودند و بعلوم خود که از  يعلما هیمقصود از آ یفان نینزد ا کنیشد ول ذکرآنست که 

 انتم عنه معرضون... میقل هو نبأ عظ نمودندیو امر او احتجاج م یگشته متمسّک شده بر نبأ اله یناش ينفس و هو

 

نابر این تفسیر درست و صحیح قرآن یعنی تفسیر این هیاکل مقدسه... بقیه آمده اند حرفی زده اند چیزي نوشته اند و هر ب

این نباید به آن استناد کرد. و حتی در حدیثی از امام کاري کرده اند براي دیگران سند و مدرك درستی نخواهد بود و بنابر

حرف آن مشهود است  2 فقط خاتم تا آدم از انبیا و  اولیا تمام زمان در و  حرف است 27صادق هست که می فرمایند علم 

 کند.شود و این عظمت این ظهور را ثابت میحرف دیگر ظاهر می 25و با ظهور قائم 

 

 

 معجزات حضرت بهاءاهللا

منکر قدرت الهی در آوردن معجزات ظاهره توسط پیامبران نیست، اما طبق بیانات حضرت بهاءاهللا آري دیانت بهایی 

ایشان، معجزات ظاهري را دلیلی اصلی براي غیر مؤمنان و نسل هاي 

بعدي نمی داند. و این قبیل معجزات همانطور که براي مؤمنان، نشانی 

راي دیگران نیز ثانوي و فرعی از حقانیت دینشان محسوب نمی گردد، ب

شود. با این دید میتوان گفت که تمام زندگی حجت و دلیل محسوب نمی

و امور انبیاء در طول حیاتشان معجزه محسوب می گردد. به این ترتیب از حضرت بهاءاهللا نیز چون دیگر مظاهر ظهور الهی 

آن اشتغال ورزند و فقط گاهی می توان معجزات ظاهره نیز آشکار شد ولی حتی ایشان اجازه ندادند که مومنین به ذکر 

 آنها را از البالي بعضی الواح مبارکه و یا بعضی مطالب تاریخی دریافت.

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/4381746
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نکته مهمی در خصوص ظهور حضرت بهاءاهللا که در ادیان الهی بی سابقه است، این است که حضرتشان چند بار سالطین 

ظاهر فرمایند. اما حتی در یک مورد هم، دعوت ایشان پذیرفته  و علما را دعوت فرمودند تا آنچه حجت و برهان می طلبند

نشد و علما از ترس رسوائی به بهانه هاي مختلف از رویارویی سر باز زدند. از جمله وقتی علماي عراق طالب معجزه شدند، 

چنین نکردند و گفتند فرمودند همه آنها جمع شوند و یک معجزه را در نظر گیرند تا ظاهر فرمایند. اما آنان ترسیدند و 

شاید حضرتشان جادوگر باشند و سحري بنمایند و آن وقت دیگر براي ایشان حرفی باقی نخواهد ماند و لذا منصرف شده، 

به دشمنی بیشتر قیام کردند! مورد دیگر در لوح ناصرالدین شاه است که از وي خواستند علما را جمع کند تا حضرتشان 

ساله حامل لوح  17ند. اما ناصرالدین شاه ضمن شکنجه و شهید کردن جناب بدیع، جوان دلیل ظهورشان رابیان فرمای

مزبور، وقتی از علما خواست جواب لوح را بدهند ایشان به بهانه این که حضرت بهاءاهللا طالب سلطنت هستند تقاضاي شاه 

د ده دقیقه اجازه مالقات دهد تا حجت خود را رد کردند. همین امر را حضرت بهاءاهللا از سلطان عثمانی خواستند و فرمودن

 را آشکار فرمایند، ولی وي نیز مانند شاه ایران و علماي آن سر باز زد.

با این حال همانطور که اشاره شد ظهور حضرت بهاءاهللا و زندگی ایشان مملو از معجزات بود در این باره حضرت ولی 

کنند که هر کدام خود به تنهایی از معجزات حضرت بهاءاهللا ردي اشاره میامراهللا، (شوقی ربّانی) در کتاب قرن بدیع به موا

 باشند...می

باري امر مقدّس جمال قدم جلّ اسمه االعظم در این هنگام که در آستانهء نیمهء ثانی از قرن پرانوار خویش قرار داشت 

قیام و استقامت پیروان و خسران و  نظر به فسحت آثار و وسعت آیات و عظمت بینات و کثرت شهدا و همّت باسالن و

خیبت دشمنان و خلّاقیت کالم و جانبازي بی عدیل مبشّر اعظم و سطوت و عظمت شارع افخم و سریان روح نبّاض و پر 

نبعانش قدرت و شایستگی خویش را در حصول تقدّم و اعتالء و تمکّن و ارتقاء فارغ از هر گونه نفاق و شقاق در طریق 

ؤسّس عظیم الشّأنش بمنصّهء ظهور رسانیده، قوّت آسمانی و روح ملکوتی مودوع در آئین رحمانی را در مقرّر از طرف م

  33انظار عالم و عالمیان ثابت و مدلّل و واضح و محقّق ساخته بود.

                                                           
 449) حضرت ولی امراهللا، (شوقی ربّانی) صفحه GOD PASSES BY( بدیع قرن کتاب    33
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 ایشان بینات عظمت و آیات وسعت و آثار فسحت )1

 ) کثرت شهدا2

 ) همّت باسالن3

 ) قیام و استقامت پیروان4

 ) خسران و خیبت دشمنان5

 ) خلّاقیت کالم5

 ) جانبازي بی عدیل مبشّر اعظم6

 ) سطوت و عظمت شارع افخم7

 ) سریان روح نبّاض و پر نبعانش8

 

 نمود .و از دیگر معجزات حضرت بهاءاهللا میتوان به موارد زیر اشاره 

 

 ) پیشگویی هاي صورت گرفته توسط حضرت بهاءاهللا9

 "تحقق بیش از دو هزار بشارات کتب مقدسه قبل") بشارات10

 پیروان بین اتفاق و اتحاد) 11

 خطا از معصوم مرجع خلق) 12

13... ( 
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 آیات نازلهوسعت آثار و نوشتجات و 
 

 است ایشان توان گفت که یکی از معجزات حضرت بهاءاهللا همچون دیگر پیامبران آیات و کتب نازله از بطور حتم یقین می

 جلد صد از بیشتر ایشان از مانده باقی آثار و الهی کتب که تفاوت این با

ت بهاءاهللا با قدرت قلم خود دیانت خود را اعالن حضر. باشدمی

فرمودند. ایشان در دوشبانه روز قادر بودند که به میزان آیات قرآن، 

باشد و صفحه می 200آیات نازل فرمایند براي نمونه کتاب ایقان قریب 

فرمایند آیات همانند غیث هاطل(باران روز نازل شده و می 2در عرض 

 است و کاتب قادر به درج و نوشتن آن نیست.پرشتاب) در حال نزول 

فرمایند هر خانواده بابی یا بهایی حد اقل یک یا چند لوح دریافت نموده وسعت آثار حضرت بهاءاهللا به حدي بوده که می )1

اند و حال اگر در زمان حضرت بهاءاهللا چند صد هزار بهایی وجود داشته تعداد الواح را تخمین بزنید که چه مقدار 

 باشد؟ با اینکه مقداري از این الواح تاراج شده و یا از بین رفته اند و یا به دست دشمنان افتاده است.می

 

فرمایند تمام آنچه نازل فرموده اند در مقابل با وجود انبوه آیات و الواح نازل شده از ایشان، همچنان در کتاب ایقان می )2

مقایسه نیست و علت هم، عدم استعداد نفوس و مناسب نبودن اوضاع و احوال و خواستند نازل فرمایند قابل آنچه می

 محدودیت هاي گوناگون دیگر در آن زمان بوده است.

ئی از آن هاست و جز این بیانات رموزها که هر نکته...قسم بخدا که این حمامه ترابی را غیر این نغمات نغمه

گشت تا مشیّت الهی چه وقت قرار گیرد که عروسهاي معانی مقدّس است از آنچه بیان شد و از قلم جاري 

 34حجاب از قصر روحانی قدم ظهور بعرصه قدم گذارند...بی

 

تمامی این آثار نتیجه درس و مدرسه و بحث نبوده است. حضرت بهاءاهللا هیچ وقت به مدرسه نرفته و در جمع علما  )3

ان لدنی و ایشان امّی بوده اند ایشان در نامه اي که در شش سالگی حاضر نبودند و قواعد قوم را فرا نگرفته و علم ایش

                                                           
 136کتاب ایقان حضرت بهاءاهللا صفحه    34
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 فرمایند:مرقوم نموده اند در این خصوص می

اهللا در سایه رحمت رحمانی و قباب عنایت سبحانی ساکن و مستریح باشید. بر حسب ظاهر حبوب، انشاهوالم 

نویسد خط می خواند و بیعلم می بیمن کوچکم خط ندارم. ولکن چون این امی به سدره الهی متمسک است 

  35و این در عالم باطن نزد اهل بصر مشهود است. اغیار از این سرّ آگاه نبوده و نیست.

فرمایند (مضمون بیان مبارك به ایشان در لوح سلطان خطاب به ناصرالدین شاه و همچنین در لوح ابن ذئب می

 و نبوده علما با و ام نشده اي مدرسه هیچ به داخل من که شو جویا آنها از شناسندمی مرا اغلب طهران مردم فارسی): 

  .ام نیاموخته را قوم قواعد

تمام عمر را بیشتر زندانی و یا آواره و یا در تبعید و تحت نظر بوده اند و راحت و آسایش که الزمه نوشتن  آن از غیر ایشان

 است را نیز نداشته اند.

من العباد و راقداً على المهاد مرّت علیّ نسائم السّبحان و علّمنی علم ما کان لیس  ...یا سلطان انّی کنت کأحد

هذا من عندي بل من لدن عزیز علیم و امرنی بالنّدآء بین األرض و السّمآء بذلک ورد علیّ ما ذرفت به دموع 

ی کنت فیها لتوقن بأنّی لست العارفین ما قرأت ما عند النّاس من العلوم و ما دخلت المدارس فاسأل المدینۀ الّت

من الکاذبین هذه ورقۀ حرّکتها اریاح مشیّۀ ربّک العزیز الحمید هل لها استقرار عند هبوب اریاح عاصفات ال 

ومالک األسمآء و الصّفات بل تحرّکها کیف ترید لیس للعدم وجود تلقآء القدم قد جآء امره المبرم و انطقنی 

  36د ارادة ربّک الرّحمن الرّحیم...الّا کالمیّت تلقآء امره قلّبتنی ی بذکره بین العالمین انّی لم اکن

 فرمایند:همچنین ایشان در کتاب ایقان در همین خصوص می

...و چه ریاحین توحید که در ریاض قلوبشان انبات شده و چه شقایقهاي حقایق علم و حکمت که از صدور 

اند و معلّم را چگونه رجالی که حرفی تعلیم نگرفته منیرشان روئیده و اگر ارض قلوبشان تبدیل نمیشد

                                                           
 183 صفحه عالم محبوب کتاب از برگرفته سالگی شش در بهااهللا حضرت نامه    35

 ذئب ابن لوح لوح و سلطان لوح     36
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اند بکلمات و معارفی تکلّم مینمایند که احدي ادراك نتواند نمود گویا اند و بهیچ دبستانی قدم نگذاشتهندیده

 37اند...اند و از آب حکمت لدنّی عجین گشتهاز تراب علم سرمدي سرشته شده

 

 همگی و نیست بلق مطالب تکرار و نشده کپی گذشتگان هايکتاب روي از و است جدید و بدع ایشان آثار و الواح تمام )4

 باشد.و بالغت آنها قابل مقایسه با نوشتجات اعصار گذشته نمی فصاحت حتی و دارد الهی علم در ریشه

 

 مثل فارسی زبان شاهکارهاي از لحاظ هر از مراتب به ایشان فارسی آثار شده نازل عربی و فارسی زبان دو به آثار )5 

 : نمونه براي است باالتر و بهتر تر، سلیس غیره و مولوي و حافظ و سعدي

...اهللا اکبر بیان که باین مقام رسید رائحه روحانی از صبح صمدانی مرور نمود و صباي صبحگاهی از مدینه 

اندازه بساط جدیدي مبسوط بییزالی وزید و اشارتش جان را بشارت تازه بخشید و روح را فتوحی سباي ال

از قدّ لطیفش بسی قاصر است و رداء بیان  نشان آورد که خلعت ذکرنمود و ارمغان بیشمار بیکران از آن یار بی

لسان اسرار تبیان میگوید و بلبلهاي شاخسار لفظ رمز معانی کشف مینماید و بیاز قامت منیرش بس کوتاه بی

موزد و قاعده و رسوم عشق و عاشقی و رمز دلدادگی تعلیم مینماید و گلهاي هجر و فراق را ناله و افغان میآ

گري تلقین مینماید و اسرار حقایق بر شقایق بستان بدیع رضوان قرب و وصال را رسم دلبري و آداب عشوه

عشق میبخشد و دقایق رموز و رقایق آن را در صدر عشّاق ودیعه میگذارد بقسمی عنایت در این ساعت 

ه که روح القدس بغایت حسرت میبرد قطره را امواج بحري داده و ذرّه را طراز خورشیدي عنایت نموده فرمود

الطاف بمقامی رسیده که جعل قصد نافه مشک نموده و خفّاش در مقابل آفتاب مقرّ گزیده مردگان را 

 محل عدل فراز بر را ظالمان و داده منزل علم صدر بر را جاهالن و نموده مبعوث جسد قبور از حیات ٴبنفخه

هر ظا ترابی خاکدان در غیبی عنایت این اثر کی تا گشته حامله عنایات این بجمیع هستی عالم و نموده معین

شود و تشنگان از پا افتاده را بکوثر زالل محبوب رساند و گمگشتگان صحراي بعد و نیستی را بسرادق قرب و 
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هاي قدس انبات نماید و از ریاض نفوس که شقایقهاي که این حبّه هستی معشوق فائز گرداند و در ارض قلوب

 38حقایق غیبی بشکفد...

