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 1خطاب به مال علی اکبر ایادي -لوح مبارك حضرت عبدالبهاء 

 هو االبهی

بوران  واي ناطق بثناي حضرت یزدان، در موسم زمستان آنچه طغیان طوفان شدیدتر و باران 
ینت چمن و طراوت و لطافتش بیشتر گردد و حالوت و زدر فصل نوبهار گلشن و گلزار  عظیم تر،

ۀ بلبل شود و الله زار زیادتر شود. گریۀ ابر سبب خندة گل گردد و دمدمۀ رَعد نتیجه اش زمزم
یاراید اریاح شدید جمال وَرد ببار آورد و طوفان سرد، باغ را بشکوفه هاي سرخ و زرد ب شدّت بَرد،

شود و  ، سبزي چمنگیرد. سفیدي برف شمیم گل حَمراء ،و باد صبا مَنتجّ نسائم لطیف گردد
ود و شي و تازگی بهاري تر افسردگی خاك، شکفتگی نسرین و نسترن گردد و پژمردگی شَتا،

، الله ساغر رافروزدب، فاخته بنالد، بلبل بخواند، گل چهره سرو ببالد اعتدال هوا گردد. ،شدّت سرما
 جوید، اشجار سبز و خرّم شود و اوراق طراوت ود،نرگس مخمور گردد بنفشه مدهوش ش ،گیرد

ین ااثمار نمودار شود گلشن مجلس انس شود و چمن محفل قدس گردد جمیع  اَزهار بدمد،
از اثر  زار،فیوضات و تجلّیاتِ بهار اثر مصیبات زمستان است و کلّ سرور و حُبور گلشن و گل

روردگار، اگر چه پهین وَثیق و سِجن در راه برودت فصل شَتا لهذا اي ا سیر سَالسل و اَغالل و رَ
رابتال در بالیاي شدیده افتادي و در رَزایاي عظیمه گرفتار شدي، کأس بال نوشیدي و زه

ل نیاسودي، روزها که از اذیّت اهل ضَال چشیدي، بسا شبها که از ثِقل اغالل نیارمیدي و بسا
انیّه، راحت و واریم که این مشقّات جسمامید اَنیست صدمات قویّه بود و جَلیست بلیّات شدیده،

لّت این عُسرت ع مسرّت روحانیّه آرد و این آتش سوزانِ عَوانان، روح و ریحان قلب و وجدان آرد.
ین تنگی مسرّت گردد و این زحمت باعث رحمت شود و این نِقمت سبب نعمت جاودانی گردد و ا

بیل که این بلیّات س ب و شهودسجن گشایش جهان الهی شود قسم بسلطان وجود و عالم غی

 ع ع.      از جان عزیزتر است و از شهد و شکر لذیذتر محبوب،

 

                                                           
 33زرو آتش ص   1
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 تاریخ نگاران جاسب

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

 وقت از یک سو مشهدي حسنعلی جاسبی بزرگ خاندان یزدانی ها از قدماي احباي اولیه و از مالکین و نایب الحکومه 
 موجود امري آثار محفظه در که اي جزوه ضمن در ملک خسروي گفته به را زمان آن امریه اولیه وقایع مدتی؛ براي
 در مازندرانی فاضل دیگر سوي از و است آورده در ترقیم و تحریر رشته به بوده

ع و ماخذ منب بعنوان محمد علی روحانی کمک به ظهورالحق مختلفه مجلدات
خود در مورد جاسب خیلی از وقایع را مختصرا نگاشته است. اطالعات 
 محمد علی است، نوشته زیبا بسیار را وقایع از بسیاري مهاجر اهللا ذبیح همچنین

 آورده، در تحریر رشته به تفصیل به را جاسبی غالمرضامال حال شرح رفرف
آخر ا جمالی سالهاي رض سید نوشت، را تابان شمس کتاب رضوانی اهللا شمس

عمر هزاران صفحه و مطلب 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 شمرد و نامه 
اعمال همه را به دست چپ و یا راست آنها سپرد و اعمال سیئه خلق را نتیجه 

 شخص" ست. علی اکبر رزاقیجهل، خرافات و تقلید از علماي رسوم عصر دان
زندگی  نثر و نظم طریق از جاسبی عسلی جناب و است بوده خاطرات از بسیاري آور یاد  "اي مایه پر فاضلِ

مردم ساده و سخت کوش برد و بسیاري از ا به میان این ر همه و کشید تصویر  به طایفه و طبقه هر از را اهالی روزمره
هاي گذشته را به تالیف و تنظیم و تدوین یادها و یادبود ها را از خود به یادگار گذاشت. و دکتر منوچهر روحانی سال

و سرگذشت و سرنوشت  وسقونقان برخی از این خاطرات پرداخته است. عشرت خانم نوروزي از اوضاع زادگاه خود

 پرداخت شرح حال یکایک احباي اولیه امریهبه تعریف، تمجید و تحسین و جناب یزدانیاحباي آنجا نوشت و در آخر 

 و نام هست آفتاب تابش و روزگار گردش تا که ساخت ”بلند کاخی“ یاد و نام آنان از تمام دقتی و خاص نظمی با و

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

 (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 درباره جاسب و جاسبیان سرودهبسیاري افراد اشعار زیادي 
 و عشق بخاطر فقط و فقط کردند خاطرات ذکر و سرودند و نوشتند که آنان تمامی یزدانی، دکتر پرویز روحانی و ...

آثار ارزشمند را از خود بجاي ردند و این 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....

 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/jasbieslifestyle-1.html
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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 )فردوسی(          رایگان همه یکسر نوشتند                                بزرگان و با دانش آزادگان 

دانستند گفتند و لحظات زندگی خود میو آنانکه ننوشتند و نسرودند ضمائر قلبی و خاطرات امري را که بهترین 
 گرفتند که:گفتند و بارها گفتند و بدین وسیله به سینه نسل هاي بعدي سپردند و در آخر نتیجه می

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

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

سند و بارها پاي صحبت آنان که تلخی روزگار دیده و سرد و گرم دنیا چشیده و از زعماي قوم بوده و حرف بدون 
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 زمین کوبیده و خطاب به تمام مخالفان و بد خواهان و توطئه گران می
 و به یقین مبین بدانید که: 3"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                            

 

 ز باران و از ��ش آ�تاب                                بنا �ی آباد ��دد ��اب

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

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

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

                                                           
 الواح حضرت بهاءاهللا: لوح شکّر شکن - 2
 )124صفحه  لیو تحل حیسوره القلم حضرت بهاءاهللا (رساله تسب - 3

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
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  محمد رفرفاش علیشرح حال مرحوم میرزا غالمرضا به قلم نوه

 خاطرات مربوط به جاسب ( نوشته متصاعد الی اهللا علی محمد رفرف)

کیلومتر در جنوب شرقی قم است و به همین  56دهستانی جزء بخش دلیجان شهرستان محالت استان مرکزي به فاصله 

 20فاصله در شمال غربی کاشان قرار گرفته و در شرق آن به فاصله 

کیلومتري جنوب آن دلیجان و در راه طهران به  25کیلومتري نراق و در 

 اصفهان میباشد.

این دهستان مرکب از هفت ده است که سه ده آن در شمال از مشرق به 

مغرب عبارتست از کروگان، واران، زُر و چهار ده دیگر از شمال به جنوب 

قرار  Tهرازجان، وسقونقان، وشتگان، بیجگان واقع شده است یعنی به صورت 

سه ده کروگان، واران، زُر و دسته آن چهار ده دیگر  Tه است که رأس گرفت

میباشد. به ترتیب باال شمالی ترین ده کروگان تا جنوبی ترین ده بیجکان 

متر میباشد که در درّه کوهستانی قرار گرفته اند و  6000متر تا  1000بیش از هفت کیلومتر طول ندارد و عرض آن از 

ن میباشد که کوهها گاهی ارتفاعش به هزار متر میرسد مانند کوه بُرزَه که در شمال شرقی جاسب اطراف آن تمام کوهستا

می باشد. محلی ییالقی است تابستانها هوایش خنک و زمستانها بسیار سرد و برف زیاد میبارد. تماماً مشجّر و به صورت 

ردو و فندق و درختان میوه سیب و زردآلو و آلو و باغی است که دهات به هم متصل می باشند و درختها بیشتر بادام و گ

انگور و سایر میوه هاي سردسیري است. از دور به منزله جنگلی است و محصوالت زمین آن گندم و جو و بقوالت لوبیا، 

نخود، عدس و سایر محصوالت صیفی است. مردم محل بیشتر مهاجرت کرده و در طهران مسکون می باشند بطوریکه 

سال اخیر جمعیتی که از جاسب به طهران آمده است بیش از جمعیت مسکون در محلّ میباشد  50ت به فاصله میتوان گف

و به شهرهاي دیگر مانند قم، کاشان، اصفهان نیز کمتر مهاجرت کرده اند. صنعت محلی قالیبافی، گلیم، جوال و قناره 

میباشد. بیشتر زراعت ده ها با دست و حتی گاو کمتر  (جانی خ انی) که براي رفع احتیاجات زراعتی و حمل بار و غالت

زراعت گمارده میشود و وسعت اینکه به صورت زراعت ماشینی درآید، ندارد زیرا تماماً مشجر و امکان موتوري شدن آن 

ده، ده بود که چهار ده آن به نامهاي دَرُسهرنیان، کبو 11غیر ممکن است بطوریکه در تاریخ قم نوشته شده است جاسب 

خانواده جناب رفرف، صدیقھ خانم، ماندانا خانم،    
مینا خانم، منیژه خانم، داریوش خان، مھشید خانم، 

 كامبیز و جمشیدنادر ، 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2046467866_orig.jpg
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تن به استثناي  700تا  500سُرمَگان، میترگان امروز از بین رفته است و هفت ده بیشتر نمی باشد. جمعیت هر ده میان 

واران و بیجگ ان که جمعیت آنها از هزار نیز متجاوز است، میباشد. مردم کال شیعه و بسیار متعصب و مذهبی و دیندار 

 هستند.

 1263انت حضرت اعلی و ظهور جدید در سال سوم بعثت حضرت اعلی یعنی در سال اما راجع به نهضت جدید و طلوع دی

هنگامیکه جناب باب الباب به طهران تشریف میبرند با فرد دیگري که شاید نوکر او بوده است سوار بر اسب از کاشان به 

یه کروگان در منزل یکی از نراق، جاسب کهک و از آنجا به قم تشریف برده اند. هنگامیکه وارد جاسب شده اند در قر

سادات محترم به نام حاجی سید نصراهللا وارد و صاحبخانه را دستور داده اند که تمام رؤسا و علماء و کدخداهاي دهات را 

دعوت نمایند تا با آنان از مطالب مهمی که داریم بحث و مذاکره نمائیم. از چند ده جمع شده و پس از اجتماع شروع به 

و بشارت ظهور قائم نموده اند و آنان را گوشزد ساخته اند که موعود عصر و زمان و قائم دوران سید باب صحبت و تبلیغ 

می باشد و با تالوت آیاتی از حضرت اعلی جلسه را به پایان رسانده اند و پس از ختم جلسه مدعوین وقتی که به دهات 

ذارند و باید شبانه رفت و همه را کشت. بعضی دیگر نیز خود برمیگشته اند، بعضی میگفتند که اینها بدعت دو دین میگ

اظهار میداشته اند که ما منتظر نبودیم و امروز حق ظاهر شده است. کار به جر و بحث میکشد و حاجی سید رضا وارانی 

راهللا که مردي فهمیده و به غایت معتقد و دین دار بوده و هست و حقائقی را متوجه گردیده و شبانه به حاجی سید نص

پیغام میدهد که ممکن است امشب بریزند و مهمانهاي شما را بکشند مواظب باشید. میزبان، مهمان خود را در پس اطاقی 

که از انظار محفوظ بوده است، جا میدهد و در خارج انتشار میدهد که چاوشهاي حضرت همان دیشب رفته و با این وسیله 

ناً چند روزي میمانند (میگویند شش روز) و کسانیکه مایل بوده اند اطالعات آنان را از شر دشمنان محفوظ میدارد و ضم

خود را تکثیر و ایمان خود را کامل میکنند بطوریکه میگویند در چهار ده کروگان، واران، هرازجان و وسقونقان هر یک 

برگشتند و یا اینکه در اثر  چند نفر تصدیق و بشرف ایمان فائز میگردند که بعدها در اثر فشار و مخالفت مردم همگی

سکوت خود به جائی نرسیدند و بچه هایشان نیز چیزي نفهمیدند. تنها از آن میان پیش نماز و شریتعمدار قریه کروگان 

مال جعفر بود که تا مقام شهادت استقامت نمود و از فرداي آن روز اما خیلی محرمانه و در خفا شروع به تبلیغ می نماید. 

الش که مال فاطمه نام داشت و باسواد بود و روضه خوانی میکرد و منبر میرفت و قرآن را براي نسوان محل اولین نفر عی

تفسیر و ترجمه میکرد، دعوت مالجعفر را می پذیرد. باالخره مردم نسبت به مال جعفر ظنین شده و انتشار میدهند که او 

یرود و خانه نشین میشود. عدّه اي از عالقمندان او که هنوز دیوانه شده است. مالجعفر هم دیگر مسجد و نماز جماعت نم
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میگویند اولین روز محرم بود زیرا که مالجعفر سر منبر گفته ( 1266رشته ارادت بر گردنشان محکم است در روز عاشورا 

ر میدارند که هر عقیده است که امروز را باید جشن بگیرید و عید داشته باشید، نه گریه و زاري نمائید) به خانه رفته و اظها

و مسلکی داري خواهش میکنیم امروز به مسجد بیائی، چون مالحظه میکند دست از او بر نمیدارند، ناچار میشود به 

حسینیه محل برود. (حسینیه در جنوب و در شمال مسجد و در وسط داالنی است که وارد منزل میرزا غالمرضا که بعداً 

اصراري که می کنند و خواهش بسیار او را وارد حسینیه می نمایند و به منبر میرود و به شرح او خواهد آمد، میشود) با 

عوض بیان حدیث و موعظه و روضه خوانی و مرثیه سرائی به تبلیغ مردم میپردازد و در ضمن بیانات خود اظهار میدارد که 

اري و سوز و گداز و عزاداري سپري شده است و اگر قول را می پذیرید و اعتماد به من دارید، من میگویم که ایام گریه ز

هنگام شادمانی و ایام سرور است و امروز را باید عید گرفت چون موعود مسلمین ظاهر گردیده است لذا باید جشن و 

 شادمانی و شور و نشور برپا ساخت و این رباعی را میخواند:

 سپري شد غم و گذشت عزا ایام که                       اي مرثیه خوان بس است این نوحه گري

 دري کبک از خنده دمید و صبح شد                            شب رفت و گذشت ناله از مرغ سحر

بنابراین مجالس ماتم و عزا را باید برچید و به جشنهاي سرور و خدمت به مردمان و جامعه بشري تبدیل ساخت تا عالم 

ین اختالفات و دشمنی ها از میان مردم رخت بربندد و مال و ثروت مردم صرف انسانی به رفاه و آسایش پردازد و ا

آسودگی خیال و راحتی وجدان شود. اینست راه و روش من و اگر عقیده و رسم مرا نمی پذیرید هر طریقی را میل دارید 

نخواهد داشت و از منبر به زیر پیشه سازید و بگیرید تا چشمان خود را کور سازید زیرا این گریه و زاري هیچ اثري در بر 

آمد و به طرف منزل خویش میرود. عدّه اي قصد قتل او میکنند و بعضی دیگر چون هنوز ارادت داشته اند چیزي نمی 

گویند ولی با شنیدن این مطالب از دهان کسیکه او را پیشوا و منجی خود میدانستند بی نهایت متحیر و متعجب میشوند 

انات او را کفر و خودش را کافر و مرتد و بی دین میخوانند و به طبع از او دل بریده و با هزار اسف و و او را دیوانه و بی

حسرت دست از دست بوسی او برمیدارند و کوس بی دینی و المذهبی او را بر سر کوچه و بازار میکوبند و نزد علماي 

ی دینی و دیوانگی میسازند و چون دیگر نمی تواند در جاسب کاشان که مالجعفر با آنان آشنا و مأنوس بود، او را متهم به ب

بماند به کاشان میرود و تصادفاً وقتی میرسد که هوا سرد بود و علما مجمعی داشته اند و منقل هاي آتش را در وسط اطاق 

و امتناعی نمی نماید و  گذاشته بودند. چون از عقاید و افکار بدیعه جدیده سخن به میان میاید، مالجعفر عالوه بر اینکه ابا
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عقاید بدیعه را انکار نمیکند بلکه با کمال تهور و شجاعت در مقام اثبات و استدالل برآمده هیت علمیه را ملزم و مفهم 

میسازد و چون علما از هر جهت ناامید و از بیان دلیل و برهان عاجر میشوند در مقام مبارزه و مباهله بر آمده و به او 

که اگر درست میگوئی و ایمان داري که سید باب بر حق است، دستت را در آتش فرو بر و اگر نسوخت  تکلیف می کنند

معلوم است که حرفت صحیح و مطلبت راست میباشد و بر صحّت عقیده تو اعتراف و اقرار میکنیم. مالجعفر با حالتی 

ظاهر مقدسه این نبوده است که خواص مضطرب و افروخته جواب میدهد که خاصیت آتش سوزندگی است و هرگز دلیل م

و آثار اشیاء را تغییر دهند و در حرارت آتش تصرف کنند و خرق طبیعت نمایند زیرا آتش خاصیتش سوزاندن است و اگر 

ورق قرآن را نیز در آن بگذاري میسوزد. اما من با اطمینان به اینکه خواص اشیاء را نمی توان تغییر داد، دست خود را در 

و میبرم تا بدانید که بر ایمان خود مطمئن و جازم می باشم و از هیچ بالئی در راه حقیقت و حق روگردان نیستم و آتش فر

اکثر شما بر بطالن عقیده من یقین دارید این زحمت را به خود بدهید و فی الفور دست خود را در آتش منقل فرو برده 

شار میدهد تا خونابه از آن سرازیر میشود. حاضرین سخت به مشتی از آن آتش سوزان را در دست میگیرد و چنان ف

وحشت می افتند و دیگر کسی جرأت به چنان عملی نمیکند و همگی یک صدا میگویند که درست است که گفته اند 

سید باب چنان مردم را مسحور میکند که دست از جان و مال خود کشیده در راه او هرگونه زحمت و بال را به جان 

د و هستی را به چیزي نمیشمارند. مالجعفر از آن جلسه با دست مجروح خود خارج میشود و با وجودیکه حالش میخرن

دگرگون و سخت گرفتار درد بوده است خنده را از لب خویش دور نمیساخته است و به هر جا که میرسید شرح مجلس 

و برهان بیاورند. امّا علما از پا ننشستند و براي سکوت علماء را بیان میکرد که در هر حال و در هر صورت نتوانستند دلیل 

و از بین بردن مالجعفر نقشه ها کشیدند تا باالخره مجمعی فراهم ساخته و به مشورت پرداخته که با چنین آدم شرور و 

فکنده و مردم را دیوانه تنها راه عالج قتل است زیرا اگر از او بگذریم چنین قوت قلب و برهانی که دارد ما را خجل و سرا

فریفته خواهد ساخت، بنابراین کشتن او واجب و از بین بردنش الزم و حتمی است. حکومت شرع و عرف باهم توافق 

کردند که مالجعفر را با همان عالمت دست سوخته هرجا می یابند نگذارند جان به سالمت بدر برد (در تاریخ آواره جمله 

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

 کردند.)

اما زائر کعبه مقصود، آقا میر جاسبی وسقونقانی که از مؤمنین اولیه و باالخره جان خود را در راه امر فدا نمود، هنگامیکه 

البهاء روزیکه به مالقات احباء آمدند، فرمودند اما حضور حضرت عبدالبهاء روح ماسوائه فدا مشرف شد، حضرت عبد
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مالجعفر جاسبی پس از آنکه دستش مجروح شد، حکومت کاشان از طهران کسب تکلیف کرد، دستور دادند او را دستگیر 

و به طهران بفرستند. در طهران او را شهید و در همان چاهی که حضرت طاهره را انداختند، مالجعفر را نیز پس از 

مقاله این بنده راجع به شهید  15تا  13در صفحه  2و  1شماره  24دت در همان چاه انداختند. (در آهنگ بدیع سال شها

سید مالجعفر نوشتم و مناجاتی که از قلم حضرت عبدالبهاء درباره او صادر گردیده بود، درج کردم و آن مناجات در همان 

  مرقوم گردیده است.) 39جزوه در صفحه 

 

کسی که در جاسب ده کروگان تصدیق نمود و از حیث طول زمان و عدّه مصدّقین بر ملّا جعفر برتري دارد، جناب میرزا 

باشد که پدرش نایب غالمحسین و جدّش غالمرضا می

میرزا شهاب بود. این شخص مردي سلیم و رئوف و 

دارند فردي از خیرخواه عموم بوده به طوریکه اظهار می

ته کمک کند و در دشت پائین ده که اهالی میخواس

اند او هم دادههرکس قطعه زمین نداشته به او زن نمی

نیز در این محل مالک است. میرزا شهاب که جزو 

رفته قطعه زمینی را مالکین آن دشت به شمار می

د قطعه زمین زراعتی بوده هاي قدیم تنها وسیله امرار معاش داشتن چننماید زیرا از زمانمجاناً بالعوض به او تقدیم می

باشد. است، که او ازدواج کند به طوریکه هنوز این عمل زبانزد عموم و مخصوصاً مورد تشکر بازماندگان آن شخص می

قدري با مردم مهربانی میکرده غالمحسین مدتها نیابت حکومت جاسب را از طرف حکمران قم به عهده داشته است و به

دانند. نایب غالمحسین از زن کومت او را از زمانهاي خوش و سعادتمند زندگی خویش میاست که همه مردم و از آن ح

تر ملّا فاطمه همسر ملّا جعفر بوده است که عالوه بر اند و از همه معروفاول خود چند دختر داشته که تماماً باسواد بوده

نسوان را درس میداده است و چون نایب اي نیز داشته است که روضه خوانی و حلّ مسائل مذهبی جهت نسوان خانه

هاي غالمرضا کند که از آن دو پسر به نامسالگی زن دیگري اختیار می 60غالمحسین عالقه وافر داشته و در سنّ بیش از 

و محمدجواد و یک دختر به وجود آمده است. امّا میرزا غالمرضا که از جمله فردي است که از آن مطرح خواهیم کرد طلبه 

 یاکبر جمال یعل یآقا یمحمد رفرف در مراسم عروس یعل ینفر سمت چپ آقا   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/69882052_orig.jpg
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که توسط خواهر ناتنی خود ملّا فاطمه پدري به ایمان به نقطه اولی فائز گردید و پس از  1266سالگی در  13ر سن شد د

اي را اتمام تحصیالت در فلسفه و منطق و فقه ضمناً شخص ادیب و شاعر نیز بوده است. از فضل و کمال او همین بس نامه

 نگارد.می 1328ضان شهر رم 10که به عدلیّه نوشته در جواب در تاریخ 

 جناب آخوند ملّا غالمرضا

بسمه اهللا تعالی دو طغرا پاکت شما رسید. زایدالوصف از سالمت شما خوشوقت گردیده حضوراً شما را ندیده ولی از طرز 

اهللا دستورالعمل و شود که در زمره دانشمندان آن دیار محسوب هستید. در باب سید حبیبمطالب مکاتیب معلوم می

اهللا نام شاهزاده اکبر میرزا داده شد انشاءاهللا سیّد را از شرّ میرزاعلی آسوده کنند. مطلب دیگري هم که میرزا ذبیححکم 

 نوشته بود نوشتم از آن جهت نیز آسوده خاطر باشید.

 )امضاء محل(                                                                                                               

 

 

نفر دیگر که در اطاق بودند  5اي به حکمران قم نوشته من بردم دادم، حکومت خوانده گوید من بچّه بودم نامهپسرش می

به هر یک گفت کاغذ را بلند بخوانید. از مردي در گوشه دهات 

چنین انشاء و ترسل خیلی عجیب است. اشعاري دارد که 

خواندند ولی امروز از اشعار او گفتند در مجلس و خواص میمی

ها و شعرهایی باقی نمانده است. با اتمام تحصیالت و جز تکّه

ایمانی خود شروع به تبلیغ در محل و سپس در  تکمیل مراتب

اطراف نراق و وادقان حتّی قم و کاشان و طهران نموده است به 

طوریکه از مصدّقین او در نراق جناب محمدعلی فروغی و در 

چندین نفر  آباد و در قم جناب عبودیّت استاد اسمعیل نجّار و در طهرانوارقان ارباب میرزا آقا بابا وارثانی و جوشقان نوش

اند که نام جملگی محفوظ و در سطور آینده ممکن است به مناسبتی اسامی آنان و شرح تصدیقشان گفته شود، از آن بوده

 نگارنده 2 شماره نگارم تا تذکر و توجّهی جهت آیندگان ایجاد نماید. ضمناً در آهنگ بدیع جمله جناب عبودیّت را می

 شیدي نوشته است که بدین قرار است.ورخ 1304 عبودیّت جناب تصدیق شرح

ھا  ینصرهللا بزرگ خاندان نصراللھ دیمحلھ دروازه کروگان منزل س   
 بھ کروگان یبشروئھ ا نیمحل ورود و اقامت مال حس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/e625deab-cb1a-4da2-a7cd-63cdec673cbf_2_orig.jpg
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از چهل و پنج سال پیش که بنده به طهران آمدم و مشغول تحصیل شدم جناب عبودیّت مرتّب به منزل ما آمد و شد 

داشت و علّت اصلی را هم این میدانست که چون مبلّغ و کسی که توسط تو به امر مبارك تصدیق نموده است، جناب 

هاي او بودیم و پسران نامید. ما که از نوهبزرگ حقیر بوده است که او پدر روحانی خود میمیرزا غالمرضا جاسبی پدر

 لوال( داشتمحمدعلی روحانی جاسبی عالقه تام و محبّت بسیار داشت حتّی گاهی اوقات او به موقع شوخی اظهار می

ت من گفکرد. جناب عبودیّت میمی ذکر جاسب در خود تصدیق مناسبت به را مطلب این و) القمیون لهلک الجاسبین

مردي بسیار مسلمان، متعصّب و مقدس بودم. در قم اشتهار داشت که طایفه بابیّه دیانت اسالم را به زودي محو و نابود 

اند که غالباً مخالف با دستورات مقدس اسالمی است. من تصمیم گرفتم براي ارتقاء هائی در آن گذاشتهسازد و بدعتمی

و رستگاري در دنیا و آخرت یک فرد بابی را پیدا کنم و او را بکشم تا از این راه صوابی برده باشم تا آنکه شنیدم روح خود 

و در بازار قم دو نفر به نام ندّا فها دکّانی دارند و بابی هستند. به قصد انجام نیّت خیر خود درب دکان آنها رفته شروع به 

هاي مردم سپس شرح حال حضرت مسیح و از حضرت موسی و صدمات و مخالفت صحبت کردم. ابتدا ایشان شرح مفصّلی

اینکه سه سال تمام جرأت وارد شدن در شهري را نداشت تا او را به حکم علما شهید کردند. همینطور حضرت رسول اکرم 

کم اسالم قدرت گرفت. که سیزده سال تمام با مخالفت قریش و مکّیان روبرو بود تا اینکه مهاجرت به مدینه کرده و کم 

بنابراین هر زمان هر پیغمبري آمده است با مخالفت مردمان نادان و علماي خودپرست روبرو شده است و سنۀ اهللا الّتی قد 

خَلت من قبل و لن تجد لسنۀ تبدیالً و التحویال. من هرچه سکوت کردم او مهلت صحبت به من نداد لذا پرسیدم که 

کند چون بهائی بوده و دوره بابیت گذشته بوده است. اگر گوید غلط میجواب داد هر کس میگویند شما بابی هستید می

خواهی بابی شوي برو نزد غالمرضا جاسبی زیرا در قم نیز غالمرضا جاسبی معروف و بابی است آن مشهور خاص و عام می

ده است. معلوم است اظهاري نکرد که من بوده است چرا که سابقاً در حدود سه سال در قم در اداره حکومتی زندانی بو

بتوانم او را بابی بدانم و نسبت به او خدائی نخواسته آنچه در دل دارم انجام دهم ولی راه را نشان داد. چون شغل من 

نجاري بود و در جاسب هم با استاد حسین نامی از اعدا عدوّ امراهللا و دشمنان سرسخت بهائیان طرف جاسب بودم یعنی به 

خریدم سفري به عزم خرید چوب در ظاهر به جاسب کردم ولی فکرم چیز دیگر ب رفته در آنجا چوب نجّاري میجاس

 یعنی رسیدن به صواب اُخروي و قتل یک نفر بابی بود.

کردم که در همان موقع روزي در ده کروگان در دکان استاد حسین نشسته بودم و راجع به غالمرضاي بابی صحبت می
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جلو دکّان بگذرد سالمی به استاد حسین و خدا قوت دهد به او گفت و شروع به احوال پرسی کرد. استاد  شخصی آمد از

حسین چشمک زد که همین شخص است گفتم بگو بیاید داخل دکان او را مشاهده کنم. فوراً میرزا غالمرضا گفت استاد 

معیل قمی است. وارد دکّان شد و در گوشه اي حسین مثل اینکه دیگري هم در دکان است کیست جواب داد که استاد اس

نشست و بیش از چند دقیقه صحبت کلّی و عمومی کرد و بلند شد و رفت. همان چند کلمه مختصر او مرا مجذوب ساخت 

که او نیز زد خیلی نامربوط و بی حساب نیست و به عالوه بد مردي به طوریکه به استاد حسین گفتم استاد این حرفهائی

آید. همین موضوع سبب شد که استاد حسین دیگر پس از آن کامالً مواظب و مراقب من بود که مبادا با ظر نمیهم به ن

سازد. به طوریکه استاد میرزا غالمرضا معاشر شوم زیرا میگفت که او ساحر است و هر کسی را ببیند از دین خارج می

خوابانید و گذاشت و مرا پشت بام میودیم شب نردبان میحسین از آن به بعد عمارت دو طبقه اي داشت روز که باهم ب

گذاشت تا من پایین بیایم. مدّت چهار ماه به این منوال گذشت تا یک مرتبه هوا سرد و آمد نردبان میصبح زودتر می

ن گفتم تو زمستان شد و برف بارید یعنی در ماه آبان و چون مقداري زیاد چوب نجّاري خریداري کرده بودم به استاد حسی

ها را با االغ و قاطر حمل نماید و دنبال اینها را ببر قم تا من قدري دیگر خریداري کنم. استاد حسین هم حاضر شد چوب

باشد از همانجا که سر راه قم میشود به طرف دهاتیاو من رفتم تا جائیکه بیگدار جاسب معروف است و از آنجا سرازیر می

 زده اشچانه زیر را عصایش که بود پیرمردي که غالمرضا میرزا منزل طرفبه شدم سرازیر وئهبرگشته از زیر زیارت و سرس

 امشنیده گفتم. کند سالم کافر به نباید مسلمان شخص زیرا کنم سالم اینکه بدون. سکّوئی روي بود نشسته آفتاب در و

گویم ما در خانه نشسته بودیم او آمد امّا من می است کرده بابی را او غالمرضا که گفت خواهند داد جواب هستی بابی شما

بابی شد و شروع به صحبت نمود. ابتدا راجع به پیغمبران گذشته و نبوات آنان سپس تاریخچه حضرت اعلی و مؤمنین 

و  اهللا حضرت بهاءاهللا و موعود کل ادیان و ملل متّحد کننده تمام قبایلهاي آنان و ظهور من یظهرهاوّلیه و حانفشانی

اي نداشتم دنبال او اجناس را. تا نزدیک ظهر شد تعارف کرد برویم منزل نهار را با ما باش من هم که دیگر از خود اراده

روان شدم وارد خانه و اطاقی که کرسی گذاشته بود نشستیم و پس از صرف نهار بلند شد از دم رف (رف طاقچه اي است 

هاي تورات انجیل و قرآن هر سه را آورد و از روي تمام و گذارند) کتابر آن میباالي طاقچه که در دهات اثاثیه خود را د

تطبیق با همدیگر ظهور حضرت اعلی و حضرت بهاءاهللا را ثابت و مرا قانع ساخت به طوریکه تا غروب همان روز پس از 

دید کار از کار گذشته و دیگر تصدیق نماز و دو مناجات حفظ کرده از خانه خارج شدم. چون استاد حسین از قم بازگشت 

نگذاشت من در جاسب بمانم و مرا به قم فرستاد. امّا در قم من با زحمات بسیار توانستم اخوي خود استاد ابراهیم را تبلیغ 
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کنم. سفري به طهران آمدم با چند نفر از احباب مانند ابن ابهر، حاجی آخوند و امین و چند نفر دیگر عکس گرفتم و به 

ها را دیده بود و برایش اطمینان حاصل شده که من بهائی شدم لذا . مادرم که بسیار مؤمن و مسلمان بود عکسقم بردم

گفت اینها نامحرم هستند و به یک نفر دیگر ها را خودش برنداشت زیر چادر گیرد ببرد اداره حکومتی چرا که میعکس

هائی که با بابیان گرفته حتّی من بابی شده است و اینهم عکسگوید پسر روند و میداد با همدیگر به اداره حکومتی می

دهد نه خودم حتماً میدانم بابی کشند. جواب میحکومت قم گفته بود مادر جان اگر اثبات شود پسرت بابی است او را می

ردند. در بین راه در هاي حکومتی آمدند منزل و مرا برداشته به اداره حکومتی باست. استاد اسمعیل گفته دو نفر از فراش

بردند مادرم از اداره حکومتی برمیگشت. تا مرا دید شروع کرد سر و سینه خود را کندن و گریه و وسط بازار مرا که می

پدر کند، همینطور که پسر مرا از من گرفتی الهی هایت را یتیم و بیواویال واشریعتا کردن که غالمرضا جاسبی خدا بچه

ین نرود. امّا در اداره حکومتی مرا شبانه فراري دادند که به طهران آمدم. این بود مختصري از شرح آب خوش از گلویت پائ

شود. فقط تنها نام آنها برده خواهد تصدیق جناب اسمعیل عبودیت که براي اختصار از شرح تصدیق دیگران خودداري می

پی براي او رخ داد که یکی بعد از دیگري شرح خواهم شد. در اثر تبلیغ و آزادي عمل در محل گرفتاري و بالیاي پی در 

داد. علماي دهات جاسب او را تکفیر و دجّاله را بر علیه او تحریک نمودند زیرا میرزا غالمرضا توانسته بود چندین نفر را به 

و صادر گردیده همگی شاهراه هدایت و شریعه ایمان وارد سازد. این عدّه در لوحی که از قلم تواناي جمال قدم به افتخار ا

اي که جهت او واقع شده است سالگی تبلیغ کرد که در قضیّه 94باشد حتّی مسطور است پدر خود را در سن مسطور می

شود ایمانش کامل بوده است. با شیوع این اخبار در دهات دیگر با مقاومت علماي آن دهات سخت روشن و معلوم می

یب الحکومه وقت بنا به دستور حکمران قم و جامعه علماي قم میرزا غالمرضا گردد به طوریکه از طرف نامواجه می

زنند. پدرش پیرمردي برند و سخت چوبکاري و شلّاق میباشد، او را میدستگیر و به قریه واران که مجاور ده کروگان می

رود و وساطت میکه گفتند در آن وقت بیش از صد سال داشته است جهت استخالص پسر خویش به قریه مذکور 

دین کافر اي و الّا از فرد بیشود تو هم بابی شدهگویند معلوم میاي با او از حد مخالفت درآمده میکند. در این بین عدّهمی

 بابی جرم به هم را او اظهار این با. دارم عالقه او به من و است من پسر باشد هرچه دهدکردي. جواب میبابی حمایت نمی

ها به فاصله بیش از چند روز زنند که به واسطه همان ضربات و ناراحتیاز پسرش شلّاق مفصّلی می حمایت و بودن

اي میرزا غالمرضا را مشروط بر اینکه دیگر تبلیغ رسد و با جریمهنماید و در واقع االمر به شهادت میکشد که فوت مینمی
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شود کسی که نار عشق الهی در قلبش روشن سازند امّا چطور میآزاد مینکند و مردم را از راه ایمان و مسلمانی بدر نبرد، 

تواند خودداري از تبلیغ نماید و بلکه است، خاموش نشیند و سکوت اختیار کند. این خود تنبیه دیگري است بنابراین نمی

ست که میرزا غالمرضا اهل شود. ضمناً باید دانتر به کار سابق خود مشغول میدو مرتبه آن را دست داده به طور جدّي

هاي میرزا غالمرضا، ملّا غالمرضا آخوند منبر هم بوده است و حضرت عبدالبهاء روح العالمین فداه در الواح شتّی او را به نام

شمارند و شروع شوند حتّی او را پیشواي خود میاي از اهل محل تبلیغ میاند. چند سالی نگذشته عدّهملّا غالمرضا نامیده

سازد و نمایند که همین علّت وسیله سر و صدا و مخالفت مردم بینوا را فراهم میتشکیل مجالس و جلسات مرتبی می به

گیرند که میرزا غالمرضا را دستگیر و به قم بفرستد تا به قم و علماي قمّ متوسّل گردیده از حکومت و علماي قم حکم می

نمایند حتّی امالك و اش را غارت مینند . مأمورین او را دستگیر و خانهدینی او را به قتل رساپس از اثبات کفر و بی

شوند و خود او را پس از اذیّت در محل به پایش کند گذاشته و با آزار زیاد بدنی به هایش را نیز غصب و مالک میدرخت

ان اقدامی عمومی میشود انجام ه ق که در تمام نقاط کشور ایران بر ضدّ بهائی 1300برند. این گرفتاري در سال قم می

گیرد. این گرفتاري به اتفاق برادرش محمد جواد بوده است که حضرت بهاءاهللا جلّ ثنائه در لوح عمومی میرزا غالمرضا می

 میفرمایند:

ال تعادله یا جواد بذکرك مولی العباد من شطر السّجیت و یدعوك الی اهللا المهیمن الثیّوم ان افرح بهذا الذکر االعظم تاهللا "

کنوز االرض کلّها ان احمد ربّک عالم الغیب و الشهود قد حضر کتاب من اخیک و کان مذکوراً فیه احبّائی ذکرنا کل واحد 

منهم بما الینقطع عرفه عن العالم یشهد بذلک مالک القدم الذّي اتی من سمأء الوحی به کتاب مسطور ان اشکر اهللا بهذا 

صیل و البکو البهاء علی اخیک و علیک و علی ضلعک کبّر من قبلی علیها و بشّرها بما نزّل الفضل االعظم ثم اذکره فی اال

 "لها من القلم االعلی فی هذا الرّق المنشور.

آید و میرزا غالمرضا تا دو سال و ده ماه در زندان حکومتی قم شود و به طهران میمحمد جواد پس از چند ماه آزاد می

اند که بابی بودنش اثبات و حکم ذاب و ناراحتی بوده است که علما و حکومت در پی مدرکی بودهگرفتار و دچار رنج و ع

هاي خود را در جعبه گذاشته و در گوشه دور از انظار پنهان قتل او را صادر نمایند. میرزا غالمرضا کتب و الواح و نوشته

خرابی و گوشه از پارچه که با الواح و کتب پیچیده نمایان بارد در محل اختفا کرده بوده است. آن سال چون باران زیاد می

شود فرج نامی پسر عبدالوهّاب که برادر زن میرزا غالمرضا و از مخالفین سرسخت او بوده است، جاي الواح را پیدا می

قت میبرد و او هم اندازد که مدارك بابی بودن غالمرضا پیدا شد و جعبه را به نزد نایب الحکومه وکند و هیاهو راه میمی
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کم و کاست میفرستد. اعتضاد الدوله حکمران قم که موفّقیت خود را در تحصیل و محتویات جعبه را نزد حاکم قم بی

اي از علماي وقت قم که اعلم آنها حاجی سید جواد مجتهد بوده است (امروز بیند با تشکیل جلسهمدارك روشن می

اي اهم میسازد تا اینکه حکم قتل میرزا غالمرضا را گرفته و تصادفاً با شب جمعهشان بنام دربانی معروفند) فرخانواده

آید اعتضاد الدوله به شود که نایب السلطنه کامران میرزا حکمران طهران به قم جهت زیارت حضرت معصومه میمواجه می

و صندوقچه الواح را نیز جهت تائید  قصد خوش خدمتی خویش جعبه الواح و حکم قتل علما را به نایب السلطنه ارائه داده

 گویدمی و دهداي پیچیده دستور میآورد. نایب السلطنه فوراً صندوقچه را در بقچه ترمهمطلب به حضور نایب السلطنه می

 امروز تا که آوردمی طهران به خود با السلطنه نایب را جاتنوشته و شود داده دستور طهران از تا نکنید عجله قتل در

یست چه شده است. شاید روزي پیدا شود و مقدار زیادي از قضایاي تاریخی جاسب روشن گردد. پس از این حبس ن معلوم

روند اطاقی هذا آنان نیز به قم میماند. علیاي جهت اعاشه زن و فرزندش باقی نمیو غارت و چپاول منزل دیگر وسیله

نام داشته و از قلم جمال مبارك به افتخار او نازل ( ان یا قلمی الی کنند. عیالش که فاطمه جهت سکونت خود اختیار می

امتی التی سمیّت به فاطمه فی ملکوت االسماء و بشّرها برحمتی و عنایتی التی سبقت الوجود طوبی لک و لکلّ مۀٍ اقبلت 

ئه رحیقه المختوم ) در قم با و اجابت مالک الغیب و الشهود کم من عالم منع عن المعلوم و انت اقبلت و شربت من ید عطا

هایش و جناب میرزا غالمرضا که زندان بوده رشتن پنبه و تبدیل آن به رسیمان روزانه چند شاهی براي خرج خود و بچه

 بیند.است تهیّه می

مرضا هاي محمدرضا و عبدالوهاب که بسیار مغرض و مخالف عقاید میرزا غالباید دانست با وجودیکه زنش دو برادر به نام

اند خواهر خود را طالق بگیرند و به دیگري شوهر دهند. معهذا زنی بسیار خواستهاند، داشته است و چندین بار میبوده

مؤمن و باوفا و به شوهر خود عالقه بسیار شدیدي داشته است. این زن برادر سوّمی داشته به نام محمد تقی که به شریعه 

هاي جاسبی) و جمال مبارك در لوح عمومی اهالی ده است (جدّ اعالي مهاجريالهی به توسط میرزا غالمرضا وارد ش

فرمایند (ان یا قلمی ان اذکري سمّی به محمد قبل تقی یسمع ندائک فیهذا االمر الذي به جاسب خطاب به محمدتقی می

 هو الّذي شهد له اعالء االعلی و اهل ناحت النّفوس و ذلّت االقدام تاهللا قد ظهر ما کان مسطوراً فی کتب اهللا ربّ االرباب اهللا

الفردوس ثم الذین یطوفون العرش فی العشیّ و االشراق قد ناح بظهوره الجبت و تزعزعت االرکان و الصعّق االصنام ان 

ك و احمد اهللا بما ذکرك فی هذا المقام االعلی بآیات اذ انزّلت خضعت لها االقدام انّا نکبّر علی وجهک و علی احبّائی فیهنا
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علی الّذین کسّر و بعضد الیقین هیاکل االوهام ) همه روزه این زن مؤمنه وفادار غذاي مختصري تهیه و جهت شوهر خود 

هایش را تعویض میکرده که از شرّ حیوانات و حشرات موذي زیانی فرستاده است و هر روز پیراهن و زیر لباسبه زندان می

اي زیر است که زنجیر بسیار سنگین بر گردن من گذاشته بودند که همیشه دو شاخهبه او نرسد. امّا میرزا غالمرضا گفته 

آن میزدند تا بتوانم بنشینم و الّا باید دائماً بخوابم با وجود این عدّه اي را در زندان با خود مأنوس و یار نموده است. 

خود را تعویض و تبدیل به اجناس مورد احتیاج شوند تا محصوالت ها دیر وقت وارد قم میاي از دهاتیگویند شبی عدّهمی

خواهید گوید اگر میکنند. میرزا غالمرضا میآورند. این بیچارگان بسیار اظهار ناراحتی مینمایند. همگی را به زندان می

مگی با آزاد شوید من دعا میخوانم و شما هر وقت رسیدم به کلمه سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احدٍ الّا هو ه

. خوانندمی را سبحانک جمله بلند صداي با هازندانی و خواندن را ناقوس لوح کند از اوّلصداي بلند تکرار کنید. شروع می

ها دعا یزندان با جاسبی غالمرضا گویندمی است خبر چه پرسدمی حکومت. است بوده حکومتی اداره جنب زندان

ها را به جز غالمرضا آزاد کنید بروند و چون این ذکر را هر شب بلند میخوانده است دستور گوید تمام زندانیخوانند. میمی

ام عیال خواند یواش که حکومت ناراحت نشود به طوریکه جدّهدهند دیگر حق ندارد این ذکر را بخواند. این ذکر را میمی

خواهید این ذکر بخوانید یواش که حکومت ه تا این اواخر زنده بود میگفت دستور داده بودند که اگر میمیرزا غالمرضا ک

ریال در محبس قم به ایشان بدهند که  9داشت حضرت بهاءاهللا دستور داده بودند ماهیانه ناراحت نشود و نیز اظهار می

بر نجف آبادي ند ماه دیگر شخصی بنام میرزاعلی آقاي شیشهمرتباً این مرحمتی را چندین ماه آقاي سید اسداهللا قمی و چ

 مبارك عرض به امین ابوالحسن حاجی مرحوم توسط یافته آگاهی اند و ضمناً از حال اودادهبه وسائلی در زندان به او می

را علما  او قتل حکم مرتبه سه مدّت این در و انجامید طول به قم در سال سه قریب زندان این از. رسانیدهمی قدم جمال

قم صادر و هر وقت به طور معجزه آسائی انجام نگردید. دفعه آخر نایب السلطنه به زیارت حضرت معصومه مشرّف و زوجه 

شود که دو طفل کوچک دارم و شوهرم را شود در وسط رواق دست به دامان او میمیرزا غالمرضا که جائی پنهان می

گوید او که دهد غالمرضا جاسبی میپرسد شوهرت کیست جواب میند. نایب السلطنه میخواهند او را بکشزندان کرده می

 من و کرده غارت که همینطور. کنند غارت را او  خواهند اموالگویند میدهد قربان دروغ میبابی است. عیالش جواب می

ضمناً یه مشت سه شاهی نقره  و بکشند را او گذارمنمی باش مطمئن گویدمی. هستند گرسنه هایمبچه و ندارم بساط در آه

عدد بوده است و با این پول مدتها زندگی میکرده است و نایب السلطنه به  19شمردم قدیم نیز به او میدهد که وقتی می

دهد که غالمرضا را نکشید تا از طهران دستور بیاید. این را ناگفته نگذاریم که حکمران قم نیز در حکومت قم دستور می

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/12
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آید نسبت به میرزا غالمرضا خوش بین شده و در اجراي قتل امروز و فردا میکرده است و هرچه اي که پیش میر واقعهاث

کرده اند میگفته است که باید از طهران دستور بیاید تا تکلیف او معیّن شود و شرح واقعه این است که شبی علما اصرار می

گوید اگر غالمرضا دعا بخواند ها میشوند. یکی از زندانباناز معالجه عاجز می گردد واعتضاد الدوله سخت دچار دل درد می

حکمران خوب خواهد شد. بعد از این پیشنهاد و خواندن دعا، حال حکمران بهبود یافته و همین خود باعث تغییر عقیده 

ضا برادر کوچکترش محمد جواد در گردد. ناگفته نماند که در تمام مدّت زندانی میرزا غالمرحاکم و تأخیر در قتل می

طهران با شغل نان خشک فروشی در تالش و فراهم آوردن استخالص برادر خود بوده است و به هر اداره و هرجا فکر 

هاي او نبود او را در قم فوراً شهید میکرده مؤثر باشد، میرفته و اظهار تظلّم و دادخواهی میکرده است و شاید اگر کوشش

دهد ا پس از دو سال و ده ماه دستور استخالص او از طهران صادر و نایب السلطنه به حکمران قم دستور میکرده بودند. ت

که به جاسب دیگر نرود و در این موقع با عیال و  که میرزا غالمرضا را به طهران بفرستید و او را آزاد کنید به شرطی

شوند و در طهران که ي نگارنده بوده است، به طهران اعزام میاند و یکی مرحوم ابوسال داشته 9تا  6فرزندان خود که 

هاي احبّا و سایرین را برادر او محمد جواد بوده مدّتی مشغول تنباکو فروشی و سپس مکتب خانه تأسیس نموده و بچه

یتش روزبروز تدریس میکرده است. باید دانست که این مکتب خانه در سه راه قلمستان در دروازه قزوین بوده است. موقع

شود و در بهتر و اوضاع مادّیش نیز نیکوتر گردیده حتّی از حضور حضرت بهاءاهللا اجازه تشرّف میخواند که آن هم صادر می

فرمایند قصد مقام اعلی و فکر رفتن بوده است دستور صدور اجازه جهت زیارت اعتاب مقدسه در لوح عمومی است که می

د عالمیان عرض شد و به عزّ اصغا فائز گشت. و هذا ما نزّل من سماء مشیته المهیمنه علی ذروه علیا نموده امام وجه مقصو

 از مفصّلش لوح این که الوهّاب العزیز ربّکم آیات مشرق الی بیضا وجوه و نورا بقلوب اقبلوا ثم فرمایندمی تا –االشیاء 

 .فرمایند مطالعه است، ثبت دفتر این الواح بعد به 15 صفحه

روند که از حضرت عبدالبهاء لوحی صادر گردد حتّی به بندر پهلوي (انزلی سابق) میه و عازم میتهیّ مسافرت وسائل

میشود که همین حرکت تو به منزله زیارت است و برگرد. علّت این دستور چنین بوده است که روزي جناب آمیرزا 

وضاع امري جاسب چطور است. جواب میدهد باغی فراهم پرسد اابوالحسن امین از محمد تقی برادر زن میرزا غالمرضا می

گوید میرزا غالمرضا که خود آنها را تبلیغ کرده در شود، میرسد علّت را که جویا میاند. آب به آنها نمیشده درخت کاشته

است که  طهران مسکون شده است دیگر کسی با اطالع هم نیست که اطالعات احباب را اضافه نماید به همین علّت بوده
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حضرت عبدالبهاء دستور میفرمایند دو مرتبه میرزا غالمرضا به جاسب برو که گفتیم از بندر پهلوي مراجعت کرده به 

گردد و در جاسب و راونج و جاسب میرود و چون سرمایه اي نیز تهیّه کرده بوده است مشغول تجارت بادام و غیره می

 بازارش آزار و اذیّت که گذردکنند و چیزي نمیو احباب شور و نشوري برپا می شوداطراف باز در تبلیغ باز از نو شروع می

 و روندمی در پشت چون. زنندمی را خانه درب اینکه تا گردندمی مزاحم عنوانی و اسمی به روز هر و شودمی رواج

از تبلیغ شدگان اوست) در را  بابا آقا ارباب این( کنید باز را در است وارقانی بابا آقا ارباب دهندمی جواب کیست پرسندمی

هاي میرزا غالمرضا محمد رضا و اي از مأمورین دولتی با نایب الحکومه حیدرعلی خان غفّاري و برادرزنکنند عدّهکه باز می

شکنند که خون زنند و سرش را نیز میعبدالوهاب به خانه میرزند و میرزا غالمرضا را تا جائیکه ممکن است کتک می

برند بعد همان شبانه رده است و کلیّه اثاث البیت خانه را نیز به غارت میکنند دیگر مشود و فکر مییزي شدیدي میر

شود آید و معلوم میها بهوش میبرند منزل پس از قدري استراحت و التیام زخمآیند و میرزا غالمرضا را میآجناب می

دهند که غالمرضا نمرده است از نماید و چون خبر مییاد بهبودي حاصل میهنوز زنده است و رمقی دارد که با معالجات ز

برند. چند روز نگاه داشته مبالغی به عنوان جریمه و یک رأس آیند و او را بر روي چهارچوب بسته به واران میده واران می

جاسب میباشد) قسمتی از ده دودهک  کیلومتري غرب 14گیرند و امّا راجع به تجارت در قریه راونج (قریب قاطر از او می

از توابع راونج که سر راه شوسّه اصفهان نرسیده به دلیجان یعنی دو فرسنگی دلیجان است خریداري نموده این خرید از 

دهد چند اند و مجدداً به خود او اجاره میحاجی ملّا آقا جان ناخی بوده است که با میرزا غالمرضا خویشاوندي هم داشته

بیند که پردازد ولی صدرالعلماء راونجی از دشمنان عنود امر براي ضبط امالك چاره را در این میجاره را میسالی ا

دهد که ها را تحریک نماید که هر وقت میرزا غالمرضا به راونج آمد او را بکشید و هر کدام را یک چاقو میرعیّت

کند جایزه بدهم. میرزا غالمرضا دیگر جرأت رفتن به راونج را نمیهایش را بیرون آورده و براي من بیاورید تا به شما چشم

نماید. دار شکایت میشود. بعداً پی در پی به مقامات صالحه و مراجع صالحیتو ملک را صدرالعلماء غصب نموده مالک می

ا گرفته مسترد دارند دهد و دستور به حکومت قم صادر که زمین رحتّی به مظفرالدین شاه با تا یک دستور رفع ظلم می

شود که احقاق حق کنند. ولی اي حاصل نمیولی با نفوذ صدرالعلماي راونجی که خیلی متنفذ و متعصّب بوده است، نتیجه

گردیده است و ملک را دهد و اگر احکامی مکرّر صادر میشده است هیچ یک از احکام در محل اجرا نمیکسی گوش نمی

اش فروختند و خوشبختانه کسی هم از آنان باقی نمانده است. بقیه از مطلب قبلی او ورثه صدر راونجی ضبط کرد و بعد از

کند حکم سر ها و بهبودي میرزا غالمرضا به طهران آمده شکایت میچون یادداشت تنظیم نیست، اما پس از التیام زخم
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شود که رسیدگی شود. نامبرده هم پس یاي (کلّه از دهات کاشان و در شمال غربی کاشان است) صادر محسین قلی کلّه

هاي سخت جریمه و قاطر را گرفته مسترد میدارد و حتّی چندین نفر را از متنفّذین و اوباش و از رسیدگی و سیاست

نماید و این رسیدگی و تنبیه تا حدّي موجب آسایش احبّا را فراهم میسازد و احبّاي مؤسسین فتنه و بلوا را چوبکاري می

شوند که هنوز هم میان معمّرین این قضیه و اي از زیر فشار و مخالفت مغرضین بدر آمده آسوده خاطر میاندازهجاسب تا 

هایی انجام نداده باشند گو اینکه گريها است و شاید بعد از آن دیگر چنین وحشیپشت کار میرزا غالمرضا در سر زبان

در بلوك کاشانی نراق جاسب تا اینکه با فشار مخالفین و اختالف میان  دهد.کنند باز به تبلیغ ادامه میفوراً فراموش می

نمایند. چون عدّه احبّا کم میشود مخالفین موقع را مغتنم احبّا چند نفر از احباب را به محضر شرع برده وادار به توبه می

ست چند نفر از احباب منجمله شمرده معاندین استفاده نموده شیخ حسینعلی نامی که مردي متنفّذ و دشمن امر بوده ا

اهللا و محمد رضا و دو فرزندش را گرفته فوق العاده اذیّت مرحوم محمد تقّی که از پیش گذشت و یک فرزند او به نام ضیاء

گیرند و در خانه نمایند. میرزا غالمرضا از جهت اینکه به جائی نامه پرانی بکند او را نیز تحت نظر میو شکنجه و آزار می

کنند و چند نفر به طهران روند که همگی فرار میکنند و دنبال سایر احبّا خانه به خانه میحسینعلی حبس میشیخ 

شود. حکومت طرفین را احضار کرده دوستانه روند و پس از اقدامات زیاد دستور رسیدگی به حکومت قم صادر میمی

گردند و تا هاي فراري نیز به خانه و زندگی خود باز میائیگردند و بهنماید و احبّا دو مرتبه به جاسب برمیاصالح می

شود. روزي همراه بردند ولی باز شخصی به نام زکی خان نایب الحکومه جاسب میمدّتیآسوده خاطر و آرامش بسر می

طوریکه در  گوید شما در اینجا خیلی آزادي دارید بهفرستد و میمیرزا غالمرضا و چند نفر دیگران از سران بهائیها می

جاي دیگر بهائیان به این آزادي نیستند. اگر بخواهید کسی با شما کار نداشته باشد مبلغ دویست تومان الزم است جریمه 

گویند ما این پول را حاضر نداریم. مهلت چند روزي بدهید تا فراهم کنیم و بپردازیم. بدهید و پی کارتان بروید. احباب می

دهد که در این مدّت هرچه زودتر پول را تهیه ساعت مهلت می 48خالصه نایب الحکومه خواهند یک هفته مهلت می

گذارند شماها به این آزادي بسر برید. حضرات پس از اختالص از منزل حکومتی محفل نمائید و بپردازند و الّا اهالی نمی

باشد انتخاب شده شبانه از بیراهه به ضا میتشکیل داده و نوزده نفر از معمّرین و جوانان که سردسته آنان میرزا غالمر

کنند که در موقع کار و آیند و از نایب الحکومه شکایت مینمایند و از قمرود و مسیله به طهران میطهران حرکت می

شود که به شکایت خواهد. سر حکومت قم دستور صادر میزراعت مزاحم یک مشت زارع بیچاره شده و از ما پول می
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سازند و در قم با حضور چند نفر از سب رسیدگی شود و از طرف وزارت داخله موجبات حکومت آنها را فراهم میبهائیان جا

که دیگر مزاحم بهائیان دهند به شرطیمتنفّذین و رؤساي قم و حکومت بین نایب الحکومه جاسب و بهائیان را اصالح می

اند که ادارات هم در انظار تاثیر خوب داشته و اهالی فهمیدهکنند که این اقدام بینهایت نشود و به جاسب مراجعت می

ممکن است به شکایت بهائیان رسیدگی کنند. هنوز از فشار و اذیّت مردم راحت نشده بودند که فاجعه دیگري رخ داد و 

له آن ورود ماشااهللا خان کاشی پسر ناسب حسین و تبعه نایب حسین کاشی بود. یک روز وارد جاسب شدند از جم

سرهنگی فراري از قشون دولتی بود با هشت سوار به منزل میرزا غالمرضا آمدند و نهار پذیرائی گرمی از آنان به عمل آمد 

و سرهنگ نامبرده به برکت نان قسم خورد که به کسی کاري ندارد ولی بعد از نهار یک صندوقچه که پر از کتب و آثار 

حظه اول ایراد گرفت که چرا اوّل اینها بسم اهللا الرّحمن الرّحیم ندارد. میرزا امري بود از طاقچه پایین آورده و با مال

شب به طول انجامید و عاقبت صندوق کتب را برداشته به  10غالمرضا با سرهنگ شروع به استدالل کرد که تا ساعت 

ت و این هم مدارك بهائی منزلی که ماشاهللا خان در آن سکونت داشت رفته و شکایت نمود که صاحب خانه ما بهائی اس

ها دست نزنید ولی در عوض دویست تومان دهد به این کتابها را نگاه کرد و دستور میبودن اوست. ماشاهللا خان کتاب

نمایند. میرزا جریمه بگیرید. صد تومان به جهت من و صد تومان براي خودتان. از این به بعد شروع به اذیّت و آزار می

بریم. محمد علی را به گذارند که دویست تومان بپردازند و الّا هرچه دارید مید علی را در فشار میغالمرضا و پسرش محم

نمایم. پس از گوید اگر تا صبح دویست تومان ندهی صبح تو را در مقابل اردو تیرباران میبرند او میمنزل مشاهللا خان می

گوید، فرار کنید و الّا صبح تو را میکشند. وسیله فرار او میخوابیدن ماشاهللا خان شخص خیرخواهی میرود به محمد علی 

زنند چون پیرمرد لوده و از کند و در منزل هرچه صدمه به مرحوم میرزا غالمرضا میرا فراهم میسازد. او هم شبانه فرار می

ز اثاثیه و گاو و گیرند. سرهنگ مزبور دستور میدهد در خانه هرچه هست اچشم هم قدري عاجز بوده است نتیجه نمی

زنند که دیگر چیزي باقی نماند تا اهل خانه از گرسنگی تلف برند. گندم و جو را آتش میگوسفند و چهارپا و غیره تمام می

آید. اهل خانه و زن و بچه رفته نمایند تا گندم تازه و سال نو بدست میها ارتزاق میشوند ولی از همان سوخته جو و گندم

زاده بست نشسته بودند که پس از بازگشت ماشاهللا خان دوباره به منزل مراجعت کنند. باید دانست این بودند در امام 

الخصوص که بیراهه بر او بسته دیگر جز یک اش را نیز آتش زدند. علیقضیّه عمومی بوده است ولی میرزا غالمرضا خانه

ن دفعه غارت خانه و اثاثیه بوده است. مرحوم میرزا غالمرضا ماند که این آخریخانه خالی از لوازم مایحتاج چیزي باقی نمی

نماید و در قبرستان عمومی ده سالگی به عالم باال صعود می 77ه ق در سن  1331صفر  23نیز پس از دو تا سه سال در 
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گان او به صدها میرسیده است و امروز تمام بهائیان جاسب اعقاب کروگان مدفون گردیده است. در حالیکه تبلیغ شده

و دیگري  43باشند که اسامی آنان را حضور حضرت عبدالبهاء عرض نموده و در دو لوح در صفحه تبلیغ شده گان او می

 46و دیگري در صفحه  43فرمایند (توضیح صفحه عه میهمین مجموعه مشروحاً ثبت گردیده و مراج 46در صفحه 

  همین مجموعه متأسفانه بدست این عبد نرسیده است)

ابوالقاسم فردوسی پور و آقایان فتح اهللا و هاشم و نوراهللا فردوسی اظهار میداشت من نزد جناب میرزا غالمرضا  سید جناب

زودي میمیرم کسی به من نماز شده بود که گفت من بههاي تبلیغی شروع خواندم و ضمناً مقدمات صحبتدرس می

نخواهد خواند. از تو خواهش دارم که این کار را عمل کنی. من هم قول به او دادم پس از صعودش دنبال من آمدند در 

ز خواندن عالم شک و تردید و دودلی افتادم که آیا بروم یا نرم. عقل میگفت برو نفس امّاره میگفت به آدم کافر خارجی نما

مرضا که معلم غال میرزا جناب. عبداً سیّرنی حرفاً علّمنی من میفرمایند  جایز نیست. باالخره به خاطرم گذشت که حضرت

من بوده است حتماً باید بروم پس از کفت و دفن و نماز خواندن چون هوا سرد بود آتش روشن کردند که گرم شوند من 

گفتند اگر نیامده بودي و به مرد بابی نماز یش مرا سوزانید. مخالفین میهم رفتم گرم شوم باد زد و آتش نصف ر

نمیخواندي اینطور نمیشد. به هر جهت پس از اتمام رفتن به منزل میرزا غالمرضا رفتم از عروسش پرسیدم شما کتاب هم 

م پس از خواندن کتاب ایمانم به ها که خیلی هم معطّر بود. فوراً کتاب مفاوضات را برداشتدارید. مرا برد سر صندوق کتاب

حضرت اعلی و جمال اقدس ابهی کامل گردید امّا پسرش میرزا محمد علی روحانی همیشه عضو محفل و رئیس محفل 

 1940هایی که در راه امر خورده است بسیار زیاد و از حوصله این نوشته خارج است. در سال روحانی بود صدمات و کتک

همتا حضرت ولی امراهللا اجازه زیارت اعتاب مقدّسه با آقا احمد محبوبی گرفت اقدس موالي بیبدیع از ساحت  97میالدي 

ه خ به عتبات مقدس مشرف گردید (عین نامه) ده کروگان  132که آقا احمد نتوانست برود و جناب محمد علی در سال 

انی علیهما بهاءاهللا مالحظه نمایند دهستان جاسب توابع شهر قم جناب آقا احمد محبوبی و جناب آقا محمد علی روح

امراهللا ارواحنا فدا فائز و مراتب توجّه  ولی حضرت عنایت لحاظ به  10/10/1319عریضه تقدیمی آن دو یار روحانی مورخه

و محبّت و روحانیت مورد لطف و مرحمت وجود مبارك اقدس گردید از الطاف رحمانیه سائلند تا در جمیع شئون و احوال 

وفق بر خدمت امر غنّی متعال باشند و در کمال جذب و شور مأنوس و مألوف به ذکر و ثناي طلعت ذولجالل مؤید و م

استدعاي اجازه زیارت مقامات مبارکه علیا را نموده بودید فرمودند مأذونند همچنین طلب تائید و توفیق در حق هر یک از 
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اهللا تعالی زائل و و به انوار موهبت منوّر باشند و موانع نیز به عونمنتسبین میفرمایند تا کل انشاهللا به طراز عنایت مزیّن 

نورالدین زین در حاشیه  1940می  5و  97شهرالجمال  8مراد دل و جان حاصل شود. حسب االمر مبارك مرقوم گردید 

ه ش  1338اند (مالحظه گردید بنده آستانش شوقی) و جناب محمد علی تا در سال حضرت ولی امراهللا مرقوم داشته

به ملکوت بقا صعود فرمود و در گلستان جاوید طهران به خاك سپرده شده است و بر 25/10/1338حیات داشت و در 

باشند که تا این پسر و دو دختر می 5ء نامش منقوش است. داراي هفت فرزند روي سنگ قبرش لوحی از حضرت عبدالبها

 چهار غالمرضا میرزا دختر خانم بدیعه و هستند نیز مؤمن و باشندمی حیات قید در همگی الحمداهللا  05/11/1348تاریخ

محمدجواد برادر کوچک میرزا غالمرضا به طهران رفت براي استخالص برادرش و  امّا و دارد اندزنده و حی دختر دو و پسر

همانجا زنی بنام ماهرخ سلطان گرفت که دو اوالد یک پسر بنام عزیز اهللا جودي و دختري بنام ملیحه خانم دارد که هر 

م خبر درستی نداریم. تمت در تاریخ یک تنهائی چندین اوالد دارند و فرزندان عزیزاهللا تمام مؤمن و از فرزندان ملیحه خان

 رفرف محمد علی              امضاء           . پذیرفت خاتمه بدیع 126 مطابق  05/10/1348

 

ها ذکر الواح نازله شده ولی تاکنون متأسفانه بدست نگارنده این دفترچه در خاتمه چون در چند جاي این یادداشت

  و الواح پیدا شد البته حتماً در صفحات بعدي درج خواهد شد.نرسیده انشاهللا اگر توفیقی حاصل شد 
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 سرگذشت احّباي جاسب به قلم جناب ذبیح اهللا مهاجر از قدماي احباي جاسب

 1263مرحوم ملّاجعفر اهل کروگان و از فامیل حاجی محمدرضا پدربزرگ کربالئی محمد عسلی بوده. در حدود سال 

قمري یک نفر آخوند و دو نفر همراه سوار اسب از طرف کاشان به جاسب وارد میشوند و 

دعوت ، آقا سید نصراهللا و چند نفر از اشخاص باسواد 4با ملّا جعفر و مال ابوالقاسم کاشی

مینمایند و میگویند که ما ها منادي حضرت قائم هستیم. چند نفر تصدیق می نمایند 

من جمله مال ابوالقاسم، آقا سید نصراهللا و آمیرزا آقا مجتهد هرازجان و ملّاجعفر و عیال 

او ملّا فاطمه. ایام محرم و روضه خوانی بود. مرحوم ملّاجعفر باالي منبر میرود و میگوید 

مسلمان از این به بعد خوش و مسرور باشید زیرا قائمی که انتظار او را میکشید اي مردم 

و عجلّ اهللا فرجه میگفتید، ظاهر شده است. روز شادي و توجه به امر و دستورات مبارك 

 اوست.