 

انسته آن را بیاموزد و هور عرب ستوده اند و همانند آنرا جایی ندیده و کسی نتومش نویسندگان  را حضرت آن عربی آثار )6

غت به زبان عربی توانسته به این فصاحت و بالسبک و سیاق آن را اعجاب انگیز خوانده اند که چگونه یک فارسی زبان 

 بنویسد که این خود از معجرات است.

 

 )مبارك بیان مضمون:(فرمایندمی احمد لوح در )7

ت اوست، فرمایند قسم به خدائی که جان من در قبضه قدراگر اینها را انکار کنید، مثل آن را بیاورید و می

 چه همه دست به دست هم دهید.توانید و نخواهید توانست. اگر چناننمی

 

شان مطالب بسیار سرعت نزول آیات و زیبایی خط براي تمام آنهایی که شاهد بوده اند اعجاب انگیز بوده، در آثار )8

 آیات همه که عنیم این به است نداشته آیاتشان نزول تبحر در دخلی تجربه و تمرین متنوع، مختلف و گوناگون بوده و 

 طول تمامی در و اند داده قرار خطاب مورد را طبقات کلیه مردم آنها در و نبوده نواخت یک وجه هیچ به ایشان نازله

 یا و تغییرکرده نزما گذر با  ز لحاظ نوشتاري بوده و نمیتوان گفت که قلم ایشانا سطح یک در همه ایشان آثار حیات،

 توانمی را تهگف این صدق و یافت آن در منسوخی و ناسخ و نقیض و ضد هیچ نمیتوان حتی و است شده تر پخته و بهتر

 هر که نمود مشاهده باشد ن ذئب میاب لوح که اثر آخرین با ایقان کتاب و عالیات کلمات مبارکشان اثر اولین مقایسه در

 .هستند نوشتاري مهارت و سیاق و سبک یک  در دو
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 جاسب انییحضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء به بهاالواح نازله از قلم 
 

 دادند؟ یاحباء را م ضیچگونه حضرت بهاءاهللا جواب عرا 

آقا  رزایرا م ضیگشت. عرا یآقا جان درآن زمان به حضور ارسال م رزایم يآمد از اطراف بواسطه  یکه م یضیعرا ....

فرمودند قلم گرفته  یخواند. جمال مبارك م یگشت. اذن گرفته م یجان بدست گرفته در محضر مبارك حاضر م

 .سیجواب بنو

 دیرس یاست که تا م نیکه بود ا يزینوشت. فقط چ یفرمودند و او م یآقا جان جواب م رزایمبارك به زبان م جمال

نمود به  یکه شروع م ینازل ، وقت یلوح مبارك از قلم اعل نیکلمه که من مکتوب را حضور مبارك خواندم و ا نیبه ا

شد هنوز هواهللا اول صفحه خشک  یالقلم بودند که صفحه که تمام م عیسر شانیا یئبه درجه ات،یآ لینوشتن تنز

حروفش معلوم نبود.  چیه ،یکاغذ بکش يو در رو یمرکب بزن انیمشت مو را در م کیبود که  نینشده بود. مثل ا

 یآورد حضور مبارك لوح را تکرار م یبخواند، م توانستینم یگاه توانست بخواند مگرخودش. خودش هم ینم ياحد

 . گشت یآقاجان به خط خودش نوشته به اطراف ارسال م رزایم االمرنمود و حسب 

 )39 عالم. ص بمحبو (

به حضور  ادهیپ يکه با پا یاحباء با خبر بودند و زائران هیاز وضع و مشکالت و مصائب روز کل زنی عبدالبهاء حضرت

 ندیکه محبت به خلق نما ییو راهنما دگانیقوت قلب ستمد يبرا شانیحضور، ا ضیو ف ارتیبعد از ز رفتندیم شانیا

از هزار لوح  شیجواب نبود ب یب شانیدر نزد ا یمکتوب چی. هفرستادندیآنها م يبرا نیزائر لهیصادر و به وس یالواح

خاص خودش  يمتفاوت است و سبک نوشتار يگریارسال نمودند که متن هر کدام با د شیبا وفا ارانیخدمت  شانیا

 .ستین يگریمشابه د چکدامیرا دارد و ه
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 جاسب جناب آقا میر علیه بهاءاالبهی

  

 جاسب جناب آقا میر علیه بهاءاالبهی

 هواالبهی

آقا میر، امیر کشور فلک اثیر شخص خطیریست که الیوم حامی عهد و پیمانست و محامی در میثاق حضرت اي 

رحمان. شمع پر نور انجمن استقامت است و سرو خرّم آزاد بوستان موهبت. پس از خدا بخواه که در آن اطراف و 

ل شوي. غروب گذشته است و این عبد اکناف به این خدمت عظمی موفق گردي و به این تاج امیري عالم معنوي مکلّ

به تحریر به تعجیل مشغول است، در خط معذور بدارید. والبهاء 

 ع ع                                                                       علیک

https://www.30yaroon.com/jasb-tablets/agha-mir
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لوح در  نیا یتوسط حضرت عبدالبھاء کھ نسخھ اصل یجاسب ریاز لوح نازلھ بھ افتخار آقا م یخط ینسخھ ا  
 موجود است فایح



383 

    التّجار معاون حضرت حق در مناجات

           

 یبهآءاهللا االبه هیعل

   جاسب یمحفل روحان بواسطه

 هواهللا

و نهاراً و تجد لک غدوّاً و  الًیان عبدك هذا عبدك ل       یاله یاله

 زلیلم  الًیغدوةً و اص کیو ابتهل لد اًیّبُکرةً و عش کیآصاالً و تضرع ال

 يبه طلوع شمس الهد يالور بشّریُو  تکیّرحمان نیمع یالکلّ ال دعوی

ان  یال انعصبۀ االشرار و رموه بسهام الظّلم و العُدو هیان مجم عل یال

 دٌیاوج االسرار. ربّ انّه مظلومٌ و شه یهرقوا ثارُه بقسادةٍ ثار منه الغبار ال

و انفق  یربّ الملکوت األعل ای لکیسب یقد اختار البالء ف یٌّ و سف یٌّ و وف

 یو رنحه بصهبآء العطا ف ایّو قدّر له مقعد صدق رب ایّله مقاماً عل ی. ربّ اجعلیملکوت األبه یروحه حبّاً بمالک و توقاً ال

 .الوهّاب زیالعز میالرّح میملکوت الوفاء انّک انت الکر

 عباسعبدالبهاء                          فایح 1338ع امّل  23  
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 یبهاءاهللا االبه هیعل نیسطه جناب امبوا

 

 یبهاءاهللا االبه هیجاسب          عل یمحفل روحان اعضاء

 هواهللا

مدّت حرب مخابره منقطع  نیهرچند در ا    ایبندگان آستان جمال کبر يا

 هیّکامل و انجذابات رحمان هیّقلب و روح پر فتوح احساسات وجدان یول

 يمتواصل. الحمدهللا که صولت حکومت شوکت اشرار را در شکست و از برا

 دیحاصل شد. پس به جان و دل بکوش شیجاسب و نراق راحت و آسا ياحبا

. دیتام ده میو تنظ بیو مدرسه را ترت دیتا در محافل به نفحات مألوف گرد

. تیّو مظاهر الطاف حضرت احد تدیمشمول نظر عنا عیآن صفحات جم ياحبّا

در حق حضرت  ی. مناجاتدیبرسان انیپایب اقیو اشت دیابالغ دار یابدع ابه تیّفرداً فرداً از قبل من تح عیبه جم

 یالبهآءاالبه کمی. و علشودینامه ارسال م نیاالتّجار در جوف معاون

 عبدالبهاء عباس                               فایح 1328ع اقل  22
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  بهاءاهللا] مالحظه فرمایند:( 669دوست مکرّم جناب ملّا غالم رضا من جاسب علیه 

 بسم ربّنا األقدس األعظم األبهی

یزل و الیزال از نفحات قلم اعلی اهل ملکوت انشاء را به بحر علم زوالی را الیق و سزا است که لمحمد محبوب بی

د. طوبی از براي نفوسی که به صریر قلم اعلی فائز شدند و به انوار هدایت نمود و بما ینبغی لشأن االنسان تعلیم فرمو

افق ابهی منور گشتند. امروز روزي است که طور به قد ظهر الظهور ناطق و سینا به قد اتی مالک األسماء صائح. جمیع 

کتب قبل به ذکر اشیاء از حرارت نار محبت الهی مشتعلند و لکن نفوس غافله از اسرار یوم محجوب و ممنوع. جمیع 

و همچنین نقطه بیان  39»یوم یقوم الناس لربّ العالمین.«این یوم ناطق، قد اخبر به الرَحمن فی الفرقان بقوله، 

انّه هو الذي ینطق فی کلّ شأن اننی انا اهللا ال اله الّا انا ربّ کلّ شیء و انّ ما دونی خلقی ان یا خلقی ایّاي «فرماید: می

 40»فاعبدون.

 

ذلک بعضی از غافلین به اغواي رئیس خود انکار این مقامات کتب این یوم به حق جلّ جالله منسوب مع در جمیع

قسم به  41اند. قد اخبر اهللا بهم فی کتابه بقوله: و هم فی مریۀ من لقآئ ربّهم.اند و بر اعراض و اعتراض قیام کردهنموده

د قابل ذکر نبوده و نیست و نفوس غافله از او اطالع نداشته و اناشراقات انوار شمس حقیقت، رئیس ر که متابعت نموده

کما فعل عباد من قبل  42ندارند و اراده هم ندارند مطلع شوند، چه که حین القاء کلمه حق یجعلون اصابعهم فی آذانهم

وا الناعق ألنفسهم یتکلّمون و الیفقهون و یحسبون انّهم مهتدون ال و ربّ العرش و الثّري هم عباد الیشعرون. قد اتّخذ

ریّاً من دون اهللا کذلک سوّلت لهم انفسهم الخبیثۀ. انسان متحیر است، آیا ناس از بصر محرومند و یا آذان از اصغاء 

 اند و در تفحص قطره منتنه به غایت ساعی و جاهد؟ممنوع؟ چه شده که بحر عذب حیوان را گذارده

ل األریاح، اسئلک ببحر بیانک و سماء علمک و بالنور الذي اشرق من سبحانک یا مجري األنهار و فالق األصباح و مرس

األفق األعلی بأمرك و ارادتک بأن تخرق باصبع قدرتک سبحات خلقک و حجبات بریّتک. ثم انزل علیهم یا الهی من 

                                                           
 .است قرآن در) ۸۳( مطففین سوره در ۶ آیھ 39
 .است فارسی بیان اول واحد از اول باب در 40
 .است قرآن در) ۴۱( فصلت سوره ۵۴ آیھ در 41
 .است قرآن در) ۲( بقره سوره در ۱۹ آیھ از ایفقره 42
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ا سحاب رحمتک ما یطهّرهم عن ذکر دونک لیتوجهوا به قلوبهم الی افق منه اشرقت انوار شمس وجهک و یسمعو

بآذانهم ما تنطق به سدرة المنتهی بین بریّتک. اي ربّ اسئلک بآیاتک الکبري و الرحمۀ التی سبقت الوري بأن تحفظ 

احبّتک من طغاة خلقک الذین زیّنوا رؤوسهم بالعمائم و قاموا علی اخماد نار سدرتک و اطفاء نور امرك. اي ربّ انت 

اردت لهم بجودك و احسانک ثم اشرب احبائک کوثر االستقامۀ علی  الکریم ذوالفضل العظیم. اسئلک بأن تعرّفهم ما

شأن الیمنعهم ما فی العالم عن اسمک األعظم الذي ینطق بین األمم. انه ال اله الّا هو الظاهر الناظر الشاهد السمیع 

 العلیم.

صل گشت. انشاءاهللا الزال و بعد مکتوب آن جناب وارد و چون به ذکر دوست یکتا مزیّت بود، کمال بهجت و انبساط حا

از تجلیات انوار شمس معانی منور باشید و از رحیق مختوم به اسم حق جلّ جالله بیاشامید. و چون اطالع حاصل شد 

قصد مقرّ محبوب عالمیان نموده بعد از حضور و اذن، تمام مکتوب در ساحت امنع اقدس عرض شد، هذا ما نطق به 

 وله جلّ کبریائه:لسان الرحمن فی ملکوت البیان، ق

 

 

  هوالشاهد السامع البصیر 

یا غالم قبل رضا قد حضر کتابک وجدنا منه عرف خضوعک و خشوعک هللا و اقبالک الی األفق األعلی فی ایام فیها 

اعرض عنه العلماء و العرفاء الّا من شاءاهللا مالک الوري و ربّ العرش و الثري. کذلک قضی األمر من لدي اهللا ربّ 

ب. قد سمعنا ما نادیت به اهللا و اجبناك بهذا الکتاب الذي الینقطع عرفه بدوام اسمائه الحسنی و صفاته العلیا االربا

یشهد بذلک من عنده امّ البیان. طوبی لمن ورد علیکم و اسمعکم نداء المظلوم الذي دعا الکلّ الی اهللا مالک الرقاب و 

طق به مکلّم الطور فی هذا المقام الذي جعله اهللا مطاف المأل األعلی طوبی لمن سمع ندائه و عرف مقامه و اعترف بما ن

و سکّان الفردوس فی العشیّ و االشراق. لعمراهللا یا غالم یجد المخلصون من کتاب ربّک عرف المعانی و البیان و اهل 

 رت منها اآلفاق.البهاء ما الیذکر بالکالم. ذکّر احبّائی فی هناك من قبلی و بشّرهم بشمس عنایتی التی انا

قل انّ المظلوم یذّکرکم لوجه اهللا و یعرّفکم ما یقرّبکم الی اعلی المقام و نوصیکم و الذین آمنو باالستقامۀ الکبري فی 

هذا األمر الذي اذا ظهر اشرقت األرض بنوره و هدر العندلیب علی األغصان الملک هللا المقتدر العزیز الوهاب. کذلک الح 
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 اشرقت شمس البرهان طوبی لمن سمع و رأي و ویل لکلّ غافل مرتاب. افق سماء البیان و

یا غالم رضا، الحمدهللا به آیات الهی که به لغت فصحی نازل شد، فائز شدي. حال به لسان پارسی احلی بشنو، شاید از 

ز آفتاب فضل نفحات بیان گمگشتگان را به صراط مستقیم هدایت نمایی و تشنگان را از کوثر معانی بنوشانی. امرو

شوند. بعضی به سبب نعیق از رحیق الهی مشرق و بحر عنایت موّاج، مع ذلک اکثري غافل و محجوب مشاهده می

محروم و برخی به نداي احقر عباد از صریر قلم اعلی و حفیف سدره منتهی ممنوع. بگو اي مردگان، کوثر حیوان 

معانی خود را از فضل و عنایت الهی محروم ننمایید. امروز کتاب ظاهر، بشتابید و وقت را غنیمت شمارید. در این ربیع 

علّیین ظاهر و همچنین کتاب سجّین باهر. الواح نور مشرق و همچنین اوراق نار منتشر. باید از کوثر بیان رحمن به 

هور مقام شأنی سرمست شوند که مادونش را معدوم و مفقود شمرند. امروز روز استقامت است و امروز روز خدمت و ظ

 انسان.

دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به آنچه از قلم اعلی نازل شده مسرور دار. بگو، اي دوستان دنیا را وفا 

نبوده و نیست. لسان دنیا در جمیع احیان به فناي خود خبر می دهد و ندا می نماید، می گوید: یا مأل األرض این 

لماضیۀ و این سطوة الفراعنۀ و عزّة األکاسرة و صفوف الجبابرة و این عساکرهم و اعالمهم و القرون الخالیۀ و األعصار ا

 این خزائنهم و رایاتهم؟ ان اعتبروا و التکونوا من الغافلین.

که جمیع آن را شنیدند و بر فناي او آگاه گشتند. اذکّرکم یا احبّائی  43یک نداي دنیا میرزا حسین خان وزیر ایران بود

. آن روز امروز است، چه که 44انزله الرحمن فی الفرقان: کلّ من علیها فان و یبقی وجه ربّک ذوالجالل و االکرامبما 

انوار وجه از افق ظهور مشرق و الئح و جمیع من علی األرض حکم فنا بر او صادق، مگر نفوسی که بعد از فناي اشیاء 

د. امروز دست قیوم رحیق مختوم عطا می فرماید و ید بیضا به کلمه مبارکه آمنت بک یا مالک األسماء ناطق گشتن

 نماید به اسمش بگیرید و به یادش بنوشید. هنیئاً لکم ثم مریئاً لکم.کوثر بقا عنایت می

الجمله در وزیر مذکور، یعنی میرزا حسین خان، در این سنین اخیره امري که سبب حزن شود، از او ظاهر نه، بلکه فی

نمود. لذا باید احدي جز به کلمه خیر درباره او تکلم ننماید. قلوب احبا باید مقدّس از وف عمل میحق احبّا به معر

                                                           
 تشّیع المعارفایرةد در او احوال از شرحی. بود شاهناصرالدین صدراعظم کھ است مشیرالدولھ بھ ملقب سپھساالر، خانحسین میرزا مقصود               43
 .است شده ارائھ او حیات مطالعھ منابع و گشتھ مندرج) ۹۲ – ۹۱ص ،۹ج(

 .است قرآن در) ۵۵( رحمن سوره ،۲۷ آیھ   44
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کدورات عالم باشد. انشاءاهللا تا وقت باقی باید دوستان کسب مقامات باقیه نمایند تا ذکرشان در کتاب الهی مخلّد ماند، 

 األمر بیده یمنع و یعطی و هو الفضال الباذل الکریم.

ذکر من سمّی به آقامیر لیفرح بذکر المظلوم و یکون من الشاکرین. یا میر ان استمع النداء من شطر السجن انّه و ن

یذکّرك بما یقرّبک الی اهللا العلیّ العظیم. قل لک الحمد یا الهی بما عرّفتنی مطلع امرك و مشرق آیاتک و هدیتنی الی 

 ها و علی الّالئی آمن باهللا الفرد الخبیر.صراطک المستقیم. البهاء علیک و علی ضلعک و امّ

نذکر من سمّی بسیّد قبل مهدي و نبشّره به آیات اهللا ربّ العالمین ان افرح بذکر المظلوم ایّاك و سبیح ربّک مالک 

عن هذا الیوم البدیع. هذا یوم اخبر به رسول اهللا فی الفرقان و نزّل ذکره فی التوریۀ و االنجیل، ایّاك ان یمنعک شیء 

هذا األمر الذي اذا ظهر تزعزعت األرکان و نسفت الجبال و اضطربت افئدة الغافلین نعیماً لک و لضلعک و للذین ما 

 منعتهم سبحات الجالل عن اهللا العلیم الحکیم.

ما ان یا قلم األعلی ان اذکر من سمّی بسید علی لیسمع صریرك و یتّخذ الی اهللا سبیالً. یا علی ان اشکر اهللا ربّک ب

ایّدك علی هذا األمر و اسمعک ندائه األحلی اذ ارتفع بین األرض و السماء انّه لهو العزیز الوهاب. ضع العالم و ما عند 

األمم و تمسِک بما امرت به من لدي اهللا مولی األنام. التکبیر و البهاء من لدنّا علیک و علی ضلعک و علی کلّ موقن 

بی بحسن قبل علی و نوصیه باالستقامۀ علی هذا األمر الذي به ذلّت الرقاب. خذ بصّار. و نذکر فی هذا المقام من سم

کأس االیقان باسم ربّک الرحمن انّها تقرّبک الی اعلی المقام کذلک نطق لسان المظلوم اذ کان مسجوناً بین ایادي 

بربّها و اجابت اذ سمعت النداء الذین نبذوا عن ورائهم ما انزله الوهاب فی الکتاب کبر من قبلی علی وجه التی آمنت 

 من لدي اهللا منزل األیات.

ان یا قلم ان اذکر من سمّی بزین العابدین لتجذبه آیات ربّه الی مقام التمنعۀ شؤونات األرض و ال اشارات من علیها عن 

به فتحت األبواب. التنس  اهللا المقتدر العزیز العلّام. خذ کأس البقاء باسم مالک األسماء ثمّ اشرب منها بهذا الذکر الذي

عهداهللا و میثاقه ان اعمل بما امرت به فی الزبر و األلواح هذا یوم فیه نطق کل ناطق و شهد کل شاهد و سمع کل 

سامع و ظهر ما کان مستوراً فی کنائز علم ربّک مالک المآب. تمسک بحبل التقی ثمّ اذکر ربّک فی الغدّو و اآلصال. 

 علی الّالئی آمن باهللا الواحد المختار. البهاء علی اهل البهاء و

و تذکر من سمّی بسید علی لیحمد ربّه فی هذا الیوم الذي فیه نطق لسان العظمۀ الملک هللا الفرد الواحد العلیم الخبیر. 
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نادي العالمین. یا علی ییا علی ان اقبل بقلبک الی األفق األاعلی المقام الذي فیه تنطق سدرة المنتهی العظمۀ هللا ربّ 

المظلوم و تنادي معه األشیاء فی هذه اللیلۀ البلماء و یدعوك الی اهللا العزیز الحمید. ان استقم علی األمر و قل: یا اله 

األسماء و الناظر من األفق األبهی اسئلک به نفحات قمیصک و هزیز اریاح فردوسک بأن تؤیّدنی فی کلّ االحوال علی 

لکریم و فی قبضتک ملکوت السموات و األرضین. ال اله انت الغفور الرحیم. کبر من االستقامۀ علی حبّک. اي ربّ انت ا

 قبلی علی التی سمعت و اجابت ربّها الناطق السامع البصیر.

یا ابا القاسم ان اشهد بما شهداهللا قبل خلق السموات و األرضین انّه ال اله اال هو و الذین اتی علی السحاب انّه لهو 

و المسطور من قلمی و المکنون فی کنز مشیّتی التی احاطت کل صغیر و کبیر. طوبی لک بما  المذکور فی کتبی

اقبلت الی اهللا اذ اعرض عنه کلّ غافل بعید و افتی علیه کل عالم مریب. ایاك ان تمنعک شؤونات االرض عن مالک 

کلّ عالم من عوالم ربّک المقتدر القدیر. السماء دع ما عند األمم و خذ ما اوتیت به من لدن مالک القدم انّه ینفعک فی 

کذلک نطق لسان الرحمن فی ملکوت البیان. طوبی لمن سمع و قال لک الحمد یا بهاء من فی السموات و االرضین. 

 البهاء المشرق من افق ارادة ربّکم مالک االنام علیک و علی کلّ ورقۀ آمنت باهللا الواحد الفرد العلیم.

عباد من شطر السجن و یدعوك الی اهللا المهیمن القیوم. ان افرح بهذا الذکر األعظم تاهللا ال یا جواد یذکرك مولی ال

تعادله کنوز األرض کلّها ان احمد ربّک عالم الغیب و الشهود. قد حضر کتاب من اخیک و کان مذکوراً فیه احبائی ذکرنا 

الّذي اتی من سماء الوحی بکتاب مسطور. ان کل واحد منهم بما الینقطع عرفه عن العالم یشهد بذلک مالک القدم 

اشکر اهللا بهذا الفضل األعظم ثمّ اذکره فی األصیل و البکور: البهاء علی اخیک و علیک و علی ضلعک. کبّر من قبلی 

 علیها و بشّرها بما نزّل لها من القلم األعلی فی هذا الرّق المنشور.

ألکبر بما یقرّبک الی اهللا العزیز الودود. ایّاك ان یمنعک ما عند یا علی قبل اکبر یذکرك المظلوم من شطر منظره ا

البشر عن مالک القدر دع ما عند القوم و خذ ما اتاك من لدي اهللا ربّ ما کان و ما یکون. انّا نوصیک و احبائی 

ة الوثقی و تشبّث باالستقامۀ الکبري علی هذا األمر الذي به ناحت قبائل االرض و نسف کلّ جبل مرفوع. تمسّک بالعرو

 بذیل ربّک مالک یوم الموعود. بشّر من قبلی التی اقبلت الی اهللا العزیز المحبوب.

ان یا قلمی نسمع صریرك فی اللیالی و األیام فی ذکر اهللا و احبائه طوبی لک و لمن فاز به طرازك و سمع صریرك انّه 

جذب آیات ربّک علی شأن التمنعک شؤونات العالم  من المقربین فی کتاب مبین کأنّک شربت کوثر الحیوان و اخذك
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عن ذکر مالک القدم تنطق فی کلّ األحیان و تنادي من فی االمکان و تبشّرهم بما ظهر و الح من افق ارادة اهللا ربّ 

ال نوم  العالمین. طوبی لک یا قلم و نعیماً لک اشهد انّک ما قصّرت فیما امرت به قد ثبت بالبرهان بأنّه ال تأخذه سنۀ و

انّا نراك مزیّناً بطراز االیقاظ علی شأن لم ینقطع صریرك عن اذن المقرّبین قد نراك قائماً علی خدمۀ موالك و ناطقاً 

 بثنائه الجمیل.

ان اذکر من سمّی بالخلیل و بشّره بآیات الجلیل التی نزلت من سماء عنایۀ ربّک الغفور الکریم. ایّاك ان تمنعک 

رحمن دع المعتمدین عن ورائک و تشّبث بذیل عنایۀ ربّک الرحیک. انّه فی السجن دعا الکلّ الی األحزان عن ربّک ال

اهللا العزیز الحمید. من الناس من اقبل و من هم من اعرض انّ ربّک لغنیّ عن العالمین. کذلک نطق اللسان بأعلی 

 البیان البهاء لمن سمع و ویل للغافلین.

محمد قبل تقی لیسمع ندائک فی هذا االمر الذي به ناحت النفوس و زلّت األقدام. تاهللا  ان یا قلم ان اذکر من سمّی به

قد ظهر ما کان مسطوراً فی کتب اهللا ربّ األرباب انّه هو الذي شهد له المأل األعلی و اهل الفردوس ثمّ الذین یطوفون 

انصعقت األصنام. ان احمد اهللا بما ذکرك فی  العرش فی العشیّ و االشراق. قد ناح بظهوره الجبت و تزعزعت األرکان و

هذا المقام األعلی بآیات اذ نزلت خضعت لها األقالم. انّا نکبّر علی وجهک و علی احبائی فی هناك و علی الذین کسّروا 

 بعضد الیقین هیاکل األوهام.

کوت ربّک الغنیّ المتعال. کن یا محمد قبل رضا قد توجه الیک قلمی األعلی و یبشّرك و احبّتی بما قدّر لکم فی مل

طائراً فی هوائی و ناطقاً بثنائی و مقبالً الی افقی و عامالً بما امرت به فی الکتاب. کذلک نطق المظلوم اذ احاطته 

 األذکار له سجدت الذي الذکر بهذا المختوم الرحیق خذ و القیّوم ربّک باسم  األحزان من کلّ االشطار. ضع الموهوم

 و زخارفها و آالئها و یبقی ألحبّتی ما نزّل من لدن مقتدر عزیز وهّاب.نی الدنیا ستف

ان اقبل یا قلمی الی امتی التی سمّیت بفاطمۀ فی ملکوت األسماء و بشّرها برحمتی و عنایتی التی سبقت الوجود. 

اقبلت و شربت من ید طوبی لک و لکلّ امۀ اقبلت و اجابت مالک الغیب و الشهود. کم من عالم منع عن المعلوم و انت 

 عطائه رحیقه المختوم.

و نذکر فی هذا المقام عبادي الذین ما ذکرت اسمائهم انّ ربّهم الرحمن لهو الغفور الکریم. انّا نوصیکم بالصداقۀ و األمانۀ 

عکم سطوة الظالمین و ما یرتفع به امراهللا ربّ العالمین. یا اهل البهاء تاهللا هذا یومکم لو انتم من العارفین. ایّاکم ان تمن
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عن هذا النبأ العظیم. ان احرقوا حجبات األوهام باسم ربّکم مالک األنام و سبّحوا بحمده فی کلّ حین البهاء المشرق من 

افق عنایتی علیکم و علی امائی الالّئی اقبلن و سمعن نداء اهللا الناطق المقتدر العزیز األمین، الحمدهللا ربّ العالمین. 

 انتهی

  

 را مثلبی نعمت این قدر انشاءاهللا. نازل الهی منیعه بدیعه آیات جناب آن کتاب در مذکوره نفوس از یک هر مخصوص

 مرضیه اخالق و حسنه اعمال و سیبه کلمه به نفسی هر امروز. نمایند قیام امر خدمت به استقامت کمال به و بدانند

و خواهد بود. انشاءاهللا موفق شوید بر آنچه سزاوار این یوم بدیع است.  بوده امراهللا ناصر او شد، مزیّن و عامل و ناطق

 که نفوسی یعنی –جمیع اسامی معروضه لدي الوجه حیّاً و میّتاً به عنایات نامتناهیه الهیه فائز گشتند، چه که جمیع 

اسم حق شفا بخشید و یا  به را علیلی شاید نمایید جهد. اندپاینده و زنده حق ساحت در – مزیّنند عرفان طراز به

گمراهی را به صراط مستقیم کشانید. این مقام بسیار عظیم و بلند است. اگر نفسی را موانع دنیا منع نماید، محبوب 

اي را به وطن اصلی هدایت اي را به اسم حق حیات بخشد و یا آوارهآنکه وکیلی از براي خود اخذ کند که شاید مرده

طلبم ابصار حیّ و حیوان است، نافذ و جاري و ساري و متحرك، طوبی للناظرین. از حق می نماید. لعمراهللا کلمه حق

 را از رمد نفس و هوس مطهّر فرماید که شاید مشاهده نماید آنچه را که از اعین غافلین مستور است.

نشده جهد نمایید  نماید، تا وقت فوتدارد و عرض میاین خادم فانی خدمت جمیع دوستان تکبیر و سالم معروض می

اید. البهاء علیکم و الرحمۀ علیکم و التکبیر علیکم یا اهل البهاء و شاید فائز شوید به آنچه که از براي او خلق شده

 الناظرین الی األفق األعلی و الشاربین من کوثره المنیر و الحمدهللا العلیم الخبیر.

 خ ا د م

 )48] (م 1882فوریه  23( 1299الثانی سنه ربیع 4فی 

 

  قم روحانی محفل محترمه اعضاي بواسطه

  مجاوره نقاط سایر و نراق و جاسب و آمره و قم در الرّحمن اماء و الهی احبّاي

  نمائید مالحظه طرّاً
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 عنصري دیده از مهربان موالي و محبوب مثالبی جمال که مظلمه ایّام این در الحقیقهفی الفداء لوفائکم روحی

 که روحانی خواهران و برادران آن فرموده، شدید حسرتی و اسف و غم الیف را مشتاق مهجوران دل و گشته متواري

 تمنّا اجراي به دونه عن منقطعاً علیه متوکّالً  الیه، متوجّهاً قوي تمام به ضعیفند بنده این ظهیر و ناصر و معین یک هر

 حمرا صحیفه در رفا اهل از. داشتند مجري اکملها و أتمها به را وفا شرط و فرمودند قیام عبدالبهاء حضرت آرزوي و

. رفیع و عظیم ابهی ملکوت در مقامشان و است جزیل عنداهللا اجرشان. شدند داخل مقرّبین زمره در و گشتند محسوب

. بیفزایند خلوص و همّت و روحانیّت و ثبات بر فآناً آناً بلکه روز به روز که است چنان عالمیان خداوند درگاه از امیدم

 .برسانند الهی عرفان سلسبیل به را لب تشنه عالم و برافروزند خطّه آن در را کبري هدایت شعله

 بیارائید تبلیغ مجامع کبري حکمت به. شوند عالم محرومان و غافالن از غفیر جمّی هادي و گردند هدي آیت یک هر 

 و دهند حقیقی ارتباطی و التیام را یکدیگر از متنفره قلوب. برافروزند اقلیم آن قطب در را بهاءاالبهی یا مبین علم و

 رفتار، و سلوك به و نمائید تقلیب را نفوس اعمال به. نمائید دعوت دائمی آشتی و صلح به را متباغضه ملل و احزاب

 و تعمیم به و دهند رهائی را مادّي عالم تعصّبات ظلمات شرّ از. سازند مشتهر را مبارك امر صیت و عزیز را بهائی نام

 حیات در و کنند تأسیس یک یک بهاءاهللا حضرت تعالیم مختصر. نمایند انسانی عالم به خدمت تربیت اساس تحکیم

 و مخمّر نفوس در تعصّبات و تقالید. مشکلی صعب وظیفه چه و است الزمی مهمّ  امر چه این. نمایند مشخّص خویش

 قویّه مفاسد این و ننماید محو را تعصّبات این بهاء تعالیم قاهره قوّه جز موجود نفوس کلّ در شخصی امیال و اغراض

. ندهد تبدیل انجذاب و خلوص حرارت و اهللامحبت شعله به و ننماید اصالح نموده علیل و مسموم را امکان جسم که

 افراد به باید. انسانی عالم استخالص و نجات در جهد و سعی و جانفشانی و خدمت ایام ایام، و است یاران خدمت وقت

 هر محسوب ملّت اجزاي از که دول و افرادند از مرکّب که عالم ملل تا کرد قیام و ابتدا نفوس تربیت به و پرداخت بشر

. پذیرد تحقّق فالحش و نجاح و شود تأسیس انسانی عالم وحدت واسطه این به و شوند هدایت و گردند تقلیب دو

 و تغییرپذیر اجتماعیّه هیئت تدریج به تا باشد نفوس اخالق تحسین و افکار تثقیف و تربیت باید احبّا نظر نقطه الیوم

 نفوس در را مشید بنیان این ارکان و پرداخت اساسیّه مأمور ایّام این در باید. شود مرتفع انسانی عالم یکرنگ خیمه

. گردد ممکن امراهللا سریع انتشار و یابد تحقّق ترویج امر گردند ثابت و کامل و راسخ افراد چون. ساخت مستحکم افراد

 اسّ که چه ننمائید اهمال آن در است، الزم و مهمّ نهایت بی الهیه کتب در مدوّنه تعالیم حسب به اطفال تربیت
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 تاریخ و تبلیغ اسلوب تعلیم و مبارکه آثار و الواح در تعمّق و خوض و روحانیّه اطّالعات و عالیه مادیّه علوم. است اساس

 به چون و است جوانان و اطفال تربیت اساسیّه مبادي از کلّ  قرآن و تورات و انجیل از مقدّسه کتب تحصیل و ادیان

 مادون از تا نمایند اثبات و دارند مزیّن طیّبه اعمال و الیقه افعال به را بیان و کالم باید شوند، موفّق تحصیالت این

 آستان از. گردند هدایت و نمایند اقبال نفوس فوج فوج شود چنین چون و شوند سایرین سرمشق و گردند ممتاز

 قیام خویش مقدّسه وظائف ایفاي به کلّاً  نساء و رجال از احبّا سایر و جوانان و اطفال که نمایم استدعا و دعا مقدّس

 .شوند موفق و مؤیّد خود مساعی و اقدامات در و نمایند

 شوقی آستانش بنده 

 1341 االولی جمادي 28

 1923 ثانی کانون/  13

 

 التجار معاون جناب  واسطه به

 االبهی بهاء علیه کروگانی تقی محمد آقاي جناب

 میثاق بر ثابت اي                                                     

 مانند ندهد اضطراب ترا امتحان شدت و نلغزاند ترا افتتان اریاح اهللا محبت در مستقر و الهی امر بر مستقیم که حقا

 و بالیا تحمل و نمودي مبارك جمال به تاسی تمکین و ثبوت نهایت در مبین عَلَم بمثابه و متین و راسخ عظیم جبل

 علیک و.  نما مباهات و فخر ابرار بین در پس نه اَتَم بشارتی و مسرت و نیست این از اعظم موهبتی کردي، مشقت

 الثناء و تحیته

 ع ع                                                                                    

 االبهی اهللا بهاء علیها خانم فاطمه حاجیه موقنه ورقه

 هواالبهی                                                                             
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 میثاق شهد و نموده برین بهشت رشک و تزیین را کائنات الواح یزدان الطاف آیات که اوان این در موقنه ورقه اي

 چنان محبّت چهره و گردد شامل عنایت نظر که بنما چنان استقامت پاي کرده شیرین و شکرین را اشراق اهل مذاق

 و جوش پر قلوب که آ هیجان به چنان یزدان حضرت ذکر به الرّحمن اماء محافل در. بدرخشد هدایت نور که برافروز

 و مینمایند شما از رضایت اظهار بسیار االبهی بهاءاهللا علیها ثمره حضرت. شود همدم سروش پیام به و گردد خروش

 باال خانم صبیّه و تو که است چنان حقّ الطاف از امید. گردد ریحان و روح سبب ستایش و مدح این. میکنند ستایش

 را مکرّمه صبیّه. آرید شعف و شور و طرب و وجد به را دیگران که نمائید جانفشانی چنان آفاق محبوب میثاق ره در

 ع ع. علیک والبهاء. مینمائیم مخابره خان جناب با و دارید ابالغ ابهی ابدع تکبیر

 

  مقصود کعبه قاصد اي

 هواهللا

 مشتاق جان به و گشتی قدسیان مطاف عازم و بربستی کبریاء حرم و حلّ احرام مألوف وطن از مقصود کعبه قاصد اي

 ورود عین رجوع این. فرمودي مراجعت شوق نار التهاب وجود با و نمودي اطاعت ولی بودي االشراق ربّ  مقدّسه بقعه

 امري به کن شکر امراهللا بر مستقیم اي. مینمود اقتضا چنین حکمت زیرا است زیارت حقیقت اطاعت این و است

 و یزدان حضرت آستان تقبیل اشتیاق آن و جاودان جهان در باهر آثارش و است پایانبی نتائجش که شدي موفّق

 این و یزدان بارگاه خدمت در بکوش دل و جان به پس. رحمن درگاه در زیارت این قبول جهت به عبدالبهاء تضرّع

.                        الثّناء البهاء علیک و رحمن حضرت رضاي اکتساب و است اشتعال و انجذاب و است انقطاع خدمت

 ع ع

 

 الخبیر الشّاهد هو

 

 الخبیر الشّاهد هو
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 مهیمناً و بغنائه غَنیّاً کان انّه نَفسه بِتصدیقِ ال و احد بذکر الیحتاج انّه بِالحقّ  اتی الّذي و هُو الّا اله ال انّهُ اهللا شَهِد

 و ظهوري اهللا جعل قد الممکنات ادراك و الکائنات علم بظهوره یحط لم ملکوته فی ناطقاً و بِآیاته ظاهراً و بسلطانه

 محیطاً کنت ازل لم االدراك و العقول عن منزّهاً االختیار الرّفقۀ کرسیّ و االقتدار و العظمۀ عرش علی استوائی و بروزي

 العزیز المقام هذا اهل من انّه عطائی کأس من حبّی رحیق شرب و عرفانی هواء فی طار من بذلک یشهد محاط دونی و

 فیها الّتی االیّتم هذه فی اخري و قبل من اقبلت و العالمین ربّ اهللا بعرفان االیّام اوّل فی فزت انّک نشهد الرّفیع

 رحیق شربت و حبّی هواء فی طرت و کتابی اخذت بما لک طوبی الدّین یوم مالک هللا الملک المنتهی سدرة تنهادي

 فی العباد ادخل ثمّ  خدمتی علی قم الکریم الفضّال هوا انّه علیک اهللا فضل من ذلک کلّ وجهی امام حضرت و عنایتی

 البهاء المنّان العزیز المقتدر هو انّه. البیان و الحکمۀ بجنود ینصرك و یمدّك و یؤیّدك ان اهللا نسئل عظمتی قباب ظلّ

 .المآب و المبدء مالک اهللا امر فی بلسانک نطق ما سمعوا الّذین علی و علیک الکتاب امّ سماء افق من المشرق

 

 جاسب فی اهللا احبّاء

 األبهی األعظم األقدس هو

 امّ عنده من بذلک یشهد هناك فی اولیائی بعض علی ورد ما اهللا سبیل فی علینا ورد قد الجاسب فی اهللا اولیاء یا

 یمنعکم ان ایّاکم قل. البوار دار قومهم واحلّوا کفراً  اهللا نعمۀ بدّلوا الّذین من علیکم ورد بما الفردوس اهل ناح قد الکتاب

 و القرون فی األمر خدمۀ علی قاموا الّذین قبل من اهللا اولیاء علی ورد ما اذکروا ثمّ انظروا ان العلماء اوسطوة األعداء ظلم

 نار اشتعلت قد اهللا لعمر شقاق و مریۀ فی انّهم اال األخري اصفیائی و الطّاء ارض فی اسمی الغافلون حبس قد األعصار

 اعلی فی العظمۀ عین و األعلی المأل عیون ذرفت بهم و النّفاق مطالع و الظّلم معادن هم و العلماء صدور فی البغضاء

 .المقام

 تحت کنت قد الشّیطان مظاهر من علیک ورد بما لک ناح و ذکرك انّه األبهی ربّک نداء استمع ان رضا قبل غالم یا

 .األخیار سبقت الّتی عنایتی و بذکري نبشّره و اخاك نذکر و االیجاد مالک هللا الملک المناد ناد فیها ایّام فی ربّک لحاظ
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 ال و اهللا خافوا قل األرباب ربّ اهللا عن الغافلین ضوضاء و اللّائمین لومۀ منعتهم ما الّذین هناك فی احبّائی نذکر و

 طوبی. البقاء غصن علی األمر حمامۀ غرّدت کذلک. االبداع عین شبهه رأت ال بما و األنبیاء بحجج اتاکم من تدحضوا

 .الرّقاب مالک اهللا بحبل تمسّکوا الّذین علی و علیه و علیک البیضاء یدي من اللّائح النّور اجاب و سمع لمن

 

 

 

 

 االقتدار و العظمۀ عرش علی المستقرّ  بسمه

 ط

 جاسب ارض من رضا غالم جناب

 االقتدار و العظمۀ عرش علی المستقرّ بسمه                                                  

 تنادي الکلمۀ کینونۀ تاهللا مریب غافل کلّ اتّبعوا بما عنه اعرضوا القوم لکن و الرّحمن قلم من الحیوان کوثر جري قد

 الوجود کینونۀ سرعت قد الملیح األبدع النّداء هذا اسغاء عن یتصامون النّاس ولکن السّماء و األرض بین النّداء بأعلی

 مطلع الی یتقرّب و سلطانه و اهللا باسم األمر علی یقوم احد من هل مبین حجاب فی القوم ولکنّ  المعبود الی شوقاً