رایم در این موقع همهمه به مردم می افتد و در دهات شهرت میدهند که ملّاجعفر دیوانه شده است. پدرم محمدتقی ب

گفت من ده ساله بودم، شب خوابیده و بیدار بودم. پدرم محمد اسماعیل کاشانی به مادرم میگفت دیدي چه خاکی بر 

سرمان شده است. مادرم جواب داد چه شده است؟ پدرم گفت ملّاجعفر دیوانه شده است. سی سال پشت سر او نماز 

و متواریاً به کاشان رفت. جاسبی ها به کاشان رفته به وسیله علماء او  خواندیم و باید اعاده کنیم. اهالی او را تعقیب نمودند

را به حکومت معرّفی نمودند و حکومت او را جلب نموده و مجلس محاوره ترتیب دادند. زمستان و منقل آتش در میان بود. 

آتش فرو بر ولی دستت پس از مباحثه و محاوره، رئیس مجلس خطاب به ملّاجعفر گفت اگر راست میگوئی دست در این 

نسوزد. جواب میگوید که خاصیت آتش سوختن است ولکن من به عشق قائمی که ظهور کرده و من نداي او را اجابت 

 خونابه که میدهد فشار مشتش در را آتش هاي جرقّه از مقداري. کرد آتش در دست »مدلول اجود ادعیه اهللا« کرده ام به

ویند معلوم و ثابت شد که دیوانه است. حکومت او را مرخّص نمود. با دست سوخته میگ مدّعیان. میشود جاري دستش از

در کوي و برزن و بازار به تبلیغ اقدام مینماید. از طرف علما به حکومت شکایت میکنند که مال جعفر در بازار مردم را 

ه کرده و به چاه می اندازند. از گمراه میکند. فراش هاي حکومت او را جلب و زندانی کرده و شب او را در طهران خف

                                                           
  ها امینی و ها رضوانی خاندان بزرگ ابوالقاسم مال    4

 دیمحلھ دروازه کروگان منزل س   
ھا  ینصرهللا بزرگ خاندان نصراللھ

بشروئھ  نیمحل ورود و اقامت مال حس
 بھ کروگان ی
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مرحوم آقا میر جاسب شنیدم موقع تشرّف به حضور حضرت عبدالبهاء قصد کردم از حضور مبارك از سرگذشت ملّاجعفر 

جاسب سوال کنم. وقتی مشرف شدم، جمع مسافرین از اطراف عالم مشرف و حضرت عبدالبهاء مشی و بیاناتی میفرمودند. 

بودم که سئوال کنم. مقابل بنده که رسیدند، فرمودند امّا ملّاجعفر جاسب و سرگذشت او را به من به کل فراموش کرده 

طوري که واقع شده بود، بیان فرمودند و یک ورقه نوشته که زیارتنامه آن مرحومه بود. عنایت فرمودند و بنده نویسنده 

م به چشم دیدم. پاکت آن زیارت نامه را در نزد نور عین آن زیارتنامه را دیدم و خواندم. عیناً سرگذشت آنچه شنیده بود

 چشم عزیز آقاي علی محمد رفرف به تازه گی دیدم.

 

 سرگذشت احبّاي جاسب آنچه بودیم و به چشم خود دیدیم

فرستاد و جاسب هفت قریه و تیول وزیر همایون کاشی در زمان قاجاریه یعنی نایب الحکومه از طرف خود به جاسب می

چوب و فلک و نظم و امنیت وصول مالیات از مالکین و سکنه 

این وقت  فرستاد. درآنها دریافت و جهت وزیر همایون می

حسن خان مازندرانی نایب الحکومه بود اهالی جهت اذیّت 

احباب و نفع مشارالیه نقشه ها کشیدند. محمد آقا پسر ملّا 

] از متنفّذین کروگان را تحریک کردند در صحرا 1ابوالقاسم[

گوش گاو استاد رضا را برید و شهرت دادند جوانان بهائی 

یک یک جوانان بهائی را بریدند. نایب الحکومه فرستاد فرّاش 

هاي آنان را تراشیده و مبلغی که داراي زلف هاي مشکی قشنگ بودند، جلب و توقیف نموده دستور داد سلمانی زلف

جریمه نمودند. جمعی از احباب به رهبري مرحوم مال غالمرضا از بیراهه و کوره راه چونکه راه ها بعضی از برف پوشیده و 

عبورشان میسّر نبود، به نراق و کاشان و تلگراف به وزیر همایون فوراً نایب الحکومه را معزول و بعضی از ترس اهالی جاسب 

رضا قلی خان کلّیه را منصوب. بنده نویسنده به چشم دیدم رضا قلی خان، محمد آقا را درب حسینیه فلک کرده و دو نفر 

خودش را به روي پاي محمد آقا انداخت. نایب  زدند. عیال محمد آقافرّاش چپ و راست ترکه به پاي محمد آقا می

الحکومه روي پلّه مسجد ایستاده بود گفت بزنید. حاجی سید حسین پدر زن شیخ حسینعلی و شوهر عمّه یا خواهر محمد 

مھاجر و لطف هللا، عطا هللا  دهللایهللا،  تیاز راست بھ چپ باال: اسدهللا، عنا  
و  یرزاق الیهللا مھاجر، ام ل حیخانم، ذب ی: شمسنییمھاجر از راست بھ چپ پا

 عشرت خانم مھاجر
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34 
 

آقا بود کتف هاي او را با طناب بسته بود وقتی آمد جلوي رضا قلی خان و وساطت نمود با عصائی که در دست داشت به 

هایشان را هاي مردم بیگناه را متّهم و زلفوقت که جوانحاجی سید حسین گذاشت و گفت فالن شده آنسینه 

تراشیدند باید توسّط کنید. این مسئله سبب شد که چندي احباب آسوده مشغول کار خود بودند. چندي نگذشت می

منصوب و مشغول کار شد و مرحوم آقا میر حیدرعلی خان منصور لشگر از طرف وزیر همایون به حکمرانی و رعیّت پروري 

هاي جاسب بود مانع منافع او بود گزارش داد به وزیر که آقا میر مانع منافع است. زین العابدین وسقونقانی که از بهائی

راست میگفت خودم دیدم موقع حرکت به طرف کلّه که خانه نایب الحکومه بود، مرحوم آقا میر آمد جلو اسب او و دهنه 

او را گرفت و گفت من هفت ده جاسب را به تو میتوانم ببینم و تو یک ارباب محمد را به من نمیتوانی ببینی. فوراً  اسب

دستور به آبدارباشی داد برو ارباب محمد را دستش را بدست آقا میر بسپار چه که ارباب را به تحریک سیّد مرده خور 

الحبس میکرد. باري از طرف وزیر همایون دستور صادر شد آقا میر را تحتآورده بود زندانی کرده بود و صد تومان مطالبه 

به طهران اعزام دارید. شبانه به راهنمائی علی، مرحوم آقا میر را دستگیر و به واران یکی از دهات جاسب برده محبوس 

بخانه مال غالمرضا رفته اول هاي خود را به راهنمائی محمدرضا برادرزن مالغالمرضا نمودند. همان شب چند نفر از فراش

کشند تا درب حسینیه آقا محمد علی فرزند ارشد مرحوم را و بعد خود مال غالمرضا را از توي رختخواب لخت می

کنند و به بینند مرده فرار می] با چوب میزند به سر مالغالمرضا که می افتد به زمین روي یخها وقتیکه می2محمدرضا[

] ساله بودم به اتفاق 3سید به محلّه باال که جمعیّت احباب بودند بنده نویسنده تقریباً پانزده[واران میروند. شب خبر ر

ام مرحوم مال غالمرضا دیدم روي یخها درب حسینیه خون زیاد ریخته به طوریکه راه رفته بود. وارد پدرم رفتم خانه عمّه

ز دیگر حیدرعلی خان خبر شد که مال غالمرضا زنده خانه شدیم دیدیم مرحوم مال غالمرضا توي رختخواب خوابیده رو

است. مأموران خود را فرستاد و مرحوم مال غالمرضا را سواره به واران برد و توقیف کرد. بعد از چند روز به واسطه پدرم 

آورد و در خانه مشهدي حسنعلی منزل داشت و میخواست با دخترش هاي فربه و مفت برایش میمحمد تقی که شکاره

ازدواج کند به واسطه اینها قرار شد صد تومان پول و یک رأس قاطر مشهدي حسنعلی را جهت سواري مرحوم آقا میر به 

طهران بدهند و مرخّص شود بعداً آقا میر را با کند سوار قاطر به طهران فرستاد برادري داشت مرحوم مالغالمرضا در 

 خانم سلطان ماهرخ نام به داشت عیالی. شد خبر با قضیّه از ،بود بزازي کسب مشغول که طهران به نام محمد جواد 

 گفت و همایون وزیر منزل درب رفت برداشت همراه را طهران قلمستان محلّه بهائی هايزن از نفر چند بود عفیفه رشیده
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شکایت به شاه میکنم. وزیر همایون میگوید پول و  تو از و گیرممی را شاه کالسکه جلو میروم ندهی گوش حرفم به چنانچه

قاطر را پس میدهم و آقا میر را به خرج خودم به مشهد خراسان میفرستم. همین کار را هم کرد به مرحوم آقا میر گفت 

سازند. برو زیارت کن مراجعت به طهران شما را با رضایت کامل به هاي شما مشرق االذکار میدر عشق آباد هم مذهب

جاسب روانه میکنم. هر سال پانصد تومان به عنوان مستمرّي حواله میدهم. همین کار را کرد تا زمانی که زنده بود این 

پرداخت بعد از این واقعه چندي به آسایش و رفاه آسوده مشغول کشاورزي بودیم زمان محمد علی شاه شد و وجه می

علیرضا خان بیگدلی نایب الحکومه جاسب شد و مفسدین و مغرضین تیول وزیر همایون ختم و رکن الدوله حاکم قم شد و 

ل تیر ماه بود و ها خواستند که سفره رنگین کنند و در اطرافش سوري بزنند. اوّاز نو نقشه کشیدند و پول سفره از بهائی

ان جهت خرج سفره خان فرمایند مبلغ صد تومشروع گرما. ابوالقاسم بیک سواره آمد و اظهار داشت آقاي نایب الحکومه می

کردیم. جواب داده شد چند بدهید و یا از اینجا بروید. خواننده عزیز مالحظه کن ما در چه زمان و چه روزگار زندگی می

روز صبر کنید تهیّه و تقدیم شود. روز دیگر ابوالقاسم بیک آمد که پول حاضر گردید جواب داده شد یک روز صبر کند. 

نفر از بیراهه به طرف طهران حرکت کنیم در درّه بیشه جمع شده از  19ر این قرار گرفت که شب محفل تشکیل و رأي ب

زحمت و تشنگی وارد قمرود شدیم. راه وادقان وارد منزل ارباب علی شده پس از رفع خستگی از راه سلخک و کوروه به

ارداش جهت منزل جناب استاد ابراهیم عبودیّت روحی فداه پس از رفع خستگی پنج رأس االغ به مکّاري ابراهیم ق

مردها، مال غالمرضا و مشهدي حسنعلی و آقا زین العابدین و محمد تقی و محمد خلیل مابقی پیاده از قمرود کنار پیره

دریا وارد علی آباد شدیم. شخصی وادقانی در آنجا آسیابان بود ما را پذیرایی کرد. شب حرکت کردیم از گدار علی آباد یک 

ردند بدون جهت جناب استاد علی اکبر صدا کرد... گویا این سوار ها فراري بودند. به خیال دسته سوار از بیراهه عبور میک

] به طور مخصوص با ناله 4اینکه کسی آنها را تعقیب کرده تیري به طرف ما خالی کرده. در این موقع دائی محمدرضا[

ده فراراً به طرف قم و ماها به طرف طهران گفت اي بابا، سوارها به خیال اینکه تیرشان به هدف خورده و کسی واقعاً مر

منزل به منزل وارد طهران در کاروانسرائی منزل کردیم. چند ماه پیش در وسقونقان به تحریک مفسدین، مرحوم آقا میر را 

. در دشت با بیل و کلوخ کوب تعقیب کردند بکشند. فراراً به کروگان آمد با تصویب رأي محفل روحانی به طهران آمده بود

آقا محمد جواد سابق الذکر را پیدا کرده به اتفاق دو نفر به وزارت کشور و عدلیه شکایت از نایب الحکومه حکم کتبی و 

تلگرافی مبنی بر عزل علیرضاخان و ما ها را فوراً عودت دادند و با مرحوم آقا میر و عیال او در کاروانسرائی منزل کرده پس 

قا میر و مشهدي حسنعلی وارد منزل حکومت شدیم. آقا میر را پهلوي خود نشانید و از رفع خستگی به اتفاق پدرم و آ
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گفتند چه حکومتی، بابی را ها فهمیدند چند نفر از خدمه را جمع کردند و آمدند درب اطاق حکومت و میسقونقانی

یرضاخان پیشکار حکومت کردند. حاجی حسن خان عموي علها آنها را نهیب کرده کنار میپهلوي خویش نشانده. فراش

ایم حالیه شما ها رضایت بدهید من به بود با مهربانی گفت برادرزاده من است. تلگراف وزارت که آمده ما او را احضار کرده

شما قول میدهم به آبادي شما نیاید. مبلغ زیادي پول داده حکومت شده از جیبش میرود فعالً هم که از شما چیزي 

یم و لکن مرحوم آقا میر را از آمدن به جاسب مانع کردند. به او گفتند اینها در کروگان جمعیّت نگرفته. باري راضی شد

دارند ولی شما یک نفري میروي ایلجاري تو را میکشند خونت هدر میرود. باري عیال آقا میر به اتفاق ما ها به جاسب و 

باب جمشید بود به طوریکه آقا صالح دربان برایم خودش به طهران با کمک رکن الدوله حکومت رفت. در طهران خانه ار

گفت مرض وبا گرفت و مرحوم شد در قبرستان دروازه خانی آباد مدفون کردند. ما ها وارد جاسب و چندي آسوده بودیم تا 

اینکه باز مفسدین و مغرضین به تحریک بعضی اهل جاسب و مالمت دهات پایین و تشویق بعضی آخوندهاي قم و کاشان 

مین متحداً گفتند به حمّام قدیم که شریک بودیم حق نداریم برویم. طبق اعالمیّه حاجی فخرالدین کاشانی حق مسل

ها مالکیت به حمام را هم نداریم. حیدرعلی خان، نایب الحکومه چون دختر مشهدي حسنعلی زنش بود در محلّه بهائی

بت به آقا میر و مال غالمرضا دفعه قبل متذکر و متنبه سکونت داشت و شکارهاي مفت پدرم را نوش جان کرده بود و نس

شده، جواب مسلمین گفت باید سهم حمام حضرات را بخرید. این بود که سهم حمّام بهائیها را خریدند به مبلغ چهل 

ن نمودیم. چون زمستان هواي سرد و برف بود در ایهاي گوسفند استحمام میحمام و در زاغهتومان، مدّت هفت ماه بی

بی وقت همه روزه جلسه داشتیم و به شور و مصلحت جهت ساختن حمام ایّام میگذشت. روزي جمعیّت انبوه جمع بی

جان خانم، دختر آقا محمد برادرزاده مشهدي حسنعلی بغتتاً وارد جلسه شد و روسري خودش به نام چارقد از سرش باز 

حمام و در طویله گوسفند چارقدم بسرت، تا کی بیکرد و انداخت روي سر مشهدي حسنعلی و گفت عمو جان این 

استحمام نمائیم. این حرکت بی بی جان سبب تهیّج احبّا شد و رأي قطعی جهت ساختن حمام صادر و شروع شد و زمین 

جاي حمّام هم خودش تقدیم نمود که جزء اماکن امریّه است. در ظرف دو ماه حمام سرچشمه ساخته شد و تاریخ آن 

سیصد و بیست قمري هجري است و مدّتی است به همّت محفل روحانی جاسب تبدیل به دوش شده. باز ساختن یکهزار و 

حمام و اتحاد احبّا مدّتی سبب بغض و حسد مسلمین مخصوصاً شیخ حسینعلی که اتحاد احبا را چندان اعتنائی به او 

میان احباب تفرقه بیندازد و ریاستش بدون مانع باشد.  نداشتند و اربابی و آقائی او در آنجا خریدار نداشت در صدد بر آمد
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مشهدي حسنعلی و فرزندانشان را در نزد آمیرزا آقا مجتهد هراز جانی توبه داره و به حمّام قدیم و این عمل باعث اختالف 

یک روز حّمام  ايآمدند. هفتهبین احباب شد و سبب تجرّي اغیار مخصوصاً چند خانوار از عهده گرم کردن حمّام بر نمی

کردند. چند سال بر این منوال گذشت مطلب به حضور گرم میشد و طرف صبح مردها و طرف عصر زنها استحمام می

حضرت عبدالبهاء رسید. پیغامی به وسیله مبلّغین رسید که هرگاه رفع اختالف نشود و به ائتالف نگرانید، بالي سخت در 

پسر آمیرزا آقا هرازجانی در اثر دشمنی با شیخ حسینعلی رفتند و نایب  عقب است. چندي نگذشت پسر سید ماشاهللا و

حسین و اشرار کاشان را تشویق و راهنمائی کردند شبانه به جاسب ریخته، غارت مردم و مخصوصاً احباب را از هستی 

نگ دو دهک ملک حاجی ساقط کردند و حتی اسناد و اوراق بهادار احباب را از بین بردند. منجمله اسنادي بیع شرط یکدا

مال آقاجان راونجی بیع مالغالمرضا وقتی سوارهاي نایب حسین از راه ازنا به طرف دلیجان میروند، به خیال اینکه بلکه 

چیزي از اموال مسروقه بدست بیاورند، یک نفر آقا محمد علی پسر عمه نویسنده در بین راه یک قبضه تفنگ و رندل کوتاه 

رد. این بنده به اتفاق برادرم سیف اهللا، جعفر قلی پسر عمویم آوآورند و از اسناد چیزي بدست نمیمی پیدا میکند و به خانه

و سیّد فخر السادات فراري بودیم. وقتی اشرار به طرف دلیجان رفته بودند از کوه به آبادي وارد و دیدم از فرش و ملبوس و 

ه و قدري مغز بادام و گردو و نخود و لوبیا و لپه جمع کرده و به قم تفنگ و اثاثیّه و قاطره و گاو و گوسفند چیزي نماند

رفتم جهت خرید مایحتاج. در مراجعت در درّه نعل شکنان دیدم یک نفر باالي کوه صدا کرد کجا میروید سوارهاي نایب 

وسیله ها را بهالحسین به سرکردگی حبیب اهللا خان روانجی و پهلوان رضا جهت وصول مالیات به جاسب آمدند. بنده م

ابراهیم شاه غالم به کروگان و خودم از کوه به قله سیاه باال رفتم و مبلغ هفتاد تومان پول داشتم. سر کوه زیر سنگ بزرگ 

پنهان کردم و از طرف سرچشمه پائین آمدم وارد خانه شدم. گفتند حبیب اهللا خان چند مرتبه فرستاده به سراغ شما 

اهللا هاي حبیبام والده آقا محمد علی مویه کنان به منزلم وارد شد و گفت دو نفر آدموقعیّت عمهگفتیم قم است. در این م

گویند تفنگ پیدا کرده گفتم تفنگ کجاست خواهند. میخواهند گفتم چه میاند و محمد علی را میام آمدهخان به خانه

تفنگ را زیر چادرش با خود آورد. فوراً لباسم را پوشیدم و گفت میان کاه پنهان کرده گفتم زود برو تفنگ را بیاور. رفت و 

هایت از منزل عمه من اهللا خان چه که سابقه آشنائی داشتم. بعد از خوش و بش گفتم بفرست آدمرفتم به منزل حبیب

هایش فوري گویند تفنگ نیمچه و رندل در راه پیدا کرده است. گفتم تفنگ نزد من است. دستور داد آدم بیایند. گفت می

آمدند. تفنگ را تحویل نگرفت گفت خودت به اتفاق ما بیا به نراق. رفتم در نراق معزّالدوله که نایب الحکومه جاسب بود در 

دهم. بنده را بینید من بگیرم به شما میموقع غارت او را هم به غارت با خود بردند و پیغام داده بیائید آنچه از اموالتان می
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براي شما خوب نیست دستور داد یک قبضه تفنگ آلمانی بگیر و یک اسب بسیار خوب در اختیار بنده  که دید گفت این

ها آید. باري به اتفاق بودیم فردا حرکت به طرف دلیجان نمودند. دلیجانیبگذارند و گفت با ما باشید تا ببینیم چه پیش می

و بعد از یک شب به طرف جاسب حرکت کرده از راه ازنا به  جلوگیري و راه ندادند. از آنجا به حسین آباد روانج رفتند

روز مجدداً در کروگان آنچه باقی مانده بود خوردند و چرانیدند و سوختند و  3و  2جاسب و در کروگان مستقر شدند. 

نز و غارت کردند و بردند. در این موقع خیلی بدرد مردم خوردم. حرکت از جاسب به طرف مشهد وسینقان و برزك و نط

آمدند در صورتیکه شیخ اردستان به طرف انارك معلوم شد سردار فاتح بختیاري مأمور دستگیري نایب حسین از عقب می

اهللا و محمد نصیر و محمد علی ناصري بودند. باري اهل انارك جلوگیري کردند و راهشان ندادند و حسینعلی به اتفاق سیف

شی اسداهللا و جعفر خان برادرش و یک نفر مهتر به نام صادق شبانه فرار کردیم. بعد از دو شب به اتفاق دو نفر قمی یوزبا

باشد. قلعه محکم داشت و لکن پس از دو شبانه روز رسیدیم به امام زاده علی عباس یوز آباد که مورد توجه اهالی نطنز می

تادیم. بنده محض احتیاط باالي درب چوبی و شکسته بود. یک نفر متولّی زیارت را جهت خرید سوسات به آبادي فرس

کردم. یک مرتبه دیدم چند سوار سفید و سرخ و سیاه به طرف امامزاده باروي قلعه قدم میزدم و اطراف را نگاه می

تازند. خودم را نشان دادم ایستادند یک نفر را به امام زاده پیاده فرستادند که ما ها را سرگرم کنند و یک مرتبه حمله می

را دستگیر کنند. بنده یک تیر تفنگ به طرفشان پرتاب کردم. به محض خالی شدن تیر رو به فرار گذاردند.  کرده ما ها

دوّم تیر اسب سفید هدف شد بعد از دقیقه اسب سوار به طرف چپ غلطید به طوریکه دیدم سوار به زحمت پاي چپ را از 

یدند و منتظر این یک نفرشان بودند. صدا زدم یوزباشی چرخرکاب خالی کرد بیرون آورد سوارهاي دیگر در اطراف او می

این شخص را روانه کن برود، این نفر را روانه کرد. به زحمت ترس و وحشت از امامزاده خارج و به طرف رفقا روانه شد. در 

د. بنده پائین آمدم صورتیکه متولّی را در پناه با خود چند کیلومتر برد تا رسید به رفقا و شب شد. زمین پوشیده از برف بو

و اسب ها را بیرون کشیدیم و راه بیابان را در پیش به طرف کاشان شب را در بیابان ماندیم. فردا صبح رسیدیم به 

چادرهاي عرب ها در آنجا زن هاي چادرنشین از ما ها پذیرایی گرمی کردند و راه نمائی کردیم به طرف قم شب را در 

ی باشیم. تولیت قم خوش گذشت. گرم بود و آسوده. فردا صبح از رخنه حاجی زمان شمس آباد در اسطبل گاوهاي متولّ

ها بردند سر طویله صمصام بستند پس از سه روز استراحت شب و وقت اهللا خان برادر رفقا شدیم. اسبوارد خانه حبیب

ان برادرهاي مرا کالغ به این والیت اهللا خانم برادر رفقا آمد و گفت فالنی من میدانم که اگر تو نبودي استخوخواب حبیب
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خواهند تفنگ شما را هم تقدیم صمصام کنند گفتم خواهش دارم هر وقت برادرهایت به ها میغیرتآورد. حاال این بینمی

اتفاق آمدیم تا نزدیک دکان حلوائی آقا خواب رفتند، بیائی مرا بیدار کنی. قبول کرد. نصف شب آمد پیش من برخواستم به

ها نزدیک دکان روي یکدیگر را بوسیدیم. او رفت به خانه و من رفتم دکان حلوائی. درب زدم ابوطالب پدر میر مهديمیر 

هاي گز پنهان بام منزل دادند. تفنگ را زیر هیزمگفتند کیست. گفتم منم. شناختند فوراً درب دکان را باز و مرا در پشت

اهللا چون نزدیک کاروانسراي میدان و بودم بعد رفتم دکّان آسید حبیب کردم و خوابیدم. نزدیک ظهر بیدار شدم تا شب

وقت مکّاري بود. در آنجا سفارش کردم یک قاطر جهتم کرایه کنند. از راه کرمجگان به جاسب بروم. ساعت چهار بامداد 

کند. گفتم ي را لخت میها گفتند دزد در اینجا مردم مکّارحمام بود. حرکت کردم پس از عبور از گدارخواجه در پشتی

حال شدند خوش و خرّم بگو بشنو آمدیم تا نترسید و تفنگ را از زیر عبا نمد بیرون آوردم در جلو نگاه داشتم. خوش

برم به جاسب قبول نکردم محمد بود مکّاري اصرار کرد که از گدار نرو من شما را از راه راونج میکرمجگان پسر حاجی علی

زحمت تا چشمه در از بعد از آن از روي طرف جاسب حرکت کردم. بهاندم فردا صبح از راه گدار بهشب را در منزل او م

ها تا سر کوه گدار رسیدم با یک دنیا خوشحالی وارد جاسب شدم و بعد از چند روز سیّد علی وسقونقانی با چند نفر تیزه

سب آمدند. رفتم او را ببینم گفت خدا دیوانت بکند مادیان همراه معزّالدوله دنبال نایب حسین رفته بودند فرار کرده به جا

مهابادي را زده بودي هزار تومان قیمت داشت. چند سال تمام دهات جاسب متحداً مواظب و مراقب بودیم که دیگر 

التّجار  سوارشان به جاسب نیامد تا اینکه رجب لُر به نراق وارد و پس از غارت و تجاوزات به تحریک دشمنان مرحوم معاون

اهللا داماد میرزا احمدخان در را شهید کرد عیال و اوالد او به کروگان و منزل من آمدند. در این موقع پسر معاون التّجار فتح

االسالم وارانی و سید عباس فخر و اسمعیل آقاوارانی داخل دکان رفت، شیخکوچه نزدیک دکّان حلوائی به طرف منزل می

گفتند. بنده که مقابل دکّان رسیدم ساکت شدند. ، نسبت به معاون التّجار شهید مزخرف میمشغول تریاك کشیدن بودند

ها. سید عباس گفتم هرکس پشت سر معاون التّجار شهید و اوالد داغدار او حرف بد بزند از فالن خانمش فالن فالن شده

ها. پایش گرفتم که شیرجه رفت میان برف از دکان بیرون دوید پرید به من چنان به پشت گردنش زدم و پاي چپ را جلو

سوز زیر کوره حلواپزي را برداشتند و حمله کردند به شیخ اسالم دوید چوب خمره رنگ رزي داد اسمعیل آقا چوب نیم

طرف بنده. دیدم وقت ایستادن نیست از طرفی هم ارباب حسین و کربالئی حسن بنده را گرفتند به عنوان مصلح بنده فرار 

اهللا و آقا جمال و جوانان بهائی از محلّه باال شنیدند با چون و ام برادرم سیفخانه مرحوم آغالمرضا شوهر عمّهبه طرف 

چماق به کمک بنده آمدند. حضرت فهمیدند رفتند در خانه سید عبّاس محصور شدند. بعد از این شنیدند بنده کتک 
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کردند در این موقع نایب الحکومه غالمرضا خان فردوي بود  هایشانام هستم مراجعت به خانهنخوردم و در خانه عمّه

شکایت به او کردم. مأمور گذاشت بنده را توقف کردند و مبلغ سی تومان جریمه نمودند. بعد از این گفتند چند نفر را در 

کیل و رأي بر این نظر دارند جریمه کنند. فرستادند منزل محمد مهدي ناصري او فوراً آمد محلّه باال و محفل روحانی تش

قرار گرفت از گدار کرمجگان به قم و طهران برویم. یازده نفر بودیم. پیرمردها به زحمت از روي برف عبور کردند. به 

کرمجگان که رسیدیم چند االغ جهت پیرمردها گرفتم و بنده و مرحوم اخوي پیاده وارد قم و به منزل معاون دیوان رفتیم 

دیم. فرمودند فردا رفقا که وارد شدند بیائید دارالحکومه. فردا روز رفقا وارد خسته و وامانده پس و مطالب را کامالً شرح دا

از رفع خستگی رفتیم دارالحکومه حضوراً شکایت کردیم. معاون دیوان به حکومت گفت بنویسید غالمرضا خان بیاید. 

خان به جاسب رفت و قریب سی نفر را به اتفاق  اهللا وجدانی به فُردو فرستادیم. غالمرضاتوسط آقاي فضلنوشتند به

االسالم وارانی و سید عباس و کربالئی سید حسن به قم فرستادند منزل. منزل ما ها در خانه بود که مسافرین منزل شیخ

شدند. نوشتم به آمدند درب منزل هتاکی و بدگوئی و اسباب زحمت میداشتند. مردم ولگرد و اراذل را تحریک میمی

العبور جهت دادخواهی به میّه که ما ها از دست ظلم و تعدّي غالمرضا خان و مفسدین کروگان از راه پر برف و صعبنظ

وسیله یک نفر پلیس فرستاد که بیائید در نظمیه در امانید. از اینجا آمدیم، در اینجا تأمین نداریم. رئیس نظمیّه نوشت به

عقب بود او را کشیدند و بردند منزل آقاي حاجی سید صادق مجتهد و بعد از خانه حرکت کردید آسید ابوالقاسم فردوسی 

تبرئه التزام گرفتند که با ما ها مالقات نکند و مدرسه اطفال را تعطیل کند. خبري از او نداشتیم ما ها به نظمیّه وارد 

شب که شد آقاي فردوسی آمد و شدیم. یک اطاق بدون فرش به اختیارمان گذاشت و گفت حق خروج از اینجا را ندارید. 

گفت التزام دارم که با شما ها مالقات نکنم هر چه اصرار کردیم بیاید توي اطاق نیامد و گفت حضرات به رهبري 

اند. اند حضرات جانمازشان را برچیدهاند. هر کجا مشغول نماز جماعت بودهاالسالم و سید عبّاس متوسّل به علما شدهشیخ

به حکومت و تقاضاي چوب زدن و تبعید شما ها را کردند. بعد قرار شد آقاي فردوسی بروند قمرود خدمت  اندآقایان نوشته

استاد ابراهیم عبودیّت پدر عیال خود کرایه مال هم دادیم دو ریال. بعد از رفتن آقاي فردوسی به قمرود به گفتگو 

ردیم باالي گیسوي عبدالبهاء. در این وقت هرکس پرداختیم تا نصف شب. آخراالمر آقاي محمدعلی ناصري گفت چوب خو

هاي خود را متکا قرار داد و روي آجر کف اطاق خوابیدند. بنده خوابم نبرد برخواستم هرچه داشت عبا یا سرداري و گیوه

ران اهللا خان رئیس کلّ ژاندارمري که نظمیّه هم در تحت ریاستش بود. چون قبالً هم به طهشرح مفصّل نوشتم کلنل فضل
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به وزارت کشور و رضاخان شاهنشاه فقیه که رئیس کل قوا بود نوشته بودیم و آقا محمد علی روحانی را فرستاده بودیم 

اهللا یزدانی صبح خود تلگراف به رضا خان و تلفن به وزارت کشور کاغذ را توسط آقا جمال غفّاري و تلفن را توسط نعمت

شد مقابل اطاق ما ها ایستاد و با صداي بلند گفت ذبیح و حسنعلی و سید فرستادم. ساعت هشت صبح رئیس نظمیه وارد 

جمال بیایند. فوراً دو دست از عباي بیرون آورده که آداب قدیم بود جلو رئیس حاضر جواب بله قربان چه فرمایشی دارید 

بابی شده گفتم  ] تشریف بیاورید. گفت چطور مشهدي5گفت حسنعلی و سید جمال صدا زدم. جناب مشهدي حسنعلی[

خدا خواسته گفت سید جمال عرض شد رفته کاروانسرا سر بزند یک نفر پلیس دستور داد سید جمال که آمد به اتفاق 

خود بیاورد دارالحکومه. بنده و مشهدي حسنعلی و یک نفر آخوندچه عمامه کوچک بر سر داشت به اتفاق رئیس نظمیّه 

مت شدیم. در بین راه دستش به ریش مشهدي حسنعلی گرفت و گفت پیره نایب حسن خان نام داشت، روانه منزل حکو

اید. مشهدي حسنعلی به عادت همیشگی رفت اید. خودتان و ما را به زحمت انداختهمرد مشهدي سر پیري چرا بابی شده

و مالیات  سینه صاف کند و یا از آخوندچه مالحظه کرد جواب بدهد بنده گفتم چه زحمتی دولت چنانچه رعیّت صدیق

هاي بده الزم دارد باید نگهداري کند و این دین را ما ها درست نکرده این. هفتاد سال است در ایران ظهور کرده و به دول

خارجه کشیده شده. در این وقت از گذرخان گذشتیم و وارد خانه حکومت شدیم. دیدیم اطراف خانه قریب پانصد نفر 

اند. نزدیک اطاق حاکم به ما گفتند باشید و خودش به آخوندچه ضی نشستهجاسبی و قمی جهت تماشا صف کشیده بع

معلوم شد آخوندچه نماینده آقایان علما است. رفتند به اطاق حکمران طولی کشید از طرف دیگر آقا جمال به اتفاق پلیس 

را به دستش دادم. روي اهللا خان پاکت وارد و خندان و خوشحال بود. سؤال شد جواب داد رفتم ابرقوي قم منزل فضل

وسیله پلیس ژاندارم به تخت خواب به یک پهلو خوابیده بود. کاغذ شما را خواند قلم و کاغذ خواست جواب نوشت به

گفت تو مگر نوکر آخوندها هستی. هرکس نظمیه فرستاد. چون رئیس نبود پاکت با تلفن براي او خواندندش. شنیدم می

گناه را چوب زده تبعید کنی ملتزم شود هرگاه از طهران بخواهند به چه تقصیري مردم بیخواهد اینها را چوب کاري و می

جواب بدهد. باالخره طولی کشید رئیس نظمیه بیرون آمد رو به بنده ایستاد و گفت بفرمائید از درب که خواستم بیرون 

کرد و گفت مصدر جمیع این شکایات ] گفت اینها از سگ بد ترند و سید عباس چند قدم همراهی 6بیایم ارباب حسین[

زنند. این است یعنی بنده شرمنده به خیالشان که حکومت صالح ندانسته در حکومتی چوب بزنند در نظمیه چوب می

اهللا خان عرض شد. اتفاق رئیس وارد نظمیه شدیم ایستاد و گفت کی من شما را توقیف کردم نوشتید به کلنل فضلباري به

خواهد بروید. بیایید آزادید. طولی نکشید حکومت ما از اینجا خارج شوید. جواب داد حاال هر کجا می فرمودید حق ندارید
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االسالم و سید عباس را دعوت کردند به منزل اهللا شیخرا دعوت کرد منزل معاون دیوان جهت اصالح بنده. اخوي سیف

باید با آقایان مشاوره کنیم. چند روز است آنها را معاون دیوان و بناي صحبت اصالح به میان آمد. سید عباس گفت ما 

اي که گفت رئیس نظمیه به من نویسنده گفت تو چکار کردهاند راست هم میزخمت داده این. به حکومت سفارش کرده

قریب پنجاه پاکت از آقایان علما روي میز حکومت بود از دست تو. گفتم به جز بهایی شدم کاري دیگر نکردم. باري در 

اید و بعد از دستور کشو میزش یک تلگراف بیرون آورد و داد به دست جواب سید عباس گفت شما آقایان را تحریک کرده

آقا میر باقر محرّر. آقاي حاجی آقا حسین مجتهد و گفت ببینید صالح آقایان و تکلیف حاکم چیست. آقا میر باقر تلگراف 

ها را میدانم همین مجلس روي همدیگر را ببوسید و بروید حضرات را  را خواند و روي کرد به حضرات و گفت صالح شما

بردارید به اتفاق به جاسب بروید. قبول کردند و یک مجلس عمومی تشکیل دادند در منزل حاجی ارباب حسن آقا. همگی 

ایان گفتید. منجمله هاي دروغ نزد آقرفتیم آنجا روبرو شدیم بنده گفتم شما ها چرا براي اینکه ما را شکست بدهید حرف

ریزند، خوان در باالي منبر خرّه به دهانش میکند و روضهاهللا با قالب سنگ اذان گوي ما ها را تحدید میگفته بودند ذبیح

] خدابیامرزش گفت اینها همه هیچ آیا سزاوار است که ما مبارك رمضان ترحلوا، خاگینه، کوکو 7کربالئی سید حسن[

هت عمله جات ببرید دور هم بنشینید و بخورید. گفتم ما ها نوزده روز پیش از عید نوروز روزه سفره ببندید در صحرا ج

خورید. اوقات خورد حق دارید بگویید چرا روزه میاش را میداریم هرگاه شما دیدید بدون عذر شرعی یکی ما ها روزهمی

کنید. بعد از این مذاکرات آقایان گفتند ما کار را می خورند شما چرا ایندیگر مخصوصاً کار کشاورزي کارگران نان غذا می

ها که به دستور حکومت واسطه اصالح بودند متفقاً گفتند معلوم شد حرف هاتان کنیم. حضرات قمیها هم نگاه به شما می

ي فردوسی از همه پوچ و بیخود است. برخیزید دست و روي یکدیگر را ببوسید و بروید باهم بسازید. بعداً نوشتیم به آقا

قمرود آمد و مقظی المرام به جاسب رفتیم و نوشتین آقاي محمد علی روحانی از طهران آمد و چندي آسوده مشغول کار 

 کشاورزي بودیم.

--- 

ه زن باقر بک خان  نام به قلعه در اش خانه و بود آغالمرضا همسایه او بود امر معاند و مغرض نهایت بی ابوالقاسم مال  ]1[

معروف بود که این اواخر خراب و ویران و نسل او به جز آنان که بهایی شده اند کسی باقی نیست جواهر خانم عروس 

آغالمرضا و همسر محمد علی روحانی نوه او میباشد. مادر جواهر خانم سکینه خانم میباشد که همسر زین العابدین بزرگ 
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انی ها و غیره میباشد. مثل معروف بین احباي جاسب بود که همیشه میگفتند خدا خاندان وجدانی ها و جمالی ها و روح

 مال ابوالقاسم را نیامرزد که چقدر پدران ما را اذیت کرد.

 .بوده آغالمرضا زن برادر و علی محمد دائی ایشان ] 2[

 .میباشد شمسی 1267 سال تقریبا اهللا ذبیح تولد] 3[

 ها فروغی خاندان بزرگ ] 4[

 ها یزدانی خاندان بزرگ ] 5[

 ها محبوبی خاندان بزرگ محبوبی احمد آقا ارباب پدر ] 6[

 )اکبر علی مشتی(اکبر علی مشهدي و اسماعیلی اسماعیل حاج پدر ] 7[

 

 بعد از غارت نایب حسین و نجات بنده از گرفتاري

اهل جاسب متحداً هم قسم شدند که طوري اتحاد کنند که دیگر اتباع نایب حسین به جاسب نیایند و مثل اطراف کاشان  

هر روز گرفتار باشند چون همیشه در این چند روزه که گرفتارشان 

بودم، میشنیدم زمانیکه به جاسب میرویم جاسب استحکامات خوبی 

قبضه تفنگ خریداري شود و  دارد. باري قرار گذاشتیم هر دِه، دَه

اطراف جاسب سنگربندي و کشیک شبانه روزي برقرار کند و همین 

 3کار را کردیم. ضیاءالسلطان راونجی چون افسر ژاندارمري بود، 

تیر به آقا سید علی و پسرش داده بود. یک  3قبضه تفنگ آلمانی 

تفنگ هم معزالدوله که سبب نجات بنده شد و یک قبضه هم مشهدي جعفر علی مال شیخ بود، مدّت هفت سال کشیک 

ور شد و وارد داشتیم و یک نفر از اتباع نایب حسین به جاسب نیامد تا اینکه رجب علی بختیاري دزد یاغی به نراق حمله

تیر  3ات، قتل و غارت نمود و به جاسب نوشت و سر و سوسات خواست. جواب نوشتیم سر و سوسات ما تفنگ شد و تجاوز

است چنانکه مادرت پسر زائیده به این کوهسار قدم باال گذار البته به لهجه لري کاغذ جواب را میخواند. آقا محمد برادر ملّا 

رد. حرف زشتی به لري گفته بود مبنی بر اینکه اگر ببینم او را علی فروغی پهلوي او نشسته بود و وافورش را چاق میک

 هللا مھاجر بھ ھمراه ھمسر و دو دخترش حیذب   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/4825737_orig.jpg
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ماتحت او را به دو شق میکنم یک شق آن به یک دروازه آویخته و یکی به یک دروازه دیگر آویزان ایکنم. به لهجه لري این 

پدرم محمد تقی در  خبر آقا محمد دوستانه پیغام داد. مواظب خودتان باشید، چنین تصمیمی دارند. روز دیگر بنده با

اي سوار از چشمرود به قول نراقی ها دارند از راه نفر مواظب و مراقب دیدیم یک عده 9سنگر یونجه گدار نراق و جاسب با 

مزرعه پا سنجده به طرف باال می آیند. پدرم گفت پشت سنگر بخوابید و سرهاتان را بلند نکنید. خوب نزدیک شدند و از 

انی سابق الذکر یک تیر جلوي اسب سوار انداخت و بنده از سوراخ سنگر دیدم در جلوي سوار غبار همان تفنگ تک تیر آلم

کرد و سوارها بدون تأمّل سر اسب ها را به طرف نراق برگردانیدند و فردا روز از طرف دلیجان به نراق حمله نمودند و از 

رت و ظلم داخل شدیم. به این معنی در این موقع که شرشان ما را خالص نمودند. از شرّ غارت گران خالص و گرفتار غا

رجب علی نراق را غارت و مرحوم معاون التجار را در زبیده خاتون تیر باران و شهید کرد. خانواده و بسیاري از زن و بچه 

  نراقی ها به کروگان و منزل بنده آمده بودند که قبالً ذکر شد.

چریک جهت گرفتن نایب حسین به سبب سعایت (دشمنی) کرمخان ده کُردي که خودش دزد و یاغی بود در اطراف 

اصفهان تعقیبش کردند. آمد در پناه نایب حسین چون 

دزدي بسیار مینمود و به ماشاءاهللا خان چیزي نمیداد. 

حرفشان شد و به عنوان فرار به طهران، زمان ریاست وثوق 

گفت حکم و سوار به من بدهید، نایب حسین الدوله رفت و 

را در ظرف یک ماه تحویل میدهم. دولت هم قبول کرد وبه 

حکّام والیات مخصوصاً قم حکم داد که کرمخان هرچه 

ژاندارم و چریک میخواهد به اختیارش بگذارید. اگرچه این 

عمل باالخره سبب از بین بردن نایب و بسیاري از یاغیان 

جهتی باعث گرفتاري و زحمت ما گردید. کشور شد ولی از 

چند نفر ژاندارم و نماینده حکومت قم به جاسب وارد منزل شیخ حسینعلی شدند و هم او قدري دوستانه تعریف اینجانبان 

را کرد. گفته بود اگر میخواهید واقعاً نایب حسین را دستگیر کنید، اینها را ببرید. در صورتیکه ما به عنوان شکار به کوه 

رفتیم و در آبادي نبودیم. یک نفر به مزرعه آمد و گفت دو نفر ژاندارم آمدند و در خانه شما نشستند و میگویند هرگاه 

 یبھ مجلس شورا یان و کرم خان ده کردجاسب از صمصام السلط یایرعا تیشکا   
 ه ق۱۳۳۳سال  یمل
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حاضر نشوند رفیق نایب حسین هستند. ما هم دیدیم در سر دو راهی گیر کرده ایم. اگر نرویم شیخچه به قول ماشااهللا 

ري پناه بر خدا حاضر شدیم. ژاندارمها گفتند و ما را تشویق کردند هرگاه خان فتنه میکند و اگر برویم کشته میشویم. با

برویم فاتح شویم. دولت به ما منصب و مقام میدهد. باالخره مرگ را به ننگ ترجیح داده قدري هم کینه دیرینه و غارت 

ارصد نفر جمع شده بسر کردگی پیشنه بود. باري از جاسب هفتاد نفر و نراق و سایر البلوك پشت گدار و دلیجان تعداد چه

کرمخان و حسین عباس و ژاندارم به طور منظّم به کامون وارد و دسته دسته تقسیم بندي کردند که به طرف کاشان از 

طرف دربند قهرود حمله ور شویم هم توپ و سوار دولتی حمله کند. شبی که بنا بود از کامون حرکت کنیم، شبی خون 

که اغلب کامونی بودند، کرمخان و حسین عباس فرار کردند. بنده و مشهدي جعفر قلی تیر  زدند. سوارهاي نایب حسین

نفر دستگیر و کت بسته به طرف کاشان حرکت دادند. کربالیی رباط ترکی را چون در قلعه سنگر  100خوردیم و غریب 

ه و جعفرقلی را روي قاطر سوار و دو نفر داشت فرمان مهر کردند و امان دادند تسلیم شد و در قهرود تیربارانش کردند. بند

مراقب قرار دادند که از روي قاطر نیفتیم. یکی ضیاءاهللا و یکی داوود حاجی خلیل. قریب دو فرسخ به کاشان نرسیده 

تماشاچی و سوارهاي نایب حسین استقبال کردند وارد کاشان اوّل خود نایب حسین یک چاقو گاوکشی از جیب بیرون 

 بود، سفرودي قلیخان مرتضی شناختم بعداً که خودش  حاال گوش هاي اینها را میبرم. یک نفر همسال آورد و گفت من

. السلطنه حسام زمان رضا، محمد و محمدتقی گفت رفیقها؟ کدام گفت. قدیمند رفقاي پسرهاي آنها نایب آقاي گفت

نان و  ما با پدرهایشان کنید، معالجه میشوند خوب چنانچه بگو سردار به برو پس گفت و گذاشت جیب در را چاقویش

نمک خورده ایم. آن شخص آمد پیغام پدر را به پسر گفت و ماشاهللا خان سئوال کرد چه کسی شما را به به جنگ 

 فرستاد؟ گفتم شیخ حسینعلی جاسبی و ژاندارم گفت به کجایتان تیر خورده؟

و پایش. گفت انشاهللا این تیرها میکشتتان. گفتم اگر لطف گفتم و نشان دادم که بنده به مهره پشت و جعفر قلی به دست 

حق و مرحمت سرکار باشد نمیکشد. یکی از سوارهایش که نزدیک بود جهت خودشیرینی به لهجه کاشی گفت آقاي 

سردار اینها را باید یک تیر تو گوش هایشان گذاشت و راحتشان کرد. جواب به او گفت اي بی ناموس ریغو تو شب و روز 

ش منی .... پسره سه روز است تیر به مهره پشتش خورده است و اسیر شده است و در اینجا جلوي من مانند بلبل حرف پی

میزند و حیف است اینها بمیرند. بعد به بنده رو کرد و گفت اینجا میمانید من شما را بدهم چاق کنند. گفتم لطفاً ما را 

فت باید زن و بچه تان را بیاورید. قبول کردیم گفت میدهم شما را چاق کنند. چاق کنید تا زنده ایم، بنده ایم و شرمنده. گ

خودمان دکتر داریم. وقتی چاق شدید، سوارتان میدهم بروید شیخچه را میکشید و می آئید. بعداً گفت یکی آنها را ببرد تا 
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ور بفرمائید با من دوستند. گفت از من دستور بدهم فوراً آقا علی خان صولت مشگانی گفت اجازه بدهید من میبرم و دست

کجا؟ گفت به جاسب براي دیدن حیدر علیخان به جاسب رفته بودم و به من خدمت کرده اند. گفت بسیار خوب ببرید 

دکتر بیاورید و بگوئید چنانچه خوب میشوند باید ده روزه چاق شوند. آقاي صولت چند نفر از آدم هایش قاطر را گردانیدند 

لش که پنجه شاه بود و در خانه عبداهللا خان پیاده کردند. در تخت خواب خوابانیدند. بیهوش شدم و وقتی و به طرف منز

بهوش آمدم آقاي صولت آمدند و از من سئوال کرد ادرار کرده ام و از دو طرف عرض شد بلی. گفت احمد برو دکتر را فوراً 

ر کردید اشتباه است و منظور آقاي سردار این است یعنی دکتر بیاور. رفت و دکتر را آورد. به دکتر گفت آنچه شما تصوّ

پرسید ادرار کردید خون داخل آن نیست گفتم خیر. مشغول معالجه شد و پس از معالجه بیهوش شدم. چند روز پس از 

 آورده شستشو بیهوش میشدم تا روز نهم راه افتادم. لباس هم از جاسب به اتفاق عیالم و بچه شیرخواره ام عنایت اهللا

 خوشحال بسیار خورد من به که چشمش پوشیدم و به اتفاق آقاي صولت به درب باغ حضور سردار نایب حسین رفتیم 

 گفتم را مادرم میشوند تلف گرما از ها زندانی گفتند روز فردا. سردار حضرت لطف به عرض شدي چاق زود گفت و شد

ندان از گرما میمیرد. به درب ز در یکی آن شده، چاق فرموده مرحمت را پسرم یک سردار آقاي بگو و بگیر سردار دامن

زندان رفتم چونکه از پیش خبر داشتیم به زندان براي سرکشی می آید. باري مادرم دامنش را گرفت و گفت اسمش 

آوردند و نه او را چیست؟ مادرم گفت ضیاء اهللا گفت آهاي بچه ها، ضیاء اهللا را بیاورید. بعد از ساعتی ضیاءاهللا را بیرون 

کسی می شناخت و نه او کسی را. گفت دستش را در دست صولت بگذارید. میگویند او هم در تفنگش فشنگ بود. عرض 

شد در جنگ فشنگ در تفنگ میگذارند. باري جسور شده بودم و در ظرف چند روز تمام زندانی ها را مرخّص کردیم. بعد 

که پسر عمویم بود تقاضا کردیم. گفتم مطرب است و پول ندارد چونکه میگفت هر یک  از ضیاءاهللا، فرج اهللا، عبدالوهاب را

مبلغی باید پول بدهند تا مرخص شوند. بنده میگفتم اگر پول داشتند شکاري کون لخت نمیشدند. میخندید و یک یک را 

د از ضیاءاهللا شد. گفت اگر مطرب مرخّص نمود به استثناء سید حسن وارانی که از او پول گرفت. باري نوبت فرج اهللا بع

است یک رقص کابلی بکند تا مرخّص شود. فرج اهللا خجالت کشید و سرش را پیش انداخت. سردار گفت مطرب نیست 

نفر را مرخّص کردند. بنده را به خواهش صولت نزد او و  3جاش کنید. دو مرتبه فرج اهللا را زندانی کردند و بعد هر روز 

مشهدي جعفر قلی که در خدمت وافور آقاي سردار بود بعد از چندي به اتفاق زن و بچه به مشگان که ملک آقاي صولت 

ري بود، رفتیم. خودم اغلب اوقات به اتفاق صولت بودم. یک دفعه به سرکرده پهلوان رضا و صولت به جنگ صولت بختیا
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صمصام السلطنه اردستان رفتیم و بعد از یک روز جنگ توسط صولت اصالح شد چون صولت بسیار چرب زبان و مصلح 

بود. مراجعت از جنگ عرب اردستان و مهاباد مراجعت و به مشگان آمدم و مشغول امورات داخلی آقاي صولت بودم. طبق 

جهت زن و بچه و اسب جهت خودم به طرف کاشان حرکت نقشه قبلی شب به عنوان اینکه مریض است، یک اسب سواري 

کردم. قریب یک فرسخ که رفتیم از بیراهه به طرف جاسب سوارهاي صولت چند نفرشان در مشگان بودند و باطناً مراقب 

. بنده بودند. خلیل دشتبان را از عقب بنده روانه میکنند. خلیل به صداي سُم اسب میفهمد که بنده به طرف جاسب میروم

فوراً به مشگان مراجعت کرده خبر میدهد. آنها چند نفر با خود برمیدارند و از عقب بنده می آیند. یک فرسخی مشگان 

صداي صحبتشان را شنیدم که میگفتند هرکجا برود می آوریمش. با صداي بلند گفتم برگردید من به جاسب میروم و زن 

شی صدا کرد به لهجه کاشی اگر زیر قبه قمر بروي می آوریمت. یه تیر و بچه مریض را میگذارم و برمیگردم. احمد نام کا

به طرفشان پرتاب کردم و گفتم برگردید فوراً مراجعت میکنم. چنانچه برنگردید جداً شما را با تیر میزنم. آنها دیگر جرأت 

ند و اسب ها سوار میشوند و تا نکردند. با خود گفتند چون او سوار است و ما پیاده به او نمیرسیم. به مشگان بر میگرد

وادقان می آیند. چونکه یک نفر آسیابان نزدیک صبح مرا دید از بیراهه رفتم فکر کردم از عقب می آیند و این آسیابان 

نشانی مرا میدهد و همینطور هم شده بود. وقتی به وادقان میرسند، آسیابان میگوید من سپیده دم دیدم رو به رحق 

ه تاخت میروند به رحق و دور خانه محمدحسین رحقی که از دوستان قدیم بود، دست به تفنگ وارد میرفت. از آنجا ب

میشود و محمد حسین متوحّش شده بیرون می آید و می گوید چرا اینگونه حرکت میکنید که بچه ها میترسند. میگوید 

خبر ندارم. بعد از آن مطمئن میشوند مشغول فالنی فرار کرده. میگوید بیائید تمام خانه را بررسی کنید و ببینید، من 

پذیرائی شده میگویند اگر او فرار کرده و راست میگوئید ممکن است چند نفر از جاسبی ها را بردارد و به سراغ شما بیاید. 

کنند. محمد حسین رمقی برایم تعریف کرد باري در آن وقت خودشان را جمع می کنند و به طرف مشگان حرکت می

کله خائون و مزرعه بید به جاسب رسانیدم. خسته و بی خوابی کشیده بودم. در آنجا از صبح تا شب خواب بودم و  خودم از

بعداً به خانه ام وارد شدم. اهل کروگان و مخصوصاً آقا محمد علی ناصري و آقا محمد علی روحانی به دیدنم آمدند و گفتم 

جهت اینکه مبلغی نسیه داشتند. گفتند خودت بیا برویم و الّا نسیه هاي ما این اسب و تفنگ و االغ را ببرید. قبول نکردند 

از بین میرود. خودم هم فکر کردم اگر نروم ژاندارم میآید تفنگ و اسب را میگیرد و من خجالت آقاي صولت و عهد شکنی 

بین راه قدري کره جهت خانم  رورز به اتفاق آقا محمد علی به طرف مشگان حرکت کردم. در 2سردار را کرده ام. بعد از 

آقاي صولت گرفتم و تا کله شریف آباد رفتم. دیدم ارباب آقا رضا و حاجی علی اکبر مشگان سوار مادیان و خلیل دشتبان 
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به اتفاق میایند. گفتم کجا میروید گفتند آقاي صولت ما را روانه کرده که به جاسب بیاییم اگر تو میایی که بهتر اگر میل 

ائی اسب و تفنگ را بدهی ببریم که در نزد سردار شرمنده نباشم. از آنجا خلیل را به اتفاق خود برداشته از کله نداري بی

 صولت، منزل به ورود از پس. نمودیم روانه مشگان طرف به صولت جهت  درم به کاشان و حضرات را با مقدار دو من کره

 به را خودش لباس نهار از بعد و شدند مسرور العاده فوق صولت آقاي. گرفت انعام لباس دست یک و داد خبر رفت صادق

. مقابل سردار که رسیدم تعظیم کردم و سردار گفت یاغی شده بودي؟ سردار حضور رفتیم اتفاق به انداختند بنده هیکل

عرض شد خیر، زن و بچه مریض بودند آنها را بردم گذاشتم و آمدم. گفت شنیدم در کله جنگ کرده اي، عرض شد آمدند 

ودم کسی نمی توانست مرا بگیرند و دست بسته به کاشان بیاورند. خواستم بدانند که بنده آن روز اوّل هم که تیر نخورده ب

بنده را بگیرد. باري چند در خدمت بودم. یکروز به اتفاق صولت غریب بیست نفر سوار به خمدره رفتم. در آنجا بنّا و عمله 

و گچ کار مشغول سنگربندي بود. جهت احتیاط هر گاه توپ به کاشان ببندند در اینجا بتوانند زیست کنند و مداومت 

حرکت بودم، سواره گفت این سنگرها چطور است؟ ذبیح اهللا خان عرض شد تمام این کوه ها طبعاً  کنند. بنده نزدیک او در

سنگر است اگر دل قوي باشد احتیاجی به سنگربندي سنگ و گچ نیست. از آن وقت دیگر سنگربندي موقوف شد. چندي 

زل، محمودآباد و ساروق به نام من از در کاشان بودم و صولت بنده را به مشگان فرستاد و حکم نیابت محالت مشگان، ی

سردار گرفته فرستاد و از طرف دولت هم تأمین و امنیت طرق و شوارع را به آنها داده بودند. باري چند روزي با مردم به 

مدارا و حسن سلوك رفتار کردم تا یک شب تفنگ و فشنگ را در رختخواب به جاي خودم گذاشتم و یک چوب دستی به 

از راه صعب العبور از درّه همرز پیاده از کوه به جاسب رفتم و چندي گذشت تا اینکه دولت نایب حسین و دست گرفتم و 

رجب را از بین برد. مشغول کشاورزي بودم که چند نفر سوار به ریاست رضا خان نام از طرف حکومت قم آمدند که در کوه 

وگان است. قریب بیست نفر از بهائی ها را توقیف کردند و هاي قباد بزن یک نفر چوپان کشتند و این کار بهائی هاي کر

مبلغی پول مطالبه کردند. به همه سپردم دیناري ندهند. گفتم اگر پول میخواهید ما را پشت میز دادگستري ببرید. کم 

ار نفر را حرکت کم همه را مرخّص کردند به غیر چهار نفر، بنده، برادرم ضیاءاهللا، نعمت اهللا یزدانی و الیاس رجب این چه

داده به قم تحویل نظمیه دادند و استنطاق و محاکمه شهر را شلوغ کردند که صمصام رئیس نظمیه بود دست به هفت تیر 

کرد، یک نفر تیر خورد. هر روز جهت استنطاق میبردند. مردم میخواستند بریزند ما را بکشند. روز قتل ما را به خانه 

داً به محکمه فشار آورد پرونده را تکمیل کنند و به طهران بفرستند. یک زن تبه کار با خودش شبانه برد و پنهان کرد بع
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یک جوان پیش من آوردند و توقیف کردند که تبعید کنند. گفت براي چه اینجا حبسی؟ گفتم براي تهمت قتل. قلمی و 

لکه می آمد با چوب کبریت دو سطر  دواتی خواستم به برادرم مطلبی بنویسم اما ندادند. پایم را زخم زدم و خون لکه

نوشتم. به این زن تبه کار خواهش کردم به برادرم سیف اهللا برساند، قبول کرد و رسانید و مطلب دو سطر این بود که از 

وزارت عدلیه خواستم پرونده بنده را بخواهند به مرکز که در قم خطر جانی در پیش بود. باري پرونده به اتفاق چند نفر 

م پیاده به طهران اعزام داشتند. در راه پایم تاول زد. یک االغ کرایه کردند تا علی آباد و از آنجا روي گاري تا حسن ژاندار

روز معطّل کردند به این خاطر که یک نفر جوان به خواهرش گفته بود شب شده چرا دیر به منزل  3آباد و در حسن آباد 

هد. برادر در همان وقت با کمربند خواهر خود را میزند و از قضا حلقه آهنین آمدي و میگوید صحرا کار داشتم و دلم میخوا

روز اینجا معطّل میشویم که پرونده آن  3کمربند به شقیقه خواهر میخورد و جا به جا می افتد و فوت میکند. ما بی جهت 

وشتم که شاید پندي باشد و پند جوان تکمیل و به اتفاق به طهران اعزام دارند. این مطلب را جهت هوشیاري جوانان ن

 گیرند.

 )مولوي( عذار بر دمیده سپیدیتان اي گیرید پند                      اي سیاهیتان گرفته جاي پند

باري خواهش کردم از دروازه خانی آباد وارد شویم. پیاده بودم قبول کردند. خیابان خانی آباد خانه مرحومان عبودیّت 

استاد ابراهیم حضور داشت. گفتم بنده را به طهران آوردند خواهش دارم به برادرم خبر بدهید. عصر همان روز مرحوم 

قیف گاه ژاندارمري کل در خیابان قاپوق بود، به دیدنم آمدند. بعد از یک روز استاد اسماعیل عبودیّت به اتفاق برادرم در تو

تحویل نظمیّه دادند و چندي طول کشید. یک روز بنده جلو در مالقاتی زندان خواستند و آمدم دیدم سرهنگ دکتر رضا 

ین ذبیح اهللا جاسبی را آزاد خان از احبا و دکتر ارزاق بود و رئیس زندان سرهنگ عیسی خان الموتی بود. به او گفت ا

بگذارید، چنانکه فرار کند من ضامن او هستم. از آن زمان به بعد بنده را در حیاط سوار اول خیابان جلیل آباد محل 

قورخانه فعلی زیر دست رئیس ملزومات کلّ نظمیه هاي کشور گذاشتند. روزها در آنجا کمک می کردم و شبها به زندان 

تا پرونده جهت محکمه استیناف بعد از هشت ماه رسیدگی شود. بعضی از اوقات با گاري به اتفاق  میرفتم و راحت بودم.