 حضر قد المنیر قمیصه من تضوّع الّتی الفوحات و المحبوب بنفحات الیوم فاز لمن طوبی. العاملین عن منقطعاً  الظّهور

 المتعال الغنیّ الی االقبال عرف منه وجدنا الکریم المنظر بهذا فاز و العرش لدي الحاضر العبد الی ارسلته الّذي کتابک

 ان ایّاك. األرضین و السّموات فی من احاط الّذي ألمره خادماً و اهللا بذکر ناطقاً کن البدیع اللّوح هذا لک نزّلنا و

 عرش لدي ذکرت و اهللا بلوح فزت بما اهللا اشکر ان الدّین بیوم کفروا الّذین شبهات تمنعک او القوم اشارات تحجبک

 .العظیم
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 المظلوم نداء استمع ان حسین یا ان الکریم الغور ربّک آیات لتجذبه بالحسین سمّی الّذي عبدنا المقام هذا فی نذکر انّا

 استقم ان قدیر مقتدر لدن من به امرت ما اخذت و النّاس عند ما نبذت بما لک طوبی. الحمید العزیز هو الّا اله ال انّه

 .العالمین محبوب یا لک الحمد قل العارفین اعین قرّت به الّذي الذّکر بهذا النّاس ذکّر ثمّ األمر علی

 

 

 

 

 المجیب السّامع هو

 

 المجیب السّامع هو                                                                

 انت بأنّک عظمتک لسان به شهد بما شهدت ظهورك عرف وجدت قد اوراقک من ورقۀ و امائک من امۀ هذه الهی الهی

 بنفحات و الطافک و بجودك األرض علی من علی فضلک نسائم مرّت الّتی باألیّام اسئلک ربّ اي. انت الّا اله ال اهللا

 متمسّک و کرمک بذیل متشبّثۀ ترانی ربّ اي. امرك خدمۀ و ثنائک و ذکرك علی تؤیّدنی بأن ایّامک فی وحیک

 انت انّک عظمتک عرش طفن اللّائی امائک اجر لی تکتب و األولی و اآلخرة خیر لی تقدّر بأن اسئلک عنایت بحبل

 العزیز انت الّا اله ال. الحکیم اآلمر انت انّک و تحکم و تفعل الموجودات باقتدارك و الکائنات بکرمک شهدت الّذي

 .العظیم

 

 األبهی األفق من الظّاهر هو

 األبهی األفق من الظّاهر هو                                                            
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 کان ما فیه اظهرت و الواحک و زبرك و صحفک و کتبک فی مذکوراً  کان الّذي یومک الیوم هذا اشهد الهی الهی

 بأن األمم فرائض ارتعدت به الّذي األعظم باسمک العالم مولی یا اسئلک. عصمتک کنائز فی مخزوناً و علمک فی مکنوناً

 قبضتک فی و تشاء ما علی المقتدر انت انّک. خدمتک علی القیام و امرك علی االستقامۀ علی امائک و عبادك تؤیّد

 .القدیر الغالب القويّ انت انّک. سلطانک و بقدرتک تشاء من تحفظ األشیاء زمام

 

 بهاءاهللا علیه محمّد سیّد آقا جناب افنان

 هواهللا

 البیان ملکوت فی هوالمبیّن

 فی من النعاق و العباد ضوضاء اراد عمّا الیمنعه العالم محیی و األمم لمنجی انّه ظهر الّذي و هو الّا اله ال انّه اهللا شهد

 خدمتک علی تؤیّدنی بأن بنفسک اسئلک ربّ اي. الهالکین من انّه اعرض الّذي و المنیع بالغیب فاز قد به فاز من البالد

 .الرّحیم الغفور المعطی انت انّک. عوالمک من عالم کلّ  فی ینفعنی ما لی تقدّر و عبادك بین

 

 الخبیر العلیم النّاظر الشّاهد هو

 الخبیر العلیم النّاظر الشّاهد هو

 و الیک مسرعاً وجعلنی عندي ما کلّ  منّی اخذ شأن علی بیانک رحیق سکر اخذنی قد بی فعلت ما ادر لم الهی الهی

 تراب کلّ علی سجدت الّذي انا ألصفیائک کتبته ما و فضلک بحر عن تمنعنی ال ربّ اي سمائک و ارضک فی عمّا غافالً

 تؤیّد بأن القلوب ابواب فتحت به الّذي باسمک الجبروت سلطان و الملکوت مالک یا اسئلک ألولیائک لخضوعی اظهاراً

 هیکل هذا ربّ اي. الثّري و العرش مالک و الوري مولی یا األعلی افقک الی النّظر و امرك علی االستقامۀ علی حزبک

 و ترید ما تحکم و تشاء ما تفعل الصّفوف التمنعک الّذي انت کتابک فی ما خیر له تقدّر ان اسئلک. افنانک هیاکل من

 و العالمین اله انت انّک اذ لک. الحمد العظیم النّبأ بهذا فازوا الّذین امرك ایادي علی اللّهمّ وصلّ. الحکیم و العلیم انت

 .العارفین مقصود
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 فازت و حضرت الّتی اهللا امۀ

 یکتا دوست بنام

 سفر و هجرت بر میدهد شهادت و مینماید ذکر ترا اعلی افق از عنایت و عظمت لسان من، کنیز دختر و من کنیز اي 

 از است اعظم عنداهللا شهادت این بوده عرش مقرّ  اعظم سجن که ایّامی در تو مشاهده و حضور به و اهللا سبیل فی تو

 سدره اوراق از او و شود فائز حضور و اقبال به که اماء از یک هر امروز. بدان را قدرش و بشناس را مقامش اشیاء کلّ

 بشارت حقیقت آفتاب انوار باشراقات و برسان تکبیر مظلوم قبل از را حقّ  کنیزان مسطور اعلی قلم از و مذکور اهللا لدي

 اخالق و طیّبه اعمال بر و دارد مطهّر را کل اذیال میطلبیم حقّ  از و تقدیس و تنزیه به مینمائیم وصیّت را کل ده

 .مهربان و بخشنده اوست. فرماید تأیید مرضیّه

 

 

 االبهی اهللا بهاء علیه جاسب محال من کروگانی غالمرضاي جناب

 هواالبهی

 پرتو و نما اکتشاف عبودیّت دریاي و حقیقت آینه در را رحمن راز و یزدان سرّ عنایت نسیم شمیم به منجذب اي 

 تا امکان حیّز در کن مشاهده پروردگار آستان خاکساري و بندگی مطلع در را رستگاري و آزادگی و بزرگی افروز جهان

 رقّیّت جناح تحریک به جز مقدّسه حضرت قربیّت و نتوان عبودیّت پر و بال به جز ترقّی و صعود و بلندي المکان عنان

 حضیض در طیران و آزادگی نه است بندگی اوج در پرواز بال و پر بی مرغ این آرزوي منتهی که بدان پس نه ممکن
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 و گردد خرّم دلم تا کن ستایش نعت این به و بخوان صفت  این به مرا توانی تا پس سروري فلک نه است چاکري

 سروري اکلیل از عبدك این تارك بر را بندگی تاج الفداء الحبّائه روحی اعظم اسم قدم جمال همدم شادي به جانم

 یاران جمیع و را سعید نجل ضلع و ضلع و سعید عنجل ع. هستم و بوده متباهی و مفتخر این به که چه داده ترجیح

 ع ع.   باشند مقیم و ثابت مستقیم صراط بر کلّ که امیدوارم فرمائید ابالغ ابهی ابدع تکبیر را

 نمایند مالحظه االبهی اهللا بهاء علیه جاسب اهل من رضا غالم ملّا جناب

 هواالبهی

 علی قدماه رسخت و ثبتت و اهللا محبّۀ فی علیه االمتحان اریاح اشتدّت و اهللا سبیل فی الرزایاء و البالیاء تحمّل من یا

 حدیقۀ فی السّلسبیل کأس و التّسنیم عین من شربت و اهللا بعنایۀ فزت بما طوبی ثمّ  بک طوبی. اهللا میثاق و اهللا عهد

 االنجذاب واباهر الشّوق بجناح لطِرات االبهی الملکوت فی لک قدر ما علمت لو لعمرك اهللا رحمۀ فیض من الجلیل الرّبّ

 ربّک یعطیک لسوف و تعالی قال االبهی ربّی فسبحان االسمی االنوار االفق و االعلی الرّفیق الی االشتیاق وقوادم

 .فترضی

 قرن عصر این بگو و زن الجلّاء العطیّۀ علی حیّ الکبري المنحۀ حیّ  العظمی الموهبۀ علی حیّ صالي را الهی احبّاي

 قطب در اشتعال زمان و است خروش و جوش وقت ابهی مأل انوار سطوع شدّت زمان عهد این و کبریاست حضرت

 سرور و فرح را غم پر جهان اعظم نیّر اشراق از زنید آفاق جبل قلل اعلی بر علم و نهید زحمت سبی در قدم قِدم عالم

 و مأمن نجات فلک در و گردید روشنی ستاره هدي فلک در یک هر زنید آدم و عالم جان به عشق آتش و بخشید

 عظیم فضل. ننمائید خسیس شیئ به تبدیل را نفیس جوهر این و مکنید آالم پر آمال فداي را ایّم این گزینید مسکن

 و الرّحیم الرّحمن ربّکم فضل من تریدون ما فاستخیروا کریم و رحیم الفداء احبّائه الجسام روحی قدم جمال و است

 ع ع.      الغلیظ میثاقه و اهللا عهد علی مستقیم ثابت کلّ  علی و الرّحمن عباد یا علیکم البهاء

 

 ...و جواد آقا جناب السّعید نجله و غالمرضا میرزا جناب

 هواهللا
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 جاسب

 ملّا جناب حسین سیّد آقا ابنه و هادي سیّد آقا جناب ضلعه و جواد آقا جناب السّعید نجله و غالمرضا میرزا جناب

 ابنه و اهللا حبیب میرزا جناب هادي میرزا آقا جناب مسعود سیّد آقا و...] ( ابوالقاسم میر جناب میرزا ملّا ابنه و مهدي

 اهللا فرج ابنائه و حسنعلی مشهدي جناب مهدي آقا و علی محمّد آقا ابنیه و حسنعلی حاجی جناب جان آقا سیّد آقا

 تقی محمّد آقا جناب نصیر محمّد آقا ابنه و العابدین زین آقا جناب اسمعیل غالمعلی ابراهیم خلیل محمّد جناب

 آقا مرحوم اوالد علی آقا جناب حسن آقا و غالمحسین آقا جنابان اکبر علی آقا جناب حسین محمّد آقا جناب

 سیّد آقا اخیه و میر آقا جنابان عبداهللا سیّد آقا و ابوطالب میر جنابان سلمانی حسن مشهدي جناب کاشی ابوالقاسم

 االبهی اهللا بهاء علیهم علی

 هواالبهی                                                                            

 غرب و شرق بر بخششش و است جهانگیر پرتوش رحانیّت فلک اعظم نیّر حقیقت آفتاب آن مهربان یار آن دوستان اي

 قواء و است مفتوح فیوضاتش ابواب پرورش در رحمتش ابر و است ریزش در عنایتش نیسان نظیر بی و مبذول

 امیدوار پس. دلکش روي مشتاقان جان مرحمتش شمیم و است بخش حیات موهبتش نسیم روح نفحات تأییدش

 وفایش دریاي از و مستفیضیم عطایش بحر از کلّ  درخشیده فیضش خورشید و است دمیده امید صبح که باشید

 انوار اختران چون فرمود راز همدم یاران به جان نمود، ستر تن اگر. کرد آشکار خوي نمود پنهان روي اگر. مستفید

 و بوزید اقلیم بهر نسیم چون بخندید برق چون و بگریید ابر چون. نمایید جلوه گلزار بطراز نوبهار چون و بدرخشید

 و بسرائید پس. آواز خوش مرغان و رازید دمساز او، اسرار همدم و هستید او یاران کلّ نمائید، معطّر طالبان مشام

 راز واقف دلها و گردد باز گوشها تا یزدان هند طوطیان و گردید الحان خوش عندلیبان عرفانش گلشن در که بنوازید

 مهربان چنین و داریم دلبري چنین که ما حال به خوشا. متجلّی اوست مجلّی اوست، موفق اوست، مؤیّد. اوست

 ع ع.     علیک والبهاء سروري
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  نمایند مالحظه االبهی اهللا بهاء علیه جاسب محال من غالمرضا جناب

 هواالبهی                                                                              

 محبوب و مقبول این و است السّالم علیه رضا حضرت بنده مقصدش اسم این واضع غالمرضا حقّ، رضاي بنده اي

 ملزوم و الزم معنی دو این اگرچه. الهی رضاي پرستنده یعنی رضا بنده آن و میشود مفهوم نیز دیگر معنی ولکن

 و اهللا آیات ظهور و اهللا کلمۀ اعالء و است قدس نفحات نشر حقّ  رضاي الیوم بدان پس. است اعمّ ثانی ولی یکدیگرند

 میثاق و عهد به رسوخ و ثبات کمال در گردي مؤیّد ملکوت و ملک قواء جمیع به خواهی اگر. اهللا موهبت به بشارت

 امر حکمت لکن. کن قیام اهللا کلمۀ اعالء بر رکوز و استقامت نهایت در و شو مشغول اهللا نفحات نشر به روز و شب اهللا

 آرام اي دقیقه و نیاسایند آنی حقیقی احباي. فتور و رخاوت و خوف نه  است امور در اتقان حکمت. نما مالحظه نیز را

 بر راحت بستر در وروز شب که است این وفا شرط آیا. نپسندند آسایشی و راحت و نطلبند سامانی و سر و نجویند

 صدر خدا راه در فداء اقدامه لتراب الوجود روح اعلی جمال اولی نقطه حضرت که آن حال و بیارمیم آسایش بالین

 حبس و جفا زندان در و اغالل و سالسل تحت در فداء الحبّائه روحی قدم جمال و فرمود رصاص هزار هدف را مبارك

 بالین با و کند راحت و آسایش طلب این وجود با که الزم قساوت پر قلب چقدر دیگر واهللا ال. بگذرانید را ایّام بال

 .      علیک والبهاء جوید استراحت و آسایش

 ع عبدالبهاء  

 

 

 

 

 اهللا بهاء علیه جاسبی غالمرضاي آقا جناب

 هواهللا
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 زائر میر آقا جناب بواسطه

 هواهللا                                                                                      

 اي دهکده چنان در و آورده حرکت و اهتزاز به را اشیاء حقایق کلمه قوّه به که را خداوندي کن شکر الهی بنده اي

 و جوش و غلغله چه عالم شهرهاي اعظم سوادهاي و کبري مدائن در که نما مالحظه دیگر. فرموده بلند ندائی چنین

 و تهلیل صوت و نماند حقّ نداي جز ندائی که نماید احاطه را عالم ارکان چنان الهی امر سطوت عنقریب. است خروش

 ع ع.          الثّناء و التّحیّۀ علیک و. رسد اثیر فلک به تکبیر

 

 االبهی اهللا بهاء علیه غالمرضا جناب

 هواالبهی

 اعلی افق از الصّال نداي و بگشا گوشی. نما مشاهده ابهی ملکوت انوار و بگشا چشمی هدي مشکاة از مستضئ اي

 مترادف اعلی جبروت از که است رحمانیّه توفیقات و است متتابع ابهی ملکوت از که است الهیّه تأییدات. کن استماع

 ع ع.          گردي فائز فضل این به تا بکوش روز و شب پس. است

 

 

 

 

 االبهی اهللا بهاء علیه غالمرضا جناب ابن

 هواالبهی                                                                      
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 نعوت و محامد به الحان ابدع به و شو مشغول نغمات انواع به قدس طیور چون بهشت باغ این در الهی درگاه بنده اي

 فضاي تهیّه فانی عالم تنگناي این در و برافروز رخشان شمع چون امکان ظلمات این در. نما تغنّی مقصود حضرت

 ع ع.     علیک والبهاء نما رحمانی جانفزاي

 

 االبهی اهللا بهاء علیه جاسبی غالمعلی آقا جناب

 طهران

 ابهر ابن حضرت بواسطه

 را این یابی سروران بر برتري کنی آستان عبودیّت یابی جهان دو سروري و کنی یاران خدمت الهی صادق بنده اي

 را خدا حمد الهی جهان و جهان این در جهانبانی چاکري و است پادشاهی بندگی ربّانی قرن و الهی عصر این در بدان

 عفو طلب و نمایم نیاز و عجز احدیّت درگاه به منتسبانت و پیوند و خویش حقّ در داري غم چه دیگر فائزي آن به که

 .والثّناء التّحیّۀ علیک و کنم غفران

 

 االبهی اهللا بهاء علیه غالمعلی آقا جناب

 ابهر ابن جناب بواسطه

 بستر در ارض ملوك عنقریب. نیست حیاتی ثبات را نفسی و نه بقائی را کسی فانی جهان این در الهی رضاي طالب اي

 ماند امیر نه. ارجمند نه ماند مستمند نه آیند رنگ یک خیمه این زیر در کلّ. نیابد نجات نیز مملوك و بخسبند خاك

 و جوید الهی رضاي که کسی حال به خوشا. شوند گور اسیر زندگان و گردند بینایانکور. اسیر نه و ماند وزیر نه فقیر، نه

 است بزرگوار شخص این. گردد الطاف فاتحه است، مطاف خاتمه که آخر نفس تا گوید حقیقت اسرار و پوید هدایت راه

 ترا و داد کامرانی رحان نفس به را نفوس و گشود باقی جهانی ابواب که را خدا کن شکر پس. تابناك پاك جان این و

 و بري نصیب ابدي حیات از و یابی آسمانی زندگی تا فرمود داللت عظمی موهبت به و کرد هدایت هدي شریعه به

 .والثّناء التّحیّۀ علیک



405 

 

 جاسب بهایی هاي خانم از تن 60 به خطاب عبدالبهاء حضرت لوح

  

 جاسب کرکان هواهللا

 االبهی بهاء علیهنّ اهللا اماء

 اهللا امۀ سلطان خاور اهللا امۀ شمسیّه اهللا امۀ ماهرخ اهللا امۀ قدسیّۀ اهللا امۀ سلطان جواهر اهللا امۀ جان فاطمه اهللا امۀ

 شهربانو اهللا امۀ جمالیّه اهللا امۀ لیال امّ اهللا امۀ اللهطیّبه امۀ مرضیّه اهللا امۀ جان خانم اهللا امۀ صدیقه اهللا امۀ نساء سیّد

 اهللا امۀ جان صاحب اهللا امۀ خاتون اهللا امۀ سکینه اهللا امۀ خانم اهللا امۀ سکینه اهللا امۀ سروریّه اهللا امۀ معصومه اهللا امۀ

 کوکب اهللا امۀ سلطان فاطمه اهللا امۀ خاور اهللا امۀ شمسیّه اهللا امۀ سلطان گوهر اهللا امۀ خدیجه اهللا امۀ نساء فاطمه

 اهللا امۀ سلطان آرام اهللا امۀ نازنین اهللا امۀ بیگم اهللا امۀ جان صاحب اهللا امۀ حوریّه اهللا امۀ خانم هاجر اهللا امۀ سلطان

 ماهرخ اهللا امۀ حاجیه اهللا امۀ رقیّه اهللا امۀ لیال اهللا امۀ جان بی بی اهللا امۀ لقا خجسته اهللا امۀ بیگم زهرا اهللا امۀ ربابه

 امۀ زبیره اهللا امۀ شهربانو اهللا امۀ هاجر اهللا امۀ خانم نبات اهللا امۀ فرخنده اهللا امۀ خانم سکینه اهللا امۀ جواهر اهللا امۀ

 اهللا امۀ عزّت اهللا امۀ صغري اهللا امۀ مریم اهللا امۀ ماهرخ اهللا امۀ منوّر اهللا امۀ بیگم اهللا امۀ روحانیّه اهللا امۀ بدیعه اهللا

 نصرت اهللا امۀ سعادت

 هواهللا

 چندان رحمن اماء لهذا غالب اناث بر ذکور و بودند فائق نساء بر رجال سابق کور در ابهی جمال عزیزان کنیزان اي

 حکم نساء بلکه اناث خوان و ذکور خواه. است انسانی عالم شامل رحمانی سنوح روحانی دور این در امّا نبودند مکلّف

 کتاب اسرار بیان و کنند توحید آیات ترتیل یعنی بربایند رجال میدان از گوي الحجال ربّات باید پس یافتند رجال

 افق ساطعه نجوم عفّت دریاي دردانه و گردند عصمت صدف آللی اهللا محبّت بیّنات و گردند اهللا معرف آیات مجید

 عالم و بخشند آسمانی نورانیّت را امکان جهان که شوند مبعوث روحانیّتی به تنزیه ملکوت المعه سرج و شوند تقدیس
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 التّحیّۀ علیکنّ و کنند تحسین و توصیف و بگشایند زبان ستایش به اعلی مأل تا کنند ملکوت اسرار معرض را ناسوت

 ع ع.        والثّناء

 

 

 التّجّار معاون جناب بواسطه

 االبهی اهللا بهاء علیه کروکانی تقی محمّد آقاي جناب

 هواهللا

 ترا امتحان شدّت و نلغزاند ترا افتتان اریلح اهللا محبّت در مستقرّ و اللّهی امر بر مستقیم که حقّا میثاق بر ثابت اي

 مبارك جمال به تأسّی تمکین و ثبوت نهایت در مبین علم بمثابه و متینی و راسخ عظیم جبل مانند ندهد اضطراب

 و فخر ابرار بین در پس نه اتمّ بشارتی و مسرّت و نیست این از اعظم موهبتی کردي مشقّت و بالیا تحمّل و نمودي

 .االبهی البهاء علیک و نما مباهاات

 ع ع                                                                                                                    

 

 نمایند مالحظه االبهی اهللا بهاء علیهم کبریاء حضرت احبّاي و غالمرضا میرزا جناب

 هواالبهی

 ربّ قدس ساحت در همیشه ولی بودند قلیل معدودي که این ولو جاسب احبّاي رحمن حضرت دوستان اي). یک(

 حال بودند نامتناهی اسعاف چنین مظهر و الهی الطاف چنین مورد چون و بودند منظور عنایت بعین و مذکور جلیل

 پروانه و برافروزند روشنی شمع و بگشایند فتوحی باب و بنمایند بیضائی ید اهللا کلمۀ اعالء و اهللا نفحات نشر در باید

 محفل و دهند تزیین معرفتی ریاض. بیارایند تقدیسی گلشن و بنشانند امیدي درخت. بسوزانند پر و بال را اوهام هاي

 ساطع دلیل و قاطع برهان تا نمایند نمبعث معنبري نسمات و کنند منتشر معطّري نفحات. کنند ترتیب موهبتی
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 بر متیقّن و باشید وجود سلطان جود و فضل به مطمئن رحمن جمال والهان اي. گردند قیّوم حضرت مواهب و عنایات

 که بکوشید دل و جان به و برافرازید استقامت قامت و بربندید امر خدمت بر همّت کمر. ودود ربّ توفیقات و تأییدات

 .االعلی میثاقه و اهللا عهد علی ثبتوا الّذین البهاء اهل علی والبهاء کبراست رحمت و عظمی موهبت غنیمت هنگام

 ع عبدالبهاء                                                                                                         

 

 االبهی اهللا بهاء علیهم الهی احبّاي

 هواهللا

 جاسب کروکان

 آقا اهللا، عنایت آقا جواد، محمّد آقا جناب اهللا، قدرت آقا – عبّاس آقا – علی محمّد آقا جناب غالمرضا، میرزا آقا جناب

 مصطفی، سیّد آقا – علی سیّد آقا جناب اهللا، فضل سیّد آقا – حسین سیّد آقا – مهدي سیّد آقا جناب اهللا، عزّت

 محمّد آقا حسنعلی، مشهدي جناب عبدالرّزّاق، آقا اکبر، علی استاد جناب حسین، میرزا آقا – مهدي ملّا آقا جناب

 آقا اسداهللا، آقا اهللا، نعمت آقا شکراهللا، آقا ابراهیم، محمّد آقا اسمعیل، محمّد آقا غالمعلی، آقا اهللا، فرج آقا خلیل،

 آقا مهدي، محمّد آقا کاظم، محمّد آقا علی، محمّد آقا حسنعلی، حاجی جناب عبّاس آقا نصراهللا، آقا عبدالحسین،

 سیف آقا تقی، محمّد آقا جناب عطاءاهللا، آقا اهللا، فضل آقا نصیر، محمّد آقا العابدین، زین آقا جناب اهللا، دیانت نصراهللا،

 جناب غالمحسین، آقا اهللا، نعمت آقا ابوالقاسم، آقا اکبر، علی آقا رضا، محمّد آقا جناب ضیاءاهللا، آقا اهللا، ذبیح آقا اهللا،

 شکراهللا، آقا جناب غالمحسین، آقا جناب سلطانعلی، آقا جناب علی، محمّد آقا جناب عباس، سیّد آقا صدرالدّین، آقا

 اکبر علی آقا جناب هاشم، سیّد آقا جناب

 االبهی اهللا بهاء علیهم مشاوره محفل روحانیّه اجزاء

 شورا محفل اجزاء
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 حاجی جناب حسنعلی، مشهدي جناب مهدي، ملّا آقا جناب غالمرضا، میرزا آقا جناب الععبدین، زین میر آقا جناب

 غالمحسین آقا جناب اکبر علی استاد، جناب العابدین، زین آقا جناب مهدي، سیّد آقا جناب حسنعلی،

 وکال

 جناب علی، محمّد آقا جناب اهللا، فرج آقا جناب حسین، میرزا آقا جناب علی، محمّد آقا جناب خلیل، محمّد آقا جناب

 اکبر علی آقا جناب عبدالرّزاق، آقا جناب حسین، سیّد آقا جناب نصیر، محمّد آقا

 معاونین

 اسمعیل، محمّد آقا جناب مهدي محمّد آقا جناب قاسم، سیّد آقا جناب رضا، محمّد آقا جناب تقی، محمّد آقا جناب

 جعفر کربالئی جناب غالمعلی، آقا جناب ابوالقاسم، آقا جناب اهللا، سیف آقا جناب

 انجمن در و نمود جلوه جالل آئینه در چون جمال و حسن مرکز همتا بی دلبر آن دلجوي روي مجذوبان اي). دو(

 اسیر بال زندان در گهی و کرد جانفشانی فدا میدان در گهی. آموخت عاشقی رسم را یاران برافروخت، چهره عالم

 روزي و شد عراق به سرگون یومی. گردید عنید دشمن تهدید معرض روزي و دید شدید ضرب دمی. گشت جفا زنجیر

 مبارکش سینه به که نماند تیري. برد بسر بیشمار عقوبت و زجر در ایّامی و شد بلغار به نفی گهی. گشت آفاق تبعید

 در سریان اقلیم در و افتاد کنعان ارض به ایران از نهایت نگشتو کشیده مقدّسش حنجر به که نماند خنجري و نخورد

 را یاران و بیاموزد عاشقی رسم را عاشقان تا نمود تحمّل را بالیا این جمیع و یافت مقرّ مظلم زندان در اعظم سجن این

 او منهج در و کنیم او پیروي معطّر موي آن دلدادگان و منوّریم روي آن آشفتگان که ما پس. بنماید محبّت شروط

 .والثّناء التّحیّۀ علیکم و شویم هدي نور و گردیم وفا شمع تا نمائیم رفتار

 

 جاسبی میر آقا جناب رحمانی عتبه زائر بواسطه جاسب کروگان قریه

 جاسب کرگان قریه

 جاسبی میر آقا جناب رحمانی عتبه زائر بواسطه



409 

 علی و عبدالحسین ولدانشان و خلیل محمد آقا جناب ضیاءاهللا و اهللا ذبیح و اهللا سیف] انجالش( تقی محمّد جناب

 و اسمعیل محمّد جناب شکراهللا و اهللا نعمت غالمعلی جناب اسداهللا جناب حسینعلی مشهدي جناب اهللا فرج آقا جناب

 سلطانعلی، جناب صدرالدّین، آقا جناب العابدین، زین جناب عبدالرّزاق، آقا جناب اکبر، علی استاد جناب طفلشان دو