چند نفر پلیس میبردند محل فعلی تلگراف بیسیم خاك بگاري پر میبردیم و در گودالی خالی میکردند. وقت رسیده که به 

س رفتم و محکمه تشکیل شد. شش نفر اعضاي پرونده رسیده گی کنند. بنده را احضار کردند و به اتفاق یک نفر پلی

محکمه بودند و پرونده پنجاه ورق بود و موضوع طبق نقشه که مفسدین کشیده بودند و بنده را گرفتار کرده بودند. اینطور 

بود شبان قمی به کروگان جهت خرید نان آمده است و چون کوکب دختر مشهدي حسنعلی نانوایی میکرده است و کوکب 
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شت به نام نازنین که نامزد الیاس بود. چوپان نان خریده و دختر را عنفاً تجاوز بی عصمتی کرد. بنده با تفنگ و دختري دا

نفر با چوب به کوه هاي قباد بزن رفتیم. بنده ایستادم و دستور دادم او را با چوب زدند و مقتول کردند و یک پسر شاکر  3

تنطاق و محکمه نداشتم. در اینجا سوال کردند راجع به این پرونده چه جوابی و چوپان بنده را شناختند و بنده خبر از اس

ماه در قم با بنده  3میدهی؟ گفتم اوالً نازنین چه نسبتی با بنده داشته و ثانیاً چنانچه آن مطلب صدق بود الیاس بعد از 

قضیه راجع به نازنین صدق بود،  توقیف بوده و تبرئه و مرخّص شد و به جاسب رفت و جشن گرفت و عروسی کرد چنانچه

الیاس نامزد او هرگز راضی نمیشد دختري را که به او تجاوز شده قبول کند و عروسی کند. دیگر اینکه میگویند بنده با 

 چنین اگر و میزنم تیر با را کبک متر صد فاصله در بنده. شد مقتول و زدند را او دادم دستور و  تفنگ دورش ایستادم

د و من هم تعصّبم جهت مردم بیگناه به حرکت می آمد و باید میرفتم در کوه هاي قباد بزن پشت صخره بو صدق مطلب

پنهانی او را با تیر هدف قرار میدادم و هیچکس مرا نمیدید. محکمه محترم را قسم میدهم به مقدّسات عالم چنانچه بنده 

بنده را بی تقصیر میدانید، مرخّص کنید بروم و من عیال و را مجرم میدانید، دستور اعدام مرا صادر بفرمائید و چنانچه 

فرزند دارم. گفتند به اطاق دیگر بروید. در اطاق دیگر آمدم و پس از ساعتی آمدند و مژده تبرئه دادند و گفت حال به 

ران به اتفاق مادرم نظمیه میرویم و فردا شما را مرخّص میکنند. باري فردا بنده را مرخّص کردند و برادرم سیف اهللا در طه

در خانه میرزا احمد خان صمیمی که در خیابان شاه، کوچه الله منزل داشتند، بودند و من نیز رفتم بسیار خوشحال بودیم 

و به جاسب و دوستان تلگراف کردیم و برادرم به وسیله آقاي نراقی در وزارت دارایی مشغول خدمت بود به محفل روحانی 

بنده را معلوم بفرمائید و کتباً جواب دادند به جاسب نروید و صالح در ماندن در طهران است. طهران نوشتم که تکلیف 

اطاعت شد و مدّت شش ماه بیکار و بی پول در طهران بدتر از زندان گذشت تا شبی قلم و کاغذ صاف کرده و سرگذشت 

. فرستادند  توسط دواخانه اقاي دواچی خود را مشروحاً به حضور مبارك حضرت ولی امراهللا روحی فداه عریضه کردم و

 احمد میرزا آقا و رفتم. کنید دریافت دواخانه بروید و شد عنایت شما عریضه جواب دادند مژده خان اهللا فرج نکشید طولی

 نزد در مرقومه آن عین. اند فرموده بیگناه ذلیل این حق در عنایت اظهار بسیار دیدم و کردند لطف بنده به کوچکی پاکت

ورچشمی شمسی خانم دخترم محفوظ است. عالمتش این است، راه حق ضایع نشود، شما که مانند کوه آهنین مقاومت ن

ظلم و عناد اهل کین نمودید، در مقامات علیا دعا نمایم که هر دو آرزوي شما تحقّق یابد. اوّالً از جهت دوري و مهجوري از 

 اطمینان خاطر فراهم گردد. بنده آستانش شوقی. (با خط و امضاي مبارك)دیدار اهل و عیال و نوردیدگان و ثانیاً اسباب 
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طولی نکشید مرقوم مهدي خادم میثاق آمد و گفت به الله زار خدمت آقاي مرتضی عزیزي بروید. من شما را معرّفی کردم. 

به عرض رسانیدم. خدمت آقاي عزیزي آمدم و سئوال کردند کجا بودي و از کجا آمده اي؟ سرگذشت خود را مشروحاً 

ناگهان دیدم یک نفر پشت سرم تمام عرایضم را شنید و گفت آقا مرتضی ایشان را مشغول کنید و سزاوار است. باري آقاي 

مرتضی خان فرمودند من مطالباتی دارم و شما باید وصول کنید. قبول کردم و هفته اي دو تومان حقوق دریافت می 

را زیاد می کنند. چند ماهی مثل تازي که دنبال شکار بدود، دویدم و خوب کار نمایم. چنانچه خوب کار کنم حقوقم 

کردم. چهار سال در خدمتشان انجام وظیفه نمودم و بعد از فوت مرحوم اخوي سیف اهللا به واسطه آقاي اشرف در 

بچه هاي خودم شهرداري طهران مشغول خدمت شدم. فوت مرحوم برادرم فوق العاده سبب دل شکستگی بنده شد. زن و 

است که این  5/12/43به طهران آمدند و کم کم بنا به وعده مبارك اطمینان و آسایش دست داد و تا کنون که تاریخ 

 سطر را مینویسم خوب و خرّم و سالم و با کمال اطمینان زمستان در طهران و تابستان در جاسب ایام میگذرانم.

سابقاً گفتیم شیخ حسینعلی جهت نفوذ و ریاستش جمعی از احباب را  برویم بر سر یک مطلب جالب دیگر و آن اینکه

وسیله مجتهد میرزا آقا هرازجانی از امر تبرّي بدهد و به حمام قدیم ببرد. چهار پنج خانوار تشویق و تحریص کرد به

 حاجی مرحوم پسرش و مالغالمرضا مرحوم اوالدش و ]1منجمله خانوار پدرم محمد تقی و اوالد و مرحوم استاد علی اکبر[

 مسئول حمام شدیم. در این موقع چون هر شکراهللا و علی محمد برادرش دو و غالمحسین مرحوم پسرهایش و حسنعلی

ها مردانه و عصرها زنانه بود. باز هم اراذل قوم کردیم و صبحاي یک روز گرم میروزه ممکن نبود حمام گرم کنیم، هفته

بعلی وارانی و عمّال اسمعیل آقا حلوائی کروگان با دو نفر دیگر رفته بودند که طیان مس راضی نبودند. شبی غالمرضا و رج

به اینطور گذشت تا الذکر با چوب آنها را فرار دادند. چند روزي بی جان سابقهاي احباب مخصوصاً بیحمام را بکنند زن

وعده حضرت عبدالبهاء به وقوع پیوست و همه  اینکه نایب حسین و اشرار کاشان که غفلتاً ریختند و غارت کردند مفاد

متنبّه شدیم تا اینکه قضیّه گرفتاري بنده و خالص شدن و دستور محفل مقدس روحانی طهران به ماندن در طهران کم 

کم جوانان بهائی بعضی به سربازي بعضی جهت وضع نامطلوب و نامساعد و خشک سالی به طهران آمدند و در طهران 

شود و در جاسب هم قریب هشتاد نفر بزرگ و کوچک به به طور تقریب سیصد و پنجاه نفرشان می اقامت کردند و

گذرانند و حقیقتاً از فقراي قوم هستند ولکن اغنیا کسی به فکر آنها نیست. پروري اموري میبافی و دامکشاورزي و قالی

 به بیانات مبارکه مکنونه توجه نمایند خداوند توفیق عنایت فرماید که اغنیا به فکر فقرا بیافتند و قدري
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 اغالمرض مأل مرحوم گرفتاري به راجع 

آمدند، سبب بغض اهالی جاسب شد به عشق تبلیغ داشت و مشهور شد مبلّغین هم از کاشان و طهران به منزلش می

کامران میرزا بود حکومت دستور آقایان قم شکایت کردند و حکومت اعتضاد الدوله در زمان ناصرالدین شاه و نایب السلطنه 

جلب جناب مأل غالمرضا را صادر کرد. خود مرحوم مأل غالمرضا برایم گفت من متواري بودم. یک شب در منزل یکی 

 اذان بام باالي هارفیعی  اکبر پدر باقر پدربزرگاحباب بیتوطه کردم. نزدیک صبح رفتم به طرف منزل محمدرضا، علی

جناب مأل  که دادند شهرت که روزي گفت پدرم امّا و بردند قم به و گرفتند مرا مأمورین. داد خبر و دید مرا گفتمی

جات را ببر در جائی محفوظ ها و نوشتهخواهند دستگیر کنند. جناب مأل غالمرضا به من گفت این کتابغالمرضا می

تم و بردم خانه قدیم پدرم در توي یک رف که تیغه پنهان کن. شاید مرا بغتتاً بگیرند و این آثار بدست اغیار بیفته. من گرف

اهللا پسر بزرگ کدخدا اي بود باران رگبار آنجا را شسته و خراب کرده بود. فرجخشتی بود پنهان کردم. پشت آنها به خرابه

ر صحن پاي برم. عبدالوهاب دعبدالوهّاب در آنجا کار داشته کتاب و کاغذ پیداست آنها را جمعاً به خانه نزد پدرش می

جات به قم برد و سبب تشدید زندان و گوید اسامی همه را پیدا کردم. بعد از این نوشتهچنار وسط آبادي به فریاد بلند می

ها مشغول چرخ ریسی بود و حبس شدید شد و حبس ایشان سه سال به طول انجامید. در این مدّت عیالش در منزل نّداف

تا از زندان خالص و به طهران آمدند. در طهران به وسیله حاجی میرزا کاظم  مواظب و مراقب حال شوهر خویش بود

دوافروش پدر زن خدایار خان مشغول تدریس و تعلیم اطفال بودند. پدرم محمد تقی برایم گفت وقتی جناب مأل غالمرضا 

طهران آمدم و به وسیله میرزا  اي که به آنها داشتم بهو خواهرم فاطمه جان خانم به طهران آمدند من هم نسبت به عالقه

نصراهللا شیرازي که تاجر تنباکو بود، مشغول صرّافی شدم به این معنی که درب بازارچه معیّر جلو دکانش یک نیمکت 

کردم. در این وقت مرحوم حاجی میرزا حیدر داد با پول سفید تبدیل میگذارده بود. روزي یک کیسه پول سیاه به من می

الصدور با من مالقات کرد و سئوال از احباي جاسب در میان آورد. گفت با نبودن مأل صاحب کتاب بهجتعلی مبلّغ مشهور 

غالمرضا در جاسب چگونه است جواب دادم حال احبا به مثل نهالی است بنشانی و آبیاري نکنی. بعضی سئواالت دیگر 

ار مرحوم مأل غالمرضا واصل شد که مضمونش ایشان به سمت ارض مقصود در حرکت بود. طولی نکشید که لوحی به افتخ

تر است بنده آن لوح مبارك را این است که اجازه حضور خواسته بودي چنانچه به جاسب عودت نمائی اجرش البته جزیل

محمد رفرف مشاهده کردم بعد از آن به اتفاق عائله به جاسب آمدند و مشغول تربیت نونهاالن در نزد نورچشمی آقاي علی
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ها) ایشان که از دو فرزند ها (نوهیغ اشخاص بودند تا نفس آخر در نتیجه این زحمات و صدمات قریب یک صد از نبیرهو تبل

اند و کنید و حتّی چند نفر از آنها در خارج مشغول تحصیلیکی دختر و یکی پسر در طهران با کمال آسایش زندگی می

بود و همیشه عبدالوهاب و محمدرضا این برادر و خواهر را اذیّت همچنین از پدرم محمدتقی که یک برادر عبدالوهاب 

کردند که به صواب برسند برعکس از آن دو برادر آثاري و اوالدي که الیق ذکر بشد وجود ندارد. چنانچه افرادي پیدا می

 واسطه وصلت با احبا حاصل شده.باشند که بههم در ظلّ امر مبارك میشود ندرتاً آن

 

  مبارك مرقومه دسوا اما و

ذیحجه  4نمایند روحی فداك. عریضه مرقومه مورّخه  مالحظه بهاءاهللا علیه جاسبی مهاجر اهللا ذبیح آقا جناب طهران

به ساحت قدس مبارك حضرت ولی امراهللا ارواحنا لمظلومیۀ الفدا وارد و به لحاظ انور فائز بالیا و مصائب وارده بر  1345

آن حضرت از زجر و نفی و حبس در سبیل الهی و پریشانی و سرگردانی و دوري و مهجوري از دیدار اهل و عیال و نور 

ارك گردید ولی از جهت دیگر خوشا به آن ثبوت و استقامت و رسوخ دیدگان جمیع این وقایع سبب تأثر و احزان هیکل مب

که چون جبل آهنین مقاومت ظلم و عدوان اهل عناد و کین را فرمودید. الحق این متانت و رزانت و صبر و استقامت 

قدمی موهبتی مخصوص است براي خادمان و برگزیدگان حق و البته به یقین تام نفس خالص در راه حق ضایع نشود و 

که در سبیل الهی برداشته شود اثرش مفقود نگردد. پس ثابت و محقق است که بالیاي وارده بر آن حضرت چون به اسم 

االبد در بساط قدس الهی ذکرش دائم و باقی است فرمودند مسرور و مستبشر به تاییدات الهیه حق و در راه حق بوده الی

ت مبارکه علیه دعا نمایم که هر دو آرزوي شما تحقّق یابد اوالً از جهت فکر باشید و مطمئن به عنایات رحمانیه در مقاما

االمر مبارك عیال و اطفال آسوده و مستریح شوید و ثانیاً اسباب راحتی و آسایش و اطمینان خاطر فراهم گردد. حسب

 نش شوقیمالحظه گردید. بنده آستا 1926نوامبر  7-1345مرقوم گردید نورالدین زین جمادي االوّل 

--- 

 ها رزاقی خاندان بزرگ  ]1[
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راجع بَزَد و نخورد با سید عباس و اقدامات شیخ حسینعلی و فرار به اتفاق محمدعلی ناصري و مرحوم سیف اهللا 

 طهران به اخوي

بعد از چندي که جمعی از احباب گول شیخ را خوردند و به حمام پائین رفتند، به طوري که قبالً مذکور گشت چون فتح 

کرده بودند، هر شب به دور یکدیگر به اصطالح شب نشینی داشتند. مخصوصاً سید عباس حقگو از راه جویی و حق گویی 

ي رکیک میکرد و به گوش بنده میرسید. تصمیم گرفتم که در سخن میراند و نسبت به نوامیس و زنان احباء صحبت ها

موقع مناسب او را به چنگ آورم تا اینکه یک روز مادرم به من گفت او با عالیه خانم در تکاپو وصال است. گفتم به چه 

د و مراقب دلیل، گفت که من دلیل الزم ندارم و با فراست و ذکاوتی که دارم احساس کردم درست فکر کرده بود و مترصّ

شدم تا شبی که مردان خانواده عالیه خانم (علی باقر ، رضا باقر ، حسین باقر ، سلطان باقر و رجب باقر) بعضی به دلیجان 

و بعضی سر آب بودند. فکر کردم چنانچه سِرّي باشد امشب بروز میکند. سرشب به نزدیک خانه مورد نظر رفتم و مواظب 

صل تابستان مردم روي بام میخوابیدند و شب هفتم ماه بود، دیدم یک نفر با لباس شدم. پاسی از شب گذشت و چون ف

مبدّل آمد و نزدیک رختخواب رفت در صورتیکه او با یک بچه شیرخوار خوابیده بود. قدري یواش صحبت کردند و از راهی 

مسایه ها در نزدیکی آنها که رفته بود مراجعت کرد. احساس کردم که طرف گفته است چون مهتاب است و اقوام و ه

خوابیده اند، ممکن نیست و همینطور هم بود. مهتاب که غروب کرد، برگشت و آمد و در رختخواب رفت و بعد از انجام 

آیم. فوراً به خانه رفته برادرم سیف اهللا را به وظیفه منظوره در خواب فرو رفت. فکر کردم به تنهائی از عهده خدمتش برنمی

به اتّفاق به محل رسیدیم. دیدم هنوز در خواب ناز هستند. فکر کردم خوب است یکی از بستگان عالیه را  کمک برداشتم و

بیاورم تا حضور داشته باشند. بنده در آنجا نشستم و مرحوم اخوي در میان آبادي از قضاء اتفاقی محمد ابراهیم، فرزند 

پیدا کرد و نزد بنده آمدند و قضیه را به او گفتم. او مشهدي حسنعلی که اصالً در ساختن حمام شرکت نکرده بود، 

متوحّشاً رو به فرار گذاشت اما تحدیدش کردم و گفتم به پاي بام بیا و صدا کن بیدار شوند دیگر کارت نباشد. قبول کرد و 

بودیم. از فریاد بیدار  فریاد زد. چون علی آقا (شوهر عالیه) به دلیجان رفته بود، بنده پاي پا و برادرم باالي سرش ایستاده

شد و خیال کرد علی آقا باالي سرش ایستاده است. به مرحوم اخوي پرید و اخوي سرش را در زیر بغل گرفت و بنده کامالً 

از خجالتش در آمدم به طوري که حال حرکت نداشت. دست به دست به دوش ابراهیم تا خانه مشهدي حسنعلی رفتند و 

براهیم شنید و در جواب گفت او را نزد شیخ حسینعلی ببرید و بگوئید این مل(گاو نر) فردو چه قضیه را مشروحاً از زبان ا
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هست که در آبادي ول کرده است چون قبالً هم در محلّه پَل (سلخ مشگون) یک چنین قضیه اي بروز کرده بود، جمعیت 

بعضی آب دهان می انداختند و لعنت به االن از دشت و ده قریب صد نفر زن و مرد، کوچک و بزرگ جمع شده بودند و 

در منزل شیخ حاضر بود. پشت درب آمد و گفت عمو،  ]1[شیخ میکردند و با بیل و تبر به درب خانه میکوبیدند. جعفر قلی

ببینی مردم چه می کنند. عمو قربان پدر بزرگ حاجی محمد با پدرم گفت زهرمار از این خانه خراب شده بیرون بیا تا 

عزّت و شدّت گفت بیرون بیاید تا فالن فالنش کنیم. باري دفعه ثانی جعفر قلی گفت عمو شما مردم را متفرّق کنید من 

خانه سید  خودم فردا سید عباس را تنبیه می کنم. مردم را متفرق کردیم و هرکس به خانه اش رفت و سید عباس را به

عبداهللا پدر امجدي بردند و بستري کردند. فردا روز عیال شیخ احوال برادرش را پرسید که به خانه اش بیاید. گفتند 

نمیتواند حرکت کند و بیاید. از طرفی شیخ نوشته به حکومت قسم که پسرهاي محمدتقی بابی یاغی در سر آب، شب سید 

مشرف به موت است و از طرفی مشهد حسنعلی و اطباعش را تحریک کرد و  عباس برادر زن مرا کتک زدند به طوري که

تحدید نمود که اینها مقصودشان این بوده که آبروي شما را بریزند چونکه تبرّي کرده اید و به حمام پایین رفته اید. حالیّه 

این صداها از گوش مردم ساکت شود.  باید مأمورین که میایند کمک کنید اینها را بگیریم و ببندیم و جریمه کنیم تا اینکه

روز نگذشته بود، چند نفر مأمور از حکومت قم و به کمک حضرات، پدرم و برادرم ضیاءاهللا و عمو علی اکبر (استاد  3و  2

علی اکبر) را دستگیر نمودند بعد از چوب کاري مفصّل یعنی به پشت خوابانیده و گاو سر (افسار گاو) زدند و بعد با طناب 

وم معاون التّجار را توسط مرحوم اخوي به نراق فرستاده بودم و خودم در به درخت آویختند یعنی دار. شب قبل ملّا مرح

گشتم. ناگهان دیدم چند چهارباغ مشغول درو چیدن گندم بودم. ظهر شده بود و جهت نهار و رفع خستگی به خانه برمی

ع را فهمیدم و به طرف نفر محمد نصیر، میرزا علی، مش محمد علی و اسماعیل علی بابا به دستگیر بنده می آیند. موضو

کوه سیاه به طرف قله پشت عمارت برگشتم و گفتم هرگاه بیائید میزنم و دست به طرف چوب لباسم بردم . چون ششلول 

میداشتم ترسیدند و پیش نیامدند. فاصله پیدا کردم و از کوه باال رفتم و آنها برگشته به طرف دیگر رفتند و مشغول وظیفه 

ستادند مرحوم ملّا غالمرضا را با فرزندش آقا محمد علی آوردند و التزام گرفتند که هرگاه قلم به وجدانی خود شدند و فر

کاغذ بگذارد به همراهی ما چها چها (آشوب) خواهم کرد. از طرفی چون میدانستند مرحوم اخوي به نراق رفته است جهت 

و با فریاد بلند میگفتند بابی را بگیرید او فراراً به طرف اطّالع و کسب تکلیف چند نفر جلو راه نزدیک آسیا باال ده رفتند 

خانه عمّه رفت و در میان درخت ها از چشمشان پنهان شد تا به خانه مرحوم ملّا غالمرضا رسید. گفتم بنده در سر کوه 

نوحه زمزمه بودم، نزدیک غروب از کوه به طرف خانه ام پائین آمدم. از داخل باغ ها و باغچه دیدم مادرم به صداي 

https://www.30yaroon.com/jasb-6.html#_ftn1
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میخواند، پسرهایم کجائید که بدور خانه کشیک میکشند. باري خود را به مادرم رسانیدم پرسیدم سیف اهللا کجاست گفت 

رفته است و به خانه عمه او را فرستادم. به اتفاق محمدعلی ناصري آمدند. سه نفري باهم خوشحال و مطمئن شدیم سید 

د بیایند، کاري به کارشان ندارم. فهمیدیم میخواهند ما را گول بزند. مادرم محمد پدر غفاري ها آمد گفت شیخ میگوی

گفت خبري از آنها نداریم از پدرم و ضیاءاهللا جویا شدیم گفت به اتفاق عمو علی اکبر(استاد علی اکبر) توقیفند و مبلغی 

اشتند و مبلغ یکصد تومان پول نقد به جریمه مطالبه مینمایند. باري فرش هاي عروسی هر دو را به واران بردند و گرو گذ

مأمورین حکومت دادند و سه نفر، محمد علی و مرحوم سیف اهللا و بنده نویسنده یک قبضه تفنگ جهت احتیاط برداشتم 

و سفارش کردیم که تفنگ را در سوراخ جنی هاي سرچشمه میگذاریم. فردا زن ها بیایند تفنگ را زیر چادر بگیرند و به 

. یک عدد قوري برنجی، یک استکان، قدري قند و چاي و نان و پنیر و غیره در یک عدد توبره یعنی توشه دان خانه بیاورند

گذاردیم و از طرف مزرعه بید و به طرف کرمجکان و از کله قباد بزن شب به قم وارد و در ابرقو در پشتبام کاروانسرائی 

همراه مکاري ها پیاده در شب با صداي زیر و بم زنگ هاي  اطراق و نصف شب مکاري ها به طرف طهران حرکت میکردند.

شب و چهار روز وارد طهران  3چهارپاها، قاطر، یابو و االغ حقیقتاً از گیر دشمن به سالمت منزل به منزل رفته و طیّ 

منعقد شده  شدیم. به سراغ محفل روحانی رفتیم و در خانه مرحوم باقر اف چهارراه پهلوي و امیریه در زیر چادر محفل

بود. قضیّه را مشروحاً معروض داشتیم. در این موقع کودتا شده بود و شهر و تشکیالت دولت هنوز منظّم و صورتی به خود 

نگرفته بود. جناب ملّا بهرام اختر خاوري حضور داشتند و فرمودند شما چند روزي به قریه بخشاباد بروید و مشغول 

بخورید تا به شما خبر بدهیم. خودش راهنمائی کرد و به بخشاباد رفتیم و مشغول هندوانه جمع کردن شوید و هندوانه 

شدیم. در آن وقت اتومبیل وجود نداشت و با شتر بارها تا شهرها حمل میشد. روز ششم خبر دادند به شهر آمدم و به 

ود. بنده بلد نبودم بنویسم. محفل محفل روحانی رفتم. آنها صالح دیدند اقدام به شکایت به وزارت عدلیّه و وزارت کشور ش

دستور دادند آقاي نیّر همایون از احباي قمصر کاشان که عضو اداره مالیّه بودند، عریضه ها را نوشتند و به بنده دادند و 

ه راهنمائی کردند تا عریضه ها را به دوائر مربوطه دادم و رسید گرفتم و مطالبه جواب کردم. وزارت عدلیّه فوراً تلگراف ب

عدلیّه قم کرد و یک حکم کتبی هم به خودم دادند. وزارت کشور معطّل میکردند و تفره میرفتند و وقعی به شاکی نمی 

گذاشتند. چونکه لباس کار کشاورزي را پوشیده بودم، به منزل رفتم. وزیر کشور حاجی علی قلی خان بختیاري در خانه 

در خیابان اسالمبول، چهار راه الله زار و کوچه برلن دو درب دارد. پسر سپه ساالر خلعت پسري که حالیّه سینما است 
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چند نفر قراول تفنگ ها را به یکدیگر چاتمه زده و مواظب بودند کسی بی اجازه وارد خانه نشود. خودم را از میان تفنگ 

ارس نشسته بود. صدایم را ها و قراوالن به جلو اطاق وزیر کشور انداختم و فریاد زدم که وزیر متوجّه شد و جلوي درب 

شنید و مرا دید و به لهجه لري بلند که صدایش درشت بود گفت بَلَه بیا بََله بیاد. از نزد خودش یک نفر را فرستاد بنده را 

جلو درب اطاق نزدیک خودش آورد و سوال کرد چیست؟ عرض کردم عریضه شکایت کردم گفت از چه عرض شد؟ از 

زارتخانه بیا سفارش میکنم. فردا به وزارتخانه کشور رفتم. به حکومت قم تلگراف کردند و شیخ جاسبی. جواب گفت به و

یک پاکت هم به خودم دادند. در این وقت روانه بخشاباد شدم و دیدم محمد علی سرما خورده و تب و لرز میکند. یک 

م شود در قم باشد. در قم کوتاهی و نفوذ شب ماندم و مرحوم اخوي سیف اهللا را جهت تعقیب قضیّه فرستادم تا چنانچه الز

آخوندها مانع شد. محمد علی را سوار االغ کردم و براه قم حرکت کردیم. سه شب در راه بودیم تا وارد قم شدیم. 

محمدعلی را در کاروانسرا پیاده نموده و در اطاقی خالی از فرش خواباندیم و خودم بعد از رفع خستگی به عدلیّه و 

ه کردم. گفتند تلگراف وزارت که آمد به نایب حکومت جاسب نوشتیم که شیخ را حاضر کنند. فردا روز حکومت مراجع

نفر از معمرین کروگان را به قم وارد کرده و با جمعی سادات ولگرد و خدمه  30دیدم شیخ االسالم وارانی جمعی قریب به 

د و به عدلیّه آمدند و ادّعاهاي بی اساس میکردند. جواب به خانهاي آقایان ریخته اند و فریاد از دست ذبیح اهللا نمودن

شنیدند باید شیخ حسینعلی حاضر شود و جواب شکایات آقایان را بدهد. بعداً شما هر شکایتی دارید رسیدگی می نمائیم. 

س با دست رئیس عدلیه شیخ الممالک بود. حسن بال جلو آمد و گفت چون ذبیح اهللا به فرقم زده، چشمهایم کور شد. رئی

خود پلک چشمش را باال گرفت و گفت چشمهاي شما از طفولیت متراخم بود. استاد حسین نجار(پدر استاد عباس) جلو 

آمد و گفت چون بسرم زدند سرم شکسته اند. کاله از سرش برداشت و گفت در طفولیت سرت کچل بوده است. بعداً مریم 

ه اند. باالخره رئیس را منفصل نمود و گفت فایده ندارد. به شما گفتم عبّاس زوجه جواد هاشم آمد و گفت شوهرم را کشت

باید شیخ حسینعلی حاضر شود و جواب شکایات آقایان را بدهد و در آن وقت به شکایت هاي همگی رسیدگی میکنم. 

که جناب  وقتی که وارد قم شدیم به جاسب نزد پدرم نوشتم و محمد علی اکبر آمده بودند. در این موقع خبر رسید

حسنعلی درویش، پدر محمد علی و محمد مهدي(عم مدي) مرحوم شده است. چون مأمورین حکومت او را اذیت و جریمه 

نموده بودند، به محمد مهدي نوشتم که نعش او را به قم بیاورد اما قبول نکرد چونکه بعضی اوقات لَلِه هاي(جاپلوس) شیخ 

عمو علی اکبر(استاد علی اکبر) را در کوچه به تحریک شیخ االسالم فحش  بود و محمد علی از این جهت رنجید. مهدي

مذهبی داده بودند و ترسید و بهانه کرد که من به طهران میروم و جرمم را پس میگیرم و به طهران رفت و بی وفائی کرد 



58 
 

تا جرمش را پس گرفت و به  اما وجود پدرم فوق العاده مؤثر بود. عمو علی اکبر(استاد علی اکبر) در بخشاباد کار کرد

 جاسب باز گشت.

باري شیخ االسالم گفت من وکیل شیخ حسینعلی هستم. جواب گفتند شخصاً خودش باید حاضر شود و چنانچه حاضر 

نشود مأمور جلب او را روانه می کنم و خواستند مأمور جهت جلب او بفرستند. شیخ االسالم ملتزم شد چنانچه تا سه روز 

کند، مأمور جلب روانه کنند و به جاسب نوشت که موضوع از این قرار است. چون ابتداي مشروطه بود بسیار او را حاضر ن

نفر مذکور را به قم اعزام  2کار مشکل بود. باري شیخ به اتفاق مشهدي حسنعلی و آقاي زین العابدین تا ورجان آمدند و 

پائین بیاورید و بنویسید تا من بیایم. مشهدي حسنعلی به قم  نموده و سفارش کرد شما بروید ذبیح اهللا را از خر شیطان

وارد شدند و بنده را به داخل صحن حضرت معصومه لب ایوان منوچهرخان بردند. چهار ساعت تمام به موعضه و اندرز و 

ویم. باري تهدید از شیخ و تشویق به اینکه ما بد کردیم و اصالح کنید به جاسب که میرویم همه به حمام خودمان میر

بنده گفتم جناب مشهدي ما جهت حفظ آبروي شما و جلوگیري از حرکات سید عباس دست به اینکار زده ایم که به این 

خسارت و صدمات گرفتار شده ایم. حال مختارید بنویسید شیخ بیاید. نوشتند و شیخ از ورجان به قم و به خانه حاجی 

وراً به عدلیّه خبر داد که من آمدم و خودم رضایت حضرات را حاصل میکنم و کمال ورجانی در محله باغ پنبه وارد شد و ف

همه را صلح داده به جاسب میفرستم. باري در منزل حاجی کمال بعد از مذاکرات زیاد، قرار مصالحه داده شد و با افتخار و 

ان در خیابان باب همایون یک سربلندي به جاسب رفتیم و مدّتی تا شیخ زنده بود رفیق بودیم. حتی وقتی که در طهر

اطاق و یک صندوق خانه منزلش بود به احوال پرسیش رفتم. مریض بود ولی فوق العاده به من محبّت نمود ولکن فردا روز 

 مجدّداً به احوال پسیش رفتم، گفتند مرحوم شد و در دروازه خانی آباد مدفون شد و خدا رحمتش کند برب العباد

رکاري بود و از خرمن و محصول به غارت رفته بود منجمله در دشت پائین صیفی کاشته بودم و وقتی وارد شدیم فصل بذ

کدوهاي بزرگ داشت. کدوها را سیّد شنگول وارانی تریاکی با چاقو گرداگرد حلقه وار در آورده بود و تخمه هاي کدو را 

 بود که معلوم نشود و تمام پوسید.بیرون آورده بود به طوریکه کسی نفهمد پوست آن را به جایش قالب کرده 

باري گفتیم پس از اصالح در قم به اتفاق حضرات به جاسب رفتیم و رفیق بودیم تا اینکه شبی به در منزل دختر سید 

 به هرازجانی آقاي میرزا و ماشاءاهللا سید پسران. بردند را او لباس مقداري و رفتند ]2ماشاءاهللا هرازجانی زن ابراهیم خلیل[

د، دستگیر نموده و به هرازجان بردند و محبوس داشتن سوءظن که را نفر چند و آمدند شبانه کروگان به نفر چند قاتفا
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کردند. خبر به شیخ حسینعلی رسید و این عمل فوق العاده برایش گران آمد. جمعی با چوب و چماق به قریه هرازجان 

هم جزء آن افراد بودم. عاملین قضیه را هم مغلوالً به جهت خالص توقیف شدگان اعزام داشت و منجمله خود بنده 

کروگان جلب و فوراً به درخت بسته و چوب کرد. پدرانِ پسرها به شفاعت آمدند و آنها را هم بی احترامی و توبیخ کرد و به 

دّوله را مهمانی اي (نام یک ده) مأمور رسیدگی و اصالح کرد. معز الحکومت قم شکایت کردند. حکومت معزالدّولهء ازنوه

کرد و رشوه داد و به شکایت سادات هرازجان وقعی نگذاشت و پسران سید ماشاءاهللا و میرزاها شبانه به مشهد قالی رفتند 

و به ماشاءاهللا خان کاشی متوسّل و ملتمس شدند و تشویق و تحریص نمودند. در صورتی که چند سال از دزدي و 

رشان به جاسب نیامد چون مراقب بودیم. باري التماس و تشویق سیّد و ک نفی میگذشت ]3یاغیگري نایب حسین[

راهنمائی هاي آنها باعث شد که به جاسب آمدند و تمام کروگان را غارت کردند به طوري از قبل مذکور شد و در همان 

انه در اداره ارزاق دفتر خاطرات ذکر شده است. باري بعد از فوت مرحوم شیخ، بنده بوسیله سلطان یوسفخان رئیس خبازخ

اداره مربوطه منحل شد و بنده به جاسب جهت سرکشی رفتم و مراجعت نمودم و  1304مشغول کار شدم. فروردین 

دوباره مشغول اداره شدم و گرفتار عمل نابهنجار ظاهره عذاب باطنه رحمت شدم که شرحش از پیش گذشت. مغرضین 

. یکی از مواهب بیکران از صدها عنایات التحصی که در اثر دعاي مبارك بنده را به تهمت قتل شبان قمی گرفتار نمودند

که فرمودند در مقامات علیا دعا نمایم که هر آرزوئی تحقق یابد نصیب بنده شد که از لسان قاصر بنده از عهده شکرش 

نک به چشم بزنم یادم هست نمیتوانم برایم که بعد از هفتاد و پنج سال بدون اینکه در جائی یادداشت کرده باشم و یا عی

میباشد. تمام این مطالب از حافظه به نوك قلم می آید و در این صفحه نقش می بندد. حمداً هللا  1344که پنجم فروردین 

و شکراً هللا بلکه صد هزار شکر به دربار عظمتش سزاوار الحمداهللا من هذا النعمته المشکور و الموفور به حقّ رب غفور کلّ 

 ذنوب.

-- 
 .بود مغرض بینهایت مهاجر اهللا ذبیح عموي پسر قلی جعفر  ]1[
 .میباشد محبوبی حسین ارباب زن برادر خلیل ابراهیم  ]2[
 .بود آمده تاراج براي جاسب به 1290 سال در تقریبا حسین نایب   ]3[

 پینوشت ها:
 شمسی میباشد. 1267تولد ذبیح اهللا مهاجر سال 

 شمسی میباشد. 1284تولد امراهللا رزاقی سال 
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 شیخ عبدالمجید صدیق العلما راجع به

در جلد پنج مصابیح هدایت عکس مشارالیه و شرحی مطالعه کردم. به خاطر رسید در جاسب حضورشان مشرّف و آنچه 

سحرها زود برمی خواست و مشغول تالوت آیات و مناجات بود. دیدم و شنیدم در گنجینه خاطرات خود مذکور دارم. در 

مجذوبانه بعد از صرف صبحانه به گردش در باغ و بساتین زمزمه کنان به سرچشمه میرفت و بسیار شایق بود با اشخاص 

 خواند منجمله این شعر را :عالم باسواد صحبت کند. اغلب اوقات اشعار می

 زار خار بپاي گشتم گل عشق از بگفت بلبل                         زار دوشینه هنگام سحر از جانب گلزار

 زار شهناز کنی کی تا بینوا اي گفت برجستُ                        ناگه تذروي خوشنوا از دامن کُهسار زار

اتفاق به قریه زُر بهاتفاق برویم دهات سفال با اشخاص باسواد صحبت کنیم. الی آخر. یک روز به پدرم محمدتقی گفت به

رفتند با مأل ابوتراب آرانی پدربزرگ آقا رضا مهاجر مصاحبه مذهبی کردند. آشیخ ابوتراب مطالب تصدیق کرد ولکن اظهار 

اتفاق پدرم به قریه وسقونقان رفتند سیّدي بود نراقی سواد افتم. روز دیگر بهنمازم از نان خوردن میداشت پیشوا و پیش

 به و کشی بود با او مشغول صحبت تبلیغی شدند. در بین صحبت سید نسبت به امر مباركغلش تختخواندن داشت. ش

العاده عصبانی شده او را نفرین مرد و گفت انشاهللا ء توهین نمود. آقا شیخ عبدالمجید فوقعبدالبها حضرت و حضرت نام

آمدند. بعد از چند روز از جاسب تشریف بردند. خنّاق به گلویت بریزد و در این حال دست پدرم را گرفت و به کروگان 

کش در دندان کرده زنش به دستور دوستانش قدري گرد جهت اسکات درد به پاي طولی نکشید خبر آوردند سیّد تخت

دندانش ریختند و خفه شد و مرد. در طهران با جناب استاد ابراهیم عبودیّت مالقات و صحبت از شیخ عبدالمجید به میان 

ناب فرمودند چند روز در قمرود مهمان بودند عیالم طبق معمول رفت ماده گاو را بدوشد و شیر آن را بیاورد صرف آمد. ج

نمود. عیالم صدایش بلند شد و با چوب ماده صبحانه شود. جناب شیخ باالي ایوان قدم میزد و مناجات و مثنوي تالوت می

اي. جواب داد ن گفتم طلعت چه شده که این همه سروصدا را انداختهگاو را کتک میزد که آرام شود و شیرش را بدوشد. م

دهد. شیخ از باالي ایوان صدا زد خانم نیّتت را تغییر بده تا گاوت شیر بدهد. قریب ده دقیقه طول گاو شیرش را نمی

ذشته بود جواب گفت نکشیده بود که عیالم آمد توي اطاق و بادیه شیر مثل هر روزه به عیالم گفتم مگر چه از خاطرت گ

هاي آشیخ را نیت رود وقتی شنیدم صحبتدر پیش خود فکر کردم این مرد چند روز است اسباب زحمت است و نمی

 کردم خدایا گاوم شیرش را بدهد یک ماه دیگر بماند قدمش بچشم بعداً تا در خانه ما بود خیالم از جهت گاو راحت بود.

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/9352627
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/9352627
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 چنین مسطور است: 661الی  655جلد هشتم صفحه تاریخ جاسب نقل از کتاب ظهور الحق 

و در قریه جاسب که در بخش ششم نوشتیم در دور سابق عبدالوهاب کدخدا و محمدرضا سیف الشریعه به تهیج مالها 

نسبت به برادرشان محمدتقی و شوهر خواهرش مال غالمرضا نهایت تعرّض و تعدّي به عمل آوردند و نوبتی کتب و آیات 

ه قم نزد حاجی سید جواد مجتهد بردند و موجب مشقّات و بلیّات اهل بها شدند و حسب حکم کامران میرزا بدیعه را ب

نایب السلطنه مال غالمرضا را قرب سه سال در قم به زندان انداختند و فاطمه زوجه مؤمنه مال غالمرضا به عایدات رشتن 

ه طهران رفت و به مکتب داري پرداخت و بعد از چندي حسب پنبه با چرخ معاش به شوهر رساند تا از زندان خالص شد. ب

قا سید محمد و مال اي مانند آقا میر و آقا سیّد مهدي و آقا سیّد علی و آاالمر به وطن برگشته مشغول تبلیغ کرد و عدّه

ب و محمدرضا به العابدین مؤمن شدند. در اي دور باز عبدالوهااهللا و مشهدي حسنعلی و آقا زینمهدي و آقا سید حبیب

تقویت ملّاها به اذیت برخاستند تا اینکه با چند تن سواران دولتی شبانه به خانه ملّا غالمرضا ریخته با چون و ته تفنگ 

چندان بزدند و مجروح کردند که گمان هالك برده جسد را به قریه واران براي دفن نقل دادند و چون رمقی در او دیده 

و آقا میرزا نیز که همت تبلیغ نهاد مورد عناد گردید و سفري نیز به زیارت حضرت عبدالبهاء در  پاهایش را به کند نهادند

عکّا رسید از قلعه خودش نیز بدانجا کشیده کند و زنجیر نمودند و مال غالمرضا که به غایت ناتوانی افتاد با اخذ مبلغی 

طهران بردند و به خراسان فرستادند و او در آنجا خبر اشتغال جریمه رها ساختند و آقا میر را با پاي کند و سوار استر به 

آباد به بناي مشرق االذکار بشنید، بشتافت و ایّامی در آن مدینه مانده خشت و گِل براي بنا همی مؤمنین ساکن عشق

ه فرار پیش کشید آنگاه به جاسب عودت نمود ولی معاندین اهالی خواستند وي را با بیل و کلوخ هالك کنند ناچار را

و  گردید متوطّن شتافته طهران به مشورت حسب رفته بود روحانی محفل و مؤمنین مرکز که کروگان قریه به و گرفت

پس از این واقعه نایب الحکومه جاسب متعرّض مؤمنین کروگان شده مبالغی جریمه خواست و ناچار بر حسب مشورت در 

و به اتفاق آقامیر به وزارت عدلیه و وزارت داخله تظلّم نمودند و حکم  محفل به شماره نوزده تن روي به طهران نهادند

تلگرافی به عدم تعرّضشان براي حکومت قم رسید مسروراً به قم رفتند و در کاروانسرائی به خارج بلد اقامت کردند و آقامیر 

اکم آقامیر را از بیم آنکه در و مشهدي حسنعلی و محمدتقی با پسرش به قصد دارالحکومه گرد آمده عربده کشیدند و ح

جاسب کشته شود با تنی چند از گماشتگان حکومتی تا مسافتی بعید از بلد رسانده مأمور طهران ساخت و آقا میر بعد 

چندي در طهران درگذشت و به مقبره امام زاده معصوم مدفون گشت و عائله برقرار داشت و حکومت قم سه تن دیگر را 

ز چنگ معارضین به در برد روانه جاسب نمود و اهالی جاسب باز نسبت به مظلومین قیام بعد اوت و به معاونت گماشتگان ا
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کین نمودند و حسب حکم حاجی میرزا فخرالدین مجتهد کاشی و حاجی سید عبداهللا و حاجی سید صادق مجتهد قمی از 

ه ق به  1321مشقّت افتادند عاقبت سال دخول در گرمابه عمومی بازداشتند و چون مؤمنین براي استحمام و شستشو در 

اختصاص خود حمّامی ساختند و شیخ حسنعلی معاند چند تن از مستضعفین را اغفال کرده با جمعی به خانه مظلمین 

هجوم بردند که حمّام جدید را براندازند و محمدتقی و پسرش ضیاءاهللا چوب زده بر درختی بیاویختند و اثاث و اموال یغما 

 و گریختند طهران به بیابان از پیاده حسنعلی حاجی ابن محمدعلی با اهللاسیف و اهللا ذبیح نام به محمدتقی پسر دو  کردند

اهللا و محمدعلی به قم شتافتند و با وجود اقدامات شیخ حسنعلی با جماعتی از موده حکم از دولت گرفتند و ذبیحن تظلم

همراهانش با مساعدت حکومت قم به وطن رفتند و مأمون گشتند و طولی نکشید که فتنه طغیان نایب حسین کاشی و 

ج متعصّبین مورد تعرّض و غارت هر دو گروه واقع شدند و مقابله مقاتله با مأمورین دولت پیش آمد و مظلومین با تهیی

برخی دستگیر متجاوزین و مورد تیر و تفنگ مهاجمین گشتند و تقریب هفت سال را بدین منوال گذرانیدند و میرزا 

دات و االسالم و فخرالسانمودند و نوبتی شیخدرگذشت و در عین حال مالها نیز تعدّي و تجاوز می 1332غالمرضا در سال 

اهللا چوب زدند و حکومت وي را جریمه نمود و سبّ و لعن عمومی شروع شد و باالخره اعضاء محفل اسمعیل آقا به آقا ذبیح

روحانی به قم رفتند و معاندین نیز از عقب پی سپردند ولی به مساعدت برخی از سران سپاهی دفع ظلم کردند تا در سال 

اي سوار امنیه به امر اعتمادالدوله حاکم قم به جاسب ریخته ادات عدّهه ق حسب تحریک سید عباس فخرالس 1345

االسالم و جمعی از زن و مرد مظلوم را تحت توقیف و آزار گرفت و الجرم برخی شکایت به قم بردند و فخرالسادات و شیخ

اقبه به قم کشیدند و در حالیکه اهللا تحت المراهللا و الیاس نام مهر نعمتاهللا و ضیاءاهللا، پسران محمدتقی و نعمتذبیح

کردند تسلیم نظمیّه دادند و صمام نام رئیس نظمیه چون اعتنا به توقعات متعدّیانه انبوهی گرد آمده سبّ و لعن می

ظالمین نکرد اهالی قم دست از کار کشیده در صحن معصومه مجتمع شده فریاد برکشیدند که حاکم قم بابی است و 

اهللا مغلول کردند تا روز عاشورا رسید و مقرّر بود که جمع اهللا و ضیاءاهللا و نعمتغاي اهالی ذبیحباالخره براي تخفیف غو

 روز چون تا داد جاي مختفی محلّی به را آنان دانسته صمصام ولی بکشند را مظلومان و بریزند نظمیه به هازنسینه و  زن

دند چنانچه دو شاخه زیر غل براي رفع سنگینی گذاشته و از بو غل دچار چندي و کردند وارد نظمیه به باز گذشت مذکور

 رفته زندان به اهللا مجروح و خونین گشت و بعضی از نسوان مؤمنین با وجود ممانعت مأمورینشدّت مشقّت گردن ذبیح

قمی شده  چوپانان دچار هاپسته گردنه در رساندمی مصاریف پدر به که اهللاذبیح ابن اهللالطف و کردند شستشو لباس
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ه بود منع نمود تا اینکه سه تن از محبوسین مذکور بعد از سه ماه نرم همراخواستند وي را سر ببرند و مردي دل

اهللا را مأمورین امنیّه به طهران کشاندند و قریب یازده ماه به حبس ماند تا در عدلیه محاکمه کرده مستخلص شدند و ذبیح

اي بسیار از عنوان آثار کثیره حضرت عبدالبهاء خطاب به جاسب اسامی عدّهمظلومیّتش ثابت و مستخلص گشت و در 

 جناب و وضلعه جواد آقا جناب السعید، نجله و غالمرضا میرزا جناب جاسب هواهللا –بهائیان آنجا مذکور است از آن جمله 

اهللا و ابنه آقا سید آقاجان، جناب بحبی آمیرزا جناب هادي، میرزا آقا جناب و مسعود آسید و علی سیّد آقا و ابوالقاسم میر

اهللا و جناب محمد خلیل ابراهیم حسنعلی و ابنیه آقا محمدعلی و آقا مهدي، جناب مشهدي حسنعلی و ابنائه، فرج

العابدین و ابنه، آمحمد نصیر، جناب آمحمد تقی، جناب آمحمد حسین، جناب آعلی اکبر، غالمعلی اسمعیل، جناب زین

و آحسن، جناب آعلی اوالد مرحوم ابوالقاسم کاشانی، جناب مشهدي حسن سلمانی، جناب میر  جناب آغالمحسین

 ابوطالب و آسید عبداهللا، جناب آقامیر و اخیه آقا سیّد علی علیهم بهاءاهللا االبهی.

شکایت رعایاي جاسب از صمصام السلطان و کرم خان ده کردي به مجلس شوراي 

 ه.ق1333ملی سال 

 ضمیمه  نمره هاي قبل    1دوسیه  12کارتن     1309 ثبت کتاب نمره ملی مجلس شوراي 

خرداد  1برابر با ( 1333 سنه شهر جمادي االخر  27به تاریخ  

1293( 

 داخله جلیله وزارت 

هاي جمعی از رعایاي جاسب شرحی مبنی بر شکایت از بی عدالتی

آنها  صمصام السلطان و کرمخان ده کردي و مأخوذیهاي(گرفتاري)

از رعایا و نهیب و خسارات وارده از نایب حسین و محبوس نمودن 

چند نفر از رعایا در کاشان و مطالبه داشتن مبلغی براي استخالص آنها به مجلس اظهار داشته اند که مدتی است در این 

حبوسین آنها نشده است اند تا کنون قراري در استرداد وجوه مأخوذه و استخالص مباب به مقامات مقنه تشکیات نموده

ته به طوري که مقتضی میدانید آسایش و رفع مشکالت آنها را الب صحت صورت در و مالحظه لفا  سواد عرض حال آنها

 امضاء    فراهم نمایند در نتیحه مجلس را مطلع خواهند نمود.
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 مقام منیع هیئت وکالي محترم مجلس شوراي ملی شیداهللا ارکانه

عرضه داشت رعایاي جاسب پس از حرکت دادن هفتاد و سه نفر از قراء سبعه جاسب به حکم محمود خان صمصام 

السلطان و قوهِ ژاندارمري به سرکردگی کرمخان ده کردي بجهت نایب 

الحسین کاشی و گرفتن دویست و ده تومان پول از رعیت جاسب که 

ده و بقیه آن را بی قبض یکصد و شصت تومان آن را کرمخان قبضی دا

و کرمخان از کامون فرار نموده و به همراهی خلق کامون عده اي 

تفنگچی هاي جاسب را سوارهاي نایب حسین کاشی اسیر نموده و 

بعضی را هدف تیر نموده به کاشان برده اند و زنجیر و حبس نموده اند 

م و طهران بمدت پنج ماه است متظلم و متشکی از اعمال لذا عده اي موقتا از جاسب وارد قم شده و عده کثیري را در ق

محمود خان پنج هزار تومان مأخوضه او و گماشته گانش مینموده اند تماما در کلیه دوائر دولتی قم درباب اسیري هاي 

 کاشان و غارت نمودن چهار هزار تومان، تفنگ و قورخانه جاسبی که به جهت حفظ ناموس و جان خودشان تهیه نموده

بودند دیونی که کرمخان گرفته در این مدت مدید تظلم و عرض و عریضه به تهران تا کنون هیچیک از ادارات داد بسیاري 

مورد دولت بفریاد این رعیت بیچاره نرسیده و جوابی که به ماها میدهند آنست که در عمل نایب حسین و اسیري و تفنگ 

ه ما مربوط نیست و عریضه هاي عدیده هم به ادارات تهران عریضه کرده جاسبی و پولی که کرم خان گرفته بو قورخانه 

ایم و با اینکه شصت نفر از ما ها در تهران تظلم مینماییم و مینمایند هنوز جوابی نیامده کجا دولت و ادارت چیزي را که 

و خانه خرابی هاي رعیت، حاال نایب  ابدا بیاد نمیآورند رعیت بیچاره و اتباع آنها را چرا از این همه تظلمات و عریضه جات

کاشی چند نفر از اسیر هاي جاسب را که از جاسب بضرب شالق و چوب و زنجیر و حبس و شدت گرسنگی و تشنگی 

مشرف به موت شده اند یک نفر از نوکر هاي خودش بجاسب فرستاده و بقیه آنها را نگه داشته بعنوان گِرو که چهار صد 

د تومان پول مخارج در جاسب بروند بدهند بعد آنها را رها نمایند همین است نوپرستی همین تومان پول جریمه و یکص

است آزادي و تمدن حامیان دولت وطن خواهی و همین است طریقه دولت و رعیت پروري اگر دولت نیست و هرج و مرج 

چهار هزار تومان نوکر هاي دیوانی و هست پس چرا مالیات از ما ها میگیرند و هر هزار تومان مخارج و عوارض و جریمه 

آورند و اگر دولت هست پس چرا گوش بعرایض رعیت نمیدهند و بفریاد رعیت نمیرسند و اگر ادارات بر ما وارد می

 جاسب یایرعا تیشکا  
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میگویید حکم رفتن هر یک از طرف دولت بحضرات پس محمود خان که آنروز حاکم ماها بوده چرا حکم داد ژاندارم چرا 

راه انداخت و حکمی در دست کرمخان بود از کدام دولت بود که پول و تفنگ چی از ما ها گرفت  به ضرب شالق تفنگچی

 و نمیدهند ما به قبض  و اکثر اینها همه از طرف دولت بوده حاشا بغیرت او، او که حاال دیگر پولی که کرمخان گرفته

 جرم رفع و نمیگیرند پس او از را ها ما قورخانه و ها تفنگ و نمینمایند خالص حسین نایب چنگ از را ما هاي اسیري

ت یا بچنگال نیس نقلی رعیت ها هزار از نخورد بر دولت بغیرت اگر مینمایند مالیات مطالبه هم باز و نمیکنند حسین نایب

نایب حسین گرفتار و کشته شده و با گرسنگی خواهیم مرد، یا فرارا به قسمت دیگري خواهیم رفت راپورت عرض 

اییم یک نفر نوکر هاي نایب حسسین که به جاسب آمده راپورتی داده به نایب حسین که بیا به جاسب سواد آن مینم

 راپورت در جوف است یا دولت تفنگ به ما بدهند قبض میدهیم یا تکلیف ما ها را معلوم بفرمایند.

 عرایض کمیسیون 

  33 جمادي االخر  23

 

از بابت  یفرزند امراهللا خان رزاق یاکبر رزاق یعل يجاسب جناب آقا خیجاسب از محقق بزرگ تار ارونیس تیوب سا*

 .دینما یم یکُهَن شهر جاسب قدردان خیاز تار يساله و ارزشمند مربوط به قطره ا 105سند  نیا یبازخوان
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 ب ضیاءاهللا مهاجرجنا

ها بود. تقریباً دو سال قبل از صعود جمال مبارك در جناب ضیاءاهللا مهاجر، پسر سوم محمدتقی بزرگ خاندان مهاجري

کند. او صعود می 1357آید و چهار سال بعد از فتنه شمسی به دنیا می 1270سال 

رو و قد بلند و رشید بود. از همه برادرها بیشتر عمر کرد گو و خوشفردي بسیار بذله

پسر  7و با فاطمه نساء خانم دختر دائی علی اکبر ازدواج نمود و حاصل این ازدواج 

کند. در کروگان و احمد آباد اهللا در جوانی در جاسب فوت میبود که پسر اوّل بدیع

و علی نراقی و امیر شیرازي مشغول  محمدعلی ناصري لنگه) بیشتر به همراهنراق (ک

ها اجاره کرده بود، کار به کشاورزي بود. زمانی هم در مزرعه کوئه که از وسقونقانی

گفتند که اگر از لحاظ بدنی سالم در کار کشاورزي درجه یک بود. همه میکرد و می

  شد.بود، اعجوبه دوران می

 بسایت سیارونو قلم به جاسبی مهاجر ضیاءاهللا جناب خاطرات -1

سالگی در  90در سن نزدیک به  1977خاطرات شخصی و شفاهی جناب ضیاءاهللا مهاجر جاسبی در سال  -2

 شهر طوس

 نامه آقاي ضیاءاهللا مهاجر جاسبی به قلم ماهرخ رزاقی درخشندگان و امراهللا رزاقیاز زندگیمختصري  -3

 گان محل دفن ضیاء اهللا مهاجرگر جاوید گلستان وضعیت -4

 

 خاطرات جناب ضیاءاهللا مهاجر جاسبی به قلم وبسایت سیارون
  

پرسد که می اهللا مهاجرذبیحزا و برود نایب حسین کاشی، شرور معروف میگیرد که به جنگزمانی شیخ حسینعلی تصمیم 

اگر به اندازه کافی نفر در اختیارت بگذارم از پس این کار بر میائی؟ 

نفر دیگر از  70اهللا و کند و به همراه ضیاءاهللا و فرجاهللا قبول میذبیح

پوشیده که نایب حسین اهالی جاسب حاضر به نبرد میشوند و رخت رزم 

جنگ مغلوبه میشود را دستگیر کنند و به جاسب بیاورند. ولی از بخت بد 

 مھاجر اءهللایجناب ض   

 هللا مھاجر در جاسب اءیمنزل ض   
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شوند و نایب اهللا و بقیه دستگیر میاهللا در حالی که زخمی شده بود به همراه ضیاءاهللا و فرجنمایند و ذبیحاي فرار میو عدّه

آورد، به اهللا و ضیاءاهللا را تنبیه کند و گوش آنها را ببرد. وقتی چاقو را در میگیرد که با دست خود ذبیححسین تصمیم می

هاي محمدتقی هستند مجازات نکنید و او چون سابقه آشنائی با محمدتقی را داشته است، گویند که اینها بچهاو می

 شود.منصرف می

ضیاءاهللا با اینکه عیالوار بود و چندان وضع مالی خوبی نداشت در فضل و بخشش و دست و دلبازي معروف بود. زمانی 

 یک. کندمی تبعید جاسب به را لرها از نفري چند بود، کرده اسیر و داده شکست را آنها و رفته لرها جنگ به رضا شاه که

 و سر از بعد بعداً  و کردندمی زندگی ضیاءاهللا خانه در و مهمان سال چند براي همه هابچه و مادر با لر محمد نام به نفر

شود و ایشان به لرستان بر کند تا اینکه امور آرام میمان گرفتن، دشتون (دشت بان) شده و در کشاورزي کمک میسا

 گردد.می

در خوشروئی و مردم داري و تجارت و تعامل با مردم نمونه بود. معموالً چون راه رفتن برایش مشکل بود، سوار االغ میشد 

ایستاد تا آن شخص گرفته بود. وقتی کسی از دور پیدا میشد االغ خود به خود می و حتی االغ او هم آداب انسانی را یاد

 فهمید که چه وقت باید حرکت کند.شد، میبرسد و بعد از اینکه تعارف و احوالپرسی ضیاءاهللا تمام می

م والیتی خود قرار گرفته ضیاءاهللا بارها و بارها در کروگان و واران و هرازجان و وسقونقان مورد حمله و توهین و تحقیر ه

کردند که زدند، پیش خود فکر نمیکردند و او را کتک میبود. من نمیدانم که چطور توصیف نمایم. آنها که به او حمله می

اي بوئی از انسانیت برده باشد با او ظاهراً از یک پا علیل است و بدون عصا قادر به راه رفتن نیست. آیا هیچ انسانی اگر ذرّه

 کند؟و چوب به چنین شخصی حمله می سنگ

هیچ کس در جاسب به اندازه او کتک نخورد. نوکرهاي شیخ حسینعلی آنقدر او و پدرش را زدند و او را با پا از درخت 

رفت. آویزان کردند و کتک زدند که بیشتر از یک ماه در رختخواب قادر به حرکت نبود و صداي ناله او تا خانه همسایه می

را نیز همچون پدرش بعد از چوب کاري با یک پا از درخت آویزان کردند اینکار منجر به آن شد که از یک پا علیل  ضیاءاهللا

 شود و تا آخر عمر نتواند بدون عصا راه برود.

 ابهی ملکوت در چقدر و مقرب عبدالبهاء نزد در چقدر که دانی نمی که فرمایندحضرت عبدالبهاء در لوحی خطاب به او می

  .هستی عزیز
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 بواسطه جناب میرزا عبدالمجید فروغی

 جاسب

 جناب آقا علی اکبر، جناب آقا قاسم، جناب آقا ضیاءاهللا، جناب آقا محمّد علی علیهم بهاء اهللا االبهی

 هواهللا                                                                              

(چهار). اي یاران عزیز عبدالبهاء شکر کنید خدا را که تأسّی به حضرت اعلی روحی له الفداء و اقتدا به جمال مبارك نفسی 

و کتک ألحبّائه الفداء نمودید، جام بال نوشیدید و زهر اذیّت و جفا چشیدید به کمال روح و ریحان چوب و دگنک و ضرب 

نوش جان فرمودید هنیئاً مرئیاً این جام نهایت آرزوي خاصّان بود و این صهبا غایت خواهش اولیا ولی فیض اعظم و الطاف 

مبارك این تاج گرانبها را بر سر شما نهاد تا بدانید که چقدر مقرّبید و معزّز و یقین کنید که در ملکوت الهی عزیزید و در 

 ع ع             باوفا و علیکم البهاء االبهی.نزد عبدالبهاء یگانه دوست 

 

چقدر دوست داشت که داستان فداکاري و آزار و اذیت و استقامت و ایمان احباءاهللا نوشته شود و به خاطر سپرده شود و 

در یادها بماند. یک روز منزل ما بود و بعد از ذکر خاطرات به او گفتم که دوست 

د آمدارم که این خاطرات را بنویسم. براي چند روز از محله باال به محله پائین می

سال  10و باهم زیر درخت نشسته و با چه شور و شوقی براي من که بیشتر از 

ها مطالبی را براي یک کرد. چه کسی حوصله دارد که ساعتنداشتم، تعریف می

کنم که وقتی داستان کتک بچه بگوید و توضیح دهد. هیچ وقت فراموش نمی

ب و با خنده کرد چقدر جالخوردن خودش و استاد علی اکبر را تعریف می

 گفت ...می

ها بر اثر گردش روزگار و جابه جائی و در به دري از متأسفانه خیلی از آن نوشته

دسترس خارج شده و از بین رفته است و آنچه باقی مانده نیمه خاطرات است ولی داستان احباي جاسب، داستان احباي 

در مقیاس کوچکتر است. داستان تقابل حق و ناحق و جنگ خراسان و یزد و زنجان و تبریز و شهرها و دهات دیگر ایران 

 نور و ظلمت است.

 مھاجر و پدر خانمش تیھدا اءهللا،یض  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/284652945_orig.jpg


 

Page | 69 

اند که بال بکشند، افتد که گویا خلق شدهبیند یاد این بیان مبارك میانسان وقتی استقامت و شهامت آنها را می

 فرمایند:می

 کأنّک…مّ روحا لهمفوعزّتک یا الهی انّی متحیّر فیهم و ما ظهر منهم فی سبیل محبّتک فطوبی لهم ث"

 ."احدیّتک جمال لهم اظهرت و امرك روح فیهم القیت و لجذبک اصطفیتهم و لحبّک صنعتهم

پابرجا بودند. بیدي ها قرص و محکم بر ایمانشان نماد استقامت آنها است، مثل آن کوه هاي سر بفلک کشیده جاسبکوه

اي که اکثریت دورو و دروغگو و مکار دنبال منافع شخصی و راحتی دو روزه و نبودند که با هر بادي بلرزند. در میان جامعه

 هر که است کرده مبعوث را اشخاصی چه) اءاهللابه حضرت(مبارك جمال که دید باید به قول معروف قحط الرجال بود.

 از و بدهند انکار و تظاهر و تقیه به تن یا بگویند بد که نشدند حاضر ولی گذشتند جان از حتی و خریدند جان به را بالئی

 .بکشند دست خودشان ایمان

کنی یا کتک پرسیدند که توبه میکردند، جناب محمدعلی یزدان شناس را آوردند. از او وقتی ضیاءاهللا را چوب کاري می

 و روح جناب او به همه بعد به آن از بود شناس یزدان اسمش اینکه با و خورممی کتک ریحان و روح با گفت میخوري؟

چون ضیاءاهللا بسیار کم دیده شده و داستان فداکاري هم ايروحیه چنین با افرادي  خاتم تا آدم زمان از. گفتندمی ریحان

 معموال جائی ثبت نشده است.آنها نیز 

 اشرف به غذا، صرف از پس آخر روز. بود اهللاعین پسرش و عروس پیش گرگان شهر در ضیاءاهللا در سالهاي آخر عمر در

لی که نسبتاً شاد و خوشحال بود بعد از حا در و بکشم دراز کمی باید نیست خوب حالم اینکه مثل گویدمی عروسش خانم

 ن آفرین تسلیم کرد و داستان معروف مولوي را به تصویر کشید:دراز کشیدن جان به جا

 

 شاد خندان سر باخت در گل چو هم               پس در آن دم شد دراز و جان بداد

 احمد با احد پاك جان چو هم                               ماند آن خنده با او تا ابد

در میان  سال 80در طفولیت نادانان و گرگان جاسب به او حمله کردند و آثار آن حمله تا آخر عمر باقی بود. بیشتر از 

گرفت و تشنه بخونش بودند و در نهایت در قرار می آنها حمله مورد فصل چهار در همیشه و کرده زندگی گرگان انسان نما

گرگان رخت از این دنیا بربست و به جهان پنهان شتافت و در اعلی طبقات جنان مأوي و منزل گرفت. ولی باز گرگان 

و از دست بردار نبودند و حتی به مزار و مقبره او حمله کردند و آنچه امروز باقی مانده است داستان استقامت و فداکاري 
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نظیر او با مردم بود که براي نسلهاي بعدي و دوستان و بازماندگان سرمشق زندگی خودگذشتگی و خوشروئی و تعامل بی

 خواهد بود.