 سیّد آقا جناب ،]رستم( آقا جناب مصطفی، سیّد آقا جناب اطفالشان، و حسین سیّد آقا جناب مهدي، سیّد آقا جناب

 آقا جناب حسینعلی، جناب علی، محمّد جناب حسین، میرزا آقا جناب مهدي، ملّا جناب اکبر، علی آقا جناب محمود،

 میرزا آقا جناب محمّد، میرزا آقا جناب مهدي، محمّد آقا جناب اکبر، علی آقا جناب رضا، محمّد جناب علی، محمّد

 االبهی بهاءاهللا علیهم شکراهللا جناب غالمحسین، آقا جناب محمّد،

 هواهللا

 صدمات به و افتادید عظیمه مشکالت در نمودند، برپا بیخردان که ضوضا و غوغا این در ابهی جمال باوفاي یاران اي

 طغیان حشم و خیل به را ستم میدان و خواستند جدل و جنگ و برخاستند جهول ظلوم گروه. گشتید مبتال شدیده

. داشتند روا جفائی و اذیّت هر و نگذاشتند کسر و کم داشتند، قوّه در آنچه اهللا اطفأه للحرب ناراً اوقدوا کلما. آراستند

 مخمود را درندگان غضب نائره و نمود خاموش را فساد و فتنه نیران کرد، جلوه میدان آن در الهی نصرت هللا الحمد

 الهامات و شد مظفّر و منصور الهی حزب تا کرد حمایت و حراست و نمود صیانت و حفظ الهی عنایت و عون. کرد

 الطاف و بردارند میان از را اعتساف و ظلم و دارند مرعی انصاف و عدل تا نمود بیدار و متنبّه را امور اولیاء قلوب غیبیّه

 با الهی یاران اي حال. شد محقّق و ظاهر حقّانیّت و گشت مجسّم صدارتپناهی جناب عدالت و شهریاري اعلیحضرت

 مقابل در و نمائید مقابلی وفا به را جفا. نگشائید تطاول دست مضرّت دفع در و ننمائید مقابلی عُدوان به ستمکار حزب

 حزب. دارید مجري و مرعی را رفتاري خوش و تحمّل و صبر و بردباري و مهربانی نهایت. کنید رفتار محبّت به اذیّت

 به آسمان به رو مستقیم خطّ به را سنگی که نفسی مانند. گردد راجع آنها خود به اش مضرّه نتائج کنند، آنچه طغیان

 زیرا فرمود مروّت و نمود رحم طغیان حزب به باید پس. آید فرود او خود سر بر هوا از سنگ آن. بیندازد بیگناهی مرغ

 باید اند ستمدیده. گشتند خود امّاره نفس مظلوم و مغدور و مقهور و مغلوب و نمودند جفا خویش نفس بر آنان

. شود دردمندان آن درد دواي و گردد بیچارگان آن زخم مرهم که نمود قیام وفا به چنان و کرد رحم و نمود مرحمت

 بر هجوم که کاسر عقاب مانند که امّاره نفس یعنی گرفتارند دشمنی دست در. مظلومند چقدر که نمائید مالحظه
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 دستگیر بی و مجیر بی و اسیر نیز بیچارگان این و نماید ایلغار اندازه بی صولتی با امّاره نفس این نماید، مظلوم صعوه

 را بیچارگان و شد دستگیر باید را اسیران پس. افتند ابدي خذالن و هوان و ذلّ  مراتب ادنی تا و ماندند حقیر و ذلیل و

 وفا و مهر نهایت به غوغا اصحاب و ضوضا ارباب با باید الهی یاران که است این مقصود. گشت مجیر و مُعین باید

 مظفّر و غالب را خود کنند، تعدّي چون جاهالن اهللا سبحان. گردد ایشان تربیت و تنبّه سبب انشاءاهللا بلکه برخیزند

 نفوس بر تطاول از اعظم حقارتی و ذلّتی هیچ آیا. نیست این از اعظم مقهوریّتی و مغلوبیّتی که آن حال و شمرند

 هزار صد دمی هر در الهی یاران اي شما. المبین الخسران هذا من لهم تبّا نمایند افتخار درندگان لکن. واهللا ال. است

 معرض حقّ راه در و گشتید جاهالن ستم مورد الهی سبیل در هللا الحمد که نمائید تقدیم احدیّت بارگاه به شکرانه

   .والثّناء التّحیّۀ علیکم و بیخردان تعدّي

 ع ع 

 فروغی عبدالمجید میرزا جناب بواسطه

 جاسب

 االبهی اهللا بهاء علیهم علی محمّد آقا جناب ضیاءاهللا، آقا جناب قاسم، آقا جناب اکبر، علی آقا جناب

 هواهللا

 مبارك جمال به اقتدا و الفداء له روحی اعلی حضرت به تأسّی که را خدا کنید شکر عبدالبهاء عزیز یاران اي). چهار(

 و دگنک و چوب ریحان و روح کمال به چشیدید جفا و اذیّت زهر و نوشیدید بال جام نمودید، الفداء ألحبّائه نفسی

 ولی اولیا خواهش غایت صهبا این و بود خاصّان آرزوي نهایت جام این مرئیاً هنیئاً فرمودید جان نوش کتک و ضرب

 در که کنید یقین و معزّز و مقرّبید چقدر که بدانید تا نهاد شما سر بر را گرانبها تاج این مبارك الطاف و اعظم فیض

 ع ع.             االبهی البهاء علیکم و باوفا دوست یگانه عبدالبهاء نزد در و عزیزید الهی ملکوت

 



411 

 عبدالبهاء ممتحن یاران اي

 جاسب

 و العابدین زین آقا جناب و علی حسن مشهدي آقا جناب و علی محمّد آقا جناب نجلشان و غالمرضا میرزا آقا جناب

 اهللا بهاء علیهم الهی احبّاي عموم و علی محمّد آقا جناب و شکراهللا آقا جناب و اهللا نعمۀ آقا جناب و اسداهللا آقا جناب

 االبهی

 هواهللا

 و یار و نمود ایلغار و هجوم فقیر و غنی بر صفحات آن در شریر شخص معلوم قرار از عبدالبهاء ممتحن یاران اي). پنج(

 الحقیقه فی. نگذاشت فلسی و نداشت معاف را نفسی. گرفت خراج و باج و نمود تاراج و تاالن کرد آزار و اذیّت اغیار

 چنین اگر. پایان بی مشقّت در بیگانگان و افتادند زیان و محنت در یاران که چه کبري بلیّه و بود عظمی مصیبت

 ولی نماند نشان و نام. گردد سامان و سر بی و پریشان عنقریب. گشت نمی رفتار این جزاي گرفتار شاید نمینمود

 غیربالغه حجج فتاواي از و یافت رسوخ و حصول منسوخه آیات تقصیر و خطا و تدبیر سوء شآمت از مفاسد این جمیع

 و فتنه آتش در و بوسند دامان و دست. مینمایند آنان پیروي نادان گروه باز این وجود با. نمود بروز و ظهور صاعقه این

 جمال سهیم و شریک بال حمل در زیرا نشوند محزون نگردند، ملول نامتناهی بالیاي از باید الهی احبّاي باري. بسوزند

 و افروختند آتش چنان نادان ولی بود مهربان و رؤف و رحیم را خلق عموم تابان مه آن هرچند که چه. شوند ابهی

 سرگشته دید شبانه و روز شکنجه و تازیانه ضرب و شد مبتال اغالل و سالسل به جمال مرکز آن که سوختند حیا پرده

 و معذّب و بود زندان در سال پنج و بیست گشت مسجون و محبوس و سرگون و نفی و شد هامون و کوه سرگردان و

 .گشتند آماج را ستم و ظلم سهام و شدند تاراج و تاالن که نمایند یزدان حضرت شکر یاران باید پس. مهان

 اموال و امتعه از اثري که کردند تاراج چنان نمود هجوم ظلوم سپاه هزار دوازده مازندران در را مبارك جمال قریه

 جمیع و کردند شهید را بیگناه نفوسی. سوزاندند را نفت و زدند آتش نیز را کاه. نگذاشتند قریه اهل براي از غلّه حتّی

 چند با ریش را عبدالفتّاح ملّا االرواح روح حضرت. انداختند زندان به و آوردند طهران به و نمودند زنجیر اسیر را رعایا

 روح آن ولی نکردند رحم عوانان بود، ناتوان پیري اینکه وجود با. کشیدند طهران تا برهنه پاي با زنجیر با و بریدند
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 صوتی به اسیر آن اخیر نفس تا این باوجود میریخت بریده زنخ از خون و مرفت پیاده اغالل و سالسل تحت در مجرّد

 شد زنجیر و کند اسیر و گشت تاالن و تاراج مورد جانان سبیل در که مینمود اآلیات ربّ شکر و میکرد مناجات جهیر

 مهربان یار قربان و داد جانان به جان زندان در طهران وصول به و مینمود طریق قطع رنگین خون به محاسن با و

 :الشّاعر قال ما نعم گردید، تابان مه آن فداي خندان و مسرور و گشت

 احد با احمد پاك جان همچو                                             ابد وقف او بر خنده آن ماند

 این البته کردند عجیب تحمّلی و صبر و بردند نصیب و بهره بالیا از که نمایند رحمن حضرت شکر باید یاران باري

 زخم این و فائق شهدي را نقیع سمّ این عقب از لطیف افقی را کثیف ابر این و پی در نورانی صبحی را ظلمانی شام

 ع ع.                      االبهی البهاء علیکم و رحمن حضرت عنایت و عون به پایان در نافع مرهمی را شمشیر

 

 االبهی بهاءاهللا علیه خانم علی عرب حضرت

 افزود اهللا محبّت نور به رخ امروز که نفسی هر عجم سراج و عرب تاج اي). شش(

 اشراق سراج و است آفاق تاج آن. بسوزد بال و پر الهی سراج حول پروانه مانند و

 معانی و حقائق عشق ادیب نزد و سوختی پر و بال و افروختی که را خدا کن شکر

 الهی احبّاي به جناب آن رعایت و محبّت. دوختی اهللا سوي ما از دیده و آموختی

 .االبهی البهاء علیک و پایان بی الطاف و است سرمدي عزّت سبب

 

 

 االبهی اهللا بهاء علیه اسداهللا جناب

 طهران

 غالمعلی آقا بواسطه
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 جاسب

 ثابت که هللا الحمد گردید مالحظه. بودي نموده مرقوم غالمعلی آقا جناب به که اي نامه پیمان بر ثابت اي). هفت(

 اوست موهبت استعدادي چه و لیاقتی چه را ما آفاق مأل در. متباهی مبارك جمال عبودیّت به و میثاق راسخ و عهدي

 پس. گشت افروخته قلوب زجاج در سراجی چنین چگونه الّا و شده حال شامل که اوست الطاف گردیده، دستگیر که

 در خان علی عرب میدان فارس حضرت به اي نامه و کنیم جانفشانی سبیل این در و نمائیم شکرانه روز و شب باید

 . برسانید است جوف

 

 نمایند مالحظه االبهی اهللا بهاء علیهما علی سیّد آقا و مهدي سیّد آقا جناب

 هواالبهی

 جاسب

 هواالبهی

 به اهللا محبّت اوج کوکب دو این نام به رقمی قلم حال به تا اگرچه اهللا محبّۀ ریاض فی المبارکان الصّنوان ایّها. هشت

 از مرسوم و منقوش یاران نشان و نام به است غفور ربّ حبّ مسطور کتاب و منشور لوح که قلب هویّت امّا نزد ظاهر

 چون ایقان مشرق از ایمان افق روشن ستاره دو آن که امیدوارم فدا الثّابتین ألحبّائه روحی ابهی ملکوت جلیل فیض

 معطّر اهللا نفحات به مشامشان و منوّر پروردگار معرفت نور به نواحی و حوالی آن جمیع که بدرخشند چنان فرقدان

 یوم و است آفاق بر اشراق وقت. اس الئح و طالع اهللا محبّت اکرم کوکب و اهللا دین اعظم نیّر عالم مطلع از الیوم. گردد

 کلمۀ اعالء فی بأرواحهم سعوا الّذین علی و علیکما الّتی اهللا موهبۀ من الوفاق اولی یا فاستبشروا میثاق و عهد بر قیام

 ع ع.          اهللا
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 ابهاه بهاء کلّ من علیه ه م اهللا اسم

 االبهی العلیّ  األعظم األقدس ربّنا بسم                                                               

 باب که سزا و الیق را مقصودي حضرت سما و ارض اهل به عرفان از مقدّس تقدیس و تسبیح و ثنا و حمد). نه(

 علیه میر آقا جناب ذکر همچنین و...  فرمود نصرت را خود امر غافلین ایادي به و بگشود قدرت اصبع به را مراسالت

 :عظمته جلّت قوله نازل معانی سماء از ایشان مخصوص باهرات آیات این. بودند فرموده جاسب اهل از 669

                                                                          

 العلیم الشّاهد بسمی  

 اال بنعمائه کفروا و برهانه و اهللا حجّۀ انکروا الّذین ایدي اکتسب بما األحزان احاطته حین فی المظلوم یذکرك میر یا

 و االعلی المأل ذکّرك قلمی من جري اذا الّذي األعظم الذّکر بهذا افرح ان شیئ من تحزن ال انّک ضالل و غفلۀ فی انّهم

 سبیل فی علیکم ورد قد الجاسب فی احبّائی یا. الشّاکرین من لتکون الوري مولی یبشّرك کذلک. األسماء ملکوت اهل

 و صریخکم سمعنا و معکم کنّا انّا. المآب یوم مالک اهللا عند ما یبقی و القوم عند ما یفنی سوف علینا ورد ما اهللا

 و ندائی سمع و میثاقی به فی و لمن طوبی. البصِار العزیز هو و یري و یسمع شیئ من علمه عن الیعزب انّه ضجیجکم

 علی نکبّر و فضله و اهللا بعنایۀ نبشّرکم انّا األصباح فالق اهللا سبیل فی علیه ورد فیما بالصّبر فاز و ملکوتی الی اقبل

 قالوا و قاموا الکبري، باالستقامۀ فازوا الّذین علی و علیکم سجنی سماء افق من الظّاهر البهاء. المقام هذا من وجوهکم

 ... انتهی.      السّموات و االرضین فی من ربّ  و ربّنا اهللا
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 گالري تصاویر سیارون جاسب 
بازمانده جاسب  30در این بخش سعی شده است تا تصاویر و عکس هاي بجا مانده از گذشتگان، حاضرین و آینده سازان 

  م...بیاوری در تصویر به را که اکنون تعداد آنها به هزاران نفر رسیده است 
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 شجره نامه بهاییان جاسب
وره س در است قرآن در آنچه تمام و است قرآن  حدیث معروف از حضرت علی که فرمودند تمام آنچه در عالم است در

اول قرآن الحمد و آنچه در سوره الحمد است در آیه 

جمع شده و آنچه در  "بسم اهللا الرحمن الرحیم"

 و است شده خالصه آن  "باء"است در  "بسم اهللا"

است در نقطه زیر  "بسم اهللا"  "باء "در آنچه تمامی

 آن جمع شده است.