اند و با خانه او در جاسب به وسیله صادق علی حدادي و بعد پسرش عبدالعلی حدادي غصب شد و آن را تصاحب کرده

ها تقصیر ندارند، حجت اسالم ها و مراجع عظام در حوزه علمیه قم و مشهد بیچارهکنند این خیال راحت در آن زندگی می

اند که مال و جان و هستی بهائیان بر طبق اسالم عزیز حالل است. هرچه دارند بگیرید و ببرید و بخورید، و نجف فتوا داده

 مراجع از خیلی بین در که را اهللا عظماء بهجتفتواهاي آیت حاللتان باشد و نوش جانتان. براي نمونه میتوانید به بعضی از

علما جز ذهب " که فرمایندمی مبارك جمال وقتی که بدانید تا نمایید مطالعه شود،می یاد او از کامل عارف عنوان به

 که کسی آن کیست پرسندنمی خود از وقت هیچ اند،کرده غصب را احبا خانه. است بوده بجا چقدر ،]1[ "مذهبی ندارند

 این کسی چه است؟ کرده خانه این وارد را زیبائی این به آب جوي این کسی چه است؟ ساخته دل خون با را خانه این

اهم آورده است؟ چگونه تمام اینها مفت به دست ما رسیده است؟ اصالً مهم نیست، مهم این است فر مختلف وسائل همه

هایش را که خیالمان راحت است صاحب اصلی را که زدیم و فراري دادیم و آنجا فرستادیم که برگشتی ندارد. بچه و نوه

هم اعتراض کنند گوش اگر گوش من و ناله اگر  اگر و ندارند هم اعتراض ت◌ٴ شه دنیا پراکنده کردیم و جراهم به چهارگو

 ناله آنها، آنچه البته به جائی نرسد فریاد است.

ها را سوزاندند. هر کاري توانستند کردند. چه به جا گفته ها را خراب و بعضیها را تصاحب کردند و بعضیآري بعضی خانه

 مولوي:

 است تراولی چنین عاشق خانه                                     را اي پیل مست خوش بسوز این خانه

هاي احباء و مخصوصاً شهداء شدم. خانه عجیب محله این و جاسب وارد 57 فتنه و هولناك واقعه آن از بعد سال چهارده

که بعضی خراب و ویران و بعضی سوخته و از بین رفته و بعضی تصاحب و النه جغد شده را یک به یک از نزدیک دیدم. 

اماکنی که احبا مورد ضرب و شتم و آنجا که خون آنها بر خاك ریخته شده بود، از نزدیک زیارت کردم. حمام و مدرسه و 

وید را که به تل خاکی تبدیل شده بود، تماشاگر شدم و لوازم و وسائل کار و زندگی روزمره که هنوز در گوشه و گلستان جا

ها پراکنده و شکسته بود، از نزدیک دیدم و با حالت حزن و اندوه بسیار در ضمیر خیال و ظاهر نظاره گر وقایع کنار خانه

گر این بیان مبارك در خودگذشتگی احباء آفرین گفتم و از ته دل زمزمهحال و گذشته شدم و به استقامت و فداکاري و از 
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 فرمایند:کلمات عالیات شدم که می

 غافل خود غیر از را حزینم قلب که ترا میکنم ندا ساریست قلبم از حمرا دَمِ  و جاري خَدَّم از دموع که وقت این در..."

بتو در بندد زیرا که بسته  و شود مقطوع همه از تا نمائی  مشغول بخود و گردانی

تو هرگز نگسلد و مقبول تو هرگز مردود نشود سلطان است اگرچه محکوم عباد 

شود و منصور است اگرچه نفسی او را یاري ننماید و محبوب است اگرچه مردود 

 "باشد ...

 فرمایند:و همچنین می

فرمائی که رزایا و بالیا از مشرق ی که تو اي محبوب من مشاهده می...و به درست"

قضا ظاهر گشته و امطار قهر از جمیع جهات باریدن گرفت و اریاح حزن به 

شمار که در راه دوست نثار شد و چه سرهاي نامدار که بر دار مرتفع گشت و در آنی راحتی وزیدن آمد. بسی جانهاي بی

میسر نشد. کمند عشق تو سرهاي عارفان را بسته و تیر حبّ تو جگرهاي عاشقان را خسته.  دست نداد و در شبی عیشی

نه نسیمی  گذرد که آسایش مقطوع گشته و ابواب راحت مسدود شده نه نعیمی از نعمت ملک برداشتند وچهارده سنه می

ی. از هر وطنی مردود شدند و از هر از رحمت روح ادراك نمودند. گاهی در ذلّت حبس مبتال و گاهی در بادیه هجر مختف

هاي مستحکم که دیاري مطرود گشتند و از هر راحتی محروم ماندند. چه خَیطهاي محکم که گسسته شد و چه عروه

بهره ماندند. نعمتهاي ممالک به نقمتهاي مهالک تبدیل شد نصیب شدند و از هر قسمتی بیمقطوع گشت. از هر نصیبی بی

به مغارب خفا مختفی گردید و سراج ربوبیه در زجاج صدور مکتوم گشت و نار ازلیه در شجره سرّ و شمس مشارق الوهیه 

مستور ماند و لؤلؤ صمدیه در صدف غیب مخزون و مطلع الوهیه در حجاب قدس مکنون. دیگر قلم کجا تواند رقم زند و یا 

وارد شده و چه نازل گشته در آنی به مقر امنی بیان قدم بردارد و تو اي سید من و آقاي من مطلعی که به این عبد چه 

نیاسوده و زمانی بر مقعد عزي مستقر نگشته جز خون دل آبی نیاشامیده و جز قطعه کبد به طعامی مرزوق نشد. گاهی 

اسیر کفار و به شهرها سائر و گاهی به غل و زنجیر معاشر خاصه این ایام که هدف سهام فرقتین شده و محل انتقام حزبین 

 ]2[ "شته... گ

 ------                                                            
 141 صفحه ٬ایقان کتاب ]1[
  عالیات کلمات ]2[

 هللا مھاجر نیهللا، ع حیمس ت،یھدا اءهللا،یض  
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 شهر در سالگی 90 به نزدیک سن در 1977 سال در مهاجر ضیاءاهللا جناب خاطرات شخصی و شفاهی

 طوس

به در منزل ما آمد و ما را صدا  عروس آغالمرضا جواهر خانم خاطره اي دارم که باید تعریف کنم. یک روز صبح زودچند 

ام گفتیم چون شوهر عمهتند. ما به میرزا غالمرضا، عمو میزد که عمو را کش

بود. پدرم رفت و من هم با اینکه بچه بودم رفتم. در جلوي منزل آغالمرضا 

خون زیادي ریخته و یخ بسته شده بود. به داخل خانه رفتم دیدم مشهدي 

حسنعلی، زین العابدین و حاجی درویش و پدرم مشغول زخم بندي هستند. با 

ره به سر آغالمرضا زده بودند. مشهدي محمدرضا و عبدالوهاب عموهاي من غدا

بودند و آغالمرضا شوهر خواهرشان بود. آنها شبانه آمده بودند او را بکشند چون 

 بهائی بود و آنها مسلمان بودند.

من آنجا بودم که عبدالوهاب آمد نمد روي دوشش بود و قداره از زیر نمد پیدا 

و آغالمرضا را روي خر گذاشتند تا به قم ببرند. آقا میر وسقونقانی را هم گرفته بودند تا به واران ببرند.  بود. آنها آمدند

کرد. وقتی رسیدند دیدند مردنی است پس او را برگرداندند. در بین راه هم ملّا ابوالقاسم نامی بود که به او سنگ پرت می

 قمري 1300 سال. داشتند را آغالمرضا داشتند و شبانه قصد کشتنعبدالوهاب و مشهدي محمدرضا خیلی ضدیت بر امر 

 .بود منی 17 زنجیر زیر سال دو که بردند قم زندان به را آغالمرضا دولت طرف از شبانه دفعه یک

 عمه همین براي استند به عموي آقا جمال بدهند. خومی طالقبی را بود آغالمرضا خانم که خودشان خواهر امعمه خانواده

 به زندان در و میخرید سنگک نان یک میکرد ریسی چرخ. شد ماندگار آنجا و رفت قم به گُدار راه از نفر یک همراه شبانه

 .دادمی غذا آغالمرضا

ناقوس میخوانم و همه  لوح من گفتم. شدم خسته و ماندم زندان در سال 2 وقتی من میکرد، تعریف خودش آغالمرضا

 زندانیان هم پامنبریش را بکنید.

را خواندم و زندانیان همه گفتند. هیاهو در زندان بلند شد. زندانیها  سُبحانک یاهو یا مَن هُوَ هُو یا مَن لَیسَ اَحدٌ اِلّا هُو

روز فوت کرد. آغالمرضا را آزاد کردند و به طهران رفت و از  3این صدا را بلند کردند. حاکم قم اعتضادالدّوله بود. بعد از 

 مھاجر و فاطمھ نساء خانم اءهللایض  
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 اي برایش آماده نموده و مشغول کار شد.طرف محفل مغازه

پدرم میگفت چند نفر را دیدم که به وسیله آغالمرضا تصدیق کردند. به طهران رفتم و محفل روحانی را دیدیم و گفتیم 

یخواهد. اگر آغالمرضا نباشد، آنهایی که تصدیق کردند از بین میروند. این خواهد، آبیاري ماین درختی که کاشتید آب می

 بود که آغالمرضا به جاسب (کروگان) برگشت.

یک وقتی عموهایم عبدالوهاب و مشهدي محمدرضا به تحریک شیخ، پدرم را به هرازجان بردند و فلک کردند و کتک 

 زیادي زدند و خیلی اذیت کردند.

اند امّا از عموهایم یک نفر به نام نبیره و نوشره پدرم در تمام دنیا پراکنده 150اینجا هستم و حدود ساله هستم و  90من 

 عطا است. که او را نمیشناسم؟

 1289کرد این بود. آن روزها خواهر سید عبداهللا بهبهانی را داشت وقتی در سال واقعه دیگر که شیخ، احبا را اذیت می

هانی را کشتند، به همراه همسرش به طهران رفت و پول زیادي برداشت و به جاسب برگشت و شمسی که سید عبداهللا بهب

خواهم و تو هم مرا بخواه و بیا باهم میخواست ریاست نماید. به دنبال پدرم فرستاد و گفت محمد تقی من تو را می

کنم و مردم را ین کارها دخالت نمیخواهیم انجام دهیم. چون پدرم بهائی بود گفت من به اهمدست شویم و هرکاري می

کنم. بعد او با ما بد شد و چند نفر از بهائیان را ترساند و اذیت کرد و میرزا آقا را که مال بود از ده هرازجان به اذیت نمی

 کروگان آورد.

ر د را صیاد و تفنگچی نفر 7 و جاسب و نراق از را جمعی. نمایند توبه آنها تا آورد بهائیها نزد را او بود، آخوند میرزا آقا، 

اش جمع نموده بود و شام و نهار میداد تا مردم حمله نکنند و او را نکشند. اول از همه پدرم را با من دستگیر نمود و خانه

 به منزل سید عباس فخر، برادرزن دیگرش برد.

دیگر روي پایم نشست و شروع به چوب تا وارد خانه شدیم مرا خواباندند. حسن مال ابوالقاسم روي سرم نشست و یک نفر 

زدم. بعد زدن کردند. بعد از آن چوبکاري پاهایم را در کُند گذاشتند. بعد از همان چوبکاري پایم معیوب شد و لنگ می

  استاد علی اکبر پدر عبدالرّزاق را آوردند.

بزنند تا بعداً بین ما  چوب را بهائیها کردندمی روادا را بهائیان. بودند ایستاده ما دور نفر 100 تا 50. خواباندند هم را پدرم

 دوستی و اتحاد تمام شود و همینطور هم شد.

نصیر پدر خوشفکران و برادر فضل اهللا وجدانی بهائی بود. سید عبداهللا پدر آقا رضا امجدي بهائی بود و آنها را مجبور 
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ویزان کردند و با یک دست او را به باالي درخت نمودند تا ما را چوب بزنند. پدرم را با یک دست به درخت گردو آ

رفتم، زدند نزدیک استاد علی اکبر میکشیدند. با ترکه آنقدر زدند که از پاهایش خون میریخت. وقتیکه به من چوب می

 خورد.گفت عقب برو که چوبهایت به من میمی

در کُند گذاشتند. غروب شد. دیدیم آغالمرضا را  پدرم را با یک دست آویزان به درخت کردند بعد خواباندند و پاهایش را

دید و با عصا راه میرفت. چون احترام داشت او را اذیت نکردند ولی در عوض التزام(تعهد) از آوردند. چشمهایش خوب نمی

  او گرفتند که نباید قلم به کاغذ بگذاري و مطلبی براي اطراف بنویسی.

یکه محفل تشکیل شد، گفتند که مطلبی بنویسد و زمان و ترسیدندمی هایشامهن از بسیار داشت خوبی خط و قلم او چون

 گفته بود که من التزام دادم حاال من بیایم دوباره مطلبی بنویسم!

گفتند حاجی درویش پدر محمد علی را آوردند و چوبکاري کردند. و به او کتک زیادي زند او مشرف به موت شد ومدام می

خواهیم. گفتند محمد علی را بیاورید. که عنوان کردند محمد علی پسر حاجی خواهیم، محمد علی را میمحمد علی را می

تومان بدهید  100ند. حاجی درویش روز بعد صعود کرد. بعد به ما گفتند درویش و ذبیح اهللا و سیف اهللا به طهران رفته ا

ام براي احوالپرسی ما آمد. روز در کند آزار و اذیت دیده بودیم تا اینکه خانم آغالمرضا(فاطمه خانم) عمه 4تا آزاد شوید. 

نامی از ده واران بود و با پدرم  پدرم گفت بگوئید کسی بیاید ضمانت ما را بکند. کسی از ده کروگان نیامد. سید محمد

تومان را داد و ما را بیرون کردند. به خانه پدرم رفتیم و از همان موقع که پدرم از یک دست به  100دوست بود. آمد 

درخت آویزان بود و کتک خورده بود، باد فتق گرفت و مدّتی بستري بود و وصیتنامه نوشت. دفعه دیگر محمدرضا و 

آوردند و چوبکاري کردند. یک دسته بهائیها کتک خورده بودیم و یک دسته در حال کتک خوردن  پسرش علی اکبر را

 بودیم.

لوحی از حضرت عبدالبهاء آمد که اگر اتّحاد و دوستی نکنید بال نازل خواهد شد. این بود که باز گوش ندادند. گروه نایب 

با ساختن حمام ابن ابهر و دیگران آمدند دوستی و اتّحاد حسین کاشی آمد همه را غارت کرد و رفت. بعد از آن همزمان 

 برقرار کردند.

ساله بودم.  12این مورد را نگفتم، زمانیکه ذبیح اهللا و سیف اهللا و محمدعلی پسر حاجی درویش به طهران رفته بودند من 
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احترامی به خیالشان این بود که بی اش ببرید و کتک بزنید تا مادرش بیرون بیاید و پول بدهد. مرا حکم کردند به در خانه

 مادر من نمایند.

 اسم مادرتان چه بود؟ •

 آغا بگم.

 دختر چه کسی بود؟ •

 اصالتاً کاشی بود.

مان آنجا که سرپوشیده است، آوردند و خواباندند و شروع به کتک زدن کردند. مادرم را ندا دادند که بیاید مرا به در خانه

آیم. منوچهر کنم و بیرون نمیمادرم گفت اگر پسر من را بکشید من ترك این پسر را میپول بدهد و پسرش را آزاد کند. 

 خان نراقی آمد و دست روي پاهاي من گذاشت و نگذاشت بزنند.

آن روزها در مملکت هرج و مرج بود. محفل روحانی طهران به افرادي که به طهران رفته بودند گفته بودند به یاخچی آباد 

خواهند. در آنجا کار کنید تا اینکه امنیت برقرار گردد. آنها رفتند و آنجا کار کردند. بعداً از محفل روحانی میبروید. کارگر 

حکمی آمد که ذبیح اهللا به قم آمد و حکم را داد. شیخ حسینعلی را از جاسب خواستند و شیخ زیر حکم زد و نیامد و 

روید و جواب دهید. بعد از طرف حکومت قم براي شیخ حکمی هایش را به قم فرستاد و گفت شما بگروهی از رعیت

 فرستادند که با ذبیح اهللا صلح کنید.

 ما شنیده بودیم مادر شما همدانی بوده است؟ •

نه اصلیتشان کاشی بود. من فامیلهایم را دیده بودم همه اهل کاشان بودند و شیخی بودند. پدربزرگ من عبا دوز بوده است. 

 گفتند.دوختند. در همدان که رفتند یک دسته را باالسري میمرسوم بوده است و پارچه داشتند و عبا می آن روزها عبا خیلی

 پس پدربزرگ شما اصالتاً جاسبی بوده است؟ •

ها چهار صفه بوده است و خریده و مشغول نه اهل کاشان و شیخی بودند. او از کاشان به جاسب آمده بود و در آن موقع خانه

دختر داشته است. دخترش را آسید حسین که پدر سید عباس  2پسر و  3به کار شده است و ملک و امالك خریده است. 
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هاي عبدالوهاب گزیند. پسرهایش به نامرش را هم آغالمرضا بر مینماید و یک دختر دیگباشد، عروس خود میفخر می

 نماید.اش مطالبی را دیده و تصدیق میکدخدا و محمدرضا سیف الشریعه و پدرم محمدتقی بودند که پدرم در دوره بچگی

 نماید؟پدرتان به وسیله چه کسی تصدیق می •

رفتیم. با پدر و مادرم به حسینیه پاي منبر روضه خوانی میگفت بچه که بودم بوسیله آغالمرضا شوهر خواهرش. او می

مالجعفر باالي منبر موعظه میکرد که اي مردم زمان گریه گذشته است و امروز روز شادي است. قائم همین روزها ظاهر 

در میرزا هادي گفتند اینها چاوشان قائمند. این دو نفر شب را منزل پخواهد شد. دو نفر اسب سوار آمده بودند، مردم می

گفتند آن خانه متبرك است و زیارتگاه است. دو شب هم منزل مالجعفر ماندند. از واران وشتگان و دهات ماندند و می

دیگر براي تحقیق آمدند و تصدیق هم کردند. بعداً در دفترچه مالعلی دیدند که نوشته بود چاوشان قائم یکی مالحسین و 

 ) بوده است.دیگري (شرحش در تاریخ آمده است

 اي از حضرت عبدالبهاء به افتخارش آمد.پس از شهادت مالجعفر، زیارتنامه

گفتند جناب باب الباب به اینجا آمده است. بعداً در دوره ناصرالدین شاه که آن زمان خیلی از مردم تصدیق کردند و می

ند که ایمان داشتند اما کتمان عقیده بناي بابی کشی را گذاشتند، بعضی عقب نشینی کردند. در کروگان کسانی بود

  نمودند.

 چون بودم برده خود همراه را نراقی احمدخان. بودم رفته است، جاسب فرسخی سه در که احمدآباد به زراعت براي زمانی

با خود ببرم. شب در کروگان جار زدند که یک نفر را در راه  را امبچه و زن تا بودم آمده جاسب کروگان به. بود درو فصل

اند، همه جمع شوید. صبح جمعیّت زیادي از مسلمان و بهائی جمع شدند. در بین جمعیت به تحریک سید قم کشته

دارد. در نتیجه اهللا اطالع اهللا تازه از طهران آمده بود، گفتند ذبیحعباس فخر گفتند این کار بهائی ها بوده است. چون ذبیح

زل شیخ حسینعلی بردند و ما را کُند کردند. من گفتم من رعیت هستم و اهللا و الیاس و مرا گرفتند و به مناهللا و نعمتذبیح

ام را ببرم چون فصل درو است، اما گوش ندادند. پس از چوبکاري و فلک ما را تحویل مأمورین داده و به ام زن و بچهآمده

گفتند. تا اینکه وارد دادند و بد و بیراه میخواندند، فحش میارد قم شدیم، جمعیتی جلو آمده شعر میقم بردند. وقتی و

نظمیه شدیم. رئیس نظمیه داماد شیخ حسینعلی جاسبی بود. ما را در نظمیه نگه داشتند. دستبند زدند و به دادگاه قم 

ماه در زیر  4طالعی از این واقعه نداریم. باز ما را به نظمیه بردند. بردند. در دادگاه قم تحقیقات انجام دادند و دیدند که ما ا
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سال بگردن آغالمرضا در زندان قم بوده است. ما در زندان بودیم و وقتی شب شد  3تا  2منی که در حدود  17زنجیر 

روند اما ف زندان راه میاهللا گفت انگار چیزهایی اینجا راه میرود. چراغ موشی را روش کرد و دیدیم عقرب است که کذبیح

یکی از آنها هم ما را نیش نزد. ذبیح اهللا را خواستند تا به دادگاه ببرند. گفت من اطمینان ندارم از دادگاه بیرون بیایم. به 

 نظمیه آمدند و تحقیقات کردند.

داره، سینه زنان از پائین شهر در یکی از روزهاي محرّم زمانی که تقریبا بیست ساله بود دیدم که زنها با چوب و مردها با ق

هایمان بریزند و ما را بکشند. در آن موقع صمصام السلطنه ما را از زندان آمدند تا براي زیارت بروند. قصد داشتند به خانه

اگر روز از طهران حکم رسید که  6یا  5اش برد و ما را پنهان کرد و شب ما را در آنجا نگه داشت. تا بعد از به اندرونی خانه

ماه در زندان بودیم تا اینکه میرزا احمدخان نراقی  4لکه خون از دماغ اینها بیاید مسئولیتش با صمصام السلطنه است. ما 

ساعت باید تکلیفشان روشن شود و اگر  24از طهران آمد و به قم رفت. دادستان گفت اگر اینها تقصیر دارند، ظرف مدت 

یر زنجیر باشند. ما سه نفر را تبرئه نمود و مأمور آمد و ما را از قم بیرون کرد. ما به مقصر نیستند چرا باید در این مدّت ز

سر کارمان برگشتیم. حکومت دید که مسئولیت گردنش میماند پس ذبیح اهللا را در زندان قم نگه داشتند. مدّتی دیگر 

زندانی بود تا آزاد شد و در طهران ماند و کار ماند تا پرونده را به طهران منتقل کردند و ذبیح اهللا هم یکسال در طهران 

 پیدا نمود.

 

 نامه آقاي ضیاءاهللا مهاجر جاسبی به قلم ماهرخ رزاقی درخشندگان و امراهللا رزاقیمختصري از زندگی

شمسی از پدري جاسبی و مادري همدانی پا به عرصه وجود گذاشت. در جوانی  1275مرحوم ضیاءاهللا در حدود سالهاي 

تحمل مشقات زیاد نمود تا جائیکه در اثر غرض مذهبی یک پاي او را ناقص کرده بودند که 

شلید. با این وجود مردي خادم و فداکار بود. ایشان رفت و میتا آخر عمر به زحمت راه می

اوالد مؤمن و  6قاي علی اکبر فروغی ازدواج نمود و صاحب با فاطمه نساء خانم، دختر آ

اهللا و منوچهر شدند که هر یک اهللا، فیضاهللا، عیناهللا، مسیحهاي نصراهللا، هدایتخادم به نام

در اثر لیاقت و ایمان به زندگانی خوب و مرفه رسیدند. زمانیکه این فرزندان کوچک بودند، 

) نراق براي خدمت به امر جمال مبارك مهاجرت نمودند. این خانواده به کلنگه (احمدآباد

اهللا و حوریه خانم همسر ایشان، دختر آقاي عبدالرزاق رزاقی تقبل اي براي آنها نبود و برادر ایشان حبیبجائیکه مدرسه

 مھاجر اءهللایجناب ض   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/4194800-orig_orig.jpg
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ار پدر و مادر به ها براي مدرسه به جاسب بیایند و در خانه آنها زندگی کنند و هر چند وقت یکبار براي دیدکردند که بچه

 کلنگه بروند یا آنها بیایند. خداوند همه آنها را بیامرزد.

داري که در آنجا داشتند، مشغول ها بزرگ شدند، به جاسب برگشتند و به همان شغل کشاورزي و دامپس از سالها که بچه

ب و کار مشغول شدند و هر یک ها بزرگتر شدند و راهی طهران گردیدند و به دنبال تحصیل و کسشدند. به تدریج بچه

 الحمدهللا با ازدواج موفقیت آمیز بهائی به زندگی مرفه رسیدند و به نوبه خود صاحب اوالد زیادي شدند:

ماه در اصفهان که منزل  4. پسر اول نصراهللا بود که در فرودگاه شغل خوب مخابرات هواپیما را داشت و در زمان انقالب 1

 فرزند بود. 3ك سازي شد. ثمره ازدواجش و مأوي داشت، زندانی و پا

 ثمره و بود ساخته قزوین در سینما همچنین و میفرستاد ایران سراسر به و داشت سازي آنتن کارخانه که اهللاهدایت . 2

 .بود فرزند 3 ازدواجش

میکرد و خانمش اشرف خانم ،  زندگی خانواده با مهاجرتی محل در و داشت بزرگی کشاورزي گرگان در که اهللاعین. 3

فرزند بسیار باهوش و مؤمن و موفق هستند. او در آخر عمر به کانادا مهاجرت نمود  5باشد و داراي دختر امراهللا رزاقی می

 و در آنجا صعود نمود.

لی خود او در اوالد بود و خانمش دختر میرزا اسداهللا معتمدي بود. همسرش صعود نمود و 6اهللا معمار که داراي . مسیح4

 باشد.قید حیات می

 اهللا را وقتی سرباز بود، دیده بودم ولی اطالعی از زندگی او ندارم.. فیض5

باشد که سالها در اهواز در اداره بهداشت کار . منوچهر با دختر روحانی اصفهانی ازدواج نمود و داراي چند فرزند می6

 کنند.طهران زندگی می کرد و در ایام انقالب پاکسازي شد و اکنون درمی

کردند، اقامت داشت که در همان جا در . آقا ضیاءاهللا در اواخر زندگی، نزد پسر و عروس خود که در گرگان زندگی می7

زندگی نمود و در طهران صعود نمود.  1365صعود نمود و روحش به عالم باال پرواز نمود. خانم ایشان تا سال  1361سال 

 روحش شاد.

سرگذشت بسیار مختصر است و بنده که سالها از آنها دور بودم بیشتر از این در مورد زندگیشان نمیدانم ولی البته این 

 ام.اش برایتان بگویم، کم گفتههرچه از خوبی و مهربانی این دائی عزیز و خانواده
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ز خوردنی تا پتو و اجناس را بخاطر دارم که ایشان مرد پُرکار و زحمت کشی بود و کسب و کار و خرید و فروش همه نوع ا

فروخت. بسیار نظر بلند و با سخاوت بود. وقتی ما کوچک بودیم هر آورد و میداد و آن اجناس را از هر مکانی میانجام می

هاي مختلف پر کرده بود که ما را اطراف خودش جمع هاي خود را از جوز قند و آجیلآمد، جیبوقت به خانه ما می

 نمود.تقسیم می کرد و بین مامی

ها از قبیل پسته، مغز گردو، برگه زردآلو، تخمه هاي کوچک داشتیم، بهترین نوع خوراکیوقتی بزرگ شده بودیم و بچه

 خریدیم.آورد و با ارزان ترین قیمت میکدو، جوز قند را زمانیکه در طهران ساکن بودیم، برایمان می

هم باید خاطرات خود در مورد زندگی این عزیزان را بنویسند. در پایان از ها در این مورد زیاد است ولی دیگران خاطره

  آوري این خاطرات همراهی نمودند، صمیمانه متشکریم.همه کسانیکه در به وجود آوردن و جمع

 

 وضعیت گلستان جاوید گرگان محل دفن ضیاء اهللا مهاجر

سال است  30همانگونه که مالحظه می نمایید اینجا گلستان جاوید گرگان است و قسمت اعظم آن خالی است و حدود 

که به بهاییان اجازه دفن اجساد عزیزانشان را نمی دهند. متأسفانه 

اینجا به مخروبه اي تبدیل شده است با این حال همچنان احبا به 

این گلستان می آیند و دعا و مناجاتی براي ترقی ارواح کسانی که 

در این خاك خفته اند میخوانند اما همانطور که این فیلم گویاي آن 

بسیاري از قبور خراب شده اند و تابلوي بسیاري نیز برداشته است 

 1364شده است و معلوم نیست که آنها متعلق به چه کسانی بوده است. در فیلم تصویري از یک قبر متعلق به سال 

همینطور  مشاهده میشود و احتماال در همین قسمتها باید قبر جناب ضیاءاهللا مهاجري نیز باشد که در آن مدفون شده اند.

که میبینید اکثر قبرها تابلو ندارند. به هر حال روح همه این عزیزان، افرادي که در اینجا مدفون هستند شاد باشد و 

انشاءاهللا روزبروز این ارواح ترقی خواهند کرد و انشاءاهللا روزي هم برسد که بتوان از این مکان آنطور که شایسته است 

   استفاده نماییم.
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 ا حالت طفولیت از رضوانی اهللا سشم خاطرات

  شرحی از حال خودم از طفولیت تا این زمان

 وصّیت یا نصیحت                                                          

عزیزان دل و جانم فرزندان مهربانم ، مه لقا خانم و عطااهللا جان و 

آذردخت خانم و اقدس خانم و مهري خانم جانم فدایتان باد.الزم است 

که اگر بخواهید سرگذشت پدر خود را بدانید مختصري بنگارم. این 

قید شده در  207که در شناسنامه طورياللّه رضوانی بهبنده شمس

شمسی در کروگان جاسب متوّلد  1303مردادماه سال  ماه اسد یعنی

 شدم.

اش ترك پدرم شکراللّه رضوانی؛ بهائی مؤمن موقن که نماز و روزه

زیارتنامه  شد. بیشتر اوقات که وقت مقتضی بود قبل از نماز صبحنمی

 هم بنده. خواندمی نماز بعد و کردمی تالوت حفظ از را روضه مبارك

در ماه  کردم، حفظ را زیارتنامه ایشان مکّرر خواندن با طفولّیت در

دعاي ترانی  خواند که بیشترش را حفظ بودم.صیام وقت سحر، دعا می

 عبارت که نداشتیم بیشتر کتاب جلد چندین. داشت قدیمه سواد. آمدمی خوشم خیلی من که خواندمی طوري را یا الهی

 و ادعیّه شامل ايجزوه و حمد نراقی، کتابی به نام اخالق مصوّر و خطابات مبارکه ا مأل حاجی مثنوي حافظ، کتاب بود

 در که نفیس اشعارهاي بسیاري و الشهداء محبوب و الشهداء سلطان شهادت شرح و اعیاد اشعار قدما، از خطّی اشعاري

خواند و آیات قرآنی خیلی حفظ داشت می. دارم خاطر به را هااین که سلمی، نام به اسالمی کتب جلد دو و نمانده خاطرم

دانست و با همسایگان فهمیدم. پدرم تمثیل زیاد میبرد. ولی بنده چون طفل بودم خوب نمیکه در مکالماتش به کار می

وقت با همسایگان خانگی و ملکی کردند. ندیدم هیچد. در کار کشاورزي با او مشورت میکرخیلی خوب رفتار می

ترین اختالفی داشته و مشاجره کند یا اختالفی داشته باشد. سر کارش با خودش بود. و دوست داشت من بچه کوچک

 خوبی باشم.

 یشمس هللا رضوان یآقا   
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ما آمده بود. من از بس بازي کرده بودم خسته بودم و خوابیدم. سر من داد زد نخواب، یک شب پسر عمویم به خانه 

تربیت. پسر عمویم گفت خسته است بگذار بخوابد. گفت بی

 که کردمی نصیحت مرا صحرا در روزي. کندمی  عادت

 کنمنمی بد کار مخصوصآ که من گفتم. بکنی بد کار مبادا

 تشریح. نپسند دیگري به پسندينمی خود به چه هر گفت.

. بزن کتک هم تو بزند کتک را تو کسی است خوب اگر کرد

 که. بدزد هم تو بدزدد را ما از چیزي کسی است خوب اگر

این قبیل نصایح هزاردستان است. در تابستان کشاورزي  از

رفت. خودش کرد و زمستان براي کار به طهران میمی

ده به طهران رفته و برگشتم. چون قدیم در جاسب کسی که زمین از خودش کم و پنج سفر پیا گفت در عمرم بیستمی

کرد، مجبور بودند زمستان که آنجا خیلی برف و سرد است و بیکاري است به داشت درآمد تکافوي خرج زندگی را نمی

از جاسب تا قم پیاده  کرد. خود بنده هم در جوانی دو سفرخواستند چهارپا کرایه کنند صرف نمیطهران بیایند. اگر می

 کشید که پیاده چهار روز.آمدم و از قم به طهران. با اتوبوس از جاده قدیم چهار ساعت طول می

گونه اختالفی نداشتند. مادرم سکینه خانم، صبیّه استاد حسین نجّار با اینکه پدرم بهائی بود و مادرم مسلمان هیچ

داري نمونه، در نانوایی نمونه و در علم طبابت و داروهاي گیاهی ماهر. خانهمسلمانی مؤمنه و نمازخوان و در علم زندگی و 

معروف کدام طبیعتش گرم و کدام سرد یا خنک است و قولدانست، بههر یک از داروهاي گیاهی را خاصیتش را خوب می

ها طبابت و نست. براي مریضداها را خوب میپهلو و سرماخوردگی ساده و یا گریپ و امثالامراض از قبیل حصبه و سینه

 داد.اکثراً جوشانده گیاهی می

ها ریضی بدحالی به جاسب آوردند، زمستان بود. اکثراً بچهطوري بود که یک روز دکتر عادل خانی را که از نراق براي مبه

آقا شکراللّه . او بچّه را  ها را ببرید پیش زنها را بردند پیش دکتر عادل خانی. دکتر گفت بچّهها بچهشدند. خانممریض می

گرفت تا نبض را بسنجد. کرد. درجه تب که نبود. ابتدا نبض مریض را میطور معاینه میداند. مریض را اینبهتر از من می

دید و از گفتند بار دارد برفکی سفید یا زرد است. چشم مریض را میمعروف که میقولدید که بهبعد زبان مریض را می

شد.به کرد. مریض خوب میکرد. آن وقت طبابت دارویی گیاهی میاز همراه او وضع مزاجش را سئوال میحالت مریض 

 یشمس هللا رضوان یدرب منزل جناب آقا   
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 اش را آورد که مریض است.نبض دختر بچّه را گرفت.خاطر دارم روزي خانمی دختر چهارساله

هم بکن. جواب گفت کنی براي بچّه من رسد. مادر بچه اصرار کرده براي همه حکمت میگفت من چه بگویم عقلم نمی

بچّه شما بچّه من است مریض است. چون خیلی اصرار کرد،گفت قدري شیر خشت به آب بزن بهش بده خدا شفا بدهد. 

موقعی که رفت، به زبان خودمان گفتم ننه ، مثل همه باید بنفشه عنّاب سپستان و پر سیاوش بدهی. گفت مادر جان به 

 ردا بچّه مرد.میرد و فکسی نگویی این بچّه فردا می

و  خالصه با اینکه پدرم بهائی و مادرم مسلمان و هر یک در اداي مراسم مذهبی خود محکم بودند هیچ اختالفی نبود و زن

 و شوهري باید رفاقت مخصوص داشته باشند. غیراز زن گفت زن و شوهر بهشوهري نمونه بودند. پدرم همیشه به همه می

برد تعدادي گردو و خواهم. مرا به باالخانه میچیز خوردنی میگفتم مادر یکرفتم و میي میمن موقعی که کار نبود به باز

کرد مادر با کسی دعوا نکنی و فحش به بچّه کسی ندهی. به داد. سفارش میمشتی سنجد و برگ زردآلو و غیره به من می

رفتی سالم کن و پایت را جلوي کسی دراز نکن. ترها از جایت بلند شو. خانه کسی اگر ترها سالم کن و جلو بزرگبزرگ

 جلوي کسی نخواب.

دانستند. این نتیجه تربیت کردن در تربیت من چه پدر و مادرم خیلی مراقبت داشتند. همسایگان هم مرا بچّه خوبی می

هاي مرا به خانهها بود.مادرم پس از زایمان خیلی کم شیر بوده و آن روزها شیر خشک هم نبوده. مادرم مجبور بوده آن

ها عبارت بودند از شیرین خانم و عزیزه مردم ببرد و زنان دیگر اگر شیر بیش از بچّه خود داشته به من بدهند. و آن خانم

خانم زن مشهدي محمدعلی و جان جان خانم زن حاجی سید نظام و خانم آقا زن کربالیی سید حسن و بدیعه خانم که 

گفتند از شیر من بزرگ شدي و پسر من هستی. خدا همه را بیامرزد که مرا شیر به من میهمه را خدایشان بیامرزد. همه 

کرد شبی زمستان که برف زیاد آمده بود و دادند و از شیره جانشان جان گرفتم. مادرم خدایش هزار بار بیامرزد حکایت می

چون شیر گاو طبیعتش سرد است مریض دادم کردي. اگر شیر گاو به تو میآمد تو از گرسنگی گریه میباز هم می

شدي. ناچار شب تو را به خانه عزیزه خانم بردم .تو را شیر داد ساکت شدي. بغلت کردم در حالی که زمین پر از برف می

ها همه بسته بود دیدم دو گرگ جلو راهم ایستاده. از ترس بارید در وسط راه که زمستان بود درب خانهبود و به شدت می

ها به زمین خوردم که هر دو پر از برف شدیم. بدانید آن روز فقر زیاد هه دیگري فرار کردم و بچّه در بغل توي برفاز بیرا

 بود. دکتر نبود. دارو نبود. وسایل رفاهی نبود. شنیدن کی بود مانند دیدن.
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ود به نام دبستان شمس و خالصه با مختصري که از هزار یکی گفتم ، بزرگ شدم.مدرسه دولتی تازه به کروگان آمده ب

چهار کالس ابتدائی بود .مرا به مدرسه فرستادند تا کالس چهارم ابتدائی بیشتر نبود و نخواندم. پس از خاتمه چهار کالس 

کردیم چون کار چهارم ابتدائی بیشتر نبود و نخواندم. پس از خاتمه چهار کالس درسی نبود. به کمک پدر کشاورزي می

که در طوريشهر نبود. همه طهران با حومه (کرج، شهر ري ، قلهک، تجریش) بههم مثل حاال کالندیگر نبود. طهران 

شد مجبور خواندیم چهارصد هزار و کلیّه ایران پانزده میلیون جمعّیت داشت. پدرم کار کشاورزي که تمام میدبستان می

 گشت.رفت و عید بر میگکرد و مزد میبود به طهران بیاید. در خانی آباد و غیره کار می

ساله شمسی که بیست 1323ما در جاسب به زندگی و خانه و دامداري جزیی مشغول بودیم. بدین منوال گذشت تا سال 

شدم و برادرم مرحوم یداهللا که خدا بیامرزدش ، نمونه انسانیّت و دریایی از محبّت بود با خانم سلطان یزدانی که تمام 

 شیرهاي مادرش که حّق او بود و من خورده بودم ازدواج کرد.

ها به نام قربان علی که داخل یکی از همشهريمرا به سربازي بردند و از نراق به قم و از قم به طهران اعزام کردند. در قم 

گفتند کوزه و لیوان نجس داد و میمنطقه که از همه جا اعزام شده بودند ما را بهائی معرفی کرد. دیگر کسی آب به ما نمی

د اي که آب بخورکنی. یک سرباز اعزامی به نام عباس مهدوي که مسلمان هم بود دلش به حال من سوخت و به بهانهمی

کاري شروع شد. کوزه و لیوان را گرفت و به بنده آب داد. به او فحاّشی کردند که کوزه و لیوان را نجس کردي و دعوا کتک

کوزه افتاد و شکست. مأمورین حوزه آمده و جلوگیري کردند. گفتند کوزه شکسته باید پولش را بدهد. آقاي مهدوي پول 

 پول کوزه را بدهم آقاي مهدوي قبول نکرد.کوزه که هشت ریال بود داد. بنده خواستم 

خالصه از قم با قطار به طهران اعزام شدیم و از منطقه طهران نزدیک بهارستان به پادگان قصر اعزام شدیم و مشغول 

آموزشی سربازي.آن سال هنوز پس از جنگ دوم جهانی دوم هنوز قواي متفقین در ایران بود. پس از یک سال خدمت 

 ر آذربایجان به پشتیبانی خارجی آذربایجان را ازحزب دموکرات د

                                                                                                         اي تشکیل دادند.ایران جدا و دولت جداگانه

آباد نرسیده شریف قزوین به و اعزام ایجانآذرب به کردن امن و گرفتن پس براي کردیممی خدمت آن در ما که 27 هنگ

ها مانع حرکت ما شدند. در زمستان سرد و برفی یک ماه مانده و ناچار به طهران مراجعت کردیم. سپس ما را از قواي روس

راهی دیگر اعزام که پس از گذشتن از تنگه خار قواي خارجی مانع شد. سپس مجدد به طهران مراجعت و سپس ما را از 

 دیگر اعزام کردند.راه 
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شد ما سوار کامیون ارتشی در میدان قیام طهران عازم مأموریت جنگی و که سال تحویل می 1325در موقع سال تحویل 

هاي دشتی به نام چپتو وارد از طریق قم ، اراك، مالیر، همدان، کرمانشاه، سنندج، دیوان درّه با ماندن یک شب در برف

 شهر سقّز شدیم.

رود، البته آنجا دیگر به اصطالح خط گفتند به آذربایجان میشمسی ما را به طرف شمالی که می 1325یبهشت روز اول ارد

شد. پس از مقداري طی مسافت کرده گروهی طلیعه تعدادي افراد مسلح دیدند و سرخ و خط مقدم جبهه محسوب می

شد. چون دشمن سنگر ارتفاعات را داشت و گردان را حکم تفرقه و پیش روي دادند که جنگ و تیراندازي شروع می

افکن و تانک و ادوات مجهزي نبود ما شکست خوردیم و سه قسمت از سربازان ما شهید و وسایل امروزي هواپیمایی بمب

 نشینی و فرار خود را به سقّز رساندیم.چهارم به صورت عقبدستگیر و یک

جا به کمک برج یا نان و قوا سنگر گرفتیم. وارد شهر شویم و همانها و سنگربندي بود و نگذاشت ما در اطراف سقّز برج

هم براي مصلحت گذاشته بودند و چون روزها براي هوشیاري سربازها از آمد یک تانک خراب آنشب باران میهمه

با خنجر  برد وکند و سر میدادند که چطور دشمن شما را غافلگیر میهایی میغافلگیري دشمن در شب فرماندهان درس

خورده و روحیه خود را باخته بودند به محض شنیدن صدایی و یا شبهی کند. سربازها که در جنگ شکستچه ها می

 مشغول تیراندازي شده و تا صبح که روشن شود تیراندازي ادامه داشت.

 یکهاي تاربارید و در سنگر زیر باران بودیم و شبها باران میشب بهار بود و مرتب شب 18مدت 

ها مداوم بود. ناچار ما را به داخل شهر سقّز آوردند و چون یک سربازخانه کوچکی داشت که آمد و تیراندازي شبباران می

قابل استفاده نبود ما را در مساجد سقّز منزل دادند. مدتی در خانه کوچک داخل شهر بودیم. گردان دوم هنگ را به بانه 

جزو آن و شکست خورده و روحیه باخته بودیم اوایل مردادماه ما را به سربازخانه  برده بودند. تتمّه گردان سوم که ما

مهرماه بود و عوض براي ما از طهران نیرو نیامده بود و سربازهاي خود  15کرمانشاه آوردند. چون خدمت ما که آخر آن 

. با رسیدن عوض به طهران آمدیم و پس از کرمانشاه در مأموریت بودند ما را اضافه تا اول آذرماه در کرمانشاه نگه داشتند

 آباد آمدم.چند روز ورقه خاتمه خدمت به ما دادند. به خانی

چون برادرم آقاي امینی مدت چهارده سال که در طهران بود مادرش را ندیده بود ، گفتم چهارده سال است مادر را 

آیم. براي هایم را با ارباب بکنم میزي صبر کن من حساباي. بیا برویم گفت چند رواي. پدر آمده طهران او را دیدهندیده
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 اینکه کار خیري کرده باشم ماندم که او را ببرم تا اواخر آذر که بیستم بود باهم رفتیم جاسب.

گدازد. ام داغش جگرش را میمتأسفانه و بدبختانه نهم بود که مادر به صعود و به جوار رحمت الهی پرواز کرده بود. تا زنده

واستم به طهران برگردم. آقاي امینی فرمود مادر به رحمت الهی بپیوسته. پدر دلشکسته است بمان. بعدها بیا طهران. خ

 ناچار تحت تأثیر قرار گرفته ماندم. زمستان بودیم.

مریضی  1326شروع مشغول زراعت بودیم در کرمانشاه که بودم مرض ماالریا گرفته بودم و تابستان سال  1326سال 

تی کشیدم. دکتر بهبهانی دوست فروغی نراقی به جاسب آمده بود. مرا نزد ایشان بردند. گفت یک آمپول به او تزریق سخ

شود. یک آمپول به بازوي من تزریق کرد مثل جیرجیرك در موقع تزریق کنم اگر در موقع تزریق صدا کند خوب میمی

سی روز خوردم و خوب شدم. شنیدم عمّه بدیعه مادر خانم  شود. سی عدد کپسول به من دادداد. گفت خوب میصدا می

گفت جوان است مادر ندارد خوب ازش مواظبت کن. این خدابیامرز دلسوزانه از من مواظبت کرد تا خوب شدم سلطان می

از محبّت در ولی باز مثل اینکه روزگار با ما قهر کرده و بناي ناسازگاري داشت ، برادرم یداهللا که خدایش بیامرزد دریاي 

گونه مریضی با تب همراه با یبوست است. دکتر محمد شکوهی را اثر سرماخوردگی پاییزي مریض شد و تب کرد. این

برایش آوردیم. او به جاي داروهاي جوشاندنی نمک سولفات دو سود که آن زمان معمول بود، داد به مریض سرماخورده 

 عود کرد. داغی بر داغ دیگر افزوده شد و دیگر توان ماندن نماند.اش برونشیت مزمن بود و او صدار که سینهتب

براي کار به طهران آمدم زمستان کار کردم. پدر پیرمرد دلشکسته، زن و جوان مرده، در جاسب بودند. عید شد ناچار به 

زن در جوانی بیدامن چون خانم سلطان و جاسب آمدم. روزگار سر ناسازگاري داشت. در یک خانه خانمی عفیفه و پاك

شد. صالح اندیشان و خیر رفت تکلیف فرزندش مهلقا چه مییک خانه درست نبود. اگر خان سلطان به خانه مادر می

زن باشم و نه او، که به امیدي به این خانه آمده برود. در خواهان چنان صالح دیدند که ما باهم ازدواج کنیم، نه بنده بی

بود. آن سال مجدداً پاییز به  1327خدا چنین خواسته و ازدواج ما هفتم فروردین هر صورت ازدواج صورت گرفت و 

طهران آمدم. سه ماه در طهران کار کردم. خبر آوردند که در جاسب شلوغ شده و اختالف مذهبی است. با استاد احمد و 

هاي رسیدیم همه مسلمانکردیم عازم جاسب شدیم. به قم که شوهر همشیره و چند نفر دیگر که در طهران کار می

کروگان به قم آمده با کوله باري از تهمت و افترا که از حضرت آیت اللّه بروجردي فتواي قتل بگیرند. آیت اله بروجردي 

گذارند ما اذان بگوییم و ها جویا شد. اظهار داشتند بهائیان نمیها را به حضور طلبیده و از احوال آنچند نفر از کبار آن

خواهند حسینیه و مساجد ما را نیم. فرمودند نه اگر شما نمازخوان باشید به شما کاري ندارند. گفتند بهاییان مینماز بخوا
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دانم. یک عده ها را میکنند آنها حسینیه و مساجد شما را خراب نمیالقدس بسازند. فرمودند نه آنخراب کنند حظیرة

ها اقوامید. ازدواج کردید زمین و خانه و همه چیز د بکنند. شما همه با آنتواننکمی در اقلّیت هستند و این کارها را نمی

 باهم شریک هستید. بروید باهم سازش کنید.

شد درج کرده. چون از این راه گونه اتهامات که ذکر شد تا بسیاري از نارواها را در روزنامه استوار که در قم منتشر میاین

وسیله عامه مردم بهائیان اذیت شوند و خودشان در قم با حریک مردم پرداختند که بهاند در اطراف به تبه جایی نرسیده

اند که بهائیان را ها را سپردهعلماي دیگر متوسل شدند. ما با ماشین اتوبوس به دلیجان آمدیم و خبر نداشتیم که دلیجان

مري او را از چنگشان درآورده به اداره ژاندارمري خواستند عبدالحسین یزدانی را بکشند و ژاندارها میاذیت کنند. دلیجانی

الحفظ با اتوبوس به قم فرستاده و بار مغز بادام او را در مغازه حاجی عزیز اللّه محمدي به امانت و از اداره او را تحت

 گذاشته.

گذاشتیم و استاد احمد آمد خانه پیاده شدیم. جمع زیادي جمع بودند. بارمان را از اتوبوس پایین ما از اتوبوس مقابل قهوه

کنند. گفتم اینجا ژاندارمري دارد. با ذبیح اللّه ناصري مشغول اللّه تو اینجا نایست. برو برایت دارند توطئه میو گفت شمس

 اللّه هرچه زودتر بروید نمانید خطرناك است.صحبت بودیم مجدد استاد احمد آمد و گفت با ذبیح

اللّه گفت خوب برویم. از شد. ذبیحآورم. هوا تاریک میاثاث دارم. گفت تو برو من بارت را می همه بار وتوانم اینگفتم نمی

خیابان داخل یک کوچه شدیم. ذبیح اللّه بلد بود. شبانه به مزرعه احمدآباد که تقریبی یک فرسنگی دلیجان است به منزل 

 آقاي ناصري ماندیم.

را کرایه کرده که بارها را شبانه به جاسب یا احمدآباد بیاورد.از دلیجان که هایش استاد احمد یک دلیجان را دیده االغ

 از را بارها بالفاصله هم او. هستند بابی هااین بريمی را هااین بار چرا کندمی صدا دور راه از  آیند یک دلیجانیبیرون می

گذارد و خود به اله رضوانی می حبیب بار پهلوي را رضوانی اللّه حبیب احمد استاد. گرددمی بر و اندازدمی زمین بر االغ بار

گوید ما سر کرایه باهم توافق نداشتیم چون دبّه کرد و ما گردد. دوستی در کنار دلیجان داشته به او میدلیجان بر می

برد. شب هم ود میآید و استاد احمد به حبیب اله و بارها را به منزل خقبول نکردیم بار ما را زمین انداخت. دوستش می

گوید این رفیقت دیگر داخل اتاق فهمد حبیب اللّه بهائی است به استاد احمد میکند و صبح که شد میخیلی احترام می

 نیاید.
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صبح آقاي ناصري پدر ذبیح اللّه یکی از همسایگان خود که مسلمان بود دیده سفارش کرد از احمدآباد به دلیجان رفته و 

وسیله از معرکه جان سالم به در بردیم. این اختالف با کشش زیاد در بارها به احمدآباد آورد. ما بدیناستاد احمد را با 

کردند. سال شمسی دائم مردم دهات را تحریک می 1334دار ماند تا سال وسیله اولیاء امور اصالح شد ولی ریشهادارات به

ها یعنی کروگانی ها از یان در ماه رمضان سخنرانی کرد، آنواسطه فرستنده رادیو علیه بهائکه آقاي فلسفی به 1334

 شدند درگیر دولتی انتظامی مأمورین با قتل روز.کردند قیام و بنديدسته عزاداري اسم به بهائیان علیه کرده استفاده وقت 

 .شد صلح طلباصالح ترهابزرگ وسیلهبه و انجامید هوایی تیراندازي به کار و

ه کاشان نمودم در مراجعت از کاشان در سر راه قریه کُلِجار که مسافرین ب سفري یک ضروري کار انجام براي سال درهمان

خوانی بود و هم زمان با تمام شدن تعزیه اتوبوس وارد خواستند پیاده شوند نزدیک ایستگاه ماشین میدان و تعزیهآنجا می

گفت بارهاي مسافرین جاسبی که باالي ماشین است باید در کُلِجار شد.هم اتوبوس توقف کرد و هم راننده به شاگردش 

شود. به ما گفت خودتان هم کمک گردنه پیاده شوند به داخل اتوبوس بگذار که شب است راحت باشیم چون آنجا نمی

 بگذارید.گفت خودتان بارها را داخل داد و میکنید بارها را داخل اتوبوس بگذارید.شاگردش رفته باال بارها را پایین می

ناگفته نماند که دو نفر کُلِجاري قبالً داخل اتوبوس براي بهائی بودن و به منزل بهائی رفتن باهم دعوا کردند و خودشان به 

کاري و دعوا کردند.در این راه عبدالحسین یزدانی که بهائی بود شناختند و به اذیت و آزار همدیگر فحش

روم داخل اتوبوس شما کمک کن بارها را عد و خطرناك دید گفت رضوانی میپرداختند.عبدالحسین چون اوضاع را نامسا

ها شناختند که ما باهم هستیم و من هم بهائی هستم و اذیت و آزار بنده داخل بگذار.به داخل اتوبوس رفت و کُلِجاري

گ نیست گفت چکار پرداختند. یک گونی خامه یعنی رنگ قالی از عبدالحسین نبود به عبدالحسین گفتم یک گونی رن

ها اطراف اتوبوس را گرفته و کشند. شب است و کسی که دادرس نیست. کُلِجاريها امشب ما را میکنم پایین نرو. این

خواستند از راننده که ما را پیاده کند. راننده هر چه گفت چرا کردند و میکردند.شیشه ماشین را باز میفحاّشی می

 دادند.بنده خدا هستند، گوش نمیها هم کنید، اینطور میاین

من به راننده گفتم آقاي راننده یک گونی رنگ هم از ما نیست. راننده مرد خوبی بود.به شاگردش گفت برو پایین گونی 

ها را ببین چطور شده. مسافرین کُلِجار نبرده باشند. شاگردش رفت گونی رنگ را پیدا کرد و گفت بیایید رنگ را رنگ این

اهللا تو برو گونی رنگ را اهللا و مسلمان بود گفتیم سیفتوانستیم بیرون برویم به رفیقمان که به نام سیفما که نمیبردارید. 

اهللا که بیش از ما ترسیده اهللا بیا. سیفاهللا بیا. سیفگفتند سیفاهللا را شنیدند به صداي بلند میها که اسم سیفبردار. آن
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اهللا ما نیستیم گفتند بیا گونی را اهللا منم فرمایشی دارید. چون دیدند سیفس گفت سیفبود آمد رو پلّه اتوبوس و با تر

 بردار.

گفت مسافر ها را پیاده کن. راننده میگفتند اینها اتوبوس را محاصره کرده و به راننده میرفت گونی را آورد ولی کُلِجاري

د که از جلو اتوبوس کنار روند گوش ندادند. باالخره ناچار شد توانم برایم مسئولیت دارد. راننده هرچه بوق زمنند نمی

 گویم اگر کسی زیر برود تقصیر من نیست.کنم میخودش آمد درب اتوبوس و گفت من حرکت می

ها فرار کرد و ما جان سالم به در بردیم. با بوق زدن ممتد ماشین را به حرکت درآورد و با عقب و جلو رفتن از دست آن

منان در کمین و اذیت و آزار ما بودند. ما را تحریم کار کردند و از هر نوع معامله و خریدوفروش تحریم کردند. همیشه دش

اي که ما خرید آمدند قم از کسبهدر هرگونه اذیت و آزار کوتاهی نکردند. در دشت، در آب، در همسایگی. حتی می

ها گفته بود این حرف پوچ چیه؟ من شناخت به آنا که ما را میهها ندهید. یکی از قمیگفتند جنس به اینکردیم میمی

آید اول بپرسم دینت چیست که اگر بهائی بود جنس ندهم. ادامه داشت تا سال دانم هرکس از در مغازه میمغازه دارم نمی

کردند. مأمورین که طلبان بناي اذیّت و آزار گذاشته از هیچ فرصتی کوتاهی نکه انقالب اسالمی شروع شد و فرصت 1356

جهت شکایت چند نفر که حساب بعدش را نکرده و از طهران شکایت کرده بودند جهت رسیدگی آمده بودند. در اول ورود 

به ده چون جمعیّت داخل مسجد بوده سر زده و دیدند روي یک مقوا نوشته شده مسلّح شوید. ما را هم راجع به آن 

ند ما را هم براي بازجویی از اوضاع و احوال احضار کردند با اینکه شخصاً به مأمورین ها مورد اذیت و آزارشکایت که بهائی

خواهیم باهم زندگی کنیم گوش ندادند و چند نفر را به دلیجان بردند. ها اقوام و همسایه هستم میتذکّر دادم که با این

ترها که نگسار و خساراتی وارد آوردند. به بزرگها جوانان و نوجوانان را تحریک و خانه مرا سهمان وقت به تحریک بعضی

 برند.ها فرمان ما را نمیدادند انقالب شده جوانکردي جواب میمراجعه می

آور و هاي شرمحرمتیدر شب شام غریبان دسته عزادار آمده به خانه ما ریخته با سنگ و لگد به درب و دیوار خانه و بی

که مهمان تازه واردم دختر عمویم رضوان خانم و همسرم هر دو از ترس طوريان، بهشعار بهائی کروگان یا مرگ یا مسلم

پریده قادر به حرف زدن نبودند. ادامه دادند تا حاجی مصطفی قربانی با مهمانش حاجی سیدرضا از به زمین افتاده رنگ

ترتیبی توانستند پس از نیم ساعت دسته کنید و به هر طور میها چه کردند که اینخانه بیرون آمده و گفتند این بیچاره

اي جوانان و نوجوانان که زیاد بودند ریخته خانه ما سنگ به اصطالح عزادار را از اطراف خانه ما پراکنده کنند. بار دیگر عدّه
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ام الهریختند و با فحش و هیاهو که این دفعه دختر خهاي نیم کیلویی به خانه ما میسار کرده ما که حریف نبودیم سنگ

ها را پراکنده کردند. مسلمان بود با کمک یک زن مسلمان دیگر که خانمی نترس و شجاع بود آمده به هر ترتیبی بود آن

 اهللا اسماعیلی بود رفع مزاحمت شد.ام و آن خانم که اصلش نراقی و زوجه رحمتوسیله دختر خالهبه

به کروگان آمده و با جوانان کروگان باهم اوّل در محله باال تا  واوباش از قریه زُر جاسباي اراذلدفعه چهارم که عدّه

توانسته اذیت و آزار نموده آمده درب خانه ما را کنده و به شدّت خانه را سنگ سار کردند. موقعی که از اتاق آمدم بیرون 

د، برداشتم، درب را سپر دادند درب کنده روي زمین داخل خانه بوبارید. فریاد زدم نکنید. گوش نمیبه شدّت سنگ می

کردم که دو مرتبه سر جایش بگذارم. سنگی سخت به پایم خورد. کوچه بیاید. باالي بام خانه خودشان رفت و با دادوبیداد 

 پرانی شد.کردن به جوانان زر رفع سنگ

شدند به بس اذیت می کنم. افراد بهائی ازاگر بخواهم شرح کاملی بنویسم کتابی قطور است و فقط به ذکر آخر بسنده می

اند. من چون زمستان شده بود اکثراً خانه بودم و ها امشب همه رفتهستوه آمده. یک روز صبح خواهرم گفت بقیه بهائی

ها انبار کاه ها خانهکردم. ناگفته نماند که در تابستان با اینکه مواظب بودیم شبخودم را با خواندن کتاب سرگرم می

 اهللا ناصري را آتش زدند که به کلی سوخت.فتحعبدالحسین یزدانی و 

آیند رفتم خوابیدم. صبح شده بود استاد شوهر من خودم که شام تا صبح کشیک کشیدم دم صبح گفتم حاال دیگر نمی

همشیره که آب جوي کرده بود، صدا زد شمس اهللا در خانه سوخت. آمدم دیدم درب خانه سوخته و خانه دیگر درب 

ند که انبار ناصري هم سوخته. عدّه زیادي آنجا تماشاچی بودند. یک نفر روحانی به نام حاجی یحیی انصاري ندارد. خبر داد

ها آمده بود. آخر کار بود گفت سطل بیاورید آب بریزیم خاموش کنیم. انبار طوري سوخته بود که سقف هم سوخته با زري

ام درب ندارد. اند و خانهدرب خانه مرا هم امشب سوزاندهو خراب شده بود. گفتم اینکه سوخته دیگر چی خاموش کنی. 

 گفت این کار جوانان است.

دهند اي بنویسید. شما را تنها راه نمیاهللا خمینی را راضی نیست. شما عریضهگفتم نه این کار مسلمانان است. گفت آیت

کند. رسانم راضی نیست جلوگیري میمی رویم. من هم جریان را به عرضمن از ارادتمندان امام خمینی هستم باهم می

اي نوشتیم. همه گفتند خوب است. بعد خود حاجی یحیی انصاري آمد منزل عبداهللا جمع شدیم. گفتند بنویس. عریضه

اسماعیلی که جمع بودیم. نامه را خواند و گفت خیلی خوب است. حاال یک نفر فهمیده همراه من بیاورد که حرفش را 

وید. آن موقع خیلی خطرناك بود و در واقع از بس که هر یک به سهم خود زجر کشیده و کسی روحیه بفهمد چیز بدي نگ
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و یاراي حرف زدن نداشت. حاجی اصرار داشت اگر کسی از خودتان نباشد ناچار قرعه فال به نام من دیوانه زدند. عذر 

 ام درب ندارد و امنیّت ندارد.آوردم خانه

گذارم کشیک بکشد. در هر صورت با حاجی انصاري و عبداهللا اسماعیلی و اطراف خانه میحاجی گفت من چهار پاسدار 

پرویز صادقی ابتدا به قریه زر رفتیم. حاجی انصاري مهمان بود. کبابی فراوانی ساخته بودند. حاجی انصاري اصرار کرد. 

دانیم. قصّاب ما همیشه را نجس نمی خورید. گفتم چرا ما کسیخوریم. پرسید شما ذبح اسالمی نمیگفتم ناهار نمی

ها سوار شده به قم رفتیم سواري که از زريمسلمان است. حاال اعصابم خراب است. ناهار خوردند ما نخوردیم. با ماشین

اهللا وقت گرفته. برویم شرفیاب منزل حاجی انصاري. خودش رفت بیرون و برگشت و گفت از حسین آقا نوه حضرت آیت

 شویم.

فتند حاال فرماندار اصفهان حضور است صبر کنید. بعداً بلندگو اعالم کرد مالقات تمام شد. برگشتیم و منزل رفتیم گ

خواندیم. گفتم ما نماز جماعت ها مشغول به نماز جماعت شدند و به ما گفتند نماز نمیحاجی شام مختصري خوردیم و آن

جوار طور است. رفت از اتاق همرا بلدي. برایش خواندم که این شود. گفت قضایشخوانیم. گفت قضا مینداریم. فرادا می

دانی. گفت اش کتاب گنجینه حدود و احکام را آورد و گفت درست خواندي. گفتم حاجی آقا خودت که میخانهکتاب

 وقت خواستم ببینم بلدي یا نه. شبی خوابیدیم و صبح از خانه بیرون و برگشت. گفت از حاج احمد آقا پسر آیت اهللا

 ام بیایید برویم. گفت چاقوگرفته

خوان رستم است. اهللا بود. به من گفت اینجا هفتاي که منزل حضرت آیتیا وسائل فلزّي همراهت نباشد. رفتیم سر کوچه

این پاسدارها هم همه طلبه هستند. دو طرف کوچه پاسدار مسلّح بود. خودش داخل شد و قبالً به من گفته بود من از 

هاي جاسب را تعریف کرده بود. خالصه مندان آیت اهللا خمینی هستم و شرح زندانی و گرفتاري و فرارش به زر و کوهارادت

شناختند. رفت طولی نکشید با حاج احمد آقا آمدند. حاج احمد آقا به پاسدارها گفت داخل کوچه شد و پاسدارها او را می

 ندارد.هرکه را این حاج آقا نشان داد داخل شود مانعی 

با معرفی حاج آقا انصاري وارد کوچه شدیم. از چند پست گذشتیم. ما را به منزل شمالی کوچه بردند و با یک استکان 

چاي پذیرایی شدیم . سپس ما را به منزل مقابل که جنوبی بود بردند. میزي بود و چهار نفر روحانی اطرافش جالس بودند 

 ها حتی کاله را بازرسی کردند. اجازه ورود به اتاق مالقات دادند.لباس دو نفر شخصی جهان پهلوان کامالً از ما
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اهللا جالس شد. بنده جلو رفتم و بوس شدند و حاجی انصاري در دست چپ بغل آیتوارد شدیم روحانیون زیاد بودند. دست

اي آوردم خدمتتان. یضهسالم کردم مؤدب نشستم و نامه را از بغل بیرون آورده تقدیم کردم. گفت چیه؟ عرض کردم عر

گرفت و از پاکت درآورد و قسمتی از آن را آهسته خواند ولی تمام نکردند و گفت بهائی دین نیست، مذهب نیست، یک 

هایی این شخص نوشته هر حزب سیاسی است، اینکه یکجا گفته نائب امامم یکجا گفته امامم یکجا چیز دیگر این کتاب

ویسد. عرض شد حاج آقا ما حزب سیاسی نیستیم سه پشت بهائی هستیم. فرمود اگر حزب تواند بهترش را بناي میطلبه

اي. ایم. فرمود شما هم گول خوردهسیاسی نیستید چرا رؤساي شما فرار کردند رفتند آمریکا. عرض کردم ما که نرفته

خص هر کاري بکند مورد عرض شد تکلیف ما چیست؟ عریضه را که در دستش بود به حاجی انصاري داد و گفت این ش

 تأیید من است.