 و اَوّلی نقطه آن منم که فرمایندمی اعلی حضرت

 ...اُولی و اصلی مرکز و مصدر و  شود منم خالصه کائناتاُولی به این معنی که همه چیز از من شروع می نقطه منم

 .جمالت و کلمات حروف از و آیدمی بوجود حروف نقطه از. آیدمی بوجود چیز همه که است نقطه از

 را کلمات و جمالت النهایه. بعدي نسلهاي و حی حروف را اولیه مومنین و نامیدند نقطه را خودشان اعلی حضرت

 هر داستان و هستند کتاب اندر کتاب ها بعضی و صفحه چند بعضی  کند بعضی چند جملهزندگی انسانها فرق می   

 .کتاب از مملو ايکتابخانه در است کتابی جاسب احباي از یک

 

 حضرت بهاءاهللا می فرمایند:

امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است ، خود را محروم منمائید . شمائید حروفات کلمات و کلمات کتاب . شما 

اید . شما را از عاصفات اید و به امطار کرم نموّ نمودهرحمت کِشته شدهنهالهائی هستید که از دست عنایت در ارض 

شرك و قاصفات کفر حفظ فرمود و به ایادي شفقت تربیت نمود . حال وقت اثمار و اوراق است و اثمار سدره انسانی 

  45.اعمال طیّبه و اخالق مرضیّه بوده و هست

                                                           
 لوح ابن ذئب  45
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 و دیگر نامه شجره در را آن قطعا باشد نشده نوشته مادر یا پدر نام زیر در لیستی در فرد یک فرزندان که صورتی در 

 ... باشد نشده قید دوبار اسامی بعضی است ممکن دلیل همین به یافت میتوان والدین از یکی اسامی زیر در

 حاتیتوض

 یاست و مابق دهیسوم و چهارم ثبت گرد يتا نوادگان نسل ها شیسال پ 200از  شیاز ب اکانیشجره نامه ها ن نیدر ا

هم  يوارده از سو باتیو مص ایکه مملو از تحمل بال ییهر فرد بها یزندگ خیتار انییما بها ينشده است. برا دیدر آن ق

المقدور نام و شجره نامه تمام  یشده است تا حت یرو سع نیاز ا باشدیفراوان م ریو تقد تیبوده حائز اهم هنانشانیم

 و قرار داده شود.  قیتحق تیسا نیجاسب  در ا انییبها



452 



453 



454 



455 



456 



457 



458 



459 



460 

 



461 

 



462 



463 

 



464 

 



465 

 



466 

 



467 



468 

 



469 

 



470 

 



471 



472 



473 



474 

 



475 

 



476 

 



477 

 


	یکی از تعاریف جامع حضرت ولی عزیز امرالله در خصوص دیانت بهایی
	درباره وب سایت ۳۰یارون
	منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب ایقان
	وجه تسمیه کروگان به سیارون
	وجه تسمیه کروگان به سیارون
	اسامی آخرین ۳۰ نفر  بهایی جاسب که ناچار به ترک موطن خویش گشتند به قلم سید رضا جمالی ...


	خاطرات سید رضا جمالی
	تاریخ جاسب نقل از خاطرات سید رضا جمالی
	بعضی از اهالی کروگان و محل اقامت آنها
	حماقت و عقب افتادگی اهالی کروگان و محل اقامت آنها
	مردم ساده و زود باور
	آب و آسیاب های  کروگان جاسب
	داستان زندانی شدن تعدادی از بهائیان جاسب در قم به جرم ازدواج
	اجاره یکساله املاک رضا جمالی
	آبها، آسیابها، قناتها و زمینهای جاسب
	علّت آزار و اذیت احباءالله بدست معاندین و مخالفان امرالله
	لوح مبارک حضرت عبدالبهاء - خطاب به ملا علی اکبر ایادی

	دعوت بهاییان کروگان به مسجد توسط آیتالله منتظری

	خاطرات متفرقه
	دبستان ابتدائی کروگان (دبستان شمس،دبستان ملا جعفر جاسبی، دبستان مالک اشتر(
	داستان جاده ساختن آقای سلیمی
	بهائیان و کلاس های درس اخلاق در جاسب
	زنان و مردان شجاع و بیدار بهائیان کروگان به قلم سید رضا جمالی

	وصیت نامه سید رضا جمالی
	نامه سید رضا جمالی به آقا غلامرضا حدادی
	حضور دوست گرامی آقای غلامرضای حدادی (این بود ثمر خوبی و بدی)


	آیا بهاییان خودشان از جاسب رفتند؟
	پاسخ سید رضا جمالی به پسر مشهدی غضنفر که گفته بود بهاییان خودشان از جاسب رفتند.
	این صفحه از گزارشات جواب غضنفر بود که جا مانده بود


	 نامه ها و اشعار شمس الله رضوانی خطاب به سید رضا جمالی
	۲۵/۴/۱۳۸۷
	بنام یکتای بی همتا
	۰۲/۰۳/۱۳۸۷
	۱۰/۱۲/۱۳۸۸

	شخصیت های تاریخی
	پهلوان حسن مینویی قمی
	این رپرتاژ جالب و کوتاه را آقای محمود نامجو قهرمان جهان برای مجله سپید و سیاه فرستاده است.

	بیش از یکصد و بیست سال خدمت اطباء بهایی به اهالی جاسب
	اسامی اطبائی که برای یکصد و بیست سال در خدمت اهالی جاسب بودند

	معلمها و استادان جاسبی در سراسر عالم

	ملا جعفر جاسبی
	شیخ محمد جعفر بن میرزا اسماعیل کروکانی جاسبی قمی
	مومنین امرالله ازخاندان کربلایی حسین(محب احباء)
	شجره نامه

	جواد محمدی و فرزندان
	جواد محمدی
	مسیب محمدی
	غضنفر  محمدی
	علی مرتضی محمدی


	نفوس بی آزار و محب بهاییان جاسب
	علی رضا کاشفی
	حبیب الله هرازجانی فرزند مشهدی جواد از اهالی آبادی هرازجان 
	مشاجره و دعوایی که منجر به فوت حبیب الله هرازجانی

	هنرمند و خدمت گذار اهالی جاسب آقا ولی فرزند عمو قربان (میکلانژ جاسب)
	حسنِ باد (افسوس که جای او در المپیک خالی است)
	اسامی دیگر نفوس بی آزار و محب بهاییان جاسب
	باقری ها
	        عظیمی ها
	        حسینعلی عمو رضا
	مشهدی محمد علی شاه غلام (مش ممدلی برادر کربلایی ابوالقاسم شاکری)
	       کربلایی ابوالقاسم شاکری
	         مشتی علی اکبر فرزند کربلایی سید حسن
	        مانده علی
	        شیخ محمد قربانی
	         سید حسن هاشمی
	        آقا حسین نصر اللهی برادر آقا رضا امجدی
	        بابا علی کارگر کاشفی
	        حسن بهزاد
	        مش رضا (مشهدی رضا کد خدا)
	استاد علی اکبر تخت کش
	عزیز اسماعیلی و برادران حسین و عباس
	وهب قلی
	میر ابوطالبی ها
	مشهدی محمود پدر خدابخش
	شیخ علی حیدری و پسرش شیخ حسن حیدری
	آقا رضا امجدی


	ظالمین و بد نامان تاریخ جاسب(هیاکل بغضیه)
	ملا محمد پسر ملا احمد نراقی
	شیخ حسینعلی و شیخ محمد جاسبی
	اسامی دیگر نفوس ظالم و بد نام تاریخ جاسب (هیاکل بغضیه)
	عبدالوهاب کد خدا و برادرش محمد رضا سیف الشریعه
	ملا ابوالقاسم و فرزندان او (بستگان زن باقر بک)
	کربلائی سید حسن ها (کب سید حسن)
	ارباب محمد حسین محبوبی
	نصراللهی ها
	شیخ ابراهیمی ها (قربانی ها)
	        محمد نصیر وجدانی
	        سیف الله رجبی یا سیف الله علی
	      فتح الله رجبی پسر الیاس
	حدادی ها
	جواد پسر محمد عسلی و سه پسر او
	صادقی ها
	حسین مش رضا
	 نوکر کاشفی
	 سید باقر میر علنقی
	بچه های سید جلال جمالی
	دخیل رجب
	محمد علی عمو رضا (اوس ممدلی)
	رضا رمضانی (پسر کربلایی حسن سوس کُندُری)


	قایع تاریخی
	ساخت حمام عمومی جاسب
	سفر آیت الله منتظری به جاسب
	باسمه تعالی

	سفر مبلغین و ایادیان امرالله به جاسب
	مبلغین اولیه
	مبلغین قبل از  سال سی شمسی
	مبلغین محلی و سالهای سی تا پنجاه شمسی

	نائب حسین کاشی
	لشکر کشی نائب حسین کاشی به کروگان جاسب برای قتل و غارت با بهاییان و دستگیری شیخ
	خاطرات میرزا حسن نوش آبادی درباره نائب حسین
	واپسین روزهای نایب حسین تا گرفتار شدن و اعدام او
	داستان عبرتانگیز آخرین تلاش و کوششهای نایب حسین را روزنامه رعد تهران چنین شرح میدهد:
	چگونگی اعدام نایب حسین
	انعکاس خبر اعدام اشرار در کاشان
	کشف جنازه مرحوم آقا علی
	نورعلیشاه و نایب حسین
	خاطرات جناب اشراق خاوری درباره نورعلی شاه
	حمله نایب حسین کاشی
	مختصری از شرح حال و سرگذشت نایب حسین کاشی


	اسامی متصاعدین الی الله در گلستان جاوید جاسب
	لوح حضرت عبدالبها در خصوص طراحی گلستان جاوید بهاییان

	هنر های هفت گانه جاسبیان
	محمد علی روحانی
	باغ آورده(طنز)
	محمد علی روحانی (داستان باغ آورده شماره ۲)

	نقش بانوان در جاسب
	زنگ تفریح (خاطرات شنیدینی)
	طنز تلخ (شکرالله صادقی)
	حدیث خوب و بدِ ما نوشته خواهد شد) داستانی از جناب عنایت الله خان اعلائی(

	ایران در زمان ظهور
	اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه به نقل از خاطرات حاج سیاح
	اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه


	سندی دال بر به شهادت رسیدن حاجی حسنعلی درویش
	مقالات امری
	یوم الست
	یوم الست یا روز خدا در مثنوی مبارک حضرت بهاءالله

	یا لیت قومی یعلمون
	راسخون در علم چه کسانی هستند و تاویل و تفسیر صحیح قرآن نزد چه کسانی است؟
	راسخون فی العلم در کتاب ایقان ص ۱۶۶ الی ۱۶۷

	معجزات حضرت بهاءالله
	وسعت آثار و نوشتجات و آیات نازله


	فرهنگ لغات جاسبی
	الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء به بهاییان جاسب
	چگونه حضرت بهاءالله جواب عرایض احباء را می دادند؟
	جاسب جناب آقا میر علیه بهاءالابهی
	مناجات در حق حضرت معاون التّجار
	بواسطه جناب امین علیه بهاءالله الابهی
	دوست مکرّم جناب ملّا غلام رضا من جاسب علیه ۶۶۹ (بهاءالله] ملاحظه فرمایند:
	هوالشاهد السامع البصیر
	بواسطه اعضای محترمه محفل روحانی قم
	به واسطه  جناب معاون التجار
	ورقه موقنه حاجیه فاطمه خانم علیها بهاء الله الابهی
	ای قاصد کعبه مقصود
	هو الشّاهد الخبیر
	احبّاء الله فی جاسب
	بسمه المستقرّ علی عرش العظمة و الاقتدار
	هو السّامع المجیب
	هو الظّاهر من الأفق الأبهی
	افنان جناب آقا سیّد محمّد علیه بهاءالله
	هو الشّاهد النّاظر العلیم الخبیر
	امة الله الّتی حضرت و فازت
	جناب غلامرضای کروگانی من محال جاسب علیه بهاء الله الابهی
	جناب ملّا غلام رضا من اهل جاسب علیه بهاء الله الابهی ملاحظه نمایند
	جناب میرزا غلامرضا و نجله السّعید جناب آقا جواد و...
	جناب آقا غلامرضای جاسبی علیه بهاء الله
	جناب غلامرضا علیه بهاء الله الابهی
	ابن جناب غلامرضا علیه بهاء الله الابهی
	جناب آقا غلامعلی جاسبی علیه بهاء الله الابهی
	جناب آقا غلامعلی علیه بهاء الله الابهی
	لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به ۶۰ تن از خانم های بهایی جاسب
	بواسطه جناب معاون التّجّار
	جناب میرزا غلامرضا و احبّای حضرت کبریاء علیهم بهاء الله الابهی ملاحظه نمایند
	احبّای الهی علیهم بهاء الله الابهی
	قریه کروگان جاسب بواسطه زائر عتبه رحمانی جناب آقا میر جاسبی
	بواسطه جناب میرزا عبدالمجید فروغی
	ای یاران ممتحن عبدالبهاء جاسب
	حضرت عرب علی خانم علیه بهاءالله الابهی
	جناب اسدالله علیه بهاء الله الابهی
	جناب آقا سیّد مهدی و آقا سیّد علی علیهما بهاء الله الابهی ملاحظه نمایند
	اسم الله م ه علیه من کلّ بهاء ابهاه


	گالری تصاویر سیارون جاسب
	شجره نامه بهاییان جاسب