خواست مرا رئیس دادگاه اهللا خمینی میحاجی انصاري که این وسط گیر افتاده بوده چون قبالً به خود من گفته بود آیت

کند قبول نکردم. اشاره کرد برویم. اجازه خواست و خارج شدیم. به حاجی انصاري عرض کردم اختیار با شما شد. گفت 

اهللا شریعت مداري. اهللا خمینی بود. گفتم برویم پیش آیتدیق به اجتهاد ندارم حق فتوا ندارم و این لطف آیتمن چون تص

کنیم. قبول اهللا گلپایگانی. گفتم شما برو هر فتوایی داد ما قبول میجواب گفت او را دیگر قبولش ندارند. برویم پیش آیت

گر به دام افتاده و دو نفر که مواظب ما بودند ما را به منزل گلپایگانی نکرد و گفت بیایید به گوش خودتان بشنوید. دی

بردند و فراري هم دیگر ممکن نبود. از جان گذشته رفتیم و در منزل گلپایگانی دو اتاق بزرگ مملو از علماء بود. اکثراً 

 شناختند.حاجی انصاري را می

اهللا گلپایگانی گفت تا اینکه آیتحق ما و مقدّسات ما می سؤال از ما کردند. معرفی کرد هرکس هرچه دلش خواست در

حال را بدون کم و زیاد بیان کرد. گفت من چون مجتهد وارد شد. همه برخاستند احترام کردند. حاجی انصاري شرح

فرمایید. گفت بهائی مالش حالل خونش حالل ناموس و همه چیزش حالل است. عرض کردم حضرت نیستم چه امر می

هاتان را آتش بزنید اسالم را بدنام هاي ما را همه آتش زدند. جواب گفت این دستور محفل اسرائیل است شما خانهخانهآقا 

اهللا خمینی گفته بود این هم همه را تکرار کرد و گفت اگر شما و خودتان را مظلوم قلمداد کنید. و چیزهایی که آیت

 شهاده بگویید کسی به شما کار ندارد.

اهللا گوییم و بلد هم نیستیم. گفت چیز بدي نیست. اشهد ان ال اله اال اهللا اشهد ان محمداً رسولتم ما شهاده نمیبنده گف

اهللا. گفتم این را که همه بهائیان قبول دارند. گفت اگر قبول دارید بگویید. البتّه جان ارزشی ندارد و بعداً اشهد ان علی ولی
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 نده به عقل ناقصم دیدم این شهاده مخالف معتقدات بهائی نیست گفتیم.این فتوا شامل دیگران هم میشد. ب

ها نداشته باشید. ما با حاجی انصاري به جاسب ها خدا را قبول دارند کاري به اینبه حاجی انصاري گفت برو آنجا و بگو این

تیم. قاصد فرستاد رفتم. گفت من برگشتیم و شب حاجی انصاري به منبر رفت. چند دفعه با بلندگو ما را احضار کردند نرف

کاري نداشتم خواستم جریان این مسافرت را پیش خودتان بگویم که خودتان ببینید کم و زیاد نگفتم. همه را بدون کم و 

 ها کاري نداشته باشید.ها خدا را قبول دارند به آناهللا گلپایگانی فرموده اینزیاد شرح داد و گفت آیت

ها دست به رفت. اذیّت و آزار کمتر شد ولی آتش زیر خاکستر بود. مردم با ما خوب نبودند. بعضی ما آمدیم منزل و او هم

فروش امالك و اثاثیه زدند و نوراهللا اسماعیلی هم که مقاومت نکرده و مسلمان شدند. تا تابستان بود و خرمن پاك 

اي جمع بودند. سالم کردم. آن هد بیا. رفتم. عدهخواکردم که قاصد آمد، آقا در منزل عبداهللا اسماعیلی شما را میمی

روحانی گفت آقاي رضوانی این آقایان به شما اطمینان ندارند شما یک چیزي به خط خودتان بنویسید و عکس بدهید 

ها مرجع تقلیدشان را قبول دارند فرموده کسی به ما ها خاطر جمع باشند. جواب گفتم حاج آقا اگر اینبراي قم که این

شان زیاد است و هر کدام هر روز از ما نامه و عکس خواهند خواست و ها عدّهاري نداشته باشد اگر او را قبول ندارند اینک

 از منزل خارج شدم.

ها را کشت کردیم. احبّا بناي به آمدن طهران کردند. به هر کدام گفتم نروید و اینجا را ترك نکنید پاییز شد و پاییز زمین

 گردم.ام و بر میارید. حتّی به آقاي جمالی و آقا یداهللا التماس کردم. آقاي جمالی گفت من کشت کردهمرا تنها نگذ

ها را کود شیمیایی بدهم. در دشت شنیدم شعار زمستان بنده و خانم تنها بودیم. عید شد. یک روز رفتم دست جو و گندم

هاي دادند غیر من کسی نیست. گفت چرا با بچهر بهائی میدهند. آمدم از خواهرم پرسیدم شعار مرگ بمرگ بر بهائی می

گویند کتکشان زدند و فرار کردند. روز دیگر عطااهللا پسرم براي ها بودند. میاند با آنعبداهللا اسماعیلی که از طهران آمده

 )23دیدن عید من و مادرش آمد. ناراحت بود که من(

گفتم شما مادر را به بهانه مریضی به طهران ببرید. اینجا خیلی ناامن و بد  سالم کردم حتی شوهرعمه هم جواب نداد. به او

خواهی برو. حال سیزده عید ها را مشک بزنیم. گفتم ماست نمیخواهیم این ماستاست. خانم خدایش بیامرزد گفت می

 بود. عطااهللا مادرش را به طهران آورد.
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هاي ماست را اطراف ها را مشک بزنم. گفت کار شما نیست. دیگروز دیگر رفتم به خواهرم گفتم بیا کمک من این ماست 

کرسی بگذار گرم شود. به شهربانو دختر خاله هم بگو کمکت 

ها را تنها به هزار زحمت زنیم. ماستها را میکند. ما مشک

 اطراف کرسی گذاشتم.

صدا زد. پسر حاجی مصطفی همسایه بود. گفت حاج آقا  یکی

گوید بیا با شما کار دارد. رفتم. ماشاءاهللا نصرالهی منزل ما می

گفتم بفرمایید. گفت این خانه مادرزنت که در محله باال داري 

یا به من بفروش یا بده اجاره. گفتم خانه مال من نیست. مال 

نویسم ها میمن به آنورثه است و نیم دانگ مال خانم است، 

 کنیم.هرطور وکالت دادند عمل می

یکی در خانه حاج مصطفی صدا زد رضوانی اینجاست. گفتند آري. گفت بیا. رفتم دیدم حاجی مصطفی حسینی است. 

خواستند به خانه بریزند ولی چون گفتند خواهرش مریض است بروید بیاوریدش. میدان برایت انقالب در گفت مردم می

اهللا روي؟ گفتم در خانه را ببندم. دیدم حاج سیفب کردند حواست باشد. رفتم. درب خانه را ببندم. گفت کجا میانقال

 گوید کجایی مردم با تو کار دارند.صادقی داخل منزل می

هاي رفتم دیدم میدان مملو از جمعیّت و چون براي سیزده به در و عروسی یک نفر از طهران هم دعوت شده اکثراً جوان

کرد که باغ شناسم و آن طرف میدان یک عده به آقاي جمالی که همان شب آمده بود مشاجره میطهرانی که نمی

شود. چون مرا در وسط دیدند داد باغ را صاحبش فروخته به من مربوط نمیاي. جواب میاي و باعث اختالف شدهفروخته

 شدند که امروز باید آدم کشته شود.نعره میرضا به من پرداختند و شکراهللا صادقی و برادرش علی

کنیم. یا نامه و گویید باغ فروخته من که چیزي نفروختم. گفتند تو را امروز تکلیف معلوم میگفتم آقاي جمالی را می

ام رسیم. جواب گفتم من که اینجا عکس ندارم بدهم و خودم که نمردهدهی که مسلمانی یا حاال حسابت را میعکس می

وچهار ساعت مهلت به من دادند و مرخّصم کردند. آمدم منزل. دیدم خواهرم با روم قم. بیستمرضا نامه ببرد. خودم میغال

 کنند. گفتند صبحانه خوردي؟ گفتم نه. گفتند یک چیزي بخور. گفتم باشد.زنند و گریه میدخترخاله مشک می

دارند. گفت ما با آقا یداهللا همراه احمد قربانی فرستادیم ما برمی ها دوربین دارند عکس ازبه منزل جمالی آمدم و گفتم این

 )اریاز اغ یرضوان یوھمسرش شھربانو (دختر خالھ آقا یمانده عل  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1682468170_orig.jpg
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که بیاید. کشتمان را به او واگذار کنیم. آمدم منزل و دیگر از منزل بیرون نیامدم و شب به خانه خواهرم رفتم و گفتم براي 

تو باشد. من بروم خانم را  انبارها دست ها ودو روز گاو مرا بدوشید و االغم را کاه و آب دهید. این دسته کلید خانه و اتاق

 بیاورم تنها نباشم.

کرد ناخواسته مجبور شد کلیدها را قبول کند. التماس کرد زود که گریه میاو هم که ترس کشتن مرا داشت درحالی

نجا بود. گفت برو اهللا آبرگرد. خداحافظی کردم. صبح زود از خانه بیرون آمدم. از بیراهه آمدم. ایستگاه اتوبوس حاجی سیف

اهللا فروغی را برده قم و به زودتر تکلیف را روشن کن. گفتم خوب. اتوبوس آمد سوار شدم. دیدم حاجی ماشاءاهللا که رحمت

کرد. به قم رسیدیم آورد و مرا موعظه میقول خودش مسلمان کرده بود صندلی پشت سر من نشست و سرش را جلو می

م. یکی از ملّاکین و گروگان به نام کاشفی بود. حاجی ماشاءاهللا رفت با او سالم و علیک و از اتوبوس توي گاراژ پیاده شدی

 چاپلوسی کرد. من از گاراژ خارج شده و او نفهمید.

خواند و از به درب منزل حاجی انصاري رفتم. زنگ زدم. گوشی را یک طلبه به نام تشکري برداشت که پیش او درس می

از ترسی که بگوید نیست گفتم آقاي تشکري من رضوانی جاسبی هستم. اگر حاج آقا انصاري  کرد.اش مواظبت میخانه

گیر آمد دم در. سالم کردم. تعارف منزل کرد. گفتم تشریف دارند بگو عرضی دارد. حاج انصاري با لباسی سفید و کاله عرق

 د که هنوز بهائی است.آینشوم و جریان را مختصر عرض کردم. گفت مرتّب پیش خودم میمزاحم نمی

کنم. دیدم همان آش و همان کاسه است. به ایشان گفتم آیم درست میاز او کسب تکلیف کردم گفت برو جاسب من می

گردم روم او را بیاورم که اگر جاسب تشریف بردید و درست کردید که من راحت باشم بر میخانم طهران است من می

دانی توي این قلب من چیست. گفتم نه. گفت قلبش گذاشت و گفت رضوانی می وگرنه بر نخواهم گشت. دستش را روي

خواهد باش. خداحافظی کردم و به طهران آمدم از همه گذشتم انشاءاهللا خدا هم دانم هرچه دلت میمن هم قلب تو را نمی

 از ما بگذرد.

 خود رها کردیمکار  خدا به                                ما سر و کار با خدا کردیم 

 کردیم جفا گر غارت وقت                     ملک و مالی که بود حسرت و درد 

 کند توان کاري چه انتقام دست که آن تا                   بد راه به بد سپردم عدو را به روزگار 

 سبیجا رضوانی اهللا شمس                                                                                                             
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 جاسبی بهائی استاد علی اکبر رزاقی شرح تصدیق به امر دیانت

 

 مهربان بخشنده خداوند بنام                                    29/12/1365 

 دیانت به شدن مشرف به راجع شنیدم خودم پدربزرگم زبان از و هستم رزاقی اکبرعلی استاد نوه  رزاقی این جانب امراهللا 

 که گفتند. کردند بازگو را خودش تصدیق شرح که بود سالم 18 بنده. بهائی

 خیلی داشتم دوستی ولی نداشت حّد که بودم پابند بقدري اسالم دیانت در من

داشتم (واران) که نام آن حاجی سید رضا نیکوئی بود و  دیگري ده در خوب،

من مهمان ایشان بودم و پسر ایشان حاجی سید عباس حاضر بودند. حاجی 

سید رضا رو به جانب ما دو نفر کرد و گفت من یک مطلب بسیار شنیدنی دارم 

دیانت باب و بها هرگز بد نگوئید. پسر  خواهم براي شما گفته باشم. شما دو نفر مبادا بروید بهائی شوید ولی در حقو می

اند. من در دِه ایشان مدعی شد که تمام مردم بد میگویند، ماها چرا نگوئیم. پدرش گفت چرا که من دیدم، مردم ندیده

ها پیاده هاي سفید از طرف کاشان آمدند و از اسبکروگان در پاي درخت چناري نشسته بودم که دو نفر سوار بر اسب

 باشد باید نفر یک دهی هر از ولی بدانند که بگوئیم مردم به تند که ماها مطالبی داریم که باید در تمام جاسبشدن و گف

 که پیام آن شب و شدند حاضر نفر 7 جاسب ده هفت از و ماندند) نصراله سید پسر( هادي میرزا آقا منزل در آنها و

نفرات را مرخص کردند و ماها آمدیم تا آخر ده کروگان و تعصب  و شبنیمه از بعد دو ساعت تا خواندند همه براي داشتند،

هاي آنها را در دیانتی به ماها غلبه کرده مشورت کردیم که باید فردا شب آمد و این دو نفر سرهایشان را برید و اسب

منزل خودش کشد. از هم دیگر جدا شدیم و هر کسی به طرف اطراف فروخت. تا خبر به تهران برسد شش ماه طول می

رفت و من آمدم درب منزل خودم و خواستم درب منزل را باز کنم، پاهایم از رفتن ایستاد. هر چه قوت کردم نتوانستم 

 گفتم  ها دو نفر کشته شوند. در همان شب به کروگان برگشتم و به آمیرزا هاديبروم. عقل به من دست داد که نباید این

شان نمائی. گفت من ها را روانهها را سرشان را ببریم. شما باید اینبیائیم و مهمان بش فردا که ایمکرده مشورت ماها که

کنم و من برگشتم رفتم منزلم. خالصه من میگویم هرگز بد نگوئید براي دیانت بهائی. تمام کالم جاي آنها را عوض می

  قرانّی یحو عربی و گناه دارد.

ها همان دیشب سوار شدن به رفتار کنیم. آقاي میرزا هادي جواب داد میهمان بودیم داده که قولی رفتیم شب فردا آنوقت
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 مطلب که شودمی معلوم. ندارم بهتر مرد طرف نراق کاشان رفتند و قصه تمام شد. نوبت به من رسید که دوستی از این 

در همان منزل بود و من  هجلس اتفاقاً. کنم بازگو را مطلب و غالمرضا مال منزل به رفتم آمدم منزل از. است درست

بکشیدن دود خیلی عادت داشتم. گفتم که قلیان را براي من بیاورید. جواب گفتند که خواندن آیات تمام شود آنوقت به 

دهیم. آیات تمام شد و قلیان را که خواسته بودم، آوردند دست من دادند. یک نفر به من گفت این قلیان که شما قلیان می

ضرت بهاءاهللا نهی فرموده است. فوراً پس دادم و دیگه هرگز دود نکشیدم و مشغول صحبت شدیم و شما دوست داري، ح

خیلی ایراد گرفتم و آنها رَد کردند. خالصه شش جلسه رفتم و تصدیق کردم. مدتی گذشت رفتم به حمام شراکتی که با 

هاي بهائیها در روي آب حوض سر سته لباسخانه حمام بر سر حمام آمدم. دیدم سه بها داشتیم و از توي گرممسلمان

حالم را حمام است. لباس خود را برداشتم و پوشیدم آمدم منزل. خیلی حالم ناجور بود. عیالم پرسید چه خبر است. شرح

  بازگو کردم.

ام خوبی حم یک کرده تقدیم احبا خاطر براي حمام یک جاي داریم متر دویست و هزار یازده که باغچه از ماها باید حاال

باشند گناه دارد. جواب دادم از ها همه بار دادند و سبز میدرست کنیم که احبا راحت باشند. عیالم گفت جالبه درخت

 و آوردم را ایشان داشتم، قم در ايپسرخاله و کندیم را باغچه اشجار تمام و آوردم نجار فوراً. نیست تر گناه  آبروي احبا

هد یک حمام بسیار ظریف خوبی بسازي. ایشان استاد حسن معمار بسیار خوبی بودند. خوامی دلم من که دادم دستور

قبول کرد و جواب گفت که باید براي پختن آجر و گچ و آهک، یک کوره آتش درست کنیم و سوخت فراوان الزم است. 

 از سوخت بار سی  متحداً روزي کنم. همه احبا را خبر دادم که روز همت و اتحاد است،گفتم وسیله همه نوع حاضر می

 است، پاطیل آن اسم که کنگرمآب وسیله کاشان به رفتم خودم و شدند کوره ساختن مشغول آنها و کردیم تهیه صحرا

 .آوردیم جوش را حمام آن آب روزه چهل فراوان همت با معمار آن و آوردم و کردم خریداري

است که از مادر متولد شده است و در سر آن حمام با کمال صفا  روز نه باشد،می امراهللا ایشان اسم که من نوه حاال

شود، چائی و شیرینی بخورد و تبریک تولد نوزاد و ساختن سماوري گذاشته و شیرینی فراوان که هر کس وارد حمام می

که ملک  دادم جواب. است درست آن کند، رسانیسوخت توانست اگر که کردند  حمام را بگوید. بعضی از اشخاص ایراد

زیاد دارم و قطعه خواهم فروخت و این حمام را براي همیشه دایر نگاه خواهم داشت. از آن تاریخ به بعد اشخاصی که از هر 

کرد که واقعاً حمام بسیار تمیزي آمد و خیلی تعریف میشدند براي تمیزي و ظرافت به این حمام میکدام شهرها وارد می
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احباي کروگان جاسب بود و براي مواظبت آن یک نفر با حقوق کافی گماشتیم و چند سالی از این است و مایه سربلندي 

 واصل حقیر بنده قضیه گذشت تا اینکه از طرف مقام اعالء حضرت عبدالبهاء روحی العالمین له فداه، لوحی به افتخار این

 .است این آن مضمون که گردید

 هواالبهی

 بهاءاهللا ابهی، ایوانی بلند کردي که سر به کیوان بکشد و علیک التحیۀ و ثناء. اي استاد علی قبل اکبر علیه

 باشد. و آن لوح در محفظه آثار مقام اعلی می

 با مُهر مبارك   عبدالبهاء عباس.

ایم و به درگاهش شکرگزار باشیم که به افتخار همان لوح مبارك همیشه خوش بودهو ما فامیل در حدود صد نفر می

 هستیم.

 .رزاقی –و این جانب از آقایان و خوانندگان عزیز چنانچه کم و زیادي دارد معذورم. امراهللا 

 خورشیدي 1366ماه اول فروردین
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 شرح حال امراهللا رزاقی به قلم علی اکبر رزاقی

باشد. شود ایشان فرزند عبدالرزاق و رقیه خانم میشمسی در قریه کروگان جاسب متولد می 1286امراهللا رزاقی در سال 

ایشان از شاگردان ابوالقاسم فردوسی جاسبی بوده و نزد او به تحصیل فارسی و عربی 

پرداخته است. تمامی شاگردان فردوسی داراي تحصیالت عالیه هستند و جناب امراهللا 

د. ایشان در طول حیات، سالها منشی محفل روحانی جاسب رزاقی نیز از آن جمله بو

کند. ایشان زمستان ها به تهران سالگی ازدواج می 18بود. امراهللا رزاقی در سن 

اداره  آمدند و در چند اداره مختلف سابقه کار و خدمت داشته اند از جملهمی

چنین در شرکت دارایی(بازرسی انحصاري تریاك) و اداره سیلو(گندم و جو) ایشان هم

هواپیمایی هما کارمند بودند و خط بسیار خوبی داشتند و همچنین سابقه کار در 

بانک خاور میانه را نیز داشتند. امراهللا رزاقی بسیار خوش اخالق و بذله گو بود و 

همچنین بسیار فرد دست به خیري بود و عالقه بسیاري براي معرفی افراد براي ازدواج 

بسیاري از افراد هستند که بواسطه راهنمایی و معرفی ایشان در به یکدیگر داشت و 

جاسب و تهران ازدواج نمودند. عالقه زیادي که ایشان به جاسب و کشاورزي و 

شد که زیاد در تهران و اداراتی که در آنها مشغول به کار بود دامداري داشت باعث می

ل آخر عمر بنا بر خواهش سا 35نماند و هر از چند گاهی به جاسب برگردد ولی در 

سالگی در تهران فوت  90ماند و نهایتا او در سن فرزندانش با اینکه بودن در جاسب را ترجیح میداد به ناچار در تهران می

 کند.می

 داستان ازدواج امراهللا رزاقی
گوید که اگر صبح با دو االغ به کوه بروي و دو سالگی پدر او (عبدالرزاق) به او می 18در 

 دیگر مثل بازگردي، ده  بار بته کوهی تهیه کنی و بار االغ کنی و تا قبل از غروب آفتاب به

 اینکه براي بوده مرسوم ها زمان آن که رسوم و رسم این.  گیریممی زن برایت جوانان

 یامرهللا رزاق یآقا   

 یامرهللا رزاق   

 یملوک خانم مھاجر ھمسر امرهللا رزاق   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1247915811_orig.jpg?157
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1631964881_orig.jpg?176
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شد و همیشه ده ازدواج است و مرد زندگی است در واقع براي امتحان کردن پسر ها به آنها داده میآما آیا فرزند که بدانند

 شد. شروطی مانند :از این شروط براي جوانان دهات گذاشته می

 ) بار بته آوردن از کوه1

 در جاسب نبوده است) رفتن به قم و کاشان براي فروش زغال و خرید برنج و پارچه و قند و شکر که 2

 ) بیل زدن یک کرت از زمین در زمان مشخص3

 ) تنها رفتن به آبیاري در شب و بازگشتن در صبح4

 ) و از این قبیل امور ...5

 

خالصه بر میگردیم به داستان ازدواج و شرط پدر امراهللا. ایشان شوهر عمه اي داشت به نام وهب قلی که چوپان ده بود و 

وش اخالقی بود. از آنجایی که رفتن به کوه با دو االغ و و جمع آوري بته و آوردن بار بته با دو االغ بسیار مرد خوب و خ

کند که بجاي او به کوه برود و تا عصر با دو االغ بار بته برگردد او براي امراهللا بسیار مشکل بود لذا وهب قلی را مجاب می

 گوسفند 500 حدود و سگ یک شامل که را گله او و کنندمی چنین ذال. کند چوپانی روز آن طول در  نیز بجاي وهب قلی

 در اي تجربه امراهللا اینکه بعلت گوسفندان تمامی او چوپانی زمان در. شودمی چوپان و گیردمی تحویل قلی وهب از بود

درست چرا کنند. تا اینکه شدند و نتوانستند ر گم شده و هر کدام به سویی میروند و مادام پراکنده میسرد نداشت چوپانی

گیرد. امراهللا نیز دو دهد و گله را از او تحویل میگردد و آن را به امراهللا میقبل از غروب وهب قلی با دو االغ بار بته برمی

 بیند پسرش از پس این کار سخت و طاقت فرسا بهدهد و پدر نیز که میبرد و به او تحویل میاالغ را با خود به نزد پدر می

 گیرد.کند و براي او بعد ها زن میخوبی بر آمده با ازدواج او موافقت می
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 رزاقی خاطرات جناب علی اکبر

 شرح حال

 بی بی جان خانم

  

بی بی جان خانم دختر آمحمد و از نوادگان حاجی اسماعیل بود پدرش آمحمد برادر مشهدي حسنعلی و زین العابدین 

. میکند ازدواج بودند مسلمان هنوز که زمانی اکبر علی استاد با او بود دلیري و شجاع زن بسیار خانم جان بی بی بود.

ها را سکینه خانم، گوهر خانم، لیال خانم، حاجی خانم و پسر را  دختر. میباشد پسر یک و دختر چهار ازدواج این حاصل

عبدالرزاق نام نهادند. ایشان بعد از گذشت سالها از ازدواج به همراه شوهرش استاد علی اکبر به حضرت بهاءاهللا ایمان آورده 

به ساختن حمام بهاییان در  و بهایی میشوند. از جمله خدمات مهمی که او به جاسب و هم شهریان خود انجام داد میتوان

محله باال اشاره داشت که براي ساخته شدن این حمام، او و همسرش استاد علی اکبر بسیار زحمت کشیدند و همه 

  بهاییان را جمع نموده و از آنها خواستند تا براي ساختن حمامی مخصوص بهاییان همه با هم اقدام نمایند.

 بهترین در و باال محله در زمین این. نمودند تقبل خود نیز را آن ساخت مخارج و به همین منظور آنها زمین حمام و آب 

ده بود که بوسیله استاد رمضان پسر خاله استاد علی اکبر که معمار خوبی بود و در قم ساکن بود و با همکاري  جاي

 زمانی را تصمیم این آنها. (شد تبدیل بهاییان براي حمامی به و ساخته ه جوانهاي آن زمان به عنوانی نیروي کار چهل روز

اصلی جاسب در نزدیک دروازه و پا چنار ممانعت میکردند و همین امر  حمام  به بهاییان ورود از مسلمانان که گرفتند

 باعث شده بود که مدتی بی حمام بمانند.)

 تصمیم بی بی جان خانم همانطور که گفته شد زنی بسیار شجاع و دلیر بود او زمانی که همسایه هاي متعصب مسلمان 

 و چوب با و  و شبانه همه زن هاي دیگر بهایی را جمع کرده شده متوجه او کنند خراب را) آب مخزن( حمام تیون گرفتند

 .گردند متعصبین عمل این مانع تا میدهند نگهبانی چماق

 و شد می انتخاب جاسب روحانی محفل اعضاي از یکی عنوان به که بود زنی اولین و بود ایمان با بسیار خانم جان بی بی
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 خدمت نمود. جاسب در بهایی جامعه به بسیار او راستا این در

 نمود. فوت نیز 1316 سال در و شد متولد  1230الی  1226بی بی جان خانم حدودا بین سالهاي 

 

  خاطرات جناب علی اکبر رزاقی در مورد قبول امر استاد علی حداد

 من نزدیکی در  سال قبل در یکی از مناطق شمالی تهران به کارهاي ساختمانی مشغول بودم 50در دوره جوانی حدود 

 علی استاد نوه او که شد معلوم بعد که ساخت می ساختمان فردي یک

 یاد یکدیگر با سالها براي معاشرت و آشنایی از بعد. است بهایی و است حداد

او و چگونگی قبول امر دیانت بهایی توسط ایشان افتادم  بزرگ پدر خاطرات

 و براي نوه او نیز تعریف کردم.

 و میکردم همکاري ساختمانی کارهاي براي آنها همه با من که بودند قابلی بسیار آهنگران حداد علی استاد کارخانه در 

ند. این فامیل هاي سببی بنده تعریف میداد انجام من براي را بندي ستون و سازي پنجره و درب امورات کلی آنها

 رفقاي از دوتا با کار از بعد و داشتند آهنگري مغازه  برادرش با علی استاد جوانی دوره در اصفهان در زمانی که میکردند 

 و بروند بهایی جلسات به ثواب و تفریح براي که میگیرند تصمیم مدتی از بعد. میپرداختند خوشگذرانی  و جوانی به دیگر

 جلسات را بر هم بزنند و شلوغ کنند و کمی بدین صورت وقت گذرانده و خوش بگذرانند.

از این رو تصمیم میگیرند که هر شب یکی از اینها به یک جلسه بروند و با هم برنامه ریزي میکردند که کی چه زمانی 

کدام جلسه را برود. وقتی به جلسه میرفتند و میدیدند که ناطق براي همه صحبت میکند و همه گوش میدهند او هم 

به نظر او پسندیده میآید. شب میگذرد و او میبیند که  نشسته و به سخنان گوش میدهد و می بیند که این سخنان

موقعیتی پیش نمیآید که او بتواند جلسه را به هم بزند و به اصطالح دست خالی در پایان جلسه بیرون میآید. رفقا به او 

و از من  میگویند که چکار کردي؟ او میگوید که هیچ جلسه طوري بود که بسیار خوب بود و بسیار به من محبت داشتند

هم پذیرایی کردند و هیچ موقعیتی پیش نیامد که بتوانم جلسه را به هم بزنم. این چهار رفیق به همدیگر اطمینان کامل 

داشتند و بسیار با هم صمیمی بودند بعد از مدتی میگویند که خوب فرد دیگري برود. به همین ترتیب هر کدام یکبار 

هند که جمع را بر هم بزنند و خوب به صحبت هاي صورت گرفته در جمع گوش میروند و هیچ کدام به خود اجازه نمید

 کارخانھ حداد  
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 صحبت به خیلی من که میگوید دوستان دیگر به میرود که سوم نفر. میکنند تعریف همدیگر  فرا میدهند و میآیند و براي

 بهایی دیانت من نظر به و کردم قبول من و است عقالنی و صحیح کامال میگردد عنوان آنچه همه و. کردم گوش دقیق ها

ین نظر را داشتند و خالصه هر چهار نفر بهایی میشوند. در هم همه و کرده تایید را او گفته هم نفر سه آن. است حق بر

بین این چهار نفر یکی از آنها استاد علی حداد بود که ایشان در اصفهان زندگی میکرد و بعد ها به تهران میآید و یک 

راه برادر خود دایر میکنند و در کار خود بسیار موفق میشوند و کم کم کار را توسعه داده و گنبد مغازه آهنگري به هم

حظیره القدس تهران را آهنگري میکنند و این گنبد را در آن زمان که وسایل مناسب براي نصب و حمل گنبد به این 

مین بزرگی خریداري کرده و کارخانه مجهز بزرگی نبوده با موفقیت نصب میکنند. بعد ها در بیرون دروازه قزوین ز

  آهنگري حداد را تاسیس میکنند.

داد که تحصیل کرده در زمینه کاري پدر بودند نیز در همین کارخانه مشغول به کار میشوند و پدر را یاري ح پسر دو

 در بعضی میرفتند تهران به که کار براي نداشتند کشاورزي زمستان در که نیز جاسب بهاییان از بسیاري میرسانند.

  دثه اي حین کار در این کارخانه فوت میکند. حا اثر بر اعالیی کاظم محمد حتی شدند می مشغول حداد کارخانه

 ساله هشتاد مردي پیر دیگر او که زمانی. میداد انجام و کرده تقبل را اقدس ارض آهنگري کارهاي ها بعد حداد علی استاد

ی م انجام که کارهایی و جوانی به او که میکردند تعریف اغلب و نشست می کارخانه در آفتاب در شده بیشتر کمی یا و

 داده فکر میکند و افسوس گذشته را میخورد.

در زمان رضا شاه وقتی که او تازه به سلطنت رسیده بود خودش شخصا به قراردادهاي ارتش نظارت میکرده و با استاد علی 

ود حضوراً مالقات میکرده و قرارداد میبستند. از آن جمله آبادي حدّادیه است مه طی هم که فرد موفقی در کارش ب

قراردادي استاد علی در باالي حدیقه تهران خریداري کرد و نام آن را حدّادیه گذاشت و بسیاري از بهاییان در آنجا کار 

گشت. آري از او خانواده اي مومن و خدوم به  میکردند. عاقبت در تهران فوت کرده کارخانه او نیز بعد از انقالب مصادره

 امر و موفق در کلیه امور باقی و برقرار میباشد که همگی در ظل عنایت الهی ساکن میباشند.
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  جاسبی فردوسی ابوالقاسم سید

 و بود  هاشم سید فرزند او شد متولد جاسب در 1265 سال در آ سید ابوالقاسم فردوسی  

 پایان در و میکند اسالمی و دینی علوم تحصیل قم فیضیه مدرسه در پدرش سفارش بر بنا

شد میکرده با آغالمرضا روحانی  و آمد کروگان خود موطن به چون و  میشود مجتهد

مواجه میشود و با او در مورد دیانت بهایی به صحبت مینشیند. او با طلعت خانم عبودیت 

 سه فرزند چهار صاحب ایشان از و کرد ازدواج) قمرود(قمی عبودیت دختر استاد ابراهیم 

ر مورد دیانت د شنیدن از بعد او میکرد تعریف او خانم که اینگونه.  شد دختر یک و پسر

بهایی خود را به مدت سه شبانه روز در اتاق محبوس نموده و به دعا و تفکر درباره این دیانت پرداخت و در طول این زمان 

تنها به جرعه اي آب بسنده میکرد. تا اینکه بعد از پایان دوره تفکر و تعمق قبول امر 

  د.پردازشود و به تبلیغ دیانت بهایی مینموده و بهایی می

باشد یکی از افرادي که توسط ایشان و همسرش تصدیق امر میکند ارباب آقا احمد محبوبی بزرگ خاندان محبوبی ها می 

 که در حال حاضر عائله بزرگی هستند.

سال در قم بعلت بهایی بودن زندانی میشود تا  2ایشان به مدت 

اینکه با توصیه هم شاگردي هاي قمی خود در مدرسه فیضیه قم 

 شود.آزاد می

سپس او به جاسب آمده و محفل روحانی کروگان تصمیم میگیرد 

که مدرسه تحصیلی بهایی در کروگان دایر کند از این رو آ سید 

ساکن شده و خودش به عنوان معلم پسرها و خانمش طلعت خانم معلم دخترها  ابوالقاسم در منزل سید عبداله ناشري

 شوند.مشغول به فعالیت می

در این مدرسه شاگردان بسیاري شرکت میکردند حتی از دهات دیگر نیز براي تحصیل به این مدرسه میآمدند و به کسب 

سواد شدند تا اینکه مدرسه دولتی شمس دایر شده و  علم و دانش میپرداختند و تمام اینها تحصیالت خوب پیدا کرده و با

کروگان داراي مدرسه میشود. بعد از آن آقا سید ابوالقاسم با خانم بنا بر تقاضاي احباي آران به آنجا رفته و شروع به 

 یجناب ابوالقاسم فردوس   

 بھ ھمراه خانواده یجناب ابوالقاسم فردوس   
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نیز فوت تدریس براي احبا و سایرین میکنند. ایشان بعدها از آران به تهران میرود و در آنجا ساکن شده و در همانجا 

 میکند.

 

 جوشقانی ارباب میرزا فضل اهللا روحانی داستانی از

شود و قالی بافی و کشاورزي، بخصوص انار و جوشقان در نزدیکی کاشان قرار دارد و از حومه هاي کاشان محسوب می 

 باشد.انجیل آن بسیار فراوان و خوب می

ارباب میرزا فضل اهللا روحانی شخصی بسیار مقتدر و با نفوذي بود و 

بیش از نود سال عمر کرد و هیکل رشیدي داشت و مالک زمین هاي 

هاي خانم رادرب. کندمی ازدواج معمم اي خانواده با فراوانی بود. او 

 آنها همچون نیز ایشان خود و بودند  ایشان معمم و اهل محراب و منبر

 .است بوده مسلمان

 این در و شده طوالنی او مریضی العاده فوق و شودمی مریض این از پیش سال چهل یکصدو در اهللا فضل میرزا ارباب زمانی

 خوب نباش نگران "گویدبیند که به او میلبهاء را میعبدا حضرت خواب در شبی. شودمی بستري طوالنی بمدت میان

  ."..شويمی

 بهاییان با شودمی بهتر  او حال که بعدا ام دیده ها بهایی منزل در را شخص این شمایل من که کندمی فکر خود با او

 او چون. شودمی خوبی بهایی و کرده امر قبول مدتی از بعد و کندمی صحبت آنها با امر مورد در و گیردمی بیشتري تماس

کردند. او زمانی هم مامور متصدي حقوق اهللا بوده و بسیار روي او حساب می منطقه در بوده ده در نفوذ صاحب و ارباب

 براي جمع آوري حقوق اهللا با مادیان (اسب ماده) به جاسب میآمده و میرفته.

دهند که ارباب، امروز در مسجد یک آخوندي بد امر را گفته . او به کشاورز ها و رعیت هایش یک روزي به او خبر می

د که او را به طویله بیندازند و یک مقدار کاه و علف هم جلوي او بریزند تایاد بگیرد که یک انسان به عقاید دهدستور می

شوند و بعد از آیند و واسطه میکنند تا اینکه عده اي میدیگر انسان ها نباید بی احترامی کند و آنها هم همین کار را می

 جوشقان یاز روستا یینما   
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 کنند.ده و آزاد میخواهش و تمنا آن فرد را از اسطبل بیرون آور

ایشان چند اوالد داشتند که یکی از آنها به نام قدرت اهللا روحانی وکیل دادگستري بوده است و در جریان انقالبات ایران او 

 مراعات زمینه در  را شهید کردند و حتی خیلی از آخوند ها بخاطر مهمان نوازي و خدماتی که ارباب میرزا فضل اهللا

اعتقاداتشان میکرد براي نجات او اقدام کردند تا بلکه پسر او قدرت اهللا در آن زمان به شهادت نرسدکه  به احترام و حالشان

 موفق نشدند.

 فضل میرزا ارباب آزار و اذیت براي خبر، در دوره فلسفی و نا هنجاري وضع احبا و اذیت و آزار آن زمان یک عده از خدا بی

ت و به سمت جوشقان آمدند. بخاطر محبتی که برخی از افراد از ارباب دیده بودند حرک کامیون با کاشان  از روحانی اهللا

 ایستادگی همین براي باشد داشته شما براي جانی خطر است ممکن که  این خبر را به ارباب میرزا فضل اهللا میرسانند

کند و بعد از مدتی ن زندگی میطهرا در سال چند براي و میرود طهران به او تر پیش همین براي. برو طهران به و نکن

 نمودن تقدیم و  )برپا(کاشی جانی میرزا منزل  گردد. یکی از خدمات او خریدنبراي زندگی و کشاورزي به جوشقان برمی

 باشد.می امر به منزل آن

 

 برادران شکوهی

کردند آقا مهدي زندگی می دو برادر در ده واران جاسب به نام هاي آقایان محمد شکوهی که دکتر قدیمی بوده و دیگري

کردند و گاهی اوقات اگر با بهاییان دکتر محمد شکوهی دکتر هفت آبادي بوده است. هر دو بهایی بودند و لی عنوان نمی

آوردند. این دو برادر بسیار مردمان خوبی بودند، اقا مهدي کردند و اطالعاتی را بدست میتماس داشتند سوال و جواب می

 کند ...شود و با بهایی ها ارتباط بیشتري برقرار میان ساکن میبعد ها در تهر
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 ارباب محمد نوروزي بزرگ خاندان نوروزي ها

 داشته خوبی بسیار مالی وضع که او  اقا میر زین العابدین، شبی در وسقونقان در کنار کارکنان خود براي آبیاري بوده است

 او که محمد ارباب  کند،می تالوت را مناجاتی بلند صداي با شب همان در. است

د و تحت میشو او شیواي و رسا صداي متوجه بوده آبیاري مشغول دشت در نیز

تاثیر قرار میگیرد . فرداي آن روز در کوچه همدیگر را می بینند آندو که یک 

دشت  کند که دیروز درنسبت فامیلی باهم داشتند آقا محمد از او سوال می

پرسد که دیشب چه چیزي میخوانده؟ او میگوید که صداي او را شنیده و از او می

همانطور که میدانی من بهایی هستم و این مناجاتی است که من تالوت میکردم. 

از این رو آن دو مشغول گفتگو میشوند و ارباب محمد پرس و جو کرده و با 

به جایی میرسد که قرار میشود که آقا حسن نوش آبادي را از نوش آباد شود و احکام و دستورات دیانت بهایی آشنا می

 کند، صحبت او  دعوت کنند که بیاید و با

آقا حسن به جاسب میآید و در جلسات مختلف با او صحبت کرده و نهایتا ارباب محمد از طریق آقا میر جاسبی قبول امر 

کند و در اینجا خانواده نوروي ها تشکیل شده و امروزه تعداد آنها به بیش مبارك را می

غول نفر در سراسر دنیا رسیده است که همگی بهایی هستند و در ظل امر مش 100از 

 فوت تهران در سالگی 85 حدود سن در  فعالیت و خدمت و خود ارباب آقا محمد

 .کندمی

 حضرت از نیز لوح چند و میشود مشرف عبدالبها حضرت حضور به دفعه دو میر آقا

 ارباب به زمانی ده در . است بوده ناطقی و شجاع مرد بسیار او است داشته عبدالبها

گوید گیرد و میمزاحم او میشدند که آقا میر سر راه حاکم جاسب آمده و دهنه اسب را می و میزدند افترا و تهمت محمد

که تمام هفت آبادي جاسب را به شما من توانستم ببینم(اشاره به حکومت حاکم بر هفت آبادي جاسب) ولی شما یک 

احمت اشخاص از ارباب محمد را صادر ارباب محمد را نتوانستید بر من ببینید حاکم سوال میکند . بعد هم دستور رفع مز

  ... شدند ها نوروزي ناراحتی باعث و  کردند ایجاد خانواده این براي مزاحمت خیلی نیز کند. در دوره فلسفی می

 یارباب محمد نوروز   

 یارباب محمد نوروز   
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 استاد علی اکبر بزرگ خاندان رزاقی ها

این شخص مقداري زمین اطراف مرده شور خانه (غسال خانه) داشته است ( در ان زمان اهالی بنا بر داستاهاي خرافی که 

وجود داشت از ارواح مردگانی که در آن نزدیکی در مرده شور خانه بوده 

ترس داشتند )که یک شب زمانی که براي آبیاري میرود و همینطور که 

 قسمت( کردو ته که شودمی متوجه دفعه کی است بوده آبیاري مشغول 

 است ممکن که میکند فکر خود با ایستاده سفیدي چیز یک) زمین عقبی

گیرد می باال را خود تیز بیل لرز و ترس با همین براي باشد روحی یا شبه

ناگهان متوجه میشود که و به سوي او حمله میکند و وقتی به او میرسد محکم با بیل به سر آن چیز شبه مانند میکوبد. که 

آن چیزي نبوده جز تنه درخت تنومندي که خشک شده و شاخه هاي آن افتاده بوده و پوست آن کنده شده بوده و در شب 

 .میشده داده نشان  سفید

داستان دیگري وجود دارد که شیخ حسینعلی معاند امراهللا ، عده اي را براي شکنجه میاورد تا آنها را چوبکاري 

 تا میخوابانند را مهاجر ضیااهللا و اکبر علی استاد رو این از. بدهد گوشمالی و نماید اي شکنجه بودن بهایی بخاطر  و  کند

کند سر چوب به او میخورد لذا او فریاد میزند که کمی اهللا مهاجر میضیاء زدن به شروع چوبدار وقتی کنند چوبکاري

دورتر بایستد و ضربه بزند تا چوب به او نخورد بعد به همین خاطر او را عالوه بر چوب زدن جریمه هم میکنند و او میآید 

 ه را میدهد.ریال جمع میکند و پول جریم 18ریال و کال  1میش را میفروشد هر میش  18براي پول جریمه 

 خوبی بسیار رفتار) عبا(بوده دوزي الخُلُق او کار چون و است بوده مردم نزد در محترم و سازگار فرد بسیار اکبر علی استاد

 ايمرافه یا دعوا شما که ندیدیم ما که میکند سوال او از کسی. داشتند او به خاص اي عالقه هم همه و داشته مردم با  هم

که او مثال میزند که رابطه من با مردم مثل این است که من در جوانی یک بار سازگاري( پر از ی باش داشته کسی با

 این به کنم استفاده عوض در سازگاري بار از  که است نشده تمام من میانباره این هنوز و کردم بار 5خوبی) با میانباره

 .ندارم کسی با دشمنی و دارم دوست را همه من هنوز که معنی

                                                           
 است بوده فرد خود و غاال غذاي شامل که میانباره یه که قاطر سمت دو در جوال از پر لنگه دو از است عبارت میانباره   5

 اشتندمیگذ االغ بروي بار لنگه دو میان در

 اکبر یشجره نامھ استاد عل  
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 ماشاءاهللا وجدانی

 گردید متولد جاسب کروگان روستاي در 1311 سال در رزاقی خانم حاجیه و وجدانی  ماشاءاهللا وجدانی فرزند فضل اهللا

 ششم کالس تا او. میباشد العابدین زین و اکبر علی استاد نوادگان از ایشان

 دیپلم تا داد تحصیل ادامه و رفته تهران به سپس و خواند جاسب را ابتدایی

شهریار براي سالها استخدام و  پرورش و آموزش در دیپلم از بعد و گرفت

آموزگار بود و خدمت مینمود. بعد از استخدام به عنوان آموزگار با پري 

خانم رزاقی دختر عبدالرزاق و حاجیه خانم ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 

 میباشد پروانه نام به  ید و فرید و یک دخترسه پسر به نام هاي وحید، حم

 عنایت الهی ساکن و به خدمت مشغول هستند. سایه در همگی حمداهللا به که

ماشاءاهللا وجدانی در زمان تعطیلی مدارس در تابستان ها به همراه خانواده خود به جاسب رفته و به دیدن پدر و مادر و 

بسیار مومن، خوش رفتار، خوش برخورد و بذله گو بود. یکی از خصوصیات بارز دیگر احبا و فامیل میپرداختند. ایشان 

 همه با مدام و. بود کشور نقاط تمام در  ایشان عشق زاید الوصف شان به مالقات و سرکشی دوستان و فامیل جاسبی

کاري از دستش بر میآمد به هیچ عنوان آن را دریغ  اگر و میشد همگی احوال جویاي و بوده تماس در ها جاسبی

 داشت.نمی

 منشی عنوان به بودند عضو ایشان که محافلی تمام در جهت همین به بود خط خوش و معلومات بسیار ماشاءاهللا وجدانی

ب انتخا را من همه چون نکنید گیري راي دیگر که میفرمودند شوخی به حتی دیگر اوقات گاهی و میشدند انتخاب

میکنید و میخندید و میگفت که منشی جلسات بودن روي پیشانی من نوشته شده است. و از این راه بسیار خالصانه در 

 براي محافلی که حضور داشت خدمت مینمود. از جمله دیگر خدمات ایشان معلمی درس اخالق در غرب تهران 

 .بود مختلف  سالهاي

آن زمان مصدق  1314تا 1306تومان براي متولدین سالهاي  100که قانون  میرفت سربازي به باید مصدق دوره در ایشان

 شامل حالش گردید و با پرداخت آن از خدمت سربازي معاف گردید.

 ازدواج این حاصل که میکنند  دومی ازدواج ایشان و نمود فوت بیماري علت به سالگی پنجاه در تقریبا ایشان اول همسر 

 یوجدان ماشاءهللا   
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 .میباشد پسر دو نیز

 عمل از بعد البته که ناراحتی در ناحیه کمر خود داشتند که یکی دو مرتبه عمل جراحی براي بهبود آن انجام دادند  ایشان

 زرنان جاوید گستان در و میکند فوت تهران در 1378 سال در سالگی 67 سن در ایشان سرانجام و. گشت حاصل بهبودي

 دند.ش سپرده خاك به

 

 فتح اهللا فردوسی جاسبی

بعد از به دنیا آمدن او  -متولد شد 1297فتح اهللا فردوسی فرزند دوم آ سید ابوالقاسم فردوسی است که در جاسب در سال 

پدر و مادرش نیت کرده و از حضرت ولی عزیز امراهللا میخواهند که او را براي خدمت 

 به ایشان میفرمایند که به ارض اقدس بفرستند. در پاسخ حضرت ولی عزیز امراهللا

بهتر است ایشان فعال تحصیل کرده و داراي معلومات گردند و در ایران به خدمات 

 در خود مادر و پدر بوسیله که تحصیالت از بعد بپردازند. از این رو فتح اهللا فردوسی 

 باربري گاراژ در احبا توصیه با و رفته تهران به میکند پیدا جاسب بهاییان مدرسه

 مشغول کار میشود و هم زمان به تحصیل ادامه میدهد. تهران شاه میدان در عبادي

دي بسیار خوش رفتار و خوش برخورد و مردمدار بود و خدمات بسیاري را نیز به اطرافیان خود انجام مر فردوسی اهللا فتح 

میداد. چون او بسیار باهوش و زرنگ بود قبل از مهاجرت عبادي به خارج از 

ایران(مراکش)، او اداره امور گاراژ را بر عهده میگیرد و با عبادي شریک 

نمود و کار را توسعه داد و بعد از مدتی با حاجی  بسیاري ترقی ایشان سپس شود. می

سرباز شراکت کرده و نمایندگی نیسان ژاپن را گرفته و خودرو هاي نیسان را براي 

اولین بار به ایران وارد میکنند و در جاده کرج کارخانه وسیعی براي مونتاژ خودرو 

و بچه هاي او نیز  نیسان تاسیس نموده و از این راه وضعیت مالی خوبی پیدا می کند

همگی در تهران تحصیل کردند و داراي معلومات در سطح باال شدند. ایشان عضو سري دوم محفل محلی تهران بودند و 

 و اذیت و تهدید و شکنجه با و انداختند زندان به و گرفتند محفل  بعد از انقالب اسالمی ایشان را به همراه اعضاي دیگر

 یفردوس هللا فتح   

 یجاسب یفردوس هللا فتح   
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 هم  و نیز عاقبت او را با سایرین تیر باران نمودند و ایشان نیز به مقام شهادت نایل آمدند. نمودند امتحان فراوان آزار

 پدر همچون مالی نظر از همگی الحمداهللا و. باشند می خدمات مشغول و هستند امر ظل در همگی او فرزندان نیز اکنون

 اشند.میب موفق

 قلم جناب علی اکبر رزاقی خاطراتی از آقا جمال غفاري به

 "کله عبدي در دهان پلنگ"

 ازدواج بار دو او حیات طول در باشدمی غفار سید نوه و محمود سید پسر غفاري جمال آقا  

 دو فرزند چهار ازدواج این حاصل که بود تقی محمد دختر خانم ماهرخ او اول همسر کندمی

باشد. همسر دوم ایشان عصمت خانم دختر اسداهللا یزدانی بود که حاصل می دختر دو و پسر

شجره نامه سید محمود بزرگ باشد.(این ازدواج نیز شش فرزند چهار دختر و دو پسر می

 )خاندان غفاري ها

آقا جمال غفاري شکسته بند بسیار قابل و کشاورز خوبی بود او همچنین صداي بسیار زیبایی داشت.به نقل از امراهللا رزاقی 

آقا جمال بسیار ورزیده بود و پرش بسیار خوبی نیز داشت و میگوید که او یک بار توانست از حوض سرچشمه پرش بکند و 

و نه کسی شنیده بوده که توانسته باشه بپرد. او در تیراندازي نیز مهارت داشت. به یادي من نه کسی تا آن زمان پریده بود 

با یکی از رفقاي مسلمان خودش به نام علی اکبر کربال حسین(عبدي) به شکار میروند و تله شکاري  1324او در سال 

 کی از آن تله ها افتاده است.بینند که پلنگ بزرگی به یگذارند، از قضا فردا وقتی براي دیدن تله ها میروند میمی

 همین به. شودمی گریبان به دست اکبر علی با و کندمی حمله آنها به پلنگ ناگهان که کرده اقدام پلنگ نجات براي لذا

 خوبی مهارت که غفاري و بکش کنار را سرت خودت و بگیر را گردنش که گویدمی اکبر علی به اي فاصله از غفاري خاطر

کشد و جمال غفاري با این آن فاصله فرق سر پلنگ را نشانه گرفته و پلنگ را می از اي گلوله شلیک با داشته تیراندازي در

دهد.(نوه علی اکبر عبدي به نام غالمرضا عبدي و نوه کار جان کربال حسین، که مسلمان و مداح محل بوده را نجات می

شوند.) این واقعه را در آن زمان روزنامه ایر بهاییان نهایتا بهایی میجواد محمد در اثر ازدواج با دختر غفاري و ارتباط با س

 تهران و قم، در تیتر خود بدین صورت نشان میدهند

 "پلنگ دهان در عبدي کله" 

 یغفار جمال آقا  
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 داستان مراعات حال دیگران

خواست که نمود و از همه نیز مییکی از خصوصیات اخالقی آقا جمال این بود که همیشه مراعات حال دیگران را می

بیند که چندان گفت که مراعات حال دیگران شرط است. او در مزرعه کشاورزي داشت، غروب میهمین کار را بکنند و می

گوید برگرد به آبادي(کروگان) و ساله بوده را می 14ه جوانی چیزي براي خوردن ندارند، براي همین پسرش آقا احمد ک

ماند همانجا شب استراحت کن وصبح هنگام آمدن با خود مقداري آذوقه براي چند روز را بردار و بیاور و خود در مزرعه می

بیند. که را می خوابد که خواب پدرشخورد و میو براي رفع گرسنگی از یونجه هاي کاشته شده خود به عنوان غذا می

و میرود. مدت یک  "آقا جمال، آقا جمال ، آقا جمال"گوید پدرش (سید محمود) سوار بر اسب سفید آمده و سه مرتبه می

شده و میآمده روي زمین و تیکه اي که ایشان کاشته بودند و مثل هفته یک تکه ابر از گوشه پایین مزرعه از دور پیدا می

گفت که یرفته. به همین خاطر محصول آن سال آقا جمال از همه سال بیشتر بوده و خود او میغربال، باران میریخته و م

علت این لطف خداوند این بوده که او در آن روز مراعات حال پسرش را کرده بوده و چون غذایی در مزرعه نبوده او را 

  فرستاده تا به خانه برود غذا بخورد و شب را استراحت کند.
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  مهاجر اهللا ذبیح جناب خاطرات جناب علی اکبر رزاقی در خصوص

 گویی بد ها بهایی بر منبر سر و آمده واران از آخوندي 1306 سال حدود پیش سال 90 الی 80 حدود  در حسینیه جاسب

گیرند، و بوسیله اشخاصی که همیشه در این گونه فضا ها هستند یم وضو خودشان ادرار با ها بهایی که میگوید و میکند

شود که راهی ندارند از این رو ذبیح اهللا مهاجر که جوان نترس، که نه بهایی هستند و نه مسلمان محفل روحانی متوجه می

 5و  4ا صبح زود ساعت جسور و ورزشکاري بوده است را احضار کرده و جریان را با او در میان میگذارند. ذبیح اهللا فرد

گوید که آقا ذبیح اهللا چه عجب؟ ذبیح اهللا صبح تنهایی به واران میرود و وقتی میرسد که اخوند داشته وضو میگرفته و می

گوید که میروم خونه عمو رجب(اصطالح هم قافیه با سوال)...بعد آن آخوند تعارف کرده که بنشینند و چایی به شوخی می

گوید به آن آخوند که گویا دیروز شما در مسجد محل چنین حرفی زده اي و نشیند و میکرده و می بخورند که او قبول

 من آمده ام ببینم که آیا شما این حرف را زده اي یا نه؟

گوید که خدا لعنت کند فخر(سید عباس فخر) را که مرا مجبور کرد که چنین حرفی بزنم. ذبیح اهللا عنوان و آن آخوند می

ه اگر مِن بَعد چنین حرف هایی زده بشود من میدانم و شما و ان آخوند عذر خواهی میکند و ذبیح اهللا بر میگردد میکند ک

کند. ولی ذبیح اهللا دو سه مرتبه به کروگان به منزل خودش... و از آن به بعد دیگر آن آخوند هیج صحبتی در آن مورد نمی

ک مفصلی به او میزند. ذبیخ اهللا فرد بسیار شجاع و دلیر و نیرومندي بود و از به بهانه هاي مختلف فخر را گیر انداخته و کت

 هیچ چیز ترس و واهمه اي نداشت...

 و عبدالوهاب اهللا فرج عموش پسر با او میآورد هجوم حاسب به بود اي یاغی فرد که کاشی حسین نائب وقتی اهللا ذبیح 

کند و اسیر ر میشوند و ذبیخ اهللا ها تیري به بدنش اصابت میاسی همگی ولی رفته جاسب خود هاي دهات از اي عده

کشد که او بهبود یابد و سپس ذبیح اهللا را که جوان شجاعی بوده نگه داشته در کاشان تا اینکه شود. مدت ها طول میمی

اید و ما کاري با تو نداریم کنند که به تهران بیاز طرف وثوق الدوله اقدام شده و نائب حسین را با بهانه اینکه قرآن مهر می

گیرند و به همراه پسرش ماشاهللا خان سر آید و در آنجا او را میکشند او نیز پذیرفته براي همین به تهران میبه تهران می

 از  بعد او گرددمی بر کروگان و کنند. و ذبیح اهللا نیز قبل از رفتن نائب حسین به تهران فرار کرده و به جاسب دارش می

کند و تا آخر حیات نیز در همان تهران تی به تهران میرود و در پروژه هاي ساختمانی آن زمان رضا شاه کار میمد

 ماند...می
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 جاسبی یزدانی اهللا فیض

نعلی و بدیعه خانم (دختر آغالمرضا) می باشد. آخرین فرزند آنها فیض اهللا حس مشهدي اهللا فرج فرزند  فیض اهللا یزدانی

شمسی است. در زمان پنج ماهگی او در شکم مادر، پدرش فرج اهللا  1305است او متولد 

در تهران منزل فائز یکی از بهاییان تهران باالي داربست مشغول هرس بوده که ناگهان به 

او به بیمارستان فوت میکند. این بچه یتیم به دنیا میآید. و پایین می افتد و قبل از انتقال 

به مدرسه دولتی شمس میرود و تا چهارم ابتدایی در این مدرسه بوده که سپس به علت 

اینکه برادرها در تهران بودند به تهران میرود و با مشاغل سطح پایین مشغول میشود. تا 

خواه در مغازه ابزار فروشی ابوالفتح بنا بر توصیه یک نفر خیر  1328اینکه در سال 

شود و چون باهوش و زرنگ و فعال بوده و استعداد داشته است کار اعتصامی برادر پروین اعتصامی شاعر مشغول کار می

ابزار آالت را یاد میگیرد و چند سال آنجا مشغول بوده و با اختر خانم نامی مسلمان نیز میکند که حاصل این ازدواج چهار 

 د میباشد.فرزن

 دایر فروشی ابزار اي مغازه او با که میکند توصیه ایشان به بوده مغازه خود مشتریان از که کار حین در مسلمانی شخص 

میدهد. اغلب کارکنان مغازه هاي اعتصامی بهایی ها بودند چرا که او اطمینان  او به را الزم سرمایه و شوند شریک و کنند

کامل به آنها داشت. ایشان با آن فرد شراکت کرده و بر اثر فعالیت و زرنگی و با هوشی بسیار پیشرفت خود برده و سرمایه 

د روبروي پست خانه مرکزي تهران از دار میشوند و بعد از مدتی جدا شده و ایشان خود به تنهایی مغازه اي دایر میکن

ملک عزیزي ها و باز هم در اینجا ترقیات شایانی میکند. و با واردات ابزار آالت فنی از دیگر کشور ها کار خود را توسعه 

میدهد و به تمام شهر هاي ایران اجناس خود را صادر میکند. او در زمان قبل از انقالب یکی از ثروتمندان سرمایه دار 

ان بود که در آن زمان پنج میلیون جمعیت داشت او براي زیارت به اتفاق دوستان بهایی خود به اراضی مقدسه میرود. تهر

 ایشان انقالب از بعد در تشکیالت امري در هیچ جا شرکت نمیکرد مگر جلسات عمومی تذکر دوستان و بستگان. در تهران 

به سفارش همکاران و خانمش که مسلمان بود و پرداخت جریمه هاي  توجه با که افتادند زندان به دیگران همچون نیز

 خانواده  سنگین و مبالغ زیاد از زندان خالص شد و به آلمان رفت و در هام بورگ به تجارت پرداخت و آنجا نیز موفق بود

در روزهاي عید سالگی  85در سن  2010 سال در ایشان  نشدند بهایی هیچکدام ولی بوده محب همگی ایشان نفري پنج

 رضوان بر اثر سکته قلبی صعود کرد و از خود اموال زیادي باقی گذاشت که بعد از انقالب همگی مصادره شد..

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/711824422_orig.jpg


114 
 

  جناب ذبیح اهللا ناصري

شمسی درکروگان جاسب متولد شد و بعد ها به همراه پدر محمد  1292مطابق با سال  1913ذبیح اهللا ناصري در سال 

علی ناصري و مادر خانم سلطان (جوجون قمی) به احمد آباد کُلِنگه (آبادي میرزا احمد نراقی) به 

و در دو سال  رفته سربازي خدمت به و میگردند بر جاسب به ایشان سپس مهاجرت میروند 

سربازي به مقام گروهبانی میرسند و بقدري نقش مهمی را داشتند که نتوانستند در طول دوره 

 از شد تمام خدمت دوره وقتی سربازي خدمت پایان از بعد ولی خدمتشان به خانواده سر بزنند 

ي ایشان با زسربا خدمت به رفتن از قبل. برگشت جاسب به و آمد کروگان به بیراه از پیاده تهران

عزت خانم ارشدي دختر زیور امجدي و سید جواد ارشدي ازدواج میکند که حاصل این ازدواج 

 پنج فرزند سه پسر و دو دختر میباشد.

 

همسر ایشان عزت خانم ارشدي بیمار شده و براي درمان به تهران میآیند و در تهران فوت میکند و ایشان را در گلستان 

در مِلکی در آبادي قاسم آباد تپه سیف متعلق به  1334خاك میسپارند سپس ایشان در سال  جاوید خاوران تهران به

عبداهللا مهاجر جاسبی ساکن می شود و بعد از چند سال با عزیزه خانم دختر اسماعیل یزدانی و خانم سلطان ازدواج 

میکند که حاصل این ازدواج سه فرزند دو پسر و یک دختر میباشد. ایشان بعد از اینکه بعلت کهولت سن دیگر 

د کار کنند به کرج نقل مکان کرده و تا آخر عمر در آنجا زندگی می نمایند. فرزندان ایشان از او نقل میکنند نمیتوانستن

 نیز خوبی بسیار حاقظه از و بود کشی زحمت فرد بسیار و بود کردن کار سالگی مشغول به فعالیت و  86که ایشان تا 

 .سالگی بسیاري از الواح و آثار مبارکه را از حفظ تالوت میفرمود 100 در که نحوي به بود برخوردار

 

 قابل محفل روحانی آنجا بودند. ایشان چنان جناب ذبیح اهللا ناصري در دوران اقامت خود درقاسم آباد همیشه عضو

 ایشان. میگرفت راهنمایی و میآمد ایشان حضور داشت مشکلی منطقه در کسی هر که بودند محل مردم احترام و اطمینان

 .ه زیارت پرداختندب و رفته مقدسه اراضی به  یزدانی خانم عزیزه خود همسر همراه به 1971 سال در

 به سالگی 83 در و رفته لوگزامبورگ بعد از اینکه ذبیح اهللا توانست پاسپورت بگیرد براي دیدن پسرش سهیل ناصري به 

 لندن در و نموده بازدید پاریس در ایفل برج و لوور موزه از و میکند مسافرت نیز لندن و فرانسه کشورهاي به ایشان همراه
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سالگی در  100 در 2013  سال در  ه حضرت ولی عزیز امراهللا شوقی افندي می پردازند و نهایتا ایشانآرامگا زیارت به نیز

 دندنمو صعود کرج 
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  عنایت اهللا مهاجر جاسبی

 نزدیک کشور شمال در) 1360(پیش سال 36 حدود او  عنایت اهللا مهاجر از معمار هاي درجه یک در کار ساختمان بود

م با مینی بوس ه گاهی و خود ماشین با گاهی او. است بوده کار به مشغول بابلسر و بابل

به تهران میآمد و کارهاي خود را انجام میدهد. یکی از شب ها پسر عموي او بنام مسیح 

کند و بعد از شام به او میگوید که پسر عمو من اهللا او را براي شام به منزلش دعوت می

گاراژي فردا به ملکوت ابهی میروم. او شب پیش پسر عمو مانده و صبح با مینی بوس از

که اغلب میآمده و میرفته، راننده با او آشنا بوده ، و در راه راننده با آقا مهاجر صحبت 

کند دهد و وقتی از آینه نگاه میبیند که عنایت اهللا مهاجر جوابی نمیکند و میمیکرده که در وسط راه راننده سوالی می

 بیند که او بر اثر سکته فوت کرده است.کند میقف میبیند که سر او کج شده به سمت پنجره و وقتی راننده تومی

 را او دستی کیف  سپس راننده به نزدیک ترین ژاندار مري میرود و اعالم میکند که من یه سکته اي داشته ام لذا در آنجا

 خود ساك در و داشته کفنی خود ساك در او که میبینند که یانه هست آن در چیزي آدرسی آیا که ببیند تا میکند نگاه

.. لذا به پسر برادر او، که اسم و آدرس او در کتابچه اي در جیبش بوده تلفن  است بوده شده الهام او به گویا داشته نگه

میکنند و او میآید و در آنجا مراسم را انجام داده و او را کفن و دفن میکنند. این شخص در موقع تولدش، پدرش ذبیح اهللا 

ار زندان نائب حسین کاشی بوده که به دنیا میاید . آري او غریب به دنیا میآید چرا که پدرش مهاجر در سمت کاشان گرفت

 در زندان و خارج از محل بوده است و غریب هم از دنیا میرود براي همین نیز او از بچگی معروف به غریب رضا بود.

  

 مهندس را او امراهللا ولی حضرت ها بعد که مهرایین رضا آقا معمار پیش بنایی کار فراگیري لحاظ از مهاجر اهللا عنایت

 او.  ساخته شمال در سالگی اند و هفتاد سن تا بیشماري ساختمانهاي و ها خانه ها بعد و گرفته یاد و میکرده کار د نامیدن

 حقیقی منتظر محمد دختر خانم اشرف او همسر. هستند مشغول امر ظل در و هستند بهایی همگی که دارد اوالد سه

 ...بودند

نفر در زیر دست او مشغول فعالیت بنایی بودند که عده اي از آنها  100از  متجاوز و داشت مهربان و رئوف بسیار قلبی او

 ساخت.بهایی بوده اند. او سالها براي جناب ذکراهللا خادم ایادي امر ساختمان می

 مھاجر هللا تیعنا   



 

Page | 
117 

 جناب عبداهللا مهاجر جاسبی

شمسی در جاسب به دنیا آمد. او دومین پسر سیف اهللا مهاجرجاسبی بود و ابتدا  1300در سال  عبداهللا مهاجر جاسبی

در جاسب تحصیالت مقدماتی و بعد در تهران به تحصیالت 

دبیرستانی و دانشگاهی پرداخت و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. 

سالگی با نرگس خانم نوروزي که اصالت آذربایحانی  21او در سن 

 کرد.داشت ازدواج 

سال از تولد ایشان فوت میکند و چون ایشان در  10پدرش بعد از 

مدرسه دارایی در مقطع دبیرستان تحصیل کرده بود به استخدام 

وزارت دارایی در آمده بود. ایشان بسیار جوان فعال، فهمیده، باهوش 

را کنار گذاشت و چون به کسب و کار آزاد و با معلوماتی بود و چند سال در اداره دارایی تهران کار کرد و بعد کار اداره 

  عالقه داشت کم کم وارد کارهاي ساختمانی شد و به شغل معامالت و خرید و فروش ملک پرداخت.

او بیشتر با شرکا و رفقاي زرتشتی خود در معامالت شریک بود و با آنها زمین هاي مختلف در نقاط مختلف باالي تهران 

کردند. و نتیجتا آبادي قاسم آباد را که در آن فروختند و تجارت میساختند و میپیدا کرده و میخریدند و ملکی در آن می

قنات آب، چاه آب و زمین کشاورزي بود را خریدند و آن را به قطعات بزرگ  قلعه هاي قدیمی، خانه هاي قدیمی، چندین

براي باغ و مرغداري تقسیم کردند و عده اي کارگر بخصوص از جاسب در اینجا ساکن شده و به کشاورزي و کار 

ین زمان او ثروتمند دادند . در ا تشکیل نیز را بهایی تشکیالت و روحانی محفل اولین آنجا در جاسب بهاییان پرداختند. 

ترین فرد در جاسب به شمار میرفت. او بسیار مرد خوب، با معلومات و خوش صحبتی بود و بسیار دوستان زیادي از دوران 

داد و بسیار کردند. او خدمات زیادي انجام میشناختند و احترام میتحصیالت و خدمت و کار داشت و بسیاري او را می

به آمریکا رفته و سالها زندگی کرد و تمامی امالك او در ایران مصادره شد تا  57بعد از انقالب دست به خیر بود و ایشان 

 سالگی در فیالدلفیا آمریکا فوت کرد. 92اینکه او در سن 

او در دوران کودکی به بازي با توپ عالقه زیادي داشت و همراه با هم محله اي ها در جاسب با توپ هاي پارچه اي که از 

شدن کش به یکدیگر درست شده بود به بازي زیر توپ زنی که کمی شبیه به بازي کریکت امروزي است با هم محله  بافته

 یشمس ۱۳۳۴ سال در آباد قاسم یروحان محفل نیاول ریتصو   
 یسلطانعل ،یوسقونقان ینوروز خانم فاطمھ: چپ بھ راست از نشستھ
 از ستادهیا مھاجر هللا بیحب ،یناصر هللا تیھدا ،یوسقونقان ینوروز
 هللا حیذب ،یفروغ هللا قدرت ،یمسعود ناصر آقا: چپ بھ راست
 محمد احمد رزایم ،یناصر
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پرداخت. او پیشرفت خوبی در بازي با توپ کرد و کم کم به فوتبال عالقمند شد و در زمان جوانی گلر تیمی بود اي ها می

 آنزمان هاي مجله از یکی در را او عکس که بود حدي به او یشرفتپ   کرد.که محمد رضا شاه پهلوي نیز در آن بازي می

  .کردند تقدیر او از و انداخته

 

 جاسبی مهاجر عبداهللا از کوتاه خاطره دو

 خاطره اول

روزي معماري که با او کار میکرد به حضور او میاید و میگوید که من در دارایی کاري دارم که باید انجام بدهم ولی خودم 

آن بر نمیآیم براي همین از عبداهللا خواهش میکند که همراه او بیاید و چون با امور دارایی آشنایی داشته این کار را از پس 

براي او انجام بدهد. عبداهللا قبول میکند و معمار از کار دست میکشد و لباسهاي مرتب میپوشد و به همراه عبداهللا به 

یگوید که من باید در شهرداري کاري انجام بدهم پس براي مدت کوتاهی به سمت دارایی میروند. در بین راه عبداهللا م

جاي پارك براي ماشین میگردند که آن  دنبال به میرسند شهرداري  شهرداري میرویم و بعد می رویم به دارایی. وقتی به

 به  ند و به اتفاق معمارروز بسیار روز شلوغی بوده تا اینکه یک جاي پارك پیدا کرده و ماشین را با سختی پارك میک

 بوده شده پارك سختی به ماشین چون  بشود عبداهللا ماشین سوار میخواهد معمار وقتی برگشت موقع  میروند دارایی

 فکري مشغله خیلی که عبداهللا. شود سوار او تا بیاورد در پارك از را ماشین عبداهللا تا   بشود و صبر میکند سوار نمیتواند

 را  معمار که میکند فراموش و میدهد ادامه خود مسیر به شهرداري طرفه یک جاده در پارك از آمدن در از بعد داشت

پرسد که طی مسافتی در خیابان یکطرفه عبداهللا از معمار می و گذشتن از بعد و بشود او شدن سوار منتظر و کند سوار

توجه میشود که فراموش کرده که معمار را سوار شنود که یکدفعه مکدام قسمت دارایی باید برویم که خوب جوابی نمی

کند و او جا مانده خالصه معمار میگوید آن روز من دست از کار کشیدم تا امور مالیاتی را انجام بدهیم که متاسفانه نشد و 

 دست از پا درازتر به خانه بازگشتم....

 

 خاطره دوم
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لباسهایم را پوشیدم و کراوات زده و عطر و ادکلن، خالصه مرتب روزي وعده مالقاتی با یک مدیر کل یک شرکتی داشتم. 

و منظم که به سر قرار بروم. براي همین از خانه درآمدم و با ماشین براي رفتن به سر مالقات در آن ترافیک سنگین 

 پایم) دمپایی(پاییسر و کنم پایم ام کرده فراموش را هایم کفش که شدم متوجه یکدفعه راه اواسط در. افتادم راه به  روز

   .... نداشتم برگشتی راه هیچ و. است

 

 ها یجاسب دوستان

 پهلوان حسن مینویی قمی

 .این رپرتاژ جالب و کوتاه را آقاي محمود نامجو قهرمان جهان براي مجله سپید و سیاه فرستاده است

 پهلوان حسن قمی ... 

سالگی با یک حرکت، یکدست ورق را پاره میکند و سیمهاي  70در 

 برهنه برق را بدست میگیرد و با 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 

 گرفتن به شروع سالگی 20 در مینویی پهلوان قم بدنیا آمده است.

کی از یادگار هاي مسلم ی اکنون و رسانیده بخاك را کشتی تشک دالوران بزرگترین پشت سالگی، 50 تا و کرد کشتی

سال از عمرش میگذرد. پهلوان چهار فرزند دارد که در تهران و آمریکا مشغول به تحصیل  70ورزش باستانی ماست که 

 میباشند.

 

 یقم یینویم حسن پھلوان   
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سالگی قادر به اجراي نمایشهاي محیرالعقول نظیر نمایشهاي پهلوان حسن  70من در ایران کسی را سراغ ندارم که در  

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 

ملیات آن بود که او یکدست ورق را با نخ بست و آنگاه با جمله این ع

یک حرکت 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 

ولت را گرفت و مدت  220شک عجیب ترین کار او آن بود که سر سیم 

برق داشت در دست خویش نگاه داشت.  چند دقیقه ان را در حالی که

او حتی 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 قمی مردي 

سالگی کمترکسی بقدرت او کباده میکشد و مورد احترام اغلب پهلوانان  70اك و نیرومند است و در سن مومن، پ

 ورزشهاي باستانی است.

 1347بهمن ماه  16چهارشنبه  800چاپ شده در مجله سپید و سیاه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 یشمع ۸۰ المپ و ردیگیم بدست را ولت ۲۰۰ برق میس سر او  
 .کندیم روشن را
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  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 

 و داشتند امور اولیاي بین در بواسطه پهلوان بودن نفوذ بسیار باالیی 

 مورد ناحق به را ایشان که میآمد پیش احبا براي مشکلی موقع هر

 این جمله از. مینمودند فصل و حل را آن ایشان میدادند قرار محاکمه

ز زندان نجات داد. همانطور که ا بار چندین را جاسب احباي که

داستان  در باالخص  میخوانیم خاطرات آقاي سید رضا جمالی در

 و هاشمی اهللا حبیب سید جمالی، رضا سید  زمانی که ایشان ازدواج

 و کرده استقاده خود نفوذ از ایشان میافتند زندان به یزدانی مسیب

 مدت براي اهالی توطعه با و ناحق به که ایشان کوتاهی مدت از بعد

 .میکنند آزاد زندان از را بودند افتاده زندان به سال سه

بود که با ماشین به جاسب  کسی اولین قمی حسن پهلوان همچنین

ایشان با یک ماشین کامان  1322سفر کرد روایت است که در سال 

 ....میآمد جاسب به زمان آن تا که بود  کار آمریکایی از راه نعل شکنان به جاسب آمد و ماشین ایشان در واقع اولین ماشنی

 .میباشد زیر شرح به شکنون نعل طریق از جاسب به قم مسیر

..... همواري آب انبار ... وِرجون ... بی تند... کـَهَک ... کِرمِجَگون... درباغ ... گدار... نعل شکنون ... چهار راهی (وارون،  قم

 کروگان، هرازجان، قم)

 25کیلومتر و تا دلیجان  18کیلومتر، تا نراق  72کیلومتر، تا کاشان  45قابل ذکر است که از این چهار راهی تا قم 

 ر می باشد.کیلومت

 

 

 

 ...است کرده پاره سرپنجھ بزور را یباز ورق دست کی   
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 شکر اهللا شریفی

 مرد بسیار او. میرود نراقی خان احمد میرزا آبادي کلنگه، آباد احمد به جوانی سن در ایشان بود نراق اهل شریفی اهللا شکر

 خوش این بواسطه بودند جاسب بهاییان از دیار آن زارعین اغلب چون و بود قلبی خوش و برخورد خوش آالیش، بی ساده،

شود از آن جمله محمد علی ناصري و ضیاء اهللا مهاجر شیند و بعد از مدتی بهایی مینمی گفتگو به و شده آشنا آنها با قلبی

 بودند که به واسطه ایشان شکراهللا به امر مبارك حضرت بها اهللا مومن گردیدند.

ن محل را ترك کرده و به کروگان بعد از مدتی این آبادي با بحران کم آبی مواجه می شود از این رو ناچارا اغلب زارعی

 جاسب میروند و در آنجا مشغول کشاورزي و زراعت میگردند.

شکر اهللا شریفی دو برادر دیگر داشت به نام حسن بهزاد و بابا علی بهزاد که بابا علی کارگر کاشفی بود و هر دو بسیار افراد 

ین خاطر نام آنها را نیز در قسمت نفوس محب و بی آزار محترم و خوبی بودند و با بهایی ها هم محب و دوست بودند از ا

 .ایم آورده وبسایت در  جاسب

شکر اهللا با دختر محمد اسماعیل مشهدي حسنعلی به نام زبیده ازدواج کرد حاصل این ازدواج چند (حدودا هشت) 

 متعددي خانواده کدام هر و هستند مشغول خدمت به و ساکن الهی عنایت ظل در و بوده بهایی همگی که باشدمی فرزند 

در محله باال بود و بوسیله بچه هاي خودش همه روزه با چند  ها بهایی حمام کردن اداره مسئول ایشان. اند داده تشکیل

االغ به کوه میرفتند و براي سوخت حمام بته گون تهیه میکردند و میآوردند. به خاطر میآورم که من با یکی از فرزندان 

منصور که هم سن بودیم به کوه رفتیم و نا ظهر به همراه آنها به جمع آوري بته پرداختیم و چون آشکراهللا ایشان به نام 

 ما. کنید جمع بته خودتون براي دیگه حاال منصور و تو که کرد عنوان خود نراقی لهجه آن با بود آورده خود با چند االغ 

 میخواستیم اگر و بود شده ظهر دیگه چون خوردیم جا کلی میکردیم جمع بته خودمون براي صبح از میکردیم فکر که

اید تا شب کار میکردیم. معموال اشخاصی که براي جمع کردن بته میآمدند غروب نشده به ده ب بکنیم بته خود براي مجدد

برگردیم موقع برگشتن بر میگشتند ولی ما مجبور شدیم بمانیم و در تاریکی و با سختی بسیار بار بته تهیه کنیم و شب 

متوجه شدیم که در آبادي نگران ما شده و با چراغ به دنبال ما آمده بودند که ما را دیدند. به هر حال شکراهللا بسیار مرد 

خوبی بود و خدا او را بیامرزد او بسیار به مردم در جاسب خدمت مینمود و برایش فرقی نداشت که بهایی باشند یا 

 مسلمان.
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 که کاشفی  هاي گاو از یکی خرید براي اي مشتري زمانی  بابا علی بسیار مرد ساده، خوب و بی آالیشی بود برادر او نیز

 و تعریف به شروع نیز علی بابا حال این با است کور چشمش گاو این نمیدانسته مشتري البته میآید بود کور چشمش یک

 و است کور هم چشمش یک تازه میدهد هم خوبی شیر است خوبی گاو بسیار آري که میکند گاو محاسن از کردن تمجید

دانی میخواهی بخر میخواهی نه. خالصه هم از گاو تعریف کرد و هم دروغ  خود حال است خوبی گاو واقعا که گفتن من از

 نگفت و هم گاو را به قیمت مناسب فروخت.

که غیبت میکردند و نمیخواستند که به مدرسه  اما حسن برادر شکراهللا که فراش مدرسه جاسب بود و هر کدام از بچه ها

بروند را به پشت خودش کول میکرد و از خانه تا مدرسه به پشت آنها میزد که چرا به مدرسه نمیروند که باسواد شوند و 

براي خود کسی شده و به مردم و خانواده خود خدمت کنند. آري او بسیار همه را تشویق به سواد آموزي میکرد باالخص 

 چه هاي بازیگوش دِه را.ب

      الهی رحمت قرین و شاد عزیزان این سه هر روح                            

 

 یداهللا محمدي(سپهر ارفع)

شمسی اوایل دوره سلطنت رضا شاه پهلوي بود که صنعت چرم سازي هم مانند دیگر صنایع رو به گسترش  1310در سال 

و پیشرفت بود از این رو رضا شاه براي اینکه تولیدات چرم در داخل کشور صورت بگیرد 

و ارز به کشور هاي خارجی براي واردات چرم نرود و تولید داخلی رونق بگیرد دستور 

اي براي تولیدات چرم در داخل کشور را صادر نمود. از این رو شرکتی  ساخت کارخانه

سهامی به نام تولیدات چرم خسروي دایر شد که اکثر سهامداران آن تجار آذربایجان و 

بزرگان دامداري ایران بودند. دفتر مرکزي این شرکت در سبزه میدان تهران که به بازار 

جاسبی که در واردات چرم به ایران فعالیت  معروف بود قرار داشت. لطف اهللا مهاجر

داشت و بسیار در این زمینه موفق بود بعد از افتتاح شرکت چرم خسروي در این شرکت 

به عنوان مدیر فروش استخدام شد. در این میان افراد بسیاري مغازه هاي چرم فروشی 

ازار به کفاش ها و کیف ساز ها و دیگر باز کرده و نمایندگی فروش این کارخانه را گرفتند و محصوالت را در ب

 )ارفع سپھر(یمحمد دهللای   
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 فروش به و نمود تاسیس شرکتی خود.  داده استعفا جاسبی مهاجر اهللا لطف سال چند گذشت از بعد  .میفروختند  افراد

 .پرداخت جات چرم

سالگی در  15 در نیز  در این زمان بود که چند نفر استخدام نمود که در شرکت او به کار بپردازند بنده (علی اکبر رزاقی)

آنجا مشغول به کار کردن شدم و در این راه همه مهارت هاي این حرفه را از لطف اهللا مهاجر که دایی زاده بنده بود 

گرفت تا تغییر شغل بدهد براي همین نیز یکی از شعبه هاي فروش چرم خود  تصمیم مهاجر اهللا لطف اینکه تا  آموختم

 در بازار کفاشهاي تهران را به بنده سپرد تا در آنجا براي خودم مشغول کار بشوم.

 براي ساله شش پنج و بیست جوانی که بودم وشِبروجات چرم فروش مشغول تهران بازار در  1332روزي از روزها در سال 

به مغازه من آمد. من تا بحال او را ندیده بودم او بسیار مودب بود. مقداري چرم خرید و بعد از صحبت مشخص  چرم خرید

شد که او بهایی است. من از او سوال کردم که شما کی بهایی شده اي و چگونه و توسط چه کسی با امر آشنا شدي؟ وقتی 

اهللا مهاجر جاسبی) بانی ایمان آوردن او شده است. او بسیار پاسخ داد معلوم شد که یکی از دایی زاده هاي خودم(نور

خوشحال شد وقتی فهمید که مبلغ او یکی از فامیل هاي بنده بود. ایشان مغازه دوزندگی و کفش فروشی داشتند و چون 

نیاز داشت را از  و داشتم بنده که اجناسی آمد می بازار به خرید براي وقت هر بعد به  ما تقریبا هم سن و سال بودیم از آن

 من خریداري میکرد.

 به مشغول کفاشی یک در و میدهد دست از را خود پدر  نام ایشان یداهللا محمدي(سپهر ارفع) بود که در دوران خردسالی

 نقاط بهترین در بزرگ دوزندگی دو و میشود تبدیل تهران در کفش دوزندگان بهترین از یکی به کم کم و میشود کار

کند و افراد بسیاري در دوزندگی او به کار مشغول می شوند. بعد ها او ازدواج میکند و داراي دو فرزند یک می دایر تهران

دختر و یک پسر می شود ایشان بسیار جوان فعال و زرنگ و مومنی بود و بسیار از نظر مادي ترقی میکند او بیان بسیار 

ود و با معلومات بسیار خوبی که از مطالعه آثار پیدا کرده خوب و صداي رسایی داشت و در جلسات تبلیغی شرکت مینم

 پرداخت.بود به تبلیغ امراهللا می

 یداهللا ما بعد از آن آشنایی با یکدیگر مرتب در تماس بودیم و گاهی اوقات به اتفاق به دربند و شمیران میرفتیم. 

 یخواند.م را سعدي از شعر این بنده براي داشت که زیبایی صداي با اغلب  محمدي
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 پروازم در و سوزممی که پروانه همچو                                     پردازماز تو با مصلحت خویش نمی

  بازم نیابی و بجویی بسیار نه ور                                   گر توانی که بجویی دلم امروز بجوي

رژیم اسالمی به علت این که مسلمان بوده وبهایی شده و فامیلش هم بعد از انقالب اسالمی ایران و با روي کار آمدن 

محمدي بوده و آن را تغییر داده و سپهر ارفع گذاشته بوده همانند بسیاري دیگر از افراد دستگیر شده و در زندان اوین 

 شود.تهران بعد از مدت ها گرفتاري تیر باران می

 رزاقی جناب خاطرات از برگرفته                         روحش شاد و قرین رحمت الهی

 

 به نقل از کتاب پرواز ها و یادگار ها شرح حال یداهللا محمدي(سپهر ارفع)

 شمسی به تالیف، نگارش و نقاشی از ماه مهر گلستانه 1371تا  1357بیاد شهیدان بهایی ایران 

و و پدر به نام فرامرز در طهران دیده به جهان شهربان نام به مادري از 1306-3-4 تاریخ در سپهر یداهللا جناب همسرم

گشود. پدر و مادر هر دو از اهالی زنجان، مسلمان و باتقوي بودند. پدر خاك شناس بود و در حفّاري چاههاي نفت در 

سالگی تصدیق امر  84بادکوبه مهارتی داشت. در موقع انقالب روسیه به ایران آمد و دیگر مراجعت نکرد و مادر در سن 

هاي مردانه بود. تولّد دوباره او در بارك نمود. او از کودکی همراه با تحصیل به کار پرداخت، شغل او تولید و طرّاحی کفشم

نمود، بسیار مشتعل بود و هر شب در جلسات مختلف تبلیغی سالگی اتّفاق افتاد. آنطور که خود همواره تعریف می 18سن 

(این جلسات با استادي آقایان سرتیپ سهراب، سرتیپ برافروخته، سرهنگ کرد که در آن زمان دائر بود شرکت می

ما ازدواج  1336شاهقلی و جناب اشراق خاوري تشکیل میشد). سبب آشنائی او با امر، خواهر ایشان بود. در اسفند ماه 

نمونه بود، قلبی رئوف و نمودیم و صاحب دو فرزند به نامهاي نادره و رامین گردیدیم. همسرم در زندگی انسانی واقعی و 

گذراند و کرد. اوقات بیکاري خود را با ورزش و مطالعه میمهربان داشت، در زندگی موفق بود و با همه کس مدارا می

 اطّالعات عمومی او وسیع بود.

م و اتومبیل ایبا اتومبیل شما تصادف کرده«سه پاسدار مسلّح به بهانه اینکه  1360صبح روز نهم شهریور ماه  10در ساعت 

او را به در حیاط کشاندند. بعد از تفتیش تمام منزل، او را همراه با کتابهاي بهائی و چند نوار » شما خسارت دیده

 سرودهاي امري دستگیر نمودند.
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و با منزل خواهر خود تماس گرفت  1360گرفتم اثري نبود. در روز سیزدهم مهر ماه خبر بودم، هرجا سراغ او را میاز او بی

از دادستانی و از خود ایشان هم تلفنی ». حالم خوب است و چون جرمی ندارم به زودي آزاد خواهم شد« اظهار داشت که 

 اي صحبت نمود و ارتباط قطع شد.با دختر نیز چند کلمه» گفت حالم خوبست در اینجا به من محبّت دارند« داشتم که 

بعدازظهر  2ظهر وقت نماز بود به من ساعت  12مراجعه نمودم، چون  1360جهت پیگیري مجدّد در روز هفدهم آبان ماه 

به زندان مراجعه نمود. متصدّي اظهار داشت سپهر ارفع اعدام شده است.  2وقت دادند. به منزل آمدم، یکی از اقوام ساعت 

کند بهائی است جز اعدام چیزي آري سزاي کسی که افتخار می» افتخار میکنم بهائی هستم.«فریاد زد چرا؟ او گفت: 

د پاك او را از زندان اوین به بود. جس 1360اسم او را در بهشت زهرا یافتیم، تاریخ آن روز اوّل آبان ماه » باشد!دیگري نمی

کنند). پس از تحقیق ها بردند (آنجا مکانی است که افراد حزب پیکار را با لباس و بدون تشریفات دفن میگورستان هندي

بسیار شماره قبر او را به دست آوردیم. بنابر مقتضیّات زمانه محفل تذکري برقرار نشد و وصیّتنامه او را بعد از گرفتن رسید 

به خواهرش تحویل دادند. بعد از شهادت همسرم اطّالع یافتم که پس از دستگیري او را به زندان زنان سابق برده بودند.  به

هاي شنوند، در لحظههاي بسته میدر سلول انفرادي محبوس بود، صداي محاکمات او را دو جوان بهائی محبوس با چشم

رسید. ناگهان صداي بلند ضبط صوتی آهنگ (یا سبّوح یا قدّوس) می مختلف از اطاقهاي مجاور صداي محاکمات به گوش

شنوند که از او راجع به محافل کردند و بعد محاکمه سپهر ارفع را مینمود. با این سرود چند پاسدار زمزمه میرا پخش می

شمار نحوه جواب او با متانت هاي بیاي جواب میداد. با وجود توهینکردند و او به نحو شایستهو طرز تشکیالت سئوال می

هاي حضرت بهاءاهللا هاي ضیافت سئوال میشد، آن نازنین مهربان یکی از مناجاتو بردباري همراه بود. از او در مورد برنامه

را با صداي خوب و رسا تالوت کرد ... بعد از این محاکمه بود که او را به زندان اوین منتقل نمودند. او از قهرمانان و 

ي تاریخ بود که وجود خود را وقف خدمت به هدفی واال و مقصدي شریف نمود و در ایفاي چنین رسالتی از هیچ نوع شهدا

بود. شهادت او در هیچ رسانه گروهی  1360کوشش و فداکاري دریغ نداشت. زمان شهادت او احتماالً اوّل آبان ماه 

 منعکس نگردید.

 ارفع. تلخیص و اقتباس از نوشته خانم پروین سپهر

 الهی. اعظم العدل بیت داراالنشاء مأخذ:

 ها داستان
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  کباب برگ

یک شب دور هم بودیم و صحبت کار کردن بود و هر کس تعریف میکرد که چطور مشغول کار شده است. یکی از  

دوستان تعریف میکرد که وقتی من درسم تمام شده بود و دیپلم گرفتم 

 به کار جستجوي در رفقا از نفر دو با آخر نیاوردم گیر کاري هرچه گشتم 

 حمام یک به داشتم خوبی هیکل و بودم هیکل قوي من چون. آمدیم تهران

م و پرسیدم که آیا کیسه کش نمی خواهید و آنها گفتند که چرا ما یک رفت

دالك( مشت مالی و کیسه کشی) احتیاج داریم چرا که دالك مان تازه رفته 

جا مشغول کار شوي، من هم به رفیقم گفتم که تا تو کار پیدا و میتوانی این

کنی کارهاي خانه را انجام بده و امور خانه با تو باشد من هم میروم و کار میکنم و هرچه در بیاورم با هم خرج میکنیم تا 

به من گفت که تو هم کار پیدا کنی. مدتی گذشت من از کار در حمام خسته شدم و به شهر خودمون برگشتم و پدرم 

بهتر است یک کامیون بخریم و تو با دایی ات که راننده خوبی است بروید و باربري کنید و از دایی ات رانندگی را هم یاد 

 بگیري.

دایی بسیار مرد خوبی بود و در رانندگی مهارت باالیی داشت. من هم جوان، قوي و زرنگ بودم. بعد از مدتی در کنار دایی 

 نشست و از رانندگی من لذت میبرد.و دایی از این بابت خوشحال بود و همیشه در کنار من می راننده خوبی شدم

 از پر را کامیون و رفتیم بنزین پمپ به گیري سوخت براي غروب نزدیک. بردیم ایران غرب شمال به باري روز یک 

دوست دارم. ما رفتیم و همان نزدیک  خوریم من خیلیب) جزه(برگ کباب و کبابی برویم که گفت داییم. کردیم گازوییل

پمپ بنزین یک کبابی پیدا کردیم نشستیم براي خوردن کباب. دایی رفت تا دست و صورتش را بشوید و من هم سفارش 

 از بسیار دایی. کردیم خوردن به شروع دایی و من و بود شده آماده کباب آمد دایی وقتی  چهار سیخ کباب برگ دادم

چه کار خوبی کردیم که اینجا را پیدا کردیم از این به بعد و مزه این کباب لذت برد و هی میگفت به به عجب کبابی، طمع

همیشه براي غذا وقتی از این مسیر رد شدیم به همین کبابی میآییم. حاال بزار دو تا سیخ دیگه هم بگیریم چون که خیلی 

ش دادیم و یک شکم سیر کباب برگ خوردیم و بعد به راه ادامه دادیم. خوشمزه بود، خالصه ما دو سیخ دیگر هم سفار

این شهر خیلی از محل ما دور بود ولی همیشه دایی دنبال باري بود که باز به این شهر برود و در همان کبابی کباب 

ا باید برویم و همان روز بعد مجددا گذرمان به همان شهر افتاد. قبلش دایی گفت که ما حتم 40بخورد. تا اینکه حدودا 

 برگ کباب   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1180607351_orig.png?223
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کبابی که قبال رفته بودیم کباب بخوریم و من هم قبول کردم. خالصه رفتیم و گازوییل زدیم و بدنبال کبابی که قبال رفته 

بودیم گشتیم ولی اثري از آن نبود. هر چه گشتیم خبري از کبابی نبود. خالصه از چند نفر پرسیدیم که این کبابی با این 

 به و کرد کباب خر گوشت بس از  چرا بسته است؟ آنها به ما گفتند که این خدا نشناس فالن فالن شدهنشان کجا رفته؟ 

 خوري حالل مسلمان  فرد  که دایی. کرد جریمه کلی هم را خودش و بست را او دکان درب و شد متوجه دولت داد مردم

ز چهل روز رفت کنار جوب نشست و شروع کرد به باال ا بعد شنید را این تا بود اهمیت حائز برایش موضوع این بسیار و بود

آوردن و استفراغ کردن و فحش دادن. من پیش دایی رفتم و به شوخی یک تک پا به او زدم و گفتم که تو بعد از چهل 

و روز روز حاال باال آورده اي. دیگر کاري است که شده بهتره برویم و جاي دیگري پیدا کنیم و غذا بخوریم ولی دایی تا د

 شود.هیچ چیز کباب برگ گوشت خر نمی صاحب آن کبابی را فحش میداد و من میخندیدم و میگفتم که

 

 

 

 

 

 

 

   رهایی از نیش مار

 هستند آبادي کل آنها مالک و هستند آب بدون که دارد را آبادي اطراف دیم هاي زمین از زیادي مقدار کروگان جاسب 

از  جایی هر در هرکسی ها زمین این در زمان آن در اهالی  توافق طبق ولی

کرده محصول آن متعلق به خود او بوده است... معموال آنها کشت و کاري می

در این زمین ها مارهاي سمی بسیاري وجود داشت که اهالی جاسب 

 جاسب یسم یمارھا  
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یکی از این خاطرات مربوط به یکی از  کنندهیجکدام از نیش آنها در امان نبوده اند و خاطرات زیادي از آنها نقل می

 باشد که شنیدن آن خالی از لطف نیست ...پسران آقاي امراهللا رزاقی می

 در مهاجر اهللا حبیب آقاي خود زن برادر با رزاقی امراهللا آقاي گوسفندان)آقل( کَنده از بعد کیلومتر یک  و  در جاده گدار

 سال یازده حدود زمان آن در که او بچه پسر ها، گندم درو موقع بودند کاشته دیم گندم شده ذکر هاي زمین از قسمتی

کند که در خواب احساس خوابد ... این پسر بچه تعریف میدم چیده شده میگن هاي بافه از یکی سایه کنار در داشته

 بچه آن میآید خوشش  گویند مار از نفس انسانکند از آنجایی که میکند که جسمی روي سینه او سنگینی میمی

ماري دیدي و  اگر که است یوده شنیده خود پدر از قبال چون و است خوابیده او سینه روي بزرگ مار یک که بیندمی

دهد تا مار برود کاري با آن نداشته باشی خود او میرود و صدمه اي به تو نمیزند براي همین یکمی خو.دش را تکان می

شان بدهد ممکن است با نیش مار روبرو شود. خواست خدا مار بدون اذیت و هیج دانسته که اگر واکنش سریع نچون می

کند به جیغ و داد زدن و فریاد شود بنا میکند و میرود و این بچه وقتی بلند میصدمه اي از روي سینه او حرکت می

 در را بیست و چهار ساعت شبانه روز گوید مار مار مار ... او آیند که ببینند چی شده. که او میکردن . پدر و دایی او می

گفته مار، مار، تا گذاشتند ناخوداگاه میمی او بدن جاي هر به دست وقتی که نحوي به بردمی سر به  مار توهم و شوك

 کند و بهبود میابد.اینکه کم کم آرامش برقرار می
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 کتک خوردن آغالمرضا در رهق و شکسته شدن دست او

افتد. کند در بین راه گذارش به رهق میآغالمرضا براي تبلیغ، مسافرتی به جوشقان و وادقان و فتح آباد(اطراف کاشان) می

کیلومتر با جاسب  25(رهق آبادي نزدیک فردو و خاوه که حدودا 

شناسد و دیگران را تحریک فاصله دارد). در رهق فردي او را می

کند و عده اي به او حمله برده و او را گرفته و کتک مفصلی می

 شکنند.میزنند و دست او را می

بیند که یکی را مشهدي رضا(مش رضا) نامی از منزل بیرون آمده می

گویند که او بهایی هست و زنید میپرسد چرا او را میدارند میزنند. می

 باید او را بزنیم ...

بیند که او مال کند که مال کدام آبادي هستی و وقتی میشود و سوال میمش رضا که انسان خوبی بوده مانع این کار می

ی پرسد که با محمد تقی چه آشنایگوید کروگان. مش رضا میپرسد که کجاي جاسب و آغالمرضا میجاسب است می

دهد که او برادر زن من هست. محمد تقی هیکل قوي و بلند و باالیی داشته و شکارچی بسیار داري و آغالمرضا جواب می

عالی بوده و با مشهدي در حین شکار در کوه هاي بین جاسب و رهق آشنا شده بودند و دوستی بسیار خوبی با هم داشته 

کند و سپس دکتري آورده و دست او را که شکسته بود و از او پذیرایی می آورداند. لذا او آغالمرضا را به منزل خود می

دارد تا بهبودي کامل حاصل کند . در طول زمانی که آغالمرضا مهمان مش رضا بوده سحر ها کند و او را نگه میدرمان می

دانسته و زمانی خیلی خوب می خوانده. مش رضا مادر بزرگی داشته که قرآن رامناجات و لوح ناقوس را با صداي بلند می

داده و بسیار تحت شده براي دعا و مناجات به صداي آغالمرضا و تالوت لوح ناقوس توسط او گوش میکه او هم بلند می

کند که او بسیار مرد محترمی هست و این دعا و مناجانی تاثیر قرار گرفته و به مش رضا و پسرش و نوه هایش سفارش می

ی است و بسیار تاثیر دارد براي همین به او احترام بگذارید ... از آن تاریخ که متجاوز از یک صد و بیست خواند الهکه می

سال است این خانواده به نام فامیل رضوانی رهقی با مهاجري ها، رزاقی ها مراوده و رفت و آمد پیدا کرده و بسیار محب 

 امراهللا بودند.
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 داستان حمل نخل عبدالرزاق رزاقی

باشد که از لحاظ ابعاد برابر با یک سالن بزرگ از چوب است که در زیر آن پایه هایی کار خل یک اتاق از جنس چوب مین

گذاشته شده به صورت افقی که اتاقی روي این پایه ها قرار گرفته است. فلسفه نخل 

این است که در زمان شهادت حضرت سید الشهدا(امام حسین)، عزاداران حسینی 

ساخته و با پارچه سیاه پوشانده و آن را حمل کرده و در حین حمل نوحه آن را 

کنند. همین رسم نیز در جاسب و دیگر شهر هاي ایران نیز خوانی و عزا داري می

برقرار بوده است و در زمان شهادت سید الشهدا این نخل از حسینیه کروگان حرکت 

حسینیه بر گشت داده  شود و با گذشت از کوچه هاي محل مجددا بهداده می

 گیرد تا سال آینده که دوباره براي عزا داري آن نخل را حرکت بدهند.شود و در جاي خود قرار میمی

 زنجیز و زنی سینه ترتیب همان به نخل پشت جمعیت و  خواننددر حین حمل نیز اشعاري در خصوص شرح شهادت می

گرفته و زیر نخل میرفتند. به رسم همان زمان هر کسی یکی از آن را میکنند. پایه هاي نخل را در انی میخو نوحه  و زنی

ان زمان هر خانواده اي یک پایه اجدادي در زیر نخل داشته که در سالهاي مختلف براي ثواب یکی از افراد آن فامیل 

و عبدالرزاق تا دوره مسئول حمل آن پایه بوده است . یکی از پایه هاي این نخل متعلق به اجداد رزاقی ها بوده است 

فرمایند که کم کم باید رسم و رسوم قدیم را آورده تا اینکه حضرت عبدالبهاء امر میحضرت عبدالبهاء این رسم را بجا می

کنار گذاشت و احکام و دستورات آیین جدید را جایگزین نمود. به همین خاطر عبدالرزاق بنابر فرمایش حضرت 

 همین و. دهدمی خاتمه اینکار به آن از بعد و کردهمی حمل را نخل پایه که بود ها رزاقی انخاند از نفر آخرین  عبدالبهاء

 اجدادي بصورت که نخلی پایه حمل ادامه از قلبی اعتقاد بخاطر فرد یک که شدمی تلقی مهم بسیار ها جاسبی بین در امر

 زند و این رسوم را کنار بگذارد... سرباز بوده خاندان آن به متعلق
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  طلب عبدالرزاق رزاقی  داستان صد تومان

 قرار این از معروف ثروتمند زرتشنی جمشید ارباب پیشکار معروف مالبهرام از رزاقی عبدالرزاق طلب  داستان صد تومان 

رام در زمینه کارهاي مالبه  براي ها مدت رزاقی عبدالرزاق که است

ارباب جمشید کار  کشاورزي در خانی آباد و دیگر آبادي هاي متعلق به

شود. کرده . در پایان صد تومان بابت اجرت کار از مالبهرام طلبکار میمی

دهد که زمینی در تهران مال بهرام در عوض پرداخت پول به او پیشنهاد می

دهد. در باشد را به او بنزدیک خانه خود ارباب جمشید که سنگالخی بوده و امروزه دقیقا مکان سفارت انگلیس و امریکا می

کرده بصورت افقی آن زمان رسم خریداري زمین بصورت سنگ انداز و طناب کش بوده است یعنی طرف سنگی پرتاب می

 آمده.کرده و به همین صورت ابعاد زمین در میو از محل فرود سنگ مجدد بصورت عمودي سنگ دیگري پرتاب می

خی است و کشاورزي در آن ممکن نیست پس بهتر است که گوید که این زمین سنگالکند و میعبدالرزاق کمی فکر می

شما پول را بصورت نقد به من بدهید تا من در جاسب خودمان زمینی که حاصلخیز است و در آن درخت هاي گردو و 

 هاي بزرگدهند. لذا ارباب که در همه شهرشود و همین کار را انجام میبادام میروید خریداري کنم. و با او موافقت می

 پول از پر کیسه چندین و رفته آنجا به عبدالرزاق و باشد جاسب نزدیک که کرده قم به  تجارت خانه داشته پول را حواله

 شود..می کشاورزي به مشغول و کندمی خریداري را هایی زمین و آوردمی جاسب به و گرفته خُرد

 

  داستان غولِ کربال سید رضا هرازجانی

نفر جمعیت داشته است. در بین اهالی  500شمسی حدود  1320باشد که در سال هِراز جان چهارمین آبادي جاسب می

آن فردي به نام کربال سید رضا هرازجانی زندگی میکرد. او مرد بسیار خوبی بود و قد بلندي نیز داشت و مورد احترام کلیه 

 اهالی ده بود.
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تهیه سوخت با االغ خود به کوه میرود تا بار بته(گَوَن و دَرَمبه) تهیه کرده و با خود به  طبق رسوم آن زمان او نیز براي

 دور به را 7رسنه و چیده  6خانه بیاورد. در باالي کوه بوته ها را روي ساس

. شد حرکت آماده کرده بار االغ که وقتی. کندمی االغ بار و بسته محکم  آن

شود که همین ارد سوراخ موش بزرگی میو االغ دست آمدن پایین حین در

کار باعث بر هم خوردن تعادل االغ شده و االغ محکم برزمین خورده و به 

 االغ غلتد و مدام االغ و بار را میدیده که گهی همراه بار بته تا پایین کوه می

 ته به االغ که جایی تا میرفته زیر به بار و رو به االغ گهی و رو به بار و زیر به

 افتد.ره مید

ز طی این آید و بعد اکربال سید رضا به دنبال االغ و بار بوته به ته دره می

بیند که االغ سقط(مُرده) شده است. براي همین ساس و رسنه را که بر اثر غلتیدن االغ خالی شده بود را مسافت دراز می

ر بخواهد این داستان را براي هر کسی بصورت مجزا کند که اگگردد. در راه فکر میبرداشته با تبر خود به آبادي بر می

کند که به همه بگوید او تعریف کند هر روز باید براي فردي توضیح بدهد که چه بر سر آن االغ آمده براي همین فکري می

د. کنکند و داستان ساختگی غول را تعریف میرسد چنین میغولی در کوه دیده و از ترس فرار کرده. وقتی به ده می

خواهند که به اتفاق همه با اسلحه هاي سرد و گرم اهالی که به او اعتماد داشتند از این داستان به حیرت آمده و از او می

کنند و وقتی با کربال سید رضا از قبیل تفنگ و بیل و کلنگ وغیره به کوه و دره بروند تا آن غول را بکشند. همینکار را می

پرسند که جریان از چه قرار است؟ و بینند رو به کربال سید رضا کرده و میاالغ را می به دره میرسند و جسم بی جان

 اصل و است افتاده اتفاقی چه که ببینید خود که گویدمی بوده کرده  کربال سید رضا که همه را به بهانه دیدن غول جمع

 خود همه که گفتم اینطور را این من و بود ساختگی غول داستان که گویدمی و کندمی تعریف همه براي را افتاده اتفاق

 رتب از من نپرسید که چه بر سر االغ من آمده و خود شاهد کل ماجرا باشید.م هی و شده چطور که ببینید و بیایید

                                                           
 است خالی آن سطو که طوري اندازندمی االغ بروي و بندندمی آن روي را بته  بار و خورده گره که گوش چهار طنابی(  6
 .)شود حفظ بار تعادل و بگیرد جاي االغ کمر روي تا
 
   د )بندنمی االغ و بار دور به  مهار بار بته(ساس) براي که طنابی(  7
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  قنات کنار آبادي کروگان به نام قنات بابا شیخ  علت نامیدن
شود در کروگان جاسب بسیار معروف بوده و نسل به نسل و میداستان چشمه کوچکی که بعد ها به قناتی پر آب تبدیل 

دانند و دهان به دهان در بین اهالی گشته و اکنون نیز بسیاري آین داستان را می

خانواده اي در کروگان زندگی   براي هم نقل میکنند. داستان از این قرار است که

 بیدار خواب از  صل سرماکرده اند که در این خانواده یک شب مادر خانواده در فمی

 در آبی هیج و است تشنه بسیار که گویدمی بوده  شیخ بابا که پسرش به و شده

خود کوزه اي آب بیاورد. بابا شیخ  با و برود مجاور چشمه به که خواهدمی شیخ بابا از لذا بنوشد بتواند او که نیست خانه

  گردد.نیز همین کار را کرده و در سرماي شدید شب به سمت چشمه میرود و با کوزه اي پر از آب چشمه بر می

کند که بهتر است بگذارد او استراحت کند بیند که خوابیده است پس با خود فکر میوقتی به خانه میرسد مادر خود را می

گوید گه چرا من را شود به او میشود. وقتی مادر بیدار میو او را بیدار نکند لذا کوزه را نگه داشته تا مادرش بیدار می

خورد و رفع وید که دلم نیامد تا از خواب شما را بیدار کنم. خالصه مادر آب را میگبیدار نکردي تا آب بخورم و او می

کند و روایت است که وقتی پسر به قم میرفته در سر گردنه کند. در اثر این رفتار مادر پسر را خیلی دعا میتشنگی می

 و. معصومه حضرت یا العلیکم السالم دگفتنمی همه زمان آن رسم به است پیدا معصومه حضرت زیارتگاه که جاسب به قم 

گوید السالم العلیکم یا ود که میشنمی معصومه حضرت از جوابی که گویند آوردمی زبان بر را عبارت این باباشیخ وقتی

شود و تبدیل به باباشیخ جاسبی... از آن تاریخ به بعد آب چشمه اي که او براي مادرش از آن آب آورده بود فراوان می

 شود.گردد که هنوز هم پر آب هست و این قنات به قنات بابا شیخ معروف میپر آبی می قنات

 داستان این قنات در جاي دیگري نیز اینگونه تعریف شده است که شنیدن آن نیز خالی از لطف نیست
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 زیارت واقعی بابا شیخ
زیارت حضرت ثامن الحجج علیهم السالم  در منطقه جاسب قم گروهی از کشاورزان در زمان گذشته با شتر و قاطر به

مشرف می شوند و هنگام مراجعت و وارد شدن در محدوده جاسب پیرمردي(بابا شیخ) از اهل محل را می بیند که در 

گرماي روز کوله باري از علف به دوش کشیده و با مشقت بسیار به خانه می رود، مسافرین مشهد مقدس که او را می 

 به ت و سرزنش می گشایند که: پیرمرد، زحمت دنیا را ول کن نیستی، آخر بیا تو هم الاقل یک باربینند زبان به شمات

 کرار و او را بسیار توبیخ میکنند.ت را سخن این و. کن سفر مشهد

 نه؟پیرمرد خسته و پاك دل زبان می گشاید و می گوید: شما که به زیارت آقا رفتید و به آقا سالم دادید، جواب گرفتید یا 

 میگویند : پیرمرد این دیگر چه حرفی است که میزنی مگر اقا زنده است که سالم ما را پاسخ بدهد؟!

پیرمرد می گوید: عزیزان، امام که زنده و مرده ندارد، ما را می بیند و سخنان ما را می شنود، زیارت که یک طرفه نمی 

  شود.

 می و کند می مقدس مشهد سمت به رو جا همان از و آري،: گوید می وي داري؟ را عُرضه این تو آیا: گویند می آنان

وند که به آن پیرمرد به نام خطاب می شود که: شن می صراحت کمال با همه و » هشتم امام یا علیک ألسالم «:گوید

  »علیکم السالم آقاي...

 ». شدند نورانی مرد این دلشکستگی سبب چرا که شوند می پشیمان و کشیده خجالت همگی زائرین ترتیب بدین و

ت معروف هرازجان قنا  شیخ بابا که داشته وجود  شیخ بابا یا علی شیخ نظیر بسیاري متقی و دل پاك افراد روستا این در

 آن جاسب مردم که است شده واقع گروگان دشت در فعلی قنات یا چشمه همان کنار در شیخ بابا مزار را حفر نموده و

 اسند.شنمی شیخ بابا قنات یا چشمه نام به را چشمه
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 خاطرات جناب عباس حق شناس

 قسمت اول 

 راجع به درس دادن آقا غالمرضا بفرمایید.

الگوي درسی متناسب آنچه خودش بود. در زمان فتحعلی شاه از ایران رفت. به دهات رفت و در دهات کشته شدند. چند 

از مقتدرترین مردان آن دوره بود که به مشااهللا خان کاشی ایراد تا تیر به او زدند و کشته شد. پسرش یاه سلطان یکی 

گرفت و همیشه هفت یا هشت نفر سوار داشت. او هم مُرد و خودش هم مُرد و اوضاع بهم خورد و چیزي از او هم می

 دانستند. خودش یاه سلطان امالکش را به امین سلطان بختیاري فروخت و پولش را گرفت.نمی

 آقا غالمرضا نرسید؟یعنی هیچی به 

 نه هیچی.

 عمو جان عمو غالمعلی جاسبی چه کسی بود؟

غالمعلی جاسبی پسر مشدي حسنعلی بود که نسبت قوم و خویشی نزدیکی داشتند، هم آبادي بودند. آنها جاسبی بودند 

صی خانه ابن ابهر و کرد. نوکر شخاینها بهائی بودند. این پسر مشدي حسنعلی بود و اینجا در خانه ابن ابهر خدمت می

 آید. ابن ابهر داماد حاجی آخوند شهمیرزادي بود.حاجی آخوند بود. حاجی آخوند شهمیرزادي اسمش را یادم نمی

 دانید بگویید؟راجع به میرزا غالمرضا هرچه می

الشهدا محبوب الشهدا وها با هفت یا هشت نفر سوار خانه ما آمدند، عکس سلطانها، نایب حسینیدر زمان نایب حسینی

هایی که پیشش بود، کتابهاي اقدس و ایقان و فرائد و یکی که قاب گرفته بودیم، سوزاندند و غالمرضا را کتک زدند. کتاب

دو جلد کتاب بود که آدم از طهران آورده بود چندین متن نوشته بودند از توقیعات حضرت اعلی بود، هفت هشت جلد 

یشتر بود. کتابها را خانه شیخ حسینعلی بردند و گفتند که خانه یک بابی رفتند و اینها هایی که اآلن ارزشش خیلی بکتاب
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تومان از او بگیرید. شخصی به نام پیام قاسم بود که در  50کتابهاي اوست. دستور داد تا کتابها را به آنها برگردانید و 

تومان را  50رگ من رفت او را دید او گفت که من کاشان بود و با پدر من آشنا بود و رفتند او را دیدند. وقتی مادربز

گیرند و هم کتابها را. آنها پدر من را به منزل خانه ماشاهللا خان بردند و گفتند او را داخل دهم ولی آنها هم پول را میمی

تیرباران می کنند. تو هر کشند و خواستند او را بکشند. به او گفتند که اگر اینجا بمانی فردا تو را میاطاق ببرید و انگار می

کنم. او شب بلند شد و از دیوار باغ شیخ حسینعلی باال رفت و به کوه توانی از اینجا فرار کن و من به تو کمک میجور می

 رفت و آنجا ماند تا زمانی که شیپور زدند و آنها رفتند.

پختند و باالي ر و مادربزرگم و خواهرم نان میهرچه بود آنها از خانه ما بردند حتی لنگ حمام. من خیلی بچه بودم و ماد

خانه رفتند که مکان زیارت بود و آنجا ماندند تا فردا که پیش از ظهر آنها آمدند و دیدند همه چیز را که در خانه بود 

یده بودم اهللا را کول کرده بودم و شب خواببردند. ما بچه بودیم و خانه خاله رفته بودیم و من خیلی کوچک بودم که قدرت

بدون لحاف و تشکی و صبح که برگشتیم دیدیم هیچی در خانه نیست و مادرم شیون و زاري میکرد که بچه هایم از 

کردم که وسایلی که بردند مربوط به سیر کردن شکم ما نیست و گندم نبود و این از میرند و من فکر میگشنگی می

خواست به حمام برود فرستادند رده بودند و پدرم دو روز بعد که میگانه من بود. آنها حتی لنگ حمام را بفکرهاي بچه

منزل دایی نصیر که برادر نجار بود، یک لنگ گرفتند آمدند. حتی آنها یک سماور حلبی که در آن زمان دو هزار تومان بود 

 بردند. ما خیلی در طفولیت سختی کشیدیم.

 از پدرت چه خاطراتی داري؟

نفر به نام اداره تشکیل دادند و سرمایه گذاشتند و  9باشر اصول مادیات شده بود و شرکتی با کرد و مپدرم رعیتی می

اهللا متصدي آن شرکت شد و او هم بعد مدتی فوت کرد و پدرم دایی نصیر متصدي آن بود و وقتی فوت کرد، میرزا فتح

 شرکت را خرید.

 کار این شرکت چه بود؟
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رفتیم. خیلی این داد. یواش یواش ما بزرگتر شدیم و به قم و کاشان میانجام می عطاري ، قند، چایی و در کل واردات

ها ما را اذیت کرده بودند و هیچی براي ما نگذاشته بودند حتی یک االغ را برده بودند. بعد یک سال پدر جد ما فوت نایینی

 کرد. خدیجه خواهر کوچک بود.

 آقا غالمرضا پدرش هم بهایی شده بود؟

دیق کردند به همراه زنش و بهش چوب زدند. بعد از چهار روز که آمدند مریض شدند. نایب حسین که نیابت آن آره تص

 حدود را داشت این کار را انجام داد.

 دانستیم. عمو جان مادربزرگ ما خودش بهایی شد؟هیچ کدام این را نمی

کرد که از که قائم ظاهر شده و مادربزرگ تعریف مینه. پدر بزرگ ما که تصدیق کرد و بهائی شد براي او هم صحبت کرد 

 لرزید و وقتی به حرفها اطمینان بدست آورد، دیگه آن لرزش تمام شد.این حرفها می

 مادر شما بهائی بود؟

 بله بهائی بود. پدرش بهائی بود.

 خواستند بعد مدتی طالق بگیرند؟ولی چرا می

اي هم بود انجام دادند و برادرهایش به نام لی مغرض بودند و به هر صدمهخواستند او را ببرند. خیبرادرهاي مادرم می

اهللا اهللا، ذبیحعبدالوهاب و محمدرضا خیلی ضدیت کردند و محمدتقی برادر کوچک تصدیق کرد و ایمان آورد که پدر سیف

 و امراهللا مهاجر بود. دائی پدر من بود.

 همینطوري باید خانه را ترك کند و دوباره ازدواج کند.خواهد و آنها می گفتند اصالً طالق نمی

 گفت اگر من شوهر بکنم میروم قبرستان.و می
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 آنها چند تا بچه داشتند؟

 دو تا بچه. یک دختر به نام بدیعه و یک پسر آقا رضا.

 که اینقدر زیاد شدند و دنیا را گرفتند./

خوردند و باید نسلش از بین برود. او یک دختر و پسر داشت و پدر بزرگ ما در تمام عمرش یا زندان بودند یا کتک می

حاال فرزندانش در تمام اروپا و آمریکا هستند. منوچهر و شهین در آفریقا هستند. در ژاپن و چین هم هستند. من حساب 

د. یکی از پسرهاي آقا رضا در آفریقا و یکی از پسرها و دخترهاي آقا رضا نفر یا بیشتر در استرالیا هستن 50کردم نزدیک 

 در استرالیا هستند.

آید؟ آقا غالمرضا وقتی زندان بودند و مادربزرگ شما به دیدنشان عموجان دیگه از آن ایام یادتان نمی

 اي دارید؟رفتند چه خاطرهمی

رشتم و عصر بردم و از صبح تا عصر میگرفتم و میحالج) میسیر از نداف (نداف یعنی  5گفت روزي مادربزرگم می

دادند. گرفتم. هر روز به من یک عباسی میسیر پنبه دوباره می 5دادند و دادم تا مزد این رشتن را به من میبردم میمی

ک مشت شاهی در السلطنه یدادم. در همان موقع نایبمن دو تا بچه داشتم و ماهی سی شاهی هم باید کرایه خانه می

 شاهی بود و دو ماه کرایه عقب افتاده اطاق را داد. 5تا  17دست مادربزرگم گذاشت و 

گرفت و تمام برد به در زندان و ظروف دیروز را میکرد و محمدعلی آن را میگفت همه روز نهار درست میمادربزرگم می

شستم و آنها پر از شپش بود. هر روزي که در آب جوش می فرستاد و من آنها راروزها پیرهن و زیرشلوار را براي من می

 شستم و زیر آب پر از شپش بود.دادند و من میبرد و لباسها را به او مینهار را می

 عمو جان شما گفته بودید که احبا کاشان توسط غالمرضا جاسبی مؤمن شدند؟

د مشگون، چادگان و نوش آباد توسط آغالمرضا تصدیق نه من همه احباي کاشان را نگفتم بلکه احباي اطراف کاشان مانن

 کردند.
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 آرام چطور؟

 آباد و مشگون احباي قدیمی داشتند.آرام نه. نوش

 خوانید؟ مناجات لقا را بخوانید.عمو جان یک مناجات براي ما می

 و الحَقایِقِ أَهْلِ  إِدْراكِ عَنْ  تَقَدَّسَتْ عَتَبَۀٍ بتُرابِ  وَجْهی  أُعَفِّرُإِلهی إِلهی انّی أَبْسُطُ اِلیکَ أَکُفَّ التَّضَرُّعِ وَ التَّبَتُّلِ و االبتهال و 

تک بِلَحَظاتِ أَعْیُنِ رَحْمانِیَّتِکَ وَ تُغَمِّرَهُ فی بِحارِ أَحدیّ بِبابِ  الْخاشِعِ  اَلْخاضِعِ عبدِكَ الی تَنْظُرَ أَنْ  األَلْبابِ أُوْلِی مِنْ النُّعوتِ

 مُتَضَرِّعٌ و عَلیکَ  مُتَوَکِّلٌ  اِلَیْکَ مُبْتَهِلٌ  األَسِیْرُ المُتَضَرِّعُ  السّائِلُ  رَقِیْقُکَ  وَ  الفَقِیْرُ البائِسُ عَبدُكَ  إِنَّهُ  رَبِّ  أَيْ  تکَرَحْمَۀِ صَمَدانیّ

 جَبِیْنِی نَوِّر و أَحَدِیَّتِکَ  حَضْرَةِ  عُبُوْدِیَّۀِ عَلی قَوِّنی و أَحِبّائِکَ خِدمۀِ  علی أَیِّدْنِی رَبِّ  یَقُولُ وَ یُناجِیْکَ  ادِیْکَ ویُن یَدیْکَ  بَیْنَ

ناءِ بابِ أُلُوهِیَّتِکَ و أَعِنِّی عَلَی المُواظَبَۀِ فِ  فی بالفَناءِ حَقِّقْنِی وَ عَظَمَتِکَ مَلَکُوتِ اِلی التَّبَتُّلِ  و قُدسِکَ  ساحَۀِ فِی التَّعَبُّدِ  بِأَنْوارِ

 غُباراً اْجْعَلْنِی وَ الفَناءِ  بَحْرِ  فِی أَغْرِقْنِی و الفَناءِ ثَوْبَ  أَلْبِسْنِی و الفَناءِ کَأْسَ  أَسْقِنِی  رَبِّ أَي  رَحْبَۀِ رُبُوْبِیَّتِکَ.عَلَی اإلِنْعِدام فی 

 الرَّحیمُ  الکَریمُ  أَنْتَ إِنَّکَ العُلی وَ  الْعِزَّةِ رَبَّ یا  سَبِیْلِکَ فی الْأَصْفِیاء أَقْدامُ  اجْعَلْنِی فِداءً لِألَرْضِ الَّتی وَطِئَتْها وَ الْأَحِبّاءِ  مَمَرِّ فِی

أَسْرارَهُ وَ اشْرَحْ صَدْرَهُ و أَوْقِدْ مِصْباحَهُ  نَوِّرْ  وَ آمالَهُ  حَقِّقْ  رَبِّ أَي  اآلصالِ و البُکُوْرِ  فی العَبْدُ  ذلِکَ بِه یُنادیکَ  ما هذا. المُتَعال

 ع ع     . الرَّحمنُ الرَّؤُفُ العَزِیْزُ أَنْتَ إِنَّکَ و الوهّابُ  الرَّحیمُ الکَریمُ  أَنْتَ إِنَّکَ عِبادِكَ و كَأَمْرِ  فی خِدْمَۀِ 

عمو جان براي اینکه در نوار مشخص شود، شما اسم و فامیل و سن خودتان را بگوید تا در نوار براي آیندگان 

 است. چند سالتان هست؟ 1367اردیبهشت  29ضبط شود. امروز 

 سالم است . 87من 

 اسم و فامیل؟

هجري شمسی. پسر بزرگ محمدعلی، و محمدعلی فرزند مرحوم  1280دي 7شناس، متولد اینجانب عباس روحانی حق

 غالمرضا جاسبی.
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 خیلی ممنون. این نوار در حضور زن عموي عزیز ... خاطرات عموي عزیزمان .... ضبط شد.

  

 قسمت دوم – شناسباس حقخاطرات جناب ع

ها ضبط نشد. لطفاً دوباره در مورد غالمرضا جاسبی و مال عمو جان با عرض معذرت یک قسمت از صحبت

 آید براي ما بگویید.جعفر جاسبی و طریقه ایمانشان آنچه که به یادتان می

عوام به چاوشهاي حضرت معروف  شد چهار نفر از چاوشهاي حضرت بودند. در بیندر ابتداي امر اینطوري که گفته می

اي هم در کروگان که مالجعفر بوده مؤمن گفتند که مالحسین هم در بین آنها بوده است. عدهها میبودند و بعضی

رود و بعد آورند. آن روزها مصادف با ایام محرم بود و زمان عزاداري بود. مالجعفر به منبر میشوند و بعد همه ایمان میمی

دارد که امروز روز گریه نیست و امروز روز شادي است چون قائم موعودي که هزار سال است انتظارش بیان میاز مقدماتی 

شود و او از کنند و اوضاع بدي میاي غش میگوید. از گفته او عدهکشیدید ظاهر شده و باید بروید و ببینید چه میرا می

کنند و او شبانه به گردند او را پیدا نمیشود و هرچه دنبالش میمیرود و آنجا مخفی آید و به خانه میمنبر پایین می

کنند تا اطالعاتی بدهد. مالفخرالدین مجتهد آن رود. آنجا با حوزه علمیه مربوط بوده است و علما او را دعوت میکاشان می

ستت را در این منقل آتش بکن گوید تمام حرفهایت به جا ولی اگر راست میگویی قائم ظاهر شده تو باید دمحل بوده می

گوید که این کار را بکنم من به دهد آتش خاصیتش سوزاندگی است ولی اگر شما میولی دستت نسوزد. او جواب می

افتد و آن مال اي از دستش راه میکند و خونابهکنم. دستش را در آتش میمحبت آن آقاي خودم دستم را در آتش می

کنند بندد. بعد حکم میآورد و دستش را میگوید دستت را در بیاور و او دستش را در میسوزد و میفخرالدین دلش می

ها که اگر کسی شبانه خواست از کاشان خارج شود و دستش سوخته است او را کنند در دروازهکه او را بگیرند و حکم می

 بیند که اینجا جاي ماندن نیست.بگیرید. چند روزي می

دارند و وقتی خواهد از دروازه خارج شود او را نگه میگیرد از کاشان خارج شود و وقتی میمییک بار سحر تصمیم 

 داند شهادتش چگونه اتفاق افتاده است.کس نمیفرستند و هیچگیرند و او را به تهران میبینند او را میدستهاي او را می
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ن وقتی او را بردند با شمشیر او را قطعه قطعه کردند. نویسد که در طهراآقاي آواره که کاتب کتاب کواکب الدریه می

 که من شنیدم و خودم ندیدم که حضرت عبدالبهاء فرمودند که او را در چاه انداختند و شهید کردند.طوريبه

 عمو جان مالجعفر جاسبی چه کسی است؟

ها به شبهاي جمعه براي زیارت، خانممال جعفر جاسبی شوهر خواهر مال غالمرضا بوده است که اسمش خدیجه بوده است. 

رفتند و خدیجه برایشان روضه میخوانده است. خدیجه شخصی عالم و فاضلی بوده است. غالمرضا پنج باال براي زیارت می

هاي خواهر داشت. یکی از خواهرها زن مالجعفر بوده است یکی دیگر زن سید حسین که پدر جد آقا کمال، یکی از دایی

گویند مرد خوبی بوده است و مؤمن بوده ت. یکی دیگر هم زن عمو سید حسین که مسلمان بوده است که میمینا بوده اس

 ها بهایی بوده است.ها، مسلمان باشد ولی پیش بهاییو بهائی بوده ولی مجبور بوده که پیش مسلمان

از جاسب فرار کنند آنها را  خواستنداند که وقتی میاید که مال جعفر الواحی هم داشتهعمو جان شما فرموده

 کنند درسته؟مخفی می

اند و زمان انقالب به خانه محمدتقی برادرزن آغالمرضا قائم نه این الواح براي غالمرضا بوده است. آنها را در یک بسته بسته

ها را نشان ن بستهاهللا پسر برادر نن جان این را دیده است و مأمورین که آمدند به آنها جاي آکردند. شخصی به نام فرج

ها را نزد حاج سید جواد قمی که مجتهد بوده و هم حاجب دربان اند و آن بستهجات حضرت اعلی را بردهداده و آنها نوشته

گویند. چطور به اکبر چطور به آنها کافر میگوید اهللاخوانند و میبرند. او آنها را میزیارت حضرت معصومه بوده است، می

دهد. اهللا رحمن رحیم و هواهللا تعالی و اقرار به وحدانیت خدا میها بسمکافر میگویند در تمام مناجاتمحمد سید علی

 حکم قتل پدربزرگ ما را این حاج سید جواد قمی دو بار صادر کرده است. و فامیلی دربانی داشتند.

 اهللا دارد؟عمو جان مال محمدتقی چه نسبتی با ذبیح

  بوده است و دائی پدربزرگ ، دائی آقابزرگ بوده است.اهللامال محمدتقی پدر ذبیح

 شود چند بوده است؟سنش وقتی مؤمن می
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شوند و بعد او را سالگی وقتی طلبه بوده است، حضرت باب اظهار امر کردند او هم مؤمن می 13ام که در سن من شنیده

برند او را زندانی برند. وقتی به قم میهمه را می شود و توقیعاتی از حضرت اعلی داشته کهدستگیر شده و به قم برده می

نفر این  8من وزنش بود.  18کرد که زنجیري که بر گردن ما بود کنند که در زمان اعتزادالدوله بود. خودش تعریف میمی

ر زنجیر گذاشتیم، یک دو شاخی داده بودند که زیشدیم سرمان را روي زمین میزنجیر به گردنشان بود و وقتی خسته می

خواندند. یا خواندند و لوح ناقوس را میکردیم. شبها کسانی که با او هم زنجیر بودند، نماز میگذاشتیم و استراحت میمی

رسد که خواندند. یک شب خبر میهو یا من هو هو یا من لیس احد اال هو . همه باهم این دعا را با صداي بلند می

گویند این غالمرضا جاسبی است و بابی است و با خبر است این صداي چیست؟ می کند که چهاعتزادالدوله اعتراض می

گیرد که به مرگ دهد که مزاحمش نشوید. یک وقت اعتزادالدوله دل درد بدي میخواند. و او دستور میهمبندانش دعا می

خواهند دعا بخواند و او دعا شود و میگویند که اگر غالمرضا جاسبی دعا بخواند او خوب شود. و از او مینزدیک می

نفر چلوکباب  25شدند نفر هم زندانی با خود غالمرضا می 24دهد که شود. او دستور میخواند و اعتزادالدوله خوب میمی

خواهند شود که میگفتند. یک روزي شایع میهاي او همه دزد و جانی بودند و به غالمرضا کافر میدهد. هم زندانیمی

 کشند.غالمرضا را ب

 اند.شما گفتید که حضرت بهاءاهللا هم ماهیانه مقرري براي او مشخص کرده بوده

بر دادند. یک نفر شیشهفهمند او زندانی است ماهیانه مقداري پول دم زندان به غالمرضا میبله حضرت بهاءاهللا وقتی می

او خیلی پیر شده بود و در گلستان مانده بود که آباد اصفهان بود. آن زمان که ما تازه از جاسب آمده بودیم بود اهل نجف

کشی نداشته باشد. وقتی محسن اساسی ماشین داشتند و ما هم بقالی داشتیم و سال میرد دیگر مزاحمت نعشوقتی می

ر اولی بود که من آمده بودم، به گلستان جاوید امیرآباد شیراز رفتیم. صحبت کردیم و یک جعبه سیگار به او دادند و از ه

رد تا آشنا شود و وقتی به من رسید و من گفتم جاسبی هستم. او پرسید شما غالمرضا جاسبی را ککسی سؤال می

دانی که او چه کسی بود. و من به امر حضرت شناختی؟ و من گفتم اتفاقاً من نوه غالمرضا جاسبی هستم. او گفت نمیمی

 بر در همانجا مرد.گشتم. آن مرد شیشهبرمیدادم و بهاءاهللا مقرري ماهی یک بار به او در قم می

 در زندان هم خیلی صدمه دیدند و لباسشان خیلی کثیف بود. یک مرتبه میگویید.
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خواهند غالمرضا جاسبی سرش را ببرند. بابی در آن زمان خیلی معروف بود و زود خبرها شود که در قم میبله. شایعه می

ها دلشان به حال آنها سوخته و شاه. همسایهارت آمده است پسر ناصرالدینالسلطنه به زیشد. یک روز نایبپخش می

نظر کند. آنها وسیله السلطنه را ببین و بخواه تا از قتل صرفکنیم تو نایبمیگویند بیا بنویس امروز ما وسیله فراهم می

م و همینطور که دور ضریح گفت رفتگفت از خودش شنیدم میآورند و بعدازظهر بوده است. ننه آغا میفراهم می

چرخید دامنش را گرفتم و بنا کردم گریه کردن. امروز اینجا دامنت را گرفتم و فردا روز محشر دامنت را خواهم گرفتم. می

خواهند بکشند. گفت شوهر تو چه کسی است؟ گفتم میرغضب از طهران آمده خواهی؟ گفتم شوهر مرا میگفت چه می

سی است؟ گفتم غالمرضا جاسبی است. گفت او که بابی است. گفتم این همه کار دشمنان سر او را ببرد. گفت چه ک

گذارم شوهرت را بکشند. برو خاطرت شاهی به من داد و گفت که من نمی 5اوست. دست در جیبش کرد و یک مشت 

السلطنه گفته زمانی که نایب ماه طول کشید تا آزاد شد از 10جمع باشد. آن پولها را براي دو ماه کرایه اتاق دادم. گفت 

 بود.

 زندانشان چقدر طول کشید؟

ها گذاشت و در خانهماه طول کشید تا آزاد شد. عمو جواد که برادرش بود او در اینجا نان خشک تو چپق چوبی می 10

 کند.میفروشی او را آزاد وسیله نانماه او به 10داده است و تا بعد میفروخته و کارهاي برادر را انجام می

 مال جواد برادر غالمرضا بوده است؟

 آره

 غالمرضا مگر تنها نبوده است؟

 نه یک برادر داشته و پنج خواهر.

 وسیله مالجعفر مؤمن شدند؟به
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 بله مالجعفر

 یک سؤال که منوچهر کرده بوده است مادر آقابزرگ طهرانی بوده است؟

اهللا بوده، این برادر مؤمن بوده است و دو تا برادر هم اهللا و سیفحنه طهرانی نبوده جاسبی بوده است. محمدتقی که پدر ذبی

 داشته که تمام صدماتی که زدند توسط این دو برادر بوده است یکی عبدالوهاب و یکی محمدرضا.

 پس مادر شما طهرانی بوده است؟

 نه کسی طهرانی نبوده است.

 چون منوچهر نوشته است که یک نفر طهرانی بوده است.

مو جواد طهرانی بوده است اما نژادي اصفهان و یکی از بلوکات اصفهان بودند. او زن دوم عمو جواد بود و زن اولش زن ع

خواست. ماهرخ سلطان زن دوم او زن باقابلیتی بود و هیکل بزرگ داشت و جاسبی بود و دو تا دختر داشت و او پسر می

 و کرد فوت پارسال که جودي عزیزاهللا نام به داشت پسر دو او از و گرفت را دوم زن و داد طالق  قشنگ بود. زن اول را

 جوانی در که شمسی یکی و است زنده که ملیحه یکی داشت دختر تا دو. کرد فوت پیش وقت خیلی که اهللاعنایت یکی

 .کرد فوت

 آید؟عمو جان دیگه چیزي یادتان نمی

 آید تا از من نپرسند. من فراموشکارم.من یادم نمی

 دادند؟مطالب زیادي را گفتید. شما گفتید غالمرضا طهران درس عربی می شما

شود میگویند دیگر صالح نیست که اینجا زندگی کند. ماه از زندان آزاد می 10بزارید این را بگویم که بعد از دو سال و 

گیرند و دکاظم دو تا حجره میروند و دم دروازه غربی چهارراه ملک، با کمک محمپس از آنجا با مادربزرگ به طهران می

شود. دائی محمدتقی برادر زن به دهند. زندگی آنها خیلی خوب و مرتب میکنند و عربی درس میشروع به تدریس می
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گوید نهالی کاشته شده پرسند و به حاج امین میکند و از احوالش میآید با حاج ابوالحسن امین مالقات میطهران می

گفت مالغالمرضا که تصدیق کرد تجمعاتی داشتیم و او را گوید چطور؟ میشود. او میخشک میآبی دارد ولی از بی

اي سال زندان بود و به طهران آمده است و دیگر برنگشت و بهائیان پژمرده شدند. همان شب آنها عریضه 3گرفتند و 

بروید جاسب و به امر خدمت نمایید و  کنندکنند. حضرت عبدالبهاء با لوحی امر میحضور حضرت عبدالبهاء ارسال می

کند و خانه باز میشود و مکتبگردد و به تدریس مشغول میسال که طهران بود به جاسب برمی 5الی  4غالمرضا بعد از 

 شود.شود و وضع مالیش خیلی خوب میچون پولدار بوده به داد و ستد بادام و غیره مشغول می

خواهم به شما گوید من مقداري امالك دارم و میفر حاج مال آقاجان راونجی به او میچون مقدار پولی داشته است، یک ن

دهد. اما فروشد و دو سه سالی اجاره میبفروشم. آنها باهم نسبت فامیلی داشتند و مقداري از آن را به غالمرضا می

شود و به رعیتها اشته است عصبانی میصدرالعلماء راونجی که پسر خواهر مال آقاجان بوده است و با غالمرضا آشنایی د

گوید که اگر غالمرضا آمد و مطالبه اجاره و چیزي کرد چشمش را دهد و میتراش میدهد و یک چاقو قلمدستور می

جهت امالك را دهم. چند سالی اجاره بیدرآورید و به پیش من بیاورید و من چند هزار تومان و یا ملک را به شما می

آید دم خانه و به او چند کشند. وقتی آقا میروند و او را میآباد میشود و در حسینینکه دوره مشروطیت میگیرد. تا امی

میرد. بعد ضیاءالسلطان پسر زنند. خالصه او میآید که به او هم تیر میزنند و همان زمان پسرش به کمک پدر میتیر می

نویسد که غالمرضا من به شما اطمینان دارم و بیند نامه میرا میبزرگش بود و خیلی باشخصیت بوده است و وقتی وضع 

داد. بعد دوره ماشااهللا عالقه دارم، غالمرضا هم گفت پس اجاره امالك ما را هم بده. یک دو سالی، دو سه خروار گندم می

گ می فرسته در خانه و آید و مادربزرشود و حتی به جاسب میآید و او یکی از سرداران ماشاهللا خان میخان پیش می

دهند و آنجا حتی احکامی که از عتبات اعظم صادر شده بود همه ها آن را مینوشتجات روانج را به من بدهید و بچه

  جاتش صحیح است و این امالك راونجی تصاحب کرده و ...دهند که این شخص نوشتهدستور می
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 آغا حسینی دختر سید آقا حسینیخاطرات خانم

  

سراج امرت را به دُهن حکمت برافروختی از اریاح مختلفه حفظش نما. سراج از تو زجاج از تو. اسباب آسمان و 

زمین در قبضه قدرت تو. امرا را عدل عنایت فرما و علما را انصاف. تویی آن مقتدري که به حرکت قلم امر 

  فرمودي و اولیا را راه نمودي. تویی مالک قدرت و ملیک اقتدار. ال اله الّا انت العزیز المختار.مبرمت را نصرت 

 

اسم من خانم آغا است و دختر سید آقا حسینی هستم. 

دانم از دوران جوانی پدرم چه بگویم. پدر من در جوانی نمی

مسلمان بوده است و آنطور که خودش براي ما تعریف کرده 

شود. خانواده پدر من حاجی بیند و بهایی مییاست خواب م

زاده بودند و هستند ولی پدر من در جوانی براي ما و حاجی

بیند با شخصی به نام تعریف کرده است که خواب می

عبدالحسین یزدانی در کار دهقانی و باغبانی به هم کمک 

گفت هر وقت با عبدالحسین کار کردند. پدرم میمی

گوید که اگر قرار است حرفهاي دیروز را شدم. فردا به او میگفت و من ناراحت میبهایی براي من می کردم از دیانتمی

 کنیم.گفت باشه صحبت نمیخندید و میکنم. عبدالحسین میبرایم بگویی دیگر با تو کار نمی

بیند که خانه عبدالحسین یرود اما مبیند که براي کار و زراعت سراغ عبدالحسین یزدانی مییک شبی پدرم خواب می

کند و در را به هم میزند و ناراحت کند که آنها جلسه دارند. در اطاقی که جلسه بوده است را باز میشلوغ است. فکر می

گفت برگرد سیّد، تو با خواسته با عبدالحسین صحبت کند. از داخل اطاق صدایی شنید که میگردد و نمیشود و برمیمی

نشیند. البته این گفته پدر من است و من از گفته ایشان نقل ها میروي. از هیبت صدا پدرم توي پلهیما هستی. کجا م

بیند که آن شخص با گوید بیا باال این آقا با شما کار دارد. وقتی که وارد اتاق شد، میآید و میمیکنم. بعد عبدالحسین می

خوابد. جوري که براي ما تعریف کرده است تا صبح نمیشود. آنر میمولوي سفیدي آن باال نشسته است. بعد از خواب بیدا

 ینیحس اغا خانم شانیھمسرا و یفروغ ھوشنگ جناب  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/13900577-10202024584132336-1243655331-n_1_orig.jpg
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دهد ام. عبدالحسین عکسی را به او نشان میگوید من دیشب چنین خوابی را دیدهرود و میصبح به سراغ عبدالحسین می

پدر من از آن روز گوید این حضرت عبدالبهاء است. گوید بله. میگوید این آن شخصی است که در خواب دیدي؟ میو می

  گوید از آن هیبت صدا که تو با ما هستی من دیگر جوابی براي صدا ندارم. شود و میبهایی می

دیدند ها دیگر او را دوست نداشتند و وقتی ما را میروزي که پدرم بهایی شد، کتک هم برایش فراوان شد. فامیل از

گفتند شما مایع ننگ ما هستید. خالصه پدر من قبل از انقالب خیلی کتک خورد تا اینکه انقالب شد. موقعی که می

ر من شبانه پدر و مادرم را با یک فولکس به طهران آورد و تمام انقالب شد آمدند و احباي جاسب را به مسجد بردند. براد

خانه و اثاثیه رعیتی و هرچه که بود در خانه ماند. خانه ما را پسرعموي پدرم به نام حاجی ماشاهللا نصراللهی مصادره کرده 

و زندگی مصادره کردند  هام خودشان باهم بردند و در کل اثاثاست و در آن ساکن شده است و اثاث خانه را هم پسرعمه

 و هنوز دست آنهاست.

ما سه تا بچه بودیم. من بودم، خواهر کوچکتر و علی آقا هم برادر ما بود و عبدالکریم صادقی از طریق مادر برادر ما بود و از 

ما گرفت. پدر او صادقی گرفت و پدر طریق پدر، پسرعموي ما بود. زمان قدیم شناسنامه را هرکسی به یک نحوي می

 بود پدر آن از صادقی عبدالکریم. دهندمی پدرمان به  میرد و مادر ما راحسینی. به هر حال پدر او صادقی در جوانی می

 بودیم هم علی برادرم و من. داد زن و کرد بزرگ را عبدالکریم پدرم. بودیم ما هم تا دو و میردمی پدرش و بود ساله 3 که

 .شدیم بزرگ و

ام به نام جمیله یوسفی ازدواج کرد و داراي پنج فرزند شدند. پسر اولش به نام پرویز در دختر دایی با عبدالکریم برادرم

کند و سه تاي دیگر در آمریکا در ایالت اوکالهاما از آنها در آلمان زندگی می ها که یکیفیلیپین شهید شد. چهار تا از بچه

هستند. دخترش در آلمان یک فرزند دارد، پسرش کامبیز دو فرزند دارد، کنند. هر چهار تا در ظلّ امر و تگزاس زندگی می

پروانه دخترش دو فرزند دارد یک پسر و یک دختر، ترانه دخترش یک فرزند دختر دارد و یک فرزند پسر. همه در ظلّ امر 

 هستند. این از زندگی برادرم بود.

کند اراي سه فرزند هستند. سوسن دخترش در انگلیس زندگی میاما علی آقا برادرم با دختر آمحمد نراقی ازدواج کرد و د

 2کند و با دختر دکتر پاکزادي شیرازي ازدواج کرده است و داراي و سه دختر دارد. پسرش مهدي در شیکاگو زندگی می

هاي و بچهها در ظلّ امر هستند فرزند دختر است و پسر سومش ازدواج ناموفق کرده بود و االن مجرد است. هر سه بچه



 

Page | 
149 

 مؤمن و خوبی هستند.

اما من هم با پسر آمحمد نراقی ازدواج کردم و سه فرزند دارم. دخترم مینو در انگلیس با پسري انگلیسی ازدواج کرده است 

کند و ازدواج نکرده است. پسر سومم ازدواج کرده بود ولی ازدواج و داراي دو فرزند است. پسرم مهرداد با ما زندگی می

 حال ما.) . این بود شرحEma) و اِما(Taraهاي تارا(بوده است و دو دختر دارد به نامناموفق 

اما پدر من از طایفه میرزا هادي بود. اسم پدرش سید صدرالدین بوده است و پدر پدرش میرزا هادي فرزند سید نصراهللا 

ی داشت و کوچولو بود اما بسیار زرنگ بود. در بود. در مورد بقیه من اطالعی ندارم. پدرم آدم بسیار زرنگی بود. قد کوتاه

زندگی خیلی زحمت کشید و بسیار خوب بود. خیلی در انقالب به او ظلم شد و خیلی او را اذیت کردند. یک روز دم خانه 

 آید و چند تارفت. در زمستان پدرم به داخل حیاط میما آمده بود و یک حوض آب بود که از باالي ده به سمت پایین می

گذارند. بعد یک خانمی که از واران بعد ازدواج آمده بود و از جوانان مسلمان پدرم را به داخل حوض آب در زمستان می

آورد و لباسهایش را کند و دست پدرم را گرفته و از حوض بیرون میآید و جوانان را دعوا میهمسایه ما بود. این خانم می

 ها نکرده باشند.کند. دیگر ظلمی نبود که به آنعوض می

تا اینکه ما (من و شوهرم و پسر کوچکم) رفتیم تا به پدرم سر بزنیم. سال اول انقالب بود. از ماشین که پیاده شدیم به 

اي جوان دنبال ما افتادند، مرگ بر سید آقا، مرگ بر عبد الکریم ، مرگ بر علی سید محض اینکه ما را شناختند، یک عده

دادند تا ما به در خانه رسیدیم. نرسیده به درب آقا. همینطور به ما سنگ پرت کردند و فحش می آقا، مرگ بر داماد سید

کرد. به او اهللا صادقی نزدیک خانه کاشفی در اول محله باال زندگی میاهللا صادقی را زد. سیفخانه، شوهرم در خانه سیف

هاي شما ام و به خانهام، سیم کشی کردهرا روبراه کردههاي شما ام و برقگفت که این چه وضع دهات شما است. من آمده

ها داد و اهللا آمد و دو تا فحش به بچهبازي است. سیفام ولی من از ماشین پیاده شدم، یعنی چه و این چه مسخرهبرق داده

از جاسب آوردیم و هرچه ها رفتند. خالصه اینها مواردي است که ما دیدیم. بعد ما پدر و مادر را ها زد و بچهداد سر بچه

دانم که در مورد انقالب چه بگویم که چه بر داشتند مصادره کردند و چیزي براي ما و پدرم نگذاشتند. به هر حال من نمی

 سر این دوستان جاسبی آوردند.

نه ما بود، کرد که سال اول انقالب که ما در کروگان جاسب بودیم، شبها همه منزل وجدانی که نزدیک خاپدرم تعریف می

گشتیم باید شکستند و وقتی برمیها را میزدند و شیشهها شکسته بود. سنگ میآمدیم تمام شیشهرفتیم. صبح که میمی

 کردیم. این سال اولی بود که در کروگان جاسب بودند و گفتم که برایتان چه اتفاقهایی افتاد.ها را جمع میشیشه
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ها را بیرون و انقالب که شد به خاطر مذهب بیرونش کردند. از راه ترکیه بچه دختر من دانشجوي دانشگاه شیراز بود

دادند و غیرقانونی فرستادیم از ایران خارج شوند و بروند انگلیس یا جاي دیگر. به وان فرستادیم و پاسپورت به ما نمی

هاي ما بدبخت و گرفتار شدند. که بچهها چه اتفاقی افتاده بود دانم آن زمان بین کردها و تركترکیه که رسیدند، نمی

پلیس ترکیه آنها را گرفت و شبانه آنها را برگرداند بیابان تا به ایران برگردند. آنها التماس کردند که ما را به دست پاسدارها 

بقیه را یادم ها چند نفر بودند. دختر من بود، پسر آقاي روحانی بود و روز این بچهرویم. سه شبانهندهید و ما خودمان می

آید. آنها سه شب از ترکیه به سمت ایران از بیابان برگشتند و فقط گفتند ما را دست پاسدارها ندهید. آمدند و وقتی نمی

آمد. از ها خون میها را آوردیم از پاهاي این بچهبه تبریز رسیدند به ما زنگ زدند که بیایید و ما را ببرید. وقتی ما این بچه

آمده و آنها دنبال او ها آمده بودند و داخل سنگ و سقال، یک افغانی راهنماي آنها بوده است و او میبیابانبس که شب از 

اند. خالصه پیش ما ساله بخواهد از ترکیه پیاده برگردد. ببین چه کشیده 18آمدند. شما تصور کنید یک دختر می

و رفتند انگلیس و دختر من هم با یک پسر انگلیسی ازدواج کرد  برگشتند بار دیگر از راه پاکستان غیرقانونی بیرون آمدند

 و پسر بسیار خوبی است و بهایی است.

از مادرم نگفتم. مادر من نراقی بود. دختر درویش حسن آقاي نراقی و خواهر غالمحسین یوسفی بود. زن برادرمان هم زن 

هاي هاي او به ناممحسین یوسفی درویش زاده بود. بچهعبدالکریم صادقی و دختر دائی ما به نام جمیله یوسفی دختر غال

کند و یک دختر به نام دنیز دارد و کامبیز دو بچه پروین، پرویز و پروانه و کامبیز و ترانه بودند. پروین در آلمان زندگی می

هاي و یک دختر به نامهاي شمیم و مریم دارد. ترانه هم یک پسر هاي متین و طنین دارد. پروانه دو بچه به نامبه نام

 هاي صادقی که یادم رفته بود بگویم.) دارد. این از بچهChase) و چیس(Denisدنیز(

کند و داراي سه دختر اما طاهره زن علی آقا دختر آ محمد فروغی نراقی، داراي سه بچه بود. سوسن در انگلیس زندگی می

داراي دو دختر به نام رها و لیدا است و پسر سوم هم گفتم که هاي جمال، پریسا و شیرین. پسرش در شیکاگو است به نام

 ازدواجش ناموفق بوده و فعالً مجرد است و اوالدي ندارد.

هاي هاي پسرم هم دو دختر به نامهایش شادي و دنیا است. بچهخودم هم که گفتم دخترم در انگلیس است و اسم بچه

یادم رفته بود بگویم. شوهر من پسر آمحمد فروغی نراقی بود و من با برادرم هاي من که تارا و تینا هستند. این هم از بچه

به اصطالح قدیم دختر با دختر عوض کردیم و یکی دادیم و یکی گرفتیم. و این هم از خانواده من که انشاهللا چیزي یادم 
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 نرفته باشد.

در من یک زمین کوچکی بود که پدرم در اما یک موضوع دیگري که یادم رفته بود این بود که در جاسب جلوي خانه پ

زمان جوانی آن را از مشتی حسن علی یزدانی(مشهدي حسنعلی)، پدر یزدانی ها، خریده بود و یک درخت گردو در این 

نشستند، بچه ها در زیر زمین کاشته بود. درخت گردو بزرگ شده بود و سایه بسیار خوبی داشت. دست فروشها زیر آن می

کردند و خود درخت نیز یک سبزي خیلی قشنگ به قول خودمان به حوض دم کوچه داده بود. تابستان میسایه آن بازي 

 شد.خیلی از آن استفاده می

قبل از انقالب یک آقایی پیدا شد و یک مسجدي هم جلو خانه پدرم بود، خواهرزاده آقا ولی قربانی که در واران زندگی 

ر کند و به پدرم گفتند که این زمینی که درخت گردو در آن هست براي مسجد کرد، آمد که مسجد کروگان را تعمیمی

است. پدرم سندي داشت که ورثه مشهدي حسن علی یزدانی، پدر یزدانی ها، این زمین را به پدرم فروخته بود و پدرم 

د که این زمین مال پدرم درخت گردو کاشته بود. سند را نشان داد و کار به محالت و قانون کشید و حق به جانبه پدرم ش

خواهیم. برادرم علی آقا رفت کروگان، جاسب و گفت خیلی خوب است. بعد گفتند که ما این زمین را براي مسجد می

کنم. زمین را به خواهم و زمین را به خود مسجد اهدا میخریم. گفت من پول نمیدرخت گردو باشد. گفتند زمین را می

شناسم، یک ها را خوب نمیها بود چون من جاسبیدانم کدام یکی از جاسبیز انقالب، نمیمسجد داد. یکی دو سال بعد ا

برد داد را میآورد و آن درخت گردو پنجاه ساله که به کل محله سایه و گردو میروز یک ارّه بزرگ به پاي درخت گردو می

اش گریه این را شنید مثل پدري که براي بچه اندازد که این درخت گردو نباید اینجا باشد. پدرم وقتیو به زمین می

توانستم این را بیاورم. این اینجا توي زمین بود، شما ازش گفت این درخت گردو من که نمیکرد. میکند، گریه میمی

خوردید. چرا این کار را کردید. هیچی باالخره نشستید و شما از گردو آن میاش میکردید شما زیر سایهاستفاده می

شد کرد. حاال این شد انجام داد. با زور چه میریدند و دور انداختند و پدرم یکم ابراز ناراحتی کرد و دیگر هیچ کاري نمیب

کنم تا دانم. از این مسائل زیاد است و من فکر میدرخت گردو چه گناهی کرده بود و چه زمانی بهایی شده بود من نمی

 عاقبت همه بخیر باشد. البته یک چیزي هم بگویم که این درخت گردو و خانه پدر یادم بیاید که چه بود و چه شد. انشاهللا

اهللا یزدانی و من و صحبتهایی که من میگویم که چه کارهایی کردند، یک دهم خانه یزدانی، عبدالحسین یزدانی، رحمت

همه آنها مصادره شد و خانه  ها کهآید باغچه مهاجريآقایان مهاجر، یک دهم آنها ارزش نداشت. وقتی من یادم می

عبدالحسین یزدانی پر از گل و درخت بود، اصالً خانه پدر من پیش اینها ارزشی نداشت. خالصه احباي جاسب خیلی در 
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اش را گرفتند، انقالب زجر کشیدند حاال کی جواز گرفتند و عده اي مردند و دق کردند، سید میرزا محمدي که خانه

هاي وجدانی، خانه هاي رضوانی، خانه بچههمه زحمتی که براي خانه کشیده بود، خانه بچه عبدالحسین یزدانی با آن

گذاري در مقابل آن همه ظلم و ستمی که به نراقی. خانه ما در مقابل آنها اصالً ارزش گفتن نداشت. وگرنه در مقابل ارزش

توان کرد. چیزي بود که پیش آمده بود و اگر اري نمیدیگران دادند شاید قابل ذکر نباشد. قسمت این بود و انقالب بود و ک

بخواهی به آن فکر بکنی خیلی بیشتر از پدر من، مال گرفته شد. خانه آقاي روحانی با آن همه وسعت، مدرسه عمه نبات 

ز من گفتیم عمه نبات، منزل آقاي رضوانی و منزل آقاي محبوبی. همه و همه که بیشتر ابه قول ما وقتی بچه بودیم می

کشم اسم خانه پدرم را بیاورم براي اینکه آنها خیلی با ارزشتر آید اصالً خجالت میدانند و چیزي که من یادم میهمه می

 دانم انشاهللا توانسته باشم شرح کوچکی از جاسب گفته باشم.بودند. نمی

او بود و طوبی دختر خاله پدرم بود. من  رفتم که طوبی زنآید که بچه بودم و خانه آقا محمد میر ابوطالب میمن یادم می

داد تا زمانی که بافتم و قالی بافتن یاد گرفتم. مادرم به من یک لقمه نان و پنیر یا تخم مرغ میرفتم قالی میآنجا می

که  رفتم براي نهار بخورم. هنوز زمان شاه بود و انقالب نشده بود. دختر عموي پدرم سید هدایت بود وقتیپهلوي آنها می

گردي، عبدالبهاء برداشته و خورده گفت که دنبال چه میمن به دنبال غذایم میگشتم و ان را پیدا نمیکردم. دخترش می

 کشیدیم.است. و به این صورت به خیال خود به مقدسات ما توهین میکردند. آري آن روزها ما از دست فامیل می

کرد، فامیل به او فحش دادند مخصوصاً پدرم که هر کجا کار میرفتیم به ما فحش میدیگر از چه بگویم. به دشت می

 گفتند تا اینکه انقالب شد دلشان را خالی کردند. هرچه بگویم کم گفتم.دادند و بدوبیراه میمی

کنید. شما میگویید دخترت گوید چرا شما از خودتان دفاع نمیدوستی مسلمان در اینجا (آمریکا) داریم که به من می

کنید؟ گفتم واال گاه بود و بیرونش کردند، مادرم را گرفتند و کتک زدند و اذیت کردند، چرا شما از خودتان دفاع نمیدانش

ما به کسی اعتقاد داریم، حضرت بهاءاهللا بعد از آن همه در ایران زندانی کشید و سرگون شد و بعد به بد آب و هوا ترین 

 گفتاست، در آخر می نقطه دنیا فرستاده شد که اسرائیل امروزي

 کرد عکا سجن و ابد حبس                                        کرد هاستم ستمگران دوست اي      

  کرد ما بر آنچه هر شود محو تا                                       قلمی کشیدمی ظلمشان صفحه بر      

کرد. او طبقه پایین بود و یک باغچه در تهران که بودیم بعد از انقالب پدرم را که از جاسب بیرون کردند با ما زندگی می
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رفتم به او سر بزنم، کاري انجام بدم و غذایی درست کنم، لب باغچه کوچک هم داشت و ما طبقه باال بودیم. گاهی می

 ین بود که:نشسته بودیم و یک تخته چوبی بود و ذکرش ا

  آرزوست زدنم کنعان به تکیه                                           آرزوست وطنم هواي باز        

هاي جاسب، آسیاب آقا رضا، سوزد اآلن خودم لنگه پدرم شدم. تمام کوچهکرد. خیلی دلم میگفت و گریه میپدرم می

آید و دلم آنقدر تنگ شده کرد تمام اینها جلوي نظرم میقشنگی که میهاي هاي قشنگ آقا رضا روحش شاد، خندهخنده

نشستم. البته اآلن من مشکل نشست و من روي آن میهایی که مادرم روي آن مینشستم و اون تختاست، لب حوض می

فهمم پدرم چه یزند. حاال مام دور میدید دارم، خیلی سخته ولی تمام خاطرات جاسب و خاطرات بچگی تا صبح توي کله

هایی که کرده بود و با دوستهایی که نشسته بود و کشید و چقدر یاد آن خانه، زندگی، خاطراتش و زحماتش، بناییمی

آمد. زراعتی که کرده بود. واي خدا، کشت و کاري که کرده بود و درختهایی که کاشته بود اینها همه جلوي نظرش می

به جاسب بروم و به سرچشمه بروم و دم آسیاب آقا رضا بروم و آب از این طرف و آن حاال من لنگه او شدم و آرزو دارم 

کنم عمر من کفاف کند و باالخره پیر هستیم و چشم نداریم. ولی هیچ وقت آدم خاطرات آمد. ولی دیگر فکر نمیطرف می

 کند.گی و خاطرات جایی که بزرگ شده از یادش نمیرود و فراموش نمیبچه

را در حمام ببینیم تو که گفت ملکی جان مگر اینکه ما تو رفتیم. مادرم میید حمام با مادرم و ملکی جان میآیادم می

هایش داد. بسیار خانم بود و روي. چقدر این خانم بود روحش شاد و رحمت به آن شیري که به بچهوقت جایی نمیهیچ

رود. سر آسیاب ده، تمام این خاطرات، واي خدا ، دلم کنار نمی بسیار زن خوبی بود. باالخره خاطرات جاسب اصالً از ذهنم

کشیدم. ولی خوب رفتم یک دستی روي این صحرا و ده میشدم و یا همینجوري میخواست یک بار دیگر جوان میمی

 رود.میگفت باز هواي وطنم آرزوست از نظرم کنار نشود. باالخره خاطرات است. همیشه آن کلمه پدرم که میدیگر نمی

اي داشتیم و در این جلسه جناب دکتر منوچهر صادقی، پسر اسداهللا صادقی نوه مشتی عباس صادقی آمده دیشب جلسه

بود. مشتی عباس صادقی جاسبی بود، پسرش اسداهللا از بین فامیلی که خیلی مسلمان بودند، بهایی شده بود. دیشب با 

کنیم از جاسب میگوییم. دیشب از بهایی شدن رد. باهم صحبت میپسرش منوچهر صادقی بودیم که دکتراي موسیقی دا

کرد که من در جوانی بهایی شدم و این طایفه پدرم خیلی ناراحت بودند گفت پدرم تعریف میکرد. میپدرش تعریف می

اي بود. ه برنامهدانم چام. بعد منتظري به جاسب آمده بود. نمیام و این چه کاري است که من کردهکه چرا من بهایی شده

خوانی آمده بود. البته هر دو هم منتظري و هم یا محرم و صفر بوده است یا ماه رمضان که منتظري به جاسب براي روضه
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اسداهللا صادقی پدر منوچهر، جوان بودند. بعد مشتی عباس که پدر اسداهللا صادقی و پدربزرگ منوچهر بوده است منتظري 

تو را به خدا پسر من را نصیحت کن. پسر من بهایی شده است و ما خیلی ناراحت هستیم. گوید کند و میرا مهمان می

 کنم.رویم و من با او صحبت میگوید باشد باهم به صحرا و سرچشمه میمنتظري می

گوید چرا بهایی نشینند و منتظري میروند و لب حوض سرچشمه میگوید پدرم با منتظري به سرچشمه میمنوچهر می

شنیدم. ها بد میگوید واال من همیشه از بهاییاي و پدرت ناراحت است. میاي و این چه کاري است که انجام دادهشده

اند و غیره. من کنجکاو شدم و رفتم با چند نفر از آنها ها و مردها قاطی هستند و بد هستند و آنها کثیفگفتند آنها زنمی

تند و چرا مردم بدي هستند. اما هرچه به پیش رفتم دیدم نه اینطور نیست و دوست شدم ببینم که چرا آنها اینطوري هس

کنند و بسیار مردم خوبی آنها خیلی هم مردم خوبی هستند و هیچوقت زن و مرد قاطی نیستند و خیلی هم مالحظه می

اشکالی ندارد هر کاري گوید هستند. بنابراین دیدم که همه حرفها دروغ است و من خوشم آمد و بهایی شدم. منتظري می

اي بخوان و خرجی بده که پدرت را خوشحال کنی چون پدرت ناراحت است. منوچهر دوست داري انجام بده اما یک روضه

 شود.خواند و خالصه مشتی عباس راضی میاي میگوید باشد و روضهمی

هاي روحانی و مهاجر نروید فت پیش بچهگرفتیم، پدربزرگم میکرد که وقتی بچه بودم و به جاسب میمنوچهر تعریف می

رفتم و یا از ها میرفت من یواشکی از انتهاي خانه به خانه روحانی و پیش بچهو من هم تا پدر بزرگم به سمت دیگري می

کنیم. چون منوچهر رفتم. خالصه هر شبی که ضیافت باهم هستیم خیلی باهم درد و دل میهاي مهاجر میباال پیش بچه

کرد فامیلی هم دارد. یعنی زن عموي پدرش، عمه جواهر، عمه پدر ما دخترمیرزا هادي نصراللهی بود. پدرم تعریف میبا ما 

اي که کوچه مدرسه بود. در کوچه مدرسه خانه داشتند به نام محله پل. پدرم که یک بار به خانه آنها رفته بود محله

رفتم گفت من میکند. پدرم مین و به در و دیوار برخورد میبیند، مثل مگوید که دیدم عمه جواهر چشمش نمیمی

اش برود. بعد سؤال آمدیم تا به خانهکردم و یواش یواش به داخل کوچه مدرسه میگرفتم و بلندش میدستش را می

ت پدرم ات. دستش را از دسگوید منم سید آقا برادر زادهاي. پدرم میکرد که چه کسی هستی که دست من را گرفتهمی

آید لب حوضی بزرگی که داخل کوچه مدرسه بود و دستش را در آب میزد و صلوات آورد و نشسته نشسته میدر می

 گوید یعنی تو دست من را گرفتی نامحرمی بود.گیرد و میاش میفرستاد. پدرم خندهمی
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مرد خوبی است و هر شب ضیافت  دختر میرزا هادي(میرزادي) که زن عموي منوچهر صادقی بود. منوچهر صادقی بسیار

 کند. و این هم تعریفی از جاسب بود.گوید و تعریف میباهم هستیم و خیلی از خاطرات جاسب می

  هواهللا

 سریع اسب حق، بنده اي. نما افالك از بلندتر مقامی قصد و زن کمر به دامنی و بنما همّتی    اي بنده حق

پیش. وقت جوالن است و ربودن گوي از میدان. بشتاب،  در سعادت گوي و موجود وسیع میدان و حاضر

 بشتاب.

 

 خاطرات امراهللا اسماعیلی

رسانم که چند خط از وقایع سفر مورّخه پس از اظهار عجز و انکسار به درگاه ملیک قهّار به عرض خوانندگان محترم می

به جاسب را به یادگار شرح دهم. بعد  1359چهارم فروردین ماه 

از مریضی پدرم مرحوم عبدالوهاب اسماعیلی(عبداهللا اسماعیلی)، 

که در طهران سکته مغزي کرد و قرار  1358سی و یکم شهریور 

شد تحت نظر پزشک معالج خود در طهران بماند، بنده واجب 

دانستم امور کشاورزي و نگهداري از مادرم و دو خواهر و دو 

ادرم را که ساکن جاسب بودند، داشته باشم و راهی براي انتقال بر

نامبردگان به طهران پیدا نمایم. در تاریخ فوق به جهت سرکشی 

به منزل پدرم و امور کشاورزي به اتفاق مرحوم مادرم و مرحوم برادرم ماشاءاهللا و دامادمان جناب محمود رضوانی و عموي 

بعدازظهر همان روز وارد منزل عموي  5ب شدیم و با وجود مشکالت فراوان ساعت عزیزم اسماعیل اسماعیلی عازم جاس

عزیزم نوراهللا اسماعیلی شدیم. بعد از صرف ناهار و چگونگی اوضاع و احوال قرار شد سري به خانه پدري که شش ماه بود 

ناس در حدّ توان رسیده بودند. پس از آن خبري نداشتیم، بزنیم. پس از وارد شدن به منزل گویا قبالً دزدان به حساب اج

از مشورت قرار شد به منزل جناب حاج علی اصغر صادقی رئیس شوراي کروگان جاسب، بروم. ناگفته نماند که شب هنگام 

 ییدارا یآقا و یلیاسماع امرهللا  
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روید؟ گفتم این روید یا امروز میجناب پرویز صادقی که خانه اش در همسایگی عمو نوراهللا بود، صدا زد که شما فردا می

رود. اگر فردا شب شما خواهم به دیدار شما بیایم. چون دائی بنده صبح به طهران میراي چیست؟ گفت میسوال شما ب

هستید به دیدار شما بیایم. گفتم ما هستیم و کارهائی داریم که باید انجام بدهیم و این موضوع براي بنده عجیب بود. 

 انتقال و پذیرائی از بعد. کرد استقبال محترمانه خیلی وا. رفتم صادقی جناب دیدار به فروردین پنجم روز بعدازظهر 

رداري کند. البته نامبرده باورش نمیشد که در منزل پدرم همچنان ب صورت برده دزد که اجناسی از شد قرار مطالب،

 به طهران در همه ها این خیر گفتم بودید؟ نبرده را اجناس همه رفتید طهران به وقتی اجناسی بوده است. میگفت مگر 

که نامبرده گفت  کنم نگهداري پدرم کشاورزي امالك از و بیایم خواهممی که کردم عنوان  بنده ضمن در. نمیخورد درد

کشت و من حریف این مردم گذارند در اینجا بهائی باشد. شبانه شما را خواهند شما در این قریه امنیت ندارید و مردم نمی

شوم. خالصه به اتّفاق به منزل پدرم رفتیم او خیلی تعجب کرد که اساس منزل هنوز هم هست. مشغول صورت نمی

اهللا عبداهللا شنیده شد. ناگفته نماند که عمو و جناب محمود رفته بودند کود شیمیایی برداري شدیم که صداي مرگ بر امر

آیند. حاال چه کار کنیم؟ گفتم هر وقت ها بدهند. نامبرده گفت عمو صدائی بلند شده است و دارند به اینجا میبه زمین

از خانه پدرم بود در حیاط مشغول دادن شعارهاي  باالتر کمی که ها آمدند شما هم با آنها برو. (مردم از طرف خانه رفیعی

انقالبی بودند.) ما بین آن جمعیت که حدوداً یکصد نفري بودند، قرار داشتیم. دعوا شروع شد که مفسدین این فتنه آقایان 

ن آمد و با کاظم حقگو، شکراهللا صادقی، احمد قربانی و پرویز صادقی بودند. در این بین یکی از افراد از دیوار خانه پائی

فحش به طرف بنده حمله کرد و یک سیلی به من زد و گفت به خاطر شما بین اهالی دعوا شروع شده است. من هم در 

عالم حیرانی به دفاع از خود مشتی بر او نواختم که انگشتر اسم اعظمی که در دست داشتم، شکست و کمی خون از دستم 

یشتر ناراحت شدند و نیمی از آنها وارد خانه شدند. شکراهللا صادقی و پرویز جاري شد. مردم وقتی این موضوع را دیدند، ب

ها به صادقی با لوله آب به طرف بنده آمدند و در حال زدن بودند که حاج حسین شیر قالب وارانی جلو آمد و نگذاشت لوله

ن درب خانه را بشکن و فرار کن. ها نیّت دارند شما را بکشند. کلومن اصابت کند و آهسته گفت پسر مش عبداهللا، این

بندم. بنده هم در آن موقعیت توانی نداشتم ولی گوش به حرف او داده و همان گفتم درب اطاقها باز است؟ گفت من می

هاي نراق رفتم. در بین راه به جناب سید کار را انجام دادم. به سختی راه را ادامه دادم و به طرف جاده نراق از طرف کوه

ودي برخورد کردم و از او خواستم به عمو و جناب محمود بگوید به طرف خانه نروید. مردم مرا کتک زده و من محمد مسع
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به طرف صحراي نراق میروم و نامبرده به سختی قبول کرد. گویا قبال از طریق زن عمو نوراهللا پیغام به او رسیده بود. به 

آید. پس از احوالپرسی گفت کجا میروي؟ ی سوار بر االغش میباالي باغ رحمان که رسیدم، دیدم جناب علیرضا صادق

 به چرا گفت عمو. آیندمی محمود با عمو دیدم و رسیدم دشت و جوب باالي به کم ها بزنم. کمگفتم میروم سري به زمین

از برف است و  پر هاکوه چون. برویم جاده از حاال پس آیدمی صدا گفت. دادم شرح را احوال و اوضاع میروي؟ طرف این

کردند وقتی سر و سرما ما را میکشد. در همین بحث و گفتگو بودیم که دیدیم مادر و برادر هم که منزل عمو استراحت می

شکنند. خالصه ها هم سر ماشاءاهللا را میصداي مردم را شنیده بودند بیرون آمده و به پیش ما آمدند در این میان بچه

 همگی به هم رسیدیم.

ها میروي؟ گفتم به خاطر اینکه مردم در پی جستجو ما شاید از جاده بروند و ما را عمو پرسید چرا به طرف کوهباز هم 

آیند. خالصه پس از گفتگو با تالوت ترسند و نمیدستگیر کنند و آسیبی برسانند. اگر از این طرف برویم آنها از برف می

به طرف کاشان حرکت کنیم. به مادرم گفتم شما با مشاءاهللا به  هامناجات توسط جناب محمود قرار شد همگی از کوه

خانه عمو بروید و فردا صبح با ماشین به طرف طهران بروید. قبول نکرد و با ما همراه شد. مادرم بدون چادر و با دمپایی 

م در هواي مه آلود با آمده بود و تمام ساك هایمان نیز منزل عمو جا مانده بود. ما در سرماي کوه بدون کت و لباس گر

 اینکه جلومان را به سختی میدیدیم به راه افتادیم.

 دیدن مانند بود کی شنیدن                     زلیخا گفتن و یوسف شنیدن
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اي به نام صفرعلی نراقی بود که محدوده آن را جناب محمود میدانست. مزرعهراه را به طرف تخت بنجه ادامه دادیم. یک 

تر بودند اما بنده و عمو اسماعیل آنها که سبک وزن بودند راحت

رفت و عمو خیلی صدمه خوردیم. تا شکم بنده توي برف می

آمدم و دو مرتبه همین کار را گرفتم و بیرون میدستم را می

هم دمپایی مادر گم میشد و با سختی آن کردیم. گاهی تکرار می

کردیم. در همین اوضاع و احوال ماشاءاهللا موشی را پیدا را پیدا می

آید. کرد، چون جلوتر از ما بود گفت صداي خش خش موشی می

به او گفتم موش را رها کن بلکه خداوند ما را نجات بدهد. همین 

عرض کرد که کار را کرد و رهایش نمود. بالفاصله جناب محمود 

ام. گفتم خدا بزرگ است. به عمو گفتم عمو راز من گرسنه شده

کند و شکار را بقا تلویزیون را به یاد داري که شیر حمله می

گیرد ما هم که اسلحه نداریم. میگفت حاال وقت این حرفها نیست به راهت ادامه بده. هر از گاهی هم به طور کلی مادر می

خورد و کمی راه عمو در جیبش مختصري مغز بادام داشت و یک دانه به او میداد و مادر میماند و از حرکت باز می

حال میشد. در همین حال، عمو پایش به یک سنگ برخورد کرد و کفشش در زیر برف ناپدید شد رفت اما دو مرتبه بیمی

مالیدن برف ادامه دادیم تا صداي جناب و خدا میداند که چه حالی براي همه پیش آمد. به هر صورت به راه رفتن و چقر 

محمود و ماشاءاهللا شنیده شد که به این طرف بیائید، ما اطاقی را پیدا کرده ایم. به هر طریقی بود به طرف آنها رفتیم و به 

 هم رسیدیم. داخل اطاق چهار سنگی بود که با هیزمهاي موجود آتش را برپا نمودیم. بعد از دقایقی هر چهار نفر لرزش

توانستیم آن را نگهداریم. ساعتی این برنامه آه و ناله و فغان ادامه داشت. ماشاءاهللا که شدید پیدا کردیم به طوریکه نمی

خواب رفت و به مرور بقیه هم بهتر شدند. هوس چاي و نان کردیم و یک بشکه آنجا بود و یک انبر که به جناب محمود 

می باشد نان هم هست. درب این بشکه را باز کن و او این کار را انجام داد. بشکه ها هر کجا منزل کنند که دائگفتم نراقی

 پر از نان، قند و چاي و گز و سوهان بود. برف را آب کردیم و چاي خوردیم و کمی انرژي گرفتیم.

 ساعت ده شب شده بود و همگی کمی وحشت زده هستیم که اگر جانوري پشت درب اطاق حمله کند چه کار کنیم.

 اقدس ،یرضوان احمد ،یلیاسماع ماھرخ خانم، فھیشر خانم، جواھر   
 یلیاسماع خانم
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گشتیم. خالصه آن روز سرماي شدید و برف و بوران را بدین صورت آمدیم و سپس باز میهمگی باهم از اطاق بیرون می

 حرکت کاشان جاده طرف به صبح 6 ساعت است نبسته یخ هابرف تا صبح دم سپیده کردم پیشنهاد من سپري کردیم. 

ود رد شدیم. مشکلی که چندین بار پیش آمد این بود که ب کمتري برف چون بلندیها از و افتادیم راه به صبح . کنیم

 افتادیم،می آب داخل به اگر. بود تند وبسیار زیاد آن آب اما کردیممی عبور آن از باید که بود راه میان در اي رودخانه

بزرگ را  هايسنگ بلندیها از باید پس. زدیممی یخ فوري و شدمی خیس هایمانلباس بردنمی را ما آب اگر حتی

انداختیم تا بلکه مانعی بشود و بتوانیم از روي آن عبور کنیم که در این کار موفق شدیم و به کمک هم از رودخانه می

 گذشتیم.

ترکید. ساعت ده صبح روز ششم به جاده نراق رسیدیم. به قدري هوا سرد و طوفانی بود که به قول معروف سنگ می

اي بود و به آنجا رفتیم و آنجا پناهگاه بود. اولین روزي بود که بعد از آمدن ره رسیدیم. بیقولهخالصه به مزرعه اسماعیل ل

کردند. به لب جاده آمدم اما ماشینها نگه برف، ماشین ها از دلیجان به کاشان و از کاشان به دلیجان رفت و آمد می

ا خیرش بدهد و هر طوري بود نگه داشت. خواهش آمد. گفتم خدداشتند تا اینکه یک ماشین سواري از کاشان مینمی

خواهند به کاشان بروند و به داد ما برسند. خالصه اند و میکردم به نراق که میرسی بگو پنج نفر مزرعه اسماعیل لره مانده

بوسی آمد و جاي مسافر هم داشت و ما همگی سوار شدیم. در مینی بوس همه همه از ما چند ساعات بعد مینی

 کنید؟ گفتیم داستانش طوالنی است.سیدند که شما ها اینجا چه کار میپرمی

خواهد خریدي ساعت یک بعدازظهر به کاشان رسیدیم. قرار شد اول ناهار بخوریم و سپس به بازار برویم تا اگر کسی می

بخوریم. موقعیکه از سر میز بکند و بعد ما به سمت طهران برویم. در رستوران زحمت کشیدند و ناهار آوردند اما نتوانستیم 

بلند شدیم تا حساب و کتاب کنیم، صندوقدار معترض شد چرا غذا نخوردید؟ چه اشکالی پیدا شد؟ عرض کردم ما 

توانیم غذا بخوریم. گفت به میهمانها این موضوع را بگوئید تا نگویند غذا اشکال داشته است. او ایم و نمیسرمازده شده

نها عرض کردم و توضیح دادم و عذرخواهی کرده رفتیم. کمی هم خرید کردیم تا دست خالی راست میگفت و خدمت مهما

 تصادفی راه بین در اما. رفتیم طهران براي بلیط تهیه جهت گاراژ طرف به و شدیم  تاکسی یک سوار سپس نباشیم و 

جمع شدند. باالخره با  مردم و آمدیم پائین. شد بیهوش و زد دادي و خورد تاکسی سقف به محمود جناب سر. آمد پیش

فوت و فن خودمان بعد از مدتی جناب محمود به هوش آمد. از ترس حوادث بقیه راه را پیاده تا گاراژ رفتیم. خدا کمک 

کرد و با آنکه در آن زمان و شرایط سرما گازوییل خیلی سخت گیر میآمد تا راننده ها بتوانند مسافر با خود ببرند ماشین 



160 
 

 حرکت کردیم که تقریباً ساعت هشت شب به منزل رسیدیم.حاضر شد و 

کنند. حتی منزل مسیب نوروزي وسکونقان اهل کروگان جاسب افرادي را جهت پیدا کردن ما عازم آبادیهاي دیگر می

یّت شوم گردند که بلکه نهاي دیگر را نیز میگوید من خبري از این موضوع ندارم. مکانکنند و میروند. از او سوال میمی

بیند که ما در ماشین هستیم و به فرستند. او میو شنیع خودشان را انجام دهند. از این رو از قم یک نفر را به عوارضی می

رویم پس به همه خبرمیدهد که ما پنج نفر همگی سالم بوده و به منزل برگشتیم. شاید روزي بازماندگان طرف طهران می

 اند.باطل پیروز است چون موسسین این عمل زشت اکثراً تا این تاریخ مردهآن افراد متوجه شوند که حق بر 

زمستان رفت و روسیاهی مانند زغال مانده است. طولی نکشید بر طبق حکمی امالك احباي جاسب و موقوفه امري را 

در دادگاه انقالب  نگاري بردند و ممانعت کردند تا حتی مالقات حضوريمصادره کردند. یاران را به جهت تظلم و نامه

داشته باشند و این کارها هم انجام شد. دادگاه انقالب طهران ما را به دادگاه انقالب اراك معرفی کرد. دادگاه اراك ما را به 

دلیجان معرفی کرد. خالصه این راه طی سالها ادامه داشت تا از بین بیست و دو مالک بنده حقیر به خاطر مریض بودن 

 آزادي امالك پدرم را بگیرم. پدرم توانستم حکم

ها فتنه و به خاطر مخارج دارو و دکتر بقیه امالك را از طریق مزایده بنیاد به فروش رساندند. بچه 1370حدود سال 

اختالف کردند و پدرم پیر شده بود، امالك را فروخت و تنها پانصد متري خانه مخروبه ماند که آن را هم شاید عزیزاهللا 

 ما خبر نداریم. فروخته باشد و

 این از یکی تا داشت ادامه سال بیست طهران –کشد. راه اراك کشد از دست ناباب میوفائی و هرچه آدم میامان از بی

 سوال صمیمانه و آورد پیش صحبت. آمدمی اراك به صبح پنجشنبه روزهاي اصفیائی اهللاآیت 49 اصل شرع حاکم مالقاتها

گرفتی؟ گفتم حق گرفتنی است. گفت شما حقی نداري و این باغ براي همسرت  را ماجرا این دنبال اینقدر چرا کرد

ترسم در این جاده تصادفی پیش باشد. فرنگیس گفت اسماعیلی وکالت از من دارد که دنبال این پرونده است. گفت میمی

شود انجام داد و پرونده براي شما نمیشوم تا بدانید که هیچ کاري آید و مشکالت شما بیشتر شود. این مورد را متذکر می

اي بگیرید. عرض کردم این کارها اي از آیت اهللا خامنهشما والئی است. گفتم یعنی چه؟ گفت یا باید اسالم بیاورید یا نامه

پذیرائی کنند را ما نداریم. نامبرده هم با تبسّم خیلی زیاد پس از براي ما مشکل است چون توانائی کارهائی که این قوم می

با چاي به شرط نشکستن استکانها نامه دادند که فعالً پرونده مختومه میگردد که عیناً به عرض یاران عزیز رسید و دیگر به 
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 ایم.جهت رفع این داستان هیچ پیگیري نداشته

چند کروگان جاسب هفتمین آبادي جاسب است که به قدوم حواري یا همراهان حضرت اعلی مزین گشته است. یک شب 

نشینند و سپس عازم کاشان نفر به جهت ابالغ امر مبارك در محله پاچنار با بزرگان آن محلها به دیدار و گفتگوئی می

کند که ظهور قائم شوند. ملّائی به نام مالجعفر جاسبی در مسجد آن محل پس از مدّتی در منبر به مردم گوشزد میمی

نماید و به گردد و از جاسب ترك منبر میخواند که در ذیل مرقوم مینزدیک است و سپس مرثیه اي را در مسجد می

 گردد.طرف کاشان رهسپار می

 سپري شد غم فصل عزاء ایام                        اي مرثیه خان بس است این نوحه گري

 دري کبک از خنده دمید و صبح شد                           شب رفت و گذشت ناله از مرغ سحر

شود و در بحث و تبادل نظر که حضرت اعلی بشارت به ظهور را ابالغ کرده بودند، حاضر میدر کاشان در مجلس علمائی

 و گیردمی قرار امتحان مورد دستهایش با و کندمی شرکت ”است سوختن کارش آتش“ که راجع به معجزه آن حکایت

 .رسدمی شهادت به سپس

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

آوري که هر انسان حساس هنگام استماعش خجل شده سر صفحات تاریخ مرتکبین این اعمال را به اینگونه قصص شرم

ین دوران پر افکند، مرقوم و مدون ساختند. چند خطی از هفتاد من مثنوي اوضاع و احوال جاسب را در اانفعال به زیر می

 خاطره تحریر داشتم.

 قرار یافت برم به معانی حوري                       هنگام سحر که از جهان اسرار

 مکار عشق گل جز قلب روضه در                      آهسته چنین گفت بگوشم هشدار

 

 پائیز تحریر،                                                                                                           

 اعیلیاسم امراهللا                             1387
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 عباس محمودي خاطرات جناب

 شرح حال جناب محمود محمودي

سالگی در قریه کروگان جناب محمود محمودي فرزند جناب دکتر فتح اهللا محمودي بود که از حین والدت تا سن ده 

جاسب در آغوش والدین خود پرورش یافته و بعد عموي ایشان جناب عباس 

محمودي او را براي تحصیل به کاشان آورد که در مدرسه وحدت بشر درس بخواند. 

در آن اوقات جناب عباس محمودي در کاشان در مدرسه وحدت بشر مشغول و مدیر 

مودي و عمّه سلطان خانم محمودي باهم در یک مسؤول مدرسه بوده و با نصراهللا مح

خانه زندگی می کردند. لهذا محمود محمودي را در مدرسه و در خانه توجّه کرده و به 

کردند تا این که در سال یک هزار و سیصد و سیزده شمسی درسهایش رسیدگی می

از این رو محمود محمودي به جاسب در ماه آذر مدرسه وحدت بشر به دستور دولت وقت ایران (رضا شاه) بسته شد. 

مراجعت کرد. جناب عبّاس محمودي از کاشان به طهران رفته و از سال یک هزار و سیصد و چهارده تا یک هزار و سیصد 

و نوزده شمسی بیشتر اوقات در طهران بود و لهذا محمود محمودي از جاسب به طهران آمد و جناب عبّاس محمودي 

ن فن رانندگی و مکانیکی اتومبیل در کارخانه مکانیکی شخصی از ارامنه می گذارند و مشغول کار ایشان را براي فرا گرفت

او کامالً در فن رانندگی ماهر شده سپس به جاسب رفته با محترمه ماهیه خانم ازدواج کرد و به طهران آمد  می شود.

ر به وجود آمد با اسامی: مهوش خانم، مهین خانم، مشغول کار شد. از اقتران با ماهیه خانم ده فرزند، نُه دختر و یک پس

فتانه خانم، وحیده خانم، اشراقیه خانم، پریوش خانم، پروانه خانم، فروزنده خانم، نسرین خانم، و مسعود محمودي که همه 

ل در ظلّ امراهللا بوده و هستند. باري محمود محمودي در اثر تصادف قلبش ضربه دیده و چندي در بیمارستان مشغو

 129معالجه شد و قدري بهبودي یافته به خانه برگشته و با احتیاط به کار پرداخت تا اینکه در روز جمعه دهم شهر القول 

شمسی در اثر حمله قلبی از این جهان فانی به جهان باقی شتافت و پیکر عنصریش در  1351بدیع مطابق دهم آذر ماه 

 گلستان جاوید طهران مستقر و مدفون شد.

 بهاءاهللا األبهی و علیه غفران اهللا و فضله و احسانه و رحمۀ الکامله. روحش در ملکوت ابهی شاد باد. علیه

 یمحمود محمود جناب   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1783584736_orig.jpg
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 شرح حال جناب دکتر فتح اهللا محمودي

وادقانی از جمله نفوس نفیسه ملکوتی جناب دکتر فتح اهللا محمودي فرزند جناب میرزا محمود وادقانی و بیگم ناز خانم 

است که در سال یکهزار و دویست و شصت شمسی متولد شده و در آغوش والدین 

خود پرورش یافته و مقدمات فارسی و عربی و دینی و اخالقی را از والدین خود فرا 

گرفته و پس از بلوغ از وادقان به طهران رفته و در داروخانه جناب میرزا عبداهللا صحیح 

دواچی چند سال مشغول کار شد و در ضمن داروفروشی فروش و آقا میرزا غالمعلی 

طبابت را نیز فرا گرفت و بعد از طهران به وادقان آمد و در کاشان با دختر عمه خود 

فرهنگ خانم ازدواج کرد. او در کاشان مشغول داروفروشی و طبابت شد و بعد از 

نمود و  کاشان به وادقان و نراق و جاسب رفت و در قریه کروگان جاسب سکونت

مشغول طبابت شد و از اقتران با فرهنگ خانم دو پسر و چهار دختر به وجود آمده 

 است.

 دهات و میمه و قالی جوشقان بهداري مأمور بهداري وزارت طرف از و رفت کاشان به جاسب از مجدّد سال چند از پس 

اش فرهنگ خانم حاضر نشد که از جاسب به جوشقان و چون زوجه داشت سکونت محال آن در سال چند و شد آن اطراف

و میمه برود، میانشان جدائی افتاد و لهذا دکتر محمودي در جوشقان قالی با مهري خانم قادري دختر مرحوم آقا اسداهللا 

هران انتقال یافته و قادري ازدواج کرد و از این ازدواج دو پسر و دو دختر به وجود آمد و بعد از چند سال از میمه به ط

شد و بعد از چندي بازنشسته شد و در طهران سکونت داشته است. خالصه دکتر “ ایوانی کی”مأمور بهداري روستاي

اي فراهم ساخت و زحمات زیاد تحمل نمود و محمودي در دوره زندگانی خود در جاسب و جوشقان و طهران ملک و خانه

األمر ت نشر نفحات اهللا و تبلیغ امراهللا نمود و خدماتی شایگانی انجام داد. عاقبتدر هر جا به مناسبت محل با نهایت حکم

بدیع در سن نود سالگی روحش به ملکوت راز  127شهر المشیۀ  14شمسی مطابق  1349مهر ماه  18در طهران در تاریخ 

 پرواز نمود و پیکر عنصریش در گلستان جاوید تهران مدفون شد.

 

 

 یمحمود هللا فتح دکتر   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/34217735_orig.jpg
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 اسبخاطرات وسقونقان ج

 مختصري از تاریخ امر در قریه وسقونقان جاسب به قلم عشرت خانم نوروزي سالله آقا

جناب حاجی میرزا سید احمد جاسبی از مالکین بزرگ و افراد بانفوذ و بسیار رعیّت نواز بودند. عالوه بر قریه وسقونقان در 

گفتند مگر ما حاجی میرزا احمد جاسبی هستیم میقراء اطراف هم صاحب امالك بودند چنانچه تجّار قم بر حسب مثل 

شوند و جزو افراد ها شناخته میکه هفتصد تنه درخت بید دارد هنوز افراد نوادگان ایشان به نام حاجی میرزا احمدي

آیند. پدر ایشان سید علی نیز به این خصائل موسوم بوده ایشان سنگ آبی بزرگ خوش طینت قریه به حساب می

که در قسمت درب ورودي مقبره حضرت امامزاده سلطانعلی در نزدیک کاشان به نام مشهد قالی (مشهدارده اند ساخته

هاي مخصوص حالی) وجود دارد و نام ایشان و تاریخ روي آن حک شده. سنگ آب عبارت است از ظرف بزرگی که از سنگ

ئران و مسافرین همیشه موجود بود. جناب ریزند و آب خنک و تمیز براي رفع عطش زاتراشند و درون آن آب میمی

العابدین سید علی و سید جواد بودند و یک دختر به نام سارا خانم هاي زینحاجی میرزا احمد داراي سه فرزند ذکور به نام

درآمدند  العابدین در اوایل ایّام ظهور در سلک مؤمنینو تاریخ تولّد آنها و اینکه کدام یک بزرگترند مجهول است. میرزا زین

که نام ایشان در لوح احبّاي جاسب به نام آقا میر و اخیه آقا سید علی مذکور است. ایشان بسیار قوي هیکل و بانفوذ و در 

ایم که در هر سال تابستان وقتی وزیر همایون براي تفریح تابستانه به جاسب دربار هم شناخته شده بودند زیرا شنیده

العابدین نی گزیده و در تمام طول مدت اقامتشان ایشان میزبان او بودند. جناب میر زینآمدند در قریه وسقونقان سکمی

در دوران حیات خود به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شدند و حضرت عبدالبهاء ایشان را ملّقب به لقب امیر فرمودند و 

 از آن پسبه نام جناب آقامیر مرسوم و معروف شدند.

قونقان بسیاري از افراد خانواده و ساکنین آن منطقه را به امر مبارك آشنا کردند با وجودیکه از جناب آقا میر در قریه وس

اکنون در ظل امر هستند ولی عدّه زیادي از اهالی به امر توان گفت فقط یک نفر ثابت باقیماند که اوالد او همآن میان می

وسیله ایشان امر کنند از جمله کسانیکه بهاحترام یاد می بین هستند و نام جناب آقا میر را بامبارك و مؤمنین خوش

میالدي در طهران صعود  1963شمسی مطابق  1343باشد که در سال مبارك مؤمن شدند جناب ارباب محمد نوروزي می

جه جناب آقا هاي ارباب محمد نوروزي به نام غالمعلی نوروزي با نتیباشند و یکی از نوهفرمودند و داراي نوه هائی مؤمن می

تر گردید و این مؤمنین نسلشان باهم یکی شد میر بنام بتول خانم ازدواج کردند و این خویشی روحانی با این وصلت کامل
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جناب آقامیر مورد صدمات زیاد قرار گرفتند و همانطور که در تاریخ مؤمنین کروگان هم ذکر ایشان شد، بارها قصد 

نمودند و خدماتی رفته و خود را وقف مردم قریه میتقامت و نفوذ کامل به پیش میجانشان را نمودند ولی ایشان با اس

مفید انجام دادند که الی الحال باقی و مورد استفاده همگان است. معروف است که ایشان باغ انگور داشته همه روز به باغ 

کردند چندي بعد بر خانه بین مردم تقسیم میرفته مقدار زیادي انگور چیده بار االغ کرده و در بین راه تا رسیدن به می

کردند که در آوردند و آنها را تشویق میهاي درخت انگور براي اهالی میتر کنند از قلمهآن شدند که خدمتشان را کامل

 توانستند این کار را انجام دهند با دست خود زمین برایشان آمادهشان درخت انگور بکارند و حتی کسانیکه نمیخانه

شان یک درخت انگور داشتند و از کارهاي دیگر کاشته ظرف مدّت یکی دو سال اکثر مردم در خانهکردند و قلمه را میمی

باشد که باعث سرسبزي باغات و بساتین قریه است و آب آن چندان ایشان حفر قناتی است که معروف به قنات آقامیر می

کند. در محل این قنات رد نیاز مردم را براي آبیاري مزارعشان تأمین میشود و در تمام فصول سال آب موکم و زیاد نمی

گیرند این چشمه چشمه کوچکی بوده به نام چشمه اصطالحاً مادوآ به اصطالح عوام یعنی ماء بادوام ایشان تصمیم می

حاجی جعفر که در آن  کرد زمانی که پنج یا شش ساله بودند از حسینکوچک را تبدیل به قنات نمایند. پدرم تعریف می

کرده گفته است اند حسین از کسانی بوده که براي جناب آقا میر کار میرسیدند چنین شنیدهزمان پنجاه ساله به نظر می

کشیده و با کندند و او در باال بارلو به باال میرفتند و خاك و سنگ را میکه هر روز جناب آقامیر به عمق چاه قنات می

کند اگر من خودم بروم پائین خیلی بیشتر سنگ و خاك ان پیرمرد هستند خیلی کم سنگ و خاك میگفته ایشخود می

کشم. حسین خوشحال گوید حسین امروز تو برو پائین خاك بکن و من باال میخواهم کند. یک روز جناب آقامیر می

شود، متوجّه رسد و مشغول کار مییخواهند زور و بازوي جوانی را نشان دهد. وقتی به عمق چاه قنات مشود، میمی

شود. از فکري شود که زمین سنگی و بسیار سخت است و او در تمام مدّت ظهر حتّی قادر به کندن نصف دلو هم نمیمی

کند. جناب آقامیر با سختی و استقامت زیاد شود و دیگر هوس رفتن ته چاه و کندن خاك نمیکه کرده بود شرمنده می

گویند اي از مردم از روي عناد میگذارند. ناگفته نماند که عدّهدهد و این یادگار ابدي را از خود میه میاین کار را ادام

قنات مادوآ که ذکر نام ایشان را نکرده باشند. در مورد دیگر حسین تعریف کرده که یکبار قصد جان جناب آقا میر را 

به طناب دلو بسته بودند که حسین آن را به باال بکشد. حسین نموده روزي که ایشان سنگ بزرگی کنده بودند و آن را 

  گیرد وقتی سنگ به دهانه چاه رسید آن را رها کند که سنگ به ته چاه برگردد و جناب آقامیر کشته شود.تصمیم می

 شانشانه و آمدندمی باال آن با سنگ زیر در نیز خود سنگ آمدن باال هنگام به بودند مطّلع حسین پلید فکر از که ایشان و
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 شودمی متوجّه ناگهان کند رها را آن خواهدمی حسین رسد،می چاه دهانه به سنگ وقتی. است داشته قرار سنگ زیر در

گردد. آقامیر در دهانه چاه هست و شانه خود را در زیر سنگ قرار داده و به هیچ طریقی سنگ به ته چاه برنمی جناب که

مانده یکی به نام حوریه خانم که این حقیر خاطرات کمی از دوران طفولیت و نوجوانی از ر باقیاز جناب آقا میر دو دخت

قدر در میان مردم محترم و محبوب بودند العاده باشخصیت بودند. آننواز و فوقایشان دارم. بسیار باوقار، با محبّت و مهمان

گذاشت. همیشه ه کسی اصالً به طبقه نسوان احترام نمیکه با توجه به خصوصیات مردم در آن زمان مخصوص در قراء ک

شمسی در همان قریه صعود نمود و هیچ  1341القدر در سال کردند. این بانوي جلیلایشان را حوریه خانم خطاب می

فرزندي از خود نداشت و نگذاشت. عمه جانم، طال خانم روزي تعریف کردند که در جوانی خوابی دیده بودند که حوریه 

دهد این کند از او پرسیدند این خانه را از کجا آوردي، او در عالم رؤیا جواب میخانم در قصر بسیار باشکوهی زندگی می

گفتند وقتی بیدار شدند و روز بعد خوابشان را براي حوریه خانم تعریف کردند او خانه را پدرم برایم ساخته. عمه جان می

ا مدّتی اشک ریخت. دختر دیگر ایشان اقلیم سلطان بودند که دو دختر و دو پسر سکوت کرد و کالمی بر زبان نراند و ت

یک در ظلّ امر مبارك داخل نشدند ولی هرگز شائبه عناد و بغضا از ایشان استشمام نگردید. یکی از داشته. ظاهراً هیچ

خواست که مقداري از الواح ادرم میدخترها شمسیه خانم که بنده خوب ایشان را به خاطر دارم روزي در کمال نگرانی از م

جاي امنی برساند که مبادا مردم آن را از بین ببرند. این حقیر هاي آقابزرگ جناب آقا میر را که در دست دارد بهو کتاب

 دانم چهدادم. البّته خواسته ایشان بعدها عملی شده و آن آثار که بنده نمیطفل بودم و در اطاق به مکالمه آنها گوش می

محمد رفرف به محل امن رسیده است. شمسیه خانم بسیار متوکل و مورد احترام بود و وسیله مرحوم جناب علیبوده به

رفت. روحشان شاد. صعودشان در همان قریه و قبرشان در کنار قبر چون مادر مهربان، سنگ صبور همگان به شمار می

ماه خانم، مادربزرگ این حقیر است که اکنون در قید حیات  حوریه خانم قرار دارد و دختر دیگر اقلیم سلطان، تاج

باشد. بسیار به دعاي شفا مؤمن است. قلبی مهربان دارد و به زیارت قبر پدربزرگ جناب آقا میر که در محل سر قبر آقا می

لی نوروزي ازدواج باشد بسیار عالقمند است. از فرزندان تاج ماه خانم فقط بتول خانم مؤمن شدند که با جناب غالمعمی

ماه ژوئن  24شمسی، مطابق با  1377نمودند و در کمال ایمان به ملکوت ابهی صعود نمودند. صعودشان در چهارم تیرماه 

 الحال باقی است.میالدي در طهران اتفاق افتاد. از ایشان چهار فرزند الی 1998

گردند. در شوند و زندانی مییله نایب قم دستگیر میوسبرگردیم به احوال جناب آقامیر معروف است که ایشان زمانی به
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گناه هستند باید آنها گرید. این دو سیّد که شما دستگیر نمودید بیشود و همسر نایب میهمان شب طفل نایب مریض می

دوزند و ت میکند که تمام افراد خانواده از آن ترمه کرا آزاد کنید و حتّی یک توپ پارچه ترمه به جناب آقا میر هدیه می

خواهد که از آن حوالی دور شود و به اطراف خراسان و سر حدّات روس برود. ایشان براي بنده نامعلوم است مدتی از او می

در آن حوالی تبعید شدند و بعدها به طهران بازگشتند و به قولی ایشان را مسموم نمودند و به مقام شهادت رساندند ولی 

 انم.داین حقیر جزئیات را نمی

دهد و ایشان که بسیار با قدرت و نفوذ بودند همچنین نقل شده است که وقتی حاکم قم ایشان را خیلی مورد آزار قرار می

شاه قرار نویسند و در سر راه ناصرالدینگوید من حکم عزل تو را از شاه خواهم گرفت. حکم را خودشان میبه حاکم قم می

آوردند امّا راجع خواهد حکم را امضاء کند. حکم امضاء شده را براي حاکم میو از شاه می دارندگرفته اسب او را نگاه میمی

به فرزندان دیگر جناب حاجی میرزا سید احمد از جناب سید جواد یک دختر به نام فاطمه خانم مؤمن شد. ایشان همسر 

هاي بسیاري این زن و شوهر با استقامت تمام جناب سلطانعلی نوروزي بودند که فرزندانی مؤمن به یادگار گذاشتند و سال

در نقاط متفاوت استان طهران به مهاجرت مشغول و موفق بودند. آنها در دوره غوغاي فلسفی از جاسب آواره شدند و بقیّه 

اشیم عمر در نقاط مختلف خدمت نمودند. ارواح تمام گذشتگان شاد و مقاماتشان عالی الهی بتوانیم مایه افتخار مثل آنها ب

 .باشدمی صفحات این بخش زینت که گردیده نازل میثاق مرکز یراعه از آقامیر جناب افتخار به لوحی –

  جاسب 

 جناب آقامیر علیه بهاءاهللا االبهی      

    هواالبهی                                                                                        

 رحمن حضرت میثاق از محامی و است پیمان و عهد حامی الیوم که است خطیري شخص اثیر فلک کشور امیر میر آقا اي 

ده بوستان موهبت. پس از خدا بخواه که در آن اطراف و اکناف به این ارا خرّم و سر و است استقامت انجمن پرنور شمع

غروب گذشته است و این عبد به تحریر به  خدمت عظمی موفق گردي و به این تاج امیري عالم معنوي مکلّل شوي.

 ع ع  تعجیل مشغول است در خط معذور بدارید. والبهاء علیک 
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 مختصري از تاریخ امر مبارك در قریه وسقونقان جاسب

جناب حاجی سید احمد جاسبی از مالکین بزرگ و افراد بانفوذ و بسیار رعیت پرور بودند و عالوه بر قریه وسقونقان در 

قراء اطراف هم صاحب امالك بودند، چنانچه تجّار قم بر حسب 

مثل می گفتند مگر ما حاجی سید احمد جاسبی هستیم که 

ر قریه بنام هفتصد تنه درخت بید دارد. هنوز نوادگان ایشان د

سید احمدي ها شناخته می شوند و جزء افراد خوش طینت قریه 

می باشند و پدر ایشان سید علی نیز به همین خصائل موصوف 

بودند. یکی از کارهاي نیکشان که الی اآلن موجود است، سنگ 

آب بزرگی است که در قسمت درب ورودي امام زاده سلطانعلی 

قرار دارد، آن را از سنگ  (مشهد اردهال) در نزدیکی کاشان

مخصوصی تراشیده اند و در آنجا قرار داده اند که همیشه آب 

خنک و تمیز براي زائرین و مسافرین موجود باشد. جناب حاجی 

پسر به نام هاي سید علی، سید زین العابدین و سید جواد و یک دختر به نام سارا خانم بودند. تاریخ  3سید احمد داراي 

 کدام بزرگترند بر بنده مجهول است. تولد و اینکه

میرزا زین العابدین در اوایل ظهور در سلک مؤمنین درآمدند و احتمال زیاد است که ایشان در محضر جناب مالحسین 

بوده باشند زیرا در خاطرات احباي کروگان ذکر شده است که از قراء کروگان، واران، هرازجان و وسقونقان افرادي چند در 

مالحسین حاضر شدند و در آن زمان خانواده سید احمد از همه محترم تر و روحانی تر بودند. البته در قریه  محضر جناب

وسقونقان و همچنین باز ذکر شده است که وقتی مال غالمرضا به جاسب برگشتند، عدّه اي را تبلیغ نمودند که نام آقامیر 

ست و در لوح احباي جاسب نام آقا میر اخیه آقا سید علی مذکور (میرزا زین العابدین) و برادرشان سید علی هم آمده ا

 است.

میرزا زین العابدین از لسان حضرت عبدالبهاء ملقب به جناب آقامیر شدند و فرمودند شما امیر کشور جاسب هستید و از 

زمان کودکیم بارها به  آن پس همه جا به نام آقامیر ذکرشان می شود. ایشان در قریه قلعه اي ساخته بودند که بنده در

 وسقونقان از یجاسب نیالعابد نیز ریم آقا   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/518705888_orig.jpg
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آنجا رفته بودم زیرا پدربزرگ و مادربزرگ در آنجا زندگی می کردند. درب سنگین داشت و به یک راهروي سنگفرش سقف 

دار باز میشد و بعد داخل قلعه می شدیم. دو طرف آن خانه هاي دو طبقه ساخته شده بود و در وسط حوض آب بسیار 

گفتند و اکثراً خانمها در اطراف آن نشسته و مشغول شست و شوي بودند. آب از یک بزرگی بود که آن را دریاچه می 

طرف می آمد و از طرف دیگر خارج می شد. درختان بید در اطراف آن هواي لطیف و دلچسبی را ایجاد کرده بود. رفتن به 

زندگی می کردند افراد خانواده او و آنجا همیشه برایم لذت بخش بود و حال که بخاطر می آورم بیشتر افرادي که در آنجا 

 فامیل او بودند.

جناب آقامیر نه تنها در قریه وسقونقان و قراء اطراف مورد احترام بودند در دوائر دولتی و بین حکام هم شناخته شده و 

جاسب می  مورد احترام بودند. چنانچه شنیده بودم که هر سال تابستان وقتی وزیر همایون براي تفریحات تابستانه به

آمدند، مورد پذیرائی و میهمان نوازي آقامیر قرار می گرفتند. همسرشان نبات خانم و بسیار خوش پوش و مطابق زمان 

خود و باشخصیت بودند. دو دختر به نام هاي اقلیم سلطان و حوریه خانم داشتند. بنده در دوران کودکی حوریه خانم را 

رزندي نداشتند. اقلیم سلطان چهار فرزند، دو دختر و دو پسر داشتند. یکی از دیده بودم، ایشان تنها بودند و هیچ ف

دخترانشان تاجماه خانم مادر بزرگ ما بودند. در مورد همسرشان در خاطرات ذبیح اهللا خانم خواندم که مرقوم فرموده 

این مطلب براي » هران فرستادند.عیال آقامیر با ما به جاسب آمد و خود او را با کمک رکن الدوله حکومت به ط« بودند: 

 آن است که همسر آقامیر مؤمن بودند و در سفرها و مصائب با او سهیم بوده اند.

 

 *فاطمه خانم با سلطانعلی نوروزي فرزند ارشد ارباب محمد ازدواج کرد و مؤمن شد.

 *بتول خانم با نوه ارباب محمد غالمعلی نوروزي ازدواج کرد و مؤمن شد.

حوریه خانم دختر جناب آقامیر بیاد دارم. در دوران کودکی شاید هفت یا هشت ساله بودم که در تعطیالت  خاطره اي از

نوروز باتفاق یکی از اقوام بجاسب رفته بودم. پدر و مادرم نبودند و یک روز دختر عمو پوران خانم به من گفت خاله حوریه 

جالب بود. در آن زمان کسی بچه ها را دعوت نمی کرد و اصالً تو را فردا براي ناهار دعوت کرده است و خیلی برایم 

رفتند. در عالم کودکی با خود می گفتم من که بچه هستم چرا مرا دعوت کرده بحساب نمی آمدند و بدنبال پدر و مادر می

اي انداختند غذاي  اند. به هرحال به آن مهمانی رفتم و آن بانوي باوقار و بسیار مهربان خیلی به من محبت کردند. سفره

لذیذي که عبارت بود از پلو مخلوط با سبزي و مقداري خاگینه در سفره بود. یک ظرف هم شربت معمول آن زمان که 
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اکنون جایش را انواع نوشابه ها و آب میوه ها گرفته است و ایشان براي اینکه من تنها نباشم یک دختر همسن و سال مرا 

البی بود افسوس که نمی دانستم در محضر چه کسی هستم. او یادگار مرد جلیل القدري هم دعوت کرده بودند. مهمانی ج

بود و قلبش مملو از عشق و ایمان و بسیار هم مورد احترام اهالی بود و تا آخر عمر در همان قلعه پدرش زندگی کرد ولی 

 دسترسی به هیچ کس نداشت.

کند، از او پرسیدند حوریه خانم در قصر بسیار زیبائی زندگی می عمه جانم، خانم طال می گفتند یک شب در خواب دیدند

این خانه را از کجا آوردي و او میگوید پدرم برایم تهیه نموده است. فرداي آن روز عمه جان خوابشان را براي حوریه خانم 

ریه در حالیکه پدر او را ریزد. او یک زن تنها در یک قتعریف می کنند و او از شنیدن آن در کمال سکوت مدتها اشک می

با آن همه ظلم و ستم بارها از ده بیرون کردند، تبعید کردند و باالخره به طهران فرستادند و هرگز بازنگشت، چه می 

 توانست بکند.

جناب آقامیر به محض فائز شدن به شرف ایمان به تبلیغ و خدمت قیام نمودند. بسیاري از اهالی را به امر مبارك آشنا و 

یغ نمودند. در قریه یک نفر از میان آنها ثابت ماند و او ارباب محمد بود که بعد به شرح احوال ایشان خواهیم پرداخت. تبل

 بقیه همه از ترس یا فشار حکومت ساکت ماندند و کم کم فراموش شدند.

آقامیر معروف است. ایشان با یکی از خدمات ایشان براي مردم قریه حفر قناتی بود که الی اآلن موجود میباشد و به قنات 

صرف وقت زیاد و همت و کار سخت موفق شدند یک چشمه کوچک را به یک قنات تبدیل کنند و براي همیشه مردم را از 

خطر بی آبی و قحطی هاي سخت آن زمان نجات دهند. در واقع پروژه رشد اقتصادي و اجتماعی از آن زمان و بوسیله 

د. زمین آن منطقه کوهستانی و سنگی است و حفر قنات بسیار کار سختی بود و کسانی که مؤمنین اولیه و اجداد شروع ش

اند، آقامیر به عنایات حق تعالی و پشتکار و استقامت این عمل خیر را به انجام رسانید. بنا با او کار می کردند اظهار نموده

اب را هم خودش می بافت و هر زمان قسمتی از آن پاره به اظهار ارباب محمد که مدتی با او کار کرده اند، آقامیر حتی طن

و یا فرسوده می گشت با پشم و موي گوسفندان آن را تعمیر می کرده است (البته از پشم و مو نخ می تابیده اند و آن را 

مان استفاده می نمودند). مسلماً تاریخ حیات ایشان مملو از خدمات و رشادت بوده است که اطالعات زیادي در دست

 نیست.

یکی از ستارگان درخشان آسمان حیات ایشان سفري بود که با دو نفر دیگر پیاده از جاسب رو به عکا نمودند و مدت چهل 
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روز در محضر مبارك مرکز میثاق کسب فیض نمودند. الواحی به افتخار ایشان نازل شد که فتوکپی اصل یکی از آنها 

 گردید و همچنین حامل الواح مبارك هم بوده اند.موجود است و زینت بخش این صفحات خواهد 

آقامیر در دوران حیات خود بسیار مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و بارها قصد جان ایشان را نمودند. در خاطرات ذبیح اهللا 

وقتی  خان مطالبی در مورد ایشان ذکر شده است که تقریباً همان مطالب در کتاب ظهور الحق جلد هشتم هم آمده است.

حیدر علی خان منصور لشگر از طرف وزیر همایون بحکمرانی منصوب شد آقامیر را مانع منافع خود دید زیرا وقتی ارباب 

محمد را محبوس نموده و صد تومان هم طلب کرده بودند، آقامیر جلوي اسب او آمده دهنه اسب را میگیرد و میگوید من 

ک ارباب محمد را به من نمی توانی ببینی. حیدرعلی خان فوراً دستور داد ارباب هفت ده جاسب را بتو میتوانم ببینم و تو ی

محمد را آزاد کنید و دست او را بدست آقامیر بسپارید ولی از طرف دیگر مطلب را به وزیر همایون گزارش می دهد و او 

بوجوماي، آقامیر را از قلعه خودش  هم دستور می دهد آقامیر را تحت الحبس به طهران میاورید و شبانه به راهنمایی علی

بیرون می کشند و به قریه واران می برند و حبس می نمایند. از طرفی مالغالمرضا را از کروگان با صدمات شدیده که بر او 

بر وارد آورده اند به واران می آورند با وساطت احباي کروگان مالغالمرضا آزاد می شود ولی آقامیر را با کند و زنجیر سوار 

قاطر به طهران میفرستند و آن قاطر را هم با صد تومان پول که از احباي کروگان گرفته بودند (مشهدي حسنعلی) 

میفرستند. در طهران چند تن از نسوان احباب به درب خانه وزیر همایون می روند و شکایت می کنند او هم از ترس و هم 

ی او را به خراسان میفرستد و قاطر و صد تومان را هم به آقامیر پس می از سابقه دوستی با آقامیر او را آزاد می کند ول

دهد و میگوید هر وقت برگشتی خودم تو را به جاسب میفرستم. بهرحال این تبعید و دوري از یار و دیار موهبت دیگري 

باد در گل ریختن و خاك نصیب او می کند و از آنجا مشتعالً به عشق آباد رود و در ساختمان بناي مشرق االذکار عشق آ

 بیختن سهیم می گردد. پس از مدتی بجاسب بر می گردد و بخدمات خود ادامه می دهد.

پس از انقضاي دوره حکومت وزیر همایون مجدداً اشرار به توطئه چینی پرداختند و به تحریک مفسدین آقامیر را در دشت 

را کردند. او هم به کروگان فرار می کند و محفل روحانی کروگان با بیل و چوب و ابزار آن زمان دنبال نموده قصد جان او 

تصویب نموده او را به طهران میفرستند. در طهران او با دو نفر دیگر به وزارت عدلیه می روند و از نایب الحکومه شکایت 

ال به قم بر می گردند. می کنند و حکم کتبی و تلگرافی مبنی بر عزل علیرضا خان نایب الحکومه میگیرند و با آرامش خی

پس از کمی استراحت به منزل نایب الحکومه می روند. او بسیار احترام می گذارد و آقامیر را کنار خود می نشاند. اشرار از 

دیدن این منظره به هیجان آمده و اعتراض می کنند که چرا حاکم بابی را کنار خود نشانده است و باالخره مأمورین 
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م نموده به کناري می زنند ولی حاکم که ظاهراً پول زیادي خرج کرده تا به این مقام رسیده بود و نمی حکومت آنها را آرا

خواست آن را از دست بدهد، احباء را راضی می کند و آنها با همسر آقامیر به جاسب بر می گردند ولی به آقامیر میگوید 

ردید شما را می کشند. بنابراین او را با کمک رکن الدوله به اینها عده اي زیاد هستند و شما یکنفرید اگر به قریه برگ

طهران میفرستد و او در طهران در منزل ارباب جمشید اقامت می کند. بارها از پدر و مادرم شنیدم که گفتند او را در 

زیارت قبر او به  طهران مسموم نمودند و در محلی به نام سر قبر آقا مدفون شدند زیرا مادربزرگ و پدربزرگ همیشه براي

 رفتند.آن محل می

اما زائر کعبه مقصود آقامیر جاسبی وسقونقانی که از «از خاطرات جناب علی محمد رفرف که خوانده ام ایشان می نویسند: 

مؤمنین اولیه بود، باالخره جان خود را در راه امر مبارك فدا نمود. هنگامیکه حضور حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا 

شده است حکایت نموده روزي که حضرت عبدالبهاء به مالقات احباء آمدند راجع به شهادت جناب مالجعفر مشرف 

 »بیاناتی فرمودند ... 

 جناب محمد علی روحانی در خاطرات خود ذکر میکنند:

از مرحوم آقامیر جاسبی شنیدم موقع تشرف بحضور حضرت عبدالبهاء قصد کردم از حضور مبارك از "

جعفر سئوال کنم. وقتی مشرف شدم جمعی مسافرین از اطراف عالم مشرف و حضرت عبدالبهاء سرگذشت مال

بیاناتی میفرمودند. من به کلی فراموش کرده بودم که سئوال کنم مقابل بنده که رسیدند، فرمودند اما مالجعفر 

امه آن مرحوم بود، جاسبی و سرگذشت او را بطوریکه واقع شده بود، بیان فرمودند و یک ورقه که زیارتن

 انتهی                                                      "عنایت فرمودند.
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 نوروزي محمد ارباب نوادگان از نوروزي محمد قلم به جاسب خاطرات مختصري از

ماه تعطیالت تابستان فرا میرسید، من  3هر سال به محض اینکه مدارس تعطیل میشد و 

 سالگی 7 سن از دارم خاطرم در که آنجایی تا را کار این. میشدم جاسب  راهی وسقونقان

 با یا و پدرم با یا که بودم منتظر ذوقی و شوق چه با که آید می یادم و کردم شروع

را مانند جان دوست دارم و داشتم به جاسب بروم. اشتیاقم از  آنها همه که عزیزم عموهاي

آن سو بود که با پدربزرگ عزیزم (مصیب نوروزي) و مادربزرگ مهربانم (ملیحه یزدانی که 

من او را ننه آقا صدا میکردم) باشم. آن دو را بی نهایت دوست داشتم و خود را به آنها 

 و قلبشان مملو از مهر، صفا و عشق بود. بسیار نزدیک حس میکردم. محبتشان بی دریغ

همیشه تا آن زمانی که پسر عمویم (شروان) در ایران بود او هم با من در این مدت تعطیالت تابستان در جاسب بود. ما 

  بهترین لحظات را در کنار پدر و مادربزرگ، عموها و عمه ها و همینطور پدر و مادرمان داشتیم.

ي دیگر ین خانه در محله بود و بعد از خانه ما دیگر خانه اي نبود. در کوچه ما فقط یک خانوادهآخر وسقونقان در ما خانه

بازي بودیم. همانطور که گفتم خانه پسر و چند دختر داشت و ما با پسرهاي او هم 3به نام آقا شیخ حبیب بود که او هم 

 محمد و خانواده اش هم درهمین خانه زندگی میکردند.ما آخرین خانه بود و این خانه، خانه پدري ما بود یعنی ارباب 

خیلی بزرگ بود و به چند بخش تقسیم میشد چون هم  ما خانه. میشود پدربزرگم پدر محمد، ارباب بگویم که رفت یادم 

هایشان در این خانه پدربزرگم و هم برادر عزیزش با تمام بچه

زندگی میکردند. از در که وارد خانه میشدیم در سمت چپ 

حوضی بود و در آن طرفش ساختمان بسیار قدیمی بود که دو 

طبقه داشت و طبقه پایین به اتاق بابا معروف بود ( این همان 

اتاقی بود که ارباب محمد و خانم او زیور خانم در آن زندگی 

ق را دیگر به عنوان اتاق نانوایی استفاده میکردند ). ما این اتا

میکردیم و از فرط دود تمام دیوارهایش سیاه شده بود. از 

درب منزل که وارد میشدي اگر به روبرو نگاه میکردي حمام 

 ینوروز محمد جناب   

 ینوروز محمد ارباب  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/63207862_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/16077425_orig.jpg
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خانه بود که از سطح زمین بسیار پایین تر بود و سقف آن گنبدهاي گردي داشت که هم سطح زمین ورودي خانه بود. آن 

اطاق باالخانه بود که درون آن گچ کاري و سفید بود و اتاق دلپذیري بود. اگر از طرف درب ورودي خانه به سمت  طرف آن

اتاق داشت. این قسمت را ارباب (یعنی پدربزرگم) براي او ساخته بود و به هنگام  3راست میرفتی بخش دیگر خانه بود که 

بود و به اتاق سفیده معروف بود. اگر مهمان داشتیم و یا تعدادمان در  ازدواج یک اتاق را سفید کرده بود که بسیار بزرگ

تابستان زیاد میشد، در آن اتاق می خوابیدیم. یک اتاق براي آشپزخانه بود و دیگري براي استفاده عموم بود ( ما بیشتر در 

که جلوي آن باغ بزرگی با سپیدارهاي  اتاق بالکن وسیعی بود 3این اتاق با پدربزرگ و ننه آقا مهربانم بودیم). جلوي این 

سر به فلک کشیده قرار داشت. ما در تابستان در این بالکن می خوابیدیم و شبها آسمان جاسب پر از ستاره بود و درختان 

سپیدار باغ با وزش باد به حرکت در می آمدند. پدربزرگم میگفت اینها پنکه هاي من در شب هستند. وقتی که همگی در 

دیم شبها در بالکن وسیع سفره پهن میکردیم و شام میخوردیم. چقدر لذت بخش بود وقتی که همه باهم بودیم جاسب بو

 و چه لذتی داشت باهم بودن در آن فضاي خوش و مطبوع که هنوز خاطراتش در ذهنم تازه هستند.

ر مدّتی که در جاسب بسر میبردم، پدربزرگم بسیار مرد مهربانی بود و من خود را به او بی نهایت نزدیک حس میکردم. د

ي ما بود. انسانی به پرمهري او هنوز سراغ ندارم. با همه مهربان بود و همیشه با او بودم و او مملو از عشق و محبت به همه

همه را دوست میداشت. در وجودش خلوص نیت عجیبی بود که وصف آن ممکن نیست. همه مردم ده را دوست میداشت 

ورزیدند. او همیشه به من میگفت محمد جان تا آن جایی که میتوانی به که با او خوب نبودند و حسد میحتی آنهایی را 

مردم محبت کن و اگر کسی بد بود و یا به تو بدي کرد از او پرهیز کن. اما اگر روزي به کمک تو احتیاج داشت دریغ نکن. 

ود باعث ناراحتی پدربزرگم میشدند زبان اعتراض میگشودم و گاهی وقتها که میدیدم مردم ده با رفتار و یا کردار بد خ

 پدربزرگم این شعر را میخواند:

 

 )مولوي( کند رونق بی و نور بی را عقل            دِه مرو، دِه مرد را احمق کند
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او میگفت که ما باید محبت کنیم. خانه ما همیشه پُر بود و همیشه مردم براي قرض گرفتن چیزي به خانه ما می آمدند، 

پدربزرگم همه نوع وسیله اي از ابزار آالت گرفته تا انواع بیل و 

کلنگ و دیلم و غیره داشت. براي همین همیشه یکی بود که 

ربزرگم با کمال میل به آنها قرض چیزي از ما قرض بگیرد و پد

میداد. در زمان جوانی و در موقع سربازي دوران خدمت خود را در 

قسمت بهداري گذرانده بود و براي همین میدانست که چطور 

آمپول در رگ و عضله بزند. او تنها آمپول زن دِه بود و همیشه 

دند آمدند خانه ما براي آمپول زدن و یا اینکه می آممردم یا می

دنبال پدربزرگم که او را ببرند چون شخص مریض قادر نبود که به 

خانه ما بیاید. او همه چیز را رها میکرد و به سراغ مریض میرفت. 

 فرق نمیکرد که چه موقع روز یا شب است، خود را مثل برق میرساند.

لویم باشی نه اینکه کاري برایم انجام دهی، من و پدربزرگم بسیار باهم نزدیک بودیم. او میگفت از اینکه میگویم همیشه په

بلکه فقط براي اینکه با تو سخن بگویم، از داستانهایی برایت بگویم تا تو خود را بیشتر به من نزدیکتر حس کنی. پدربزرگم 

مملو از داستان و خاطره بود. حافظه اي عجیب داشت و شعرهاي متعددي از حافظ و سعدي و خیام و غیره را در ذهن 

داشت و از حفظ میخواند و من لذت میبردم و چون اسم پدر خود را (یعنی محمد) به روي من گذاشته بود، من در پوست 

 خود نمیگنجیدم و حس میکردم به او نزدیکتر هستم. براي همین هم به من میگفت که تو هم نوه من و هم پدرم هستی.

هم همینطور بود و مخصوصاً کسی را در دِه ندیده بودم که اینطور باشد. او نه تنها با انسانها مهربان بود بلکه با حیوانات 

اگر بار خر زیاد بود بر روي آن نمی نشست و اگر حس میکرد که حیوان خسته است بر او بار زیاد نمی گذاشت. یادم می 

 آید که این شعر را براي خرمان ساخته بود:

 خریدم جو برات دادم پول من که                      برو اي االغ سفیدم، اي االغ سفیدم

به هیچ حیوانی آزار نمیرساند و اگر میدید که ما حیوانی را اذیت میکنیم ما را نصیحت میکرد که این کار درست نیست. 

  واقعاً که انسانی مهربان بود و من بی نهایت همه روز دلم برایش تنگ میشود و در ذهنم خاطرات گذشته را مرور میکنم.

 یوسقونقان ریم آقا  
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موقعی که من در ده بودم فصل درو کردن (گندم چیدن) و بادام رُفتن بود و دوران خوبی بود. وقتی که این کارها را 

میکردیم، عموهاي عزیزم و عمه هاي مهربانم آنجا بودند و ما همه کمک 

پوست در می  میکردیم و در شب بعد از غذا می نشستیم و بادام ها را از

 آوردیم و پدربزرگم برایمان داستان تعریف میکرد.

نفر را به عنوان کمک یا  3یا  2بعضی مواقع که کارها زیاد بود، پدربزرگم 

کارگر استخدام میکرد تا براي کارهاي سنگین به او کمک کنند مانند اسپار 

میبردم. آمدند و من لذت کردن و در موقع شب آنها به خانه ما براي شام می

چون آنها داستانهاي جالبی براي گفتن داشتند و من سرتاپا گوش بودم که آنها 

چه میگویند. در این بین پدربزرگم هم داستانهاي خود را میگفت و من را به 

 عالم رویا سوق میداد.

ن می بستیم. مورد جالب دیگر فصل درو کردن گندم و خرمن کوبی بود. وقتی که کوچکتر بودم خرمن داشتیم و چُو

روزها طول میکشید که گندم بدین ترتیب از ساقه جدا شود. اما چون سواري هواي دیگر داشت من و پسر عمویم لذت 

میبردیم که سوار چُون شویم. بعد موقع باد دادن کاه میرسید که بدین وسیله گندم از کاه جدا شود. یادم می آید که چه 

د که این عمل انجام شود. بچه هاي ده به ما می گفتند که اگر سرگین خر را به نوك مقدار باید صبر میکردیم که باد بیای

چوب بزنی باد می آید و من و پسر عمویم این کار را میکردیم که باد بیشتر بیاد و کار زودتر تمام شود. اما بعدها دستگاه 

اه را از طرف دیگر بیرون میداد و آن هم لذت کمباین آمد که یک شبه همه این کارها را میکرد و گندم را از یک طرف و ک

خود را داشت. اما فقط پدربزرگم اجازه داشت که خوشه هاي گندم را به دهانه دستگاه بفرستد چون میگفت خطرناك 

است و شاید دستتان را بگیرد و اگر مواظب نباشید خطر دارد. براي همین خاطر نه به ما و نه به عموهایم اجازه میداد 

 یترسید به ما صدمه اي برسد.چون م

از مادربزرگ عزیزم که من او را ننه آقا صدا میکردم، چه بگویم که هرچه گویم یک از صدها نگفتم. مهر او، شفقت و 

مهربانی او حد و حدودي نداشت. همه ما را میپرستید و به ما عشق میورزید. نه تنها کارهاي خانه را میکرد بلکه در صحرا 

 ار پدربزرگم بود.هم کمک و مددک

 خانم حھیمل ھمسر ینوروز بیمس  
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روزهایی را که نان می پخت، خوب به خاطر دارم و اینکه فضاي خانه با بوي عطر نان و مهر ننه آقاي عزیزم پر میشد. مزه 

 نان شیرمالی که می پخت هنوز زیر دندانم است و آن خنده ملیح و آن چهره نورانیش را به یاد دارم.

ایمان غذا و چاي می آورد. زمینی داشتیم که به زمین بزرگ موسوم بود و یادم می آید وقتیکه صحرا بودیم چگونه بر

بسیار راهش به خانه مان دور بود و او یک زنبیل در دست راست و دیگري در دست چپ و یک بقچه هم بر روي سر 

اد که بروم و به داشت. موقع ظهر وقتی فرا می رسید چون این زمین دور از خانه بود، پدربزرگم مرا از سر زمین میفرست

ننه آقا کمک کنم و میگفت که آقاجون برو و به ننه آقا کمک کن گناه دارد و من در وسط راه ننه آقا عزیزم را میدیدم که 

با چه شتابی می آید و وقتی میگفتم چرا صبر نکردي میگفت عیب ندارد و من با شوق زنبیل را از او میگرفتم که دیگر 

 سر زمین چه لذتی داشت با آن چاي داغ و خوش طعم. خسته نشود. خوردن غذا در

ننه آقاي عزیزم خیلی ساده و مهربان بود. او پولهاي خردش (سکه) را در زیر پارچه اي که در داخل آشپزخانه بود، 

سر میگذاشت و من و پسر عمویم این را دیده بودیم و هر روز دزدکی یک مقدار کمی را برمیداشتیم و به مغازه اي که در 

جاده بود، میرفتیم که شیرینی می پخت. ما میرفتیم و زولبیا میخریدیم (من و پسر عمویم عاشق زولبیا بودیم) و دو عدد 

هم نوشابه فانتا میخریدیم و به زیر درخت بزرگی که طاق بُنِه نام داشت و سایه خوبی داشت، می رفتیم و می نشستیم و 

س نمیگفتیم. ننه آقاي بیچاره به پدربزرگم میگفت نمیدانم که چرا پولهایم کم شده تمام زولبیاها را میخوردیم و به هیچ ک

است و من و پسر عمویم در دلمان می خندیدیم. اما بعدها به او گفتیم و او میگفت نوش جانتان، چرا نمی گفتید که 

 خودم به شما پول بدهم.

یادم می آید که پدربزرگم همیشه به من میگفت که قدر این ننه آقا را باید خوب بدانی تا او هست در خانه ما صفا و رونق 

هست. اگر او نباشد هیچ چیز در این خانه صفا ندارد و واقعاً راست میگفت. او تمام 

وران هم صفاي خانه بود و پدربزرگم قدر او را بی نهایت میدانست. اما مردهاي آن د

در ده نمیدانستند که چگونه احساس خود را نسبت به زنشان ابراز کنند اما عشق و 

محبت را در کردار پدربزرگم نسبت به ننه آقا هر روز میدیدم. همیشه با خود فکر 

میکردم و فکر میکنم که خدا چقدر من و خانواده ما را دوست داشته است که این 

ده است، افرادي که مملو از مهر، صفا و صمیمیت چنین اشخاصی را به ما هدیه کر

 )خانم حھیمل( آقا ننھ  بودند. عموهایم و عمه هایم مانند برگ گل بودند و با مهر و عاشق بودند و خاطر 
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 همه آنها در ذهن و قلبم ماندگار است.

 آنها از یکی که عزیزم عموهاي از نفر 3 با اگرچه. بود میالدي 2001 سال رفتم وسقونقان –آخرین دفعه اي که به جاسب 

مان بود که صحبتهاي ز آن و نداشت را قدیم صفاي آن دیگر اما بود زنده هم پدربزرگم و رفتم نیست، ما بین در دیگر

چندین سال پیش پدربزرگم را بیاد آوردم که اگر ننه آقا نباشد، دیگر خانه حال و صفایی ندارد و این چند خط را در آن 

 زمان نوشتم.

 جاسب

 خالی هاي قریه            

 سردشان اجاقهاي با                                   

 نومیدي درختان                                                                 

 میکارند دلم در                                                                                           

ول عمرم از یک نفر سپاسگذارم و آن هم جد بزرگم، ارباب محمد نوروزي است که با قلب مهربانش امر حضرت در تمام ط

 بیچون را پذیرفت. از آقا میر عزیز ممنونم که جد بزرگم را با امر بهایی آشنا کرد و مهر جمال حضرتش را در دل او کاشت.

 ".فراق در موت و است وصال در حیات را صادق عاشق " جد بزرگم مصداق این بیان مبارك است که:

 روح تمامی آن عزیزان شاد و مقامشان در ملکوت اعلی رفیع باد.

 2017 می 25   نوروزي محمد                                                                                                 
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 عشرت خانم نوروزيخاطرات 

 محمد نوروزي به قلم عشرت خانم نوروزيارباب 

یکی دیگر از مؤمنین ثابت قدم قریه وسقونقان جاسب، ارباب محمد نوروزي می باشد. او در قریه به پاکی و صداقت و 

تدین به دیانت مقدس اسالم معروف بود و از جوانی با کار و فعالیت و خرید و 

ثروتی جمع کرد تا جائی که مالک بزرگ قریه شد و ملقب به ارباب محمد  فروش

شد، البته ارباب بودن او فقط بخاطر امالکش نبود. او به حق خصایل اربابی داشت 

در دستگیري از ضعفا و کمک و همکاري براي عموم مردم معروف بود. منزل 

اند و میگویند آن مسکونی او ساختمان بسیار قدیمی است که اجداد او ساخته 

خانه حدود دویست سال قدم دارد و در پایین ده قرار دارد و به محله پایین معروف 

است. در این محله یک مسجد و یک حمام هم بود که آن مسجد را جدش حسین 

زیاد  ساخته بود و حمام متعلق به اهالی ده و احتمال اینکه پدران او در ساخت این حمام همتی بخصوص داشته باشند،

 است.

ارباب با دختر عموي خود زیور سلطان ازدواج کرد که ثمره آن تعداد زیادي فرزند یعنی چهارده فرزند بود که همگی در 

 سن طفولیت صعود کردند و اولین و آخرین با تفاوت سن حدود بیست سال باقی ماندند.

گران بود که مبادا او معتقداتش را بدیانت اسالم محمد از وقتی شنیده بود آقامیر به امر جدید مؤمن شده بود بسیار ن

کرد خدا کند این بابی درب را سست نماید. یک روز که براي انجام کاري به قلعه رفته بود قبل از رسیدن با خود فکر می

عه بروي من نگشاید که تمام روزم خراب خواهد شد ولی باراده الهی آقامیر درب را می گشاید و محمد هم از این واق

خوشحال نبود ولی بهر حال کارش را در قلعه تمام می کند و براي انجام امور دیگر می رود ولی آن روز بسیار امور بر او 

آسان می گردد و حتی االغی که خیلی سرکش بوده آرام می شود و باعث تعجب محمد می گردد. بهرحال همان روز یا 

ت صداي دلنشینی را می شنود که انگار فردي مشغول دعا و مناجات روز دیگر وقتی در مزرعه اش مشغول کار بوده اس

است. نزدیک می شود و آقامیر را در حال راز و نیاز با خداي خود می بیند. مدّتی در خفا گوش می کند و بسیار شیفته آن 

ن واقعه باعث ایمان او لحن ملیح و آن کلمات بدیع می گردد. او نزدیک می شود و از آنچه شنیده بود سئوال می کند و ای

 یسلطان ھمسر ارباب محمد نوروز وریز   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1739506585_orig.jpg


180 
 

 می شود.

آقامیر تعداد بیشماري را به امر مبارك مؤمن نمود ولی محمد تنها کسی بود که باقی ماند و تا آخرین لحظات حیات با 

استقامت تمام در مقابل اشرار به امر مبارك وفادار بود. بعد از آقامیر، ارباب محمد تنها مؤمن قریه بود و با همسر و دو پسر 

نوه ها در یک خانه بزرگ زندگی می کردند. قسمتی از آن که مخصوص او بود بسیار قدیمی است که اکنون هم موجود و 

است و قسمتی را ارباب براي میهمان ها و مطمئناً جلسات و آمد و رفت مبلغین و مؤمنین آن زمان با معماري بسیار زیبا 

 وتمندي و رعیت پروري ارباب حد و مرزي نداشت.در زمان خود ساخت و آن هم کماکان موجود است. سخا

داستانهاي زیادي از پدر و مادرم شنیده ام و مادرم می گفتند در فصل پائیز موقع جمع آوري عسل مقدار زیادي عسل در 

طشت هاي بزرگ می ریختند و در حیاط قرار می دادند تا همسایگان و رهگذران که عسل نداشتند از آن میل کنند. 

تعدادي افراد براي ارباب کار می کردند. در سالهاي قحطی که مردم به سختی زندگی می کردند و اکثراً بزحمت همیشه 

سیر می شدند، بعضی به خانه ارباب می آمدند و تقاضاي کار می کردند فقط به نیت اینکه در منزل ارباب غذا بخورند و 

خدام می کردند. پدرم می گفتند در فصل زمستان کاري نبود و ما ایشان با وجودیکه نیاز به کارگر نداشتند آنها را است

خودمان هم بیکار بودیم ولی چند نفري در خانه به عنوان کمک کار بودند و با ما غذا می خوردند و زندگی می کردند. 

موهبت ایمان تا ارباب را در خانواده همگی بابا و همسرش را جوجون می نامیدم. این زوج فداکار به محض فائز شدن به 

پایان عمر مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. اي کاش می شد جزئیات را ذکر نمود ولی متأسفانه اطالعات زیادي در دست 

نیست. آنچه را خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می کنم از شنیده ها از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و کمی هم از 

د. ولی همچنین بعضی مطالب را دو فرزند باقیمانده سلطانعلی آقاي غالمرضا و مولود خاطرات دوران کودکی خودم میباش

 خانم عمه مهربان برایم بازگو کردند.

ارباب و همسرش با پسر کوچکتر با کاروان زائرین سفر نمودند و موفق به زیارت بیت مبارك بغداد شدند. البته از طرف 

 ها به مقصود رسیدند.همسفران بر آنها صدماتی وارد شد ولی آن

در آن زمان آوردن بوته ها و خارها باعث می شد که مقداري از آن خارها در سر بی موي ارباب نوروزي فرو رود و البته با 

آن خارها شب خوابیدن ممکن نبود و دخترها هر شب کارشان بیرون آوردن خارها از سر پدرشان بود و البته که سر و 

. ارباب و خانواده هرگز در مقابل اشرار سستی نکردند و تنها خانواده مؤمن قریه بودند و هر صورت هم خون آلود می شد
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مشکلی را حل می کردند. بار دیگر اهالی تصمیم گرفتند گله گوسفند ارباب را بچرانند و گوسفندان بقیه مردم را به چوپان 

ضل بی منتها همیشه شامل احوال بود از بین نوادگان ده میدهند. خاندان نوروزي این بار هم راه حل را پیدا کردند. ف

 یکنفر را انتخاب کردند که او سمت چوپانی را بعهده بگیرد.

او کوچکترین پسر سلطانعلی بود. از ایشان پرسیدم عمو جان شما چند ساله بودید که نگهداري گوسفندان را بعهده 

خت از صبح تا شب در کوه و صحرا راه رفتن بدنبال گوسفندان که داشتید؟ گفتند دوازده یا سیزده ساله بودم و این کار س

احتماالً خطر حمله گرگ ها و یا اذیت و آزار اشرار را هم بهمراه داشته، یک نوجوان بخوبی انجام میداده است. به ایشان 

 گردد.گفتم یک روز آن چوپانی با یک عمر صدارت معاوضه نمی

می گفتند یکبار عموي بزرگترم مالحسین به ده واران رفته بودند اهالی او را می خاطره دیگر که از مادرم شنیده ام 

شناسند و می گویند پسر ارباب است او را بزنیم. عمو جان فرار می کنند و با سرعت به وسقونقان می آیند. اهالی واران 

ا به قریه وسقونقان می رسد. اهالی از حتی با اسب به دنبال او می دوند و به او نمی رسند. او همچنان یکنفس می دود ت

سر و صدا متوجه می شوند که خبري شده است و از خانه ها بیرون می آیند و از قضیه مطلع می شوند و میپرسند براي 

چه به اینجا آمده اید؟ آنها می گویند این پسر ارباب است آمده ایم او را بزنیم. اهالی وسقونقان هم با کمال شهامت در 

آنها می ایستند و میگویند اگر قرار است او کتک بخورد ما خودمان او را میزنیم. شما حق ندارید به ده ما بیایید و  مقابل

 کسی را کتک بزنید و آنها شرمنده بر میگردند و عمو جان هم صحیح و سالم به خانه می رسند.

ز بعضی از افراد میخواهند که به او کمک کنند، در مورد دیگر پدرم میگفتند که در موقع درو کردن محصول وقتی ارباب ا

کسانی که معموالً براي او کار می کردند همه باهم متحداً سرباز می زنند که ما براي بابی کار نمی کنیم و هدفشان این 

به  بود که امسال کمک نکنند تا حاصل ارباب از بین برود و هیچکس نمی آید. حاصل هم زیاد بود و افراد خانواده خود

تنهایی نمی توانستند انجام دهند. در این موقع ارباب به کروگان می رود و یکسر به منزل جناب عبدالرزاق وارد میشود و 

قضیه را با او در میان می گذارد. ایشان میگویند ارباب غصه نخور برو ناهار را حاضر کن خودم فردا با پنجاه نفر می آئیم و 

بح روز بعد ارباب گوسفند را سر بریده و ناهار را آماده می کند و عده اي از مردان وفادار کارهایت را انجام می دهیم. ص

کنند و به داخل انبارها می برند و کروگان می آیند و در عرض چند روز حاصل را جمع آوري نموده و همه را آماده می

 البته از محبت و مهمان نوازي این خانواده هم برخوردار می شوند.

شقی، چه اتحادي، روح همگی آنها در ملکوت ابهی شاد و پرفتوح است و اهالی ده این بار هم شکست می خورند و چه ع
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 تیرشان به هدف نمی خورد و حصن حصین اتحاد و یگانگی مؤمنین، خود حافظ و ناصر در جمیع شئون بوده و هست.

ا ذات خراب در یک محل باشند بقیه را هم مبتال می خصم و نفرت یک بیماري مزمن و واگیردار است. وقتی چند نفر هم ب

کنند. بارها درب خانه را آتش زدند. یک مورد که مادرم تعریف می کردند ایشان جوان بودند و تازه عروس خانواده و باردار 

انه هم بودند. یک روز صبح براي برداشتن آب و شست و شوي به کنار حوض میروند که آن حوض در کنار درب ورودي خ

بود. جلوي اطاق خود ارباب منظره جالب و دوست داشتنی بود. یک درخت بید در یک طرف آن و یک بوته گل محمدي 

در طرف دیگر آن قرار داشت. بهرحال مادر می بیند مثل اینکه تغییراتی روي داده و درب خانه عوض شده است. به 

ن مهربان براي اینکه عروس جوان باردار نترسد و نلرزد جوجون می گوید چه شده است چرا درب را عوض کردید و آن ز

به او می گوید چیزي نیست برو دست و صورتت را بشور و صبحانه ات را بخور. مادرم می گفتند من تغییرات را می دیدم 

جریان می ولی از طرفی انکار می شد. بهرحال او بر میگردد و در طول روز آرام آرام بطوري که او وحشت نکند او را در 

گذارند. بعد معلوم میشود آنها همان شبانه درب را عوض می کنند و همه جا را تمییز می کنند و آثار را تا آنجا که ممکن 

 بود از بین می برند که عروس جوان صبح وحشت نکند و احتماالً لطمه اي به او و فرزند در راهش نخورد.

ا بسیاري از اوقات در مواقع سختی آن دو را کنار هم می دیدم و همکاري و الزم می دانم کمی از دو مادربزرگ بنویسم زیر

محبت خاصی در بین آن دو بخصوص در مشکالت وجود داشت. یادآوري آن خاطرات عشق مرا به آن دو بانوي زیبادل 

 هزاران برابر می کند.

آقامیر بودند و مادربزرگ پدري فاطمه خانم  مادربزرگ (مادر مادرم) که او را ننجان می نامیدیم، تاجماه خانم نوه جناب

برادرزاده جناب آقامیر بودند و او را ننه آقا مینامیدیم. این دو بانوي خوش قلب و مهربان از طرفی دختر عموي یکدیگر و 

د یحیی از طرفی فرزندان آنها باهم ازدواج کرده بودند. رابطه محکم و محبت آمیزي باهم داشتند و اما پدربزرگ مادري سی

متدین بدیانت مقدس اسالم و شاید هم کمی متعصب هم بخاطر خویشاوندي با فاطمه خانم و هم بخاطر اینکه دخترش 

بتول خانم عروس خاندان نوروزي بود و بسیار همکاري می کرد و هر زمان اشرار در داخل قریه نقشه اي می کشیدند و 

بخانه ارباب می آمد و آنها را از خطر آگاه می کرد و آنها هم گاهی در خواستند دردسري درست کنند او فوراً مخفیانه می

 خانه مهیا می شدند و گاهی هم به کروگان می رفتند و در بین احباي آنجا که تعدادشان زیاد بود، پناه می گرفتند.

دارند. به او می گویند  در یکی از این دفعات اهالی ده به پدربزرگ خبر می دهند که نقشه بدي براي نوامیس نوروزي ها
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تو برو و دخترت را بیاور، او سید است و ما نمی خواهیم به او صدمه اي برسد. پدربزرگ با ناراحتی و نگرانی به کروگان می 

رود و به مادرم میگوید بیا تا برویم. خطري براي این خانواده وجود دارد ولی آن زن جوان در حالیکه بنده حقیر طفلی در 

گوید شما برگردید من از اینها جدا نمی شوم، هرچه بر سر همه آمد بر سر بودم، با کمال شهامت به پدر خود میدامان او 

من هم خواهد آمد. این شهامت و ایمان آن زن جوان را همیشه احباي کروگان می ستودند. بهرحال پدربزرگ با ناامیدي 

نگران فرزند دلبند خود بود. از او به نیکی یاد میکنم زیرا بارها بر می گردد و خدا می داند در دل چه غمی داشت و چقدر 

از مادرم شنیدم که می گفتند پدرم بخاطر ازدواج من بسیار رنج برد. برایش دعا می کنم که الهی فضل و عنایت حق در 

ا خواند تا او آن عالم شامل حالش گردد و این دختر مؤمن در آخرین لحظات حیات پدر کنار او نشست و در گوشش دع

 نفس آخر را کشید.

در هر صورت اهالی دست بردار نبودند و در هر روز بطریقی مشکل جدیدي ایجاد می کردند. خوب بیاد دارم برادري به نام 

امراهللا داشتم و آن طفل در یک سالگی صعود کرد. مراسم شست و شوي او در خانه انجام شد و مادربزرگ با چشمان 

آورد و دیگري طفل را میشست. مادرها و عمه ها که همگی انجام می دادند. یکی آب گرم می کرد و می گریان این کار را

جوان بودند گریان بودند و بنده هم طفل سه چهار ساله و ناظر صحنه و دقیقاً نمی دانستم چه شده است. عموهایم به 

می رسد و پس از اطالع از مطلب آن قبر را پر نموده و  کندند ولی باز یکی از اهالی سرقبرستان رفته و براي طفل قبر می

اجازه نمی دهد طفل در آن ده مدفون گردد و بناچار آن طفل نازنین را به گلستان جاوید کروگان می برند و در آنجا 

 مدفون میشود. این معاندت ها هر روز بطریقی ظاهر می شد.

ند، مقدار زیادي از روز قبل آرد خمیر می کردند و با نانوا قرار می بسیاري از اوقات وقتی خانواده می خواستند نان بپز

گذاشتند و وعده میگرفتند که او می آید و نان را بپزد و در موقعی که خمیر آماده بود و تنور هم داغ پر از آتش ولی نانوا 

رشته نجات میشد زیرا یک مورد را نمی آمد بدلیل اینکه تنور و آرد و خمیر شما پاك نیست. در این موارد تاجماه خانم ف

بیاد دارم او براي پخت نان ها آمده بود با وجودي که نانوا نبود و تجربه اي نداشت ولی به کمک و یاري خانواده شتافت و 

با آن یکی مادربزرگ باهم کمک کردند و نان ها را پختند. البته شاید بخوبی و حرفه اي در نیامد چون بعضی می سوخت 

تنور می ریخت ولی بهرحال دخترهاي جوان و مادران همه باهم کار را به انتها می رساندند. جوانان و نوجوانان  و یا در

خانواده همگی عادت داشتند و هر روز منتظر خبر جدیدي بودند. هرگز اتحاد و محبت را از دست ندادند و در مقابل اشرار 

 خم نشدند.
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یماري چشم، بینائی خود را تا حد زیادي دست داده بودند و همیشه می گفتند مادربزرگ فاطمه خانم در جوانی بعلت ب

فقط دو سه متر جلوي پایم را می بینم. با وجود این تمام کارهاي سخت را انجام می داد و هرگز شکوه و شکایتی از او 

سنگین حتی در قسمت دیده و شنیده نشد. پدربزرگ (سلطانعلی) هم آنقدر در جاده ها پیاده و گاهی با بارهاي 

کوهستانی جاده ها پایین و باال رفته بودند که تمام ساق پاهاي ایشان مملو از غده هایی باندازه بادام و فندوق بود. البته در 

آن زمان این چیزها نایاب نبود و تقریباً زندگی همگان در قرا بهمین صورت بود ولی این خانواده با وجودیکه ارباب بودند و 

لی خوبی در زمان و مکان خود داشتند، بعلت ایمان به امر مبارك مجبور بودند همه کارها را خود انجام دهند و در وضع ما

 موقع ضرورت خیلی وقت ها کارگران آن را رها می کردند.

رده اند پدربزرگ سلطانعلی بسیار خوش قریحه هم بودند و اشعار زیادي سرودند که یکی از مبلغین سیار آنها را با خود ب

براي اینکه چاپ کنند ولی چون مقدار زیادي از آن از ظلم و ستم دشمنان امراهللا سخن میگفت، آن شخص محترم صالح 

ندیده اند که آنها را چاپ کنند که مبادا بدست اشرار بیفتد و دردسر جدیدي بوجود آید. از این رو بهمین دلیل و یا شاید 

 یاتی چند بیشتر در دست ما نیست.دلیل دیگر آن اشعار از بین رفته اب

 مثالً می گوید:

 نیلی کرد سیلی ضرب بر رخم                            حسین منگنه مانند حولی

و یا در مورد دوستی به نام استاد نوروز از اهالی بیجگان که مرد روشنفکري بود و از طوالنی بودن ماه رمضان بخصوص در 

 می گوید: تابستان شکوه می نموده چنین

 ز مه روزها بنمود شکایت اظهار                     شخصی ببرم آمده اندر مه روزه

 روزه دو عمر این بر است زیاد روزه سی              کی دوست کجا شکوه برم از مه روزه

 پوزه و پک بر زنمش تر فزون مشت صد                گر باشم و سال دگر این فصل بیاید

 روزه یازده کرمش از خدا بخشیده              رفیقک دهمت مژده دلکشگفتم که 

 روزه همه مکانش به بماند آنکه تا                آن نوزده اش بسته به زنجیر عدالت

 رفوزه عمر این در تو نباشی اینکه تا                      رو نزد مبلغ و خبره گر ز قرآن

این چنین بود زندگی خانواده نوروزي در قریه با تمام پستی و بلندي و سختی ها و البته از خلوص و محبت در درون 
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خانواده لذت می بردند و در کمال سادگی باهم زندگی می کردند تا اینکه کم کم تغییراتی ایجاد شد. پدر و مادرم تصمیم 

نده در حدود شش سال داشتم و وقتی به طهران آمدیم و پدر جوان و ساده گرفتند به طهران بیایند و ادامه حیات دهند. ب

تازه از ده آمده به کارهاي متعدد مشغول بود و زندگی ادامه داشت. از طرفی هم پدربزرگ و مادربزرگ یعنی فرزند بزرگتر 

تر یعنی مصیب به طهران آمد با ارباب هم تصمیم گرفتند به طهران بیایند و در نقطه اي به مهاجرت بروند اما برادر کوچک

محفل طهران صحبت کرد و به ادعاي اینکه او در قریه تنهاست و همسر جوان و فرزندان کوچک دارد و به برادر نیاز دارد، 

خواستار برگشتن او شد. محفل روحانی هم به سلطانعلی امر فرمودند که به قریه باز گردد و او هم اطاعت کرد و بازگشت. 

تر یعنی چوپان خانواده هم براي انجام وظیفه خدمت سربازي به طهران آمد ولی زندگی در وسقونقان عموي کوچک

 کماکان ادامه داشت.

همزمان غوغاي فلسفی که دوباره طوفان امتحان بوزیدن آمد و مصائب عدیده در همه جاي ایران بوجود آورد. در این قریه 

فراوان کردند ولی این بار اتفاق بدتري افتاد و آن اینکه مصیب فرزند کوچک هم اشرار دوباره شورش نموده و ایجاد زحمت 

ارباب طاقت نیاورد و به مسجد رفت و به درخواست اشرار مسلمان شد و از امر مبارك تبري کرد تا بتواند در ده بماند و به 

ند و پاکش کردند و غیره .... این عمل او زندگی خود ادامه دهد و آنها هم با سالم و صلوات او را پذیرفتند و به حمام برد

داد بی وفا بر شهامت اشرار افزود و آنها هم دسته جمعی به خانه ارباب آمدند و گفتند یا مسلمان شوید و یا شما را می 

که هر کشیم. فاطمه خانم عروس بزرگ ارباب که واقعاً استوره شهامت و ایمان بود و بارها این واقعه را برایمان تعریف کرد 

وقت بیاد می آورم با تمام قلبم او را می ستایم، او می گفت اهالی ده به سرکردگی سید جالل نامی بطرف خانه ما حرکت 

می کنند. سید جالل لنگ بسته آستین ها را باال زده و با کارد قصابی در جلو و بقیه در عقب میگویند یا مسلمان شوید یا 

رود و خودش چنین می گفت ولّاي چارقدم را باال زدم (والي چارقد یعنی م جلو میآماده کشته شدن باشید. فاطمه خان

گوشه روسري) و گفتم این گردن منست بفرما آن را ببر. سید جالل از دیدن این منظره به وحشت می افتد و می گوید نه 

صت کمی که داشتند قریه را ترك خون شما نجس است و من دستم را نجس نمی کنم، باید از اینجا بروید. آنها هم با فر

 نموده و راهی طهران شدند.

از جزئیات چیزي نمی دانم و آنچه بیادم هست دو دختر بزرگتر در منازل احبا به آموختن فن خیاطی مشغول شدند و 

. منزل دختر کوچکتر با پدر و مادر ماند. زمانی در قاسم آباد زندگی می کردند که بسیاري از احباي جاسب آنجا بودند

کوچک آنها محل آمد و رفت دوستان و یاران بود چون آرزوي قلبی آنها مهاجرت بود و این زوج تا آخر حیات در نقاط 
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مختلف استان طهران در حرکت بودند. مدتی در اُزگل بودند، جایی که حتی آب نداشت و بسیار سخت بود تقریباً همه اش 

با خودم میگفتم این ها چطور اثاث کشی می کنند. خودشان از این طرف به  بیابان بود. یادم است در آن سنین نوجوانی

آن طرف و فرزندانشان حتی خبر نداشتند تا چه رسد به اینکه کمکشان بکنند و مادربزرگ هم دید کافی هم نداشت. عمه 

ه آنجا رسیدیم و بهرحال جان می گفت یک روز صبح از ازگل براي شرکت در مدرسه تابستانه حدیقه براه افتادیم و ظهر ب

چند سالی هم در حصارك کرج بودند. در نزدیکی شهر کرج باغی را اجاره نموده و شاید ده سالی در آنجا و در عضویت 

 محفل روحانی منطقه خدمت می کردند. استعاره اي پدربزرگ در حصارك سرودند که ذکر می نمایم:

 حقیر نزد هست نمایند قبول اگر                  دواي جمله امراض از صغیر و کبیر

 م و حق با ماستحقی با ما که گواست خدا                     هزار نکته باریکتر زمو اینجاست

 راست ره نشانی آنها جمله به دهم                  اگر به نزد من آیند از ذکور و اناث

 پنهانی که یا بخواهند آشکار گر                   دهم دوا و هم نسخه هاي مجانی

 عبید عبد حقیر حرف به گوش دهند                      اگر که پاره نمایند رشته تقلید

 یاسین آیه و قرآن صوره حق به            خدا گواست حصارك شود بهشت برین

 روزي چنین این خداوند ز کند طلب                  خدا گواست که سلطانعلی نوروزي

 خدا نزد شوند مقدس و عزیز همه           اهل حصارك رجال یا که نساء که جمله

در حصارك آخرین فرزند آنها هم ازدواج کرد. کوچکترین دختر مولود خانم که همیشه همراه پدر و مادر بود و از آن پس 

شهر ساوه هجرت نمودند و تا این زوج تنها شدند. اما تنهایی و کهولت سن هم آنها را از خدمت باز نداشت. پس از آن به 

پایان عمر در آن شهر بودند. در حالیکه تمامی فرزندان در طهران در نقاط اطراف بودند با وجود تنهایی با قلبی مملو از 

عشق محبوب به راه خود ادامه دادند و همچنان در نقاط مهاجرتی باقی ماندند تا مادربزرگ مریض شدند و مدتی در 

رشان بستري بودند و در موقع صعود همه ما در کنارشان بودیم. پس از صعود در گلستان جاوید طهران در منزل دخت

طهران مدفون گردیدند و پدربزرگ همچنان در ساوه ماندند و چند سال بعد در اثر یک عمل جراحی در طهران صعود 

 کردند و در همان گلستان مدفون گردیدند و به همسر باوفا پیوستند.

دیم به آن واقعه که باعث خروج قسمتی از خانواده نوروز از قریه شد. ما در آن زمان در خیابان بوذرجمهري و اما برگر
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طهران در طبقه باالي یک تجارت خانه زندگی می کردیم. فصل تابستان و هوا هم گرم بود که یک روز غروب عمو 

ی) با طفل شاید پانزده روزه به نام روح اهللا از ده غالمحسین با همسرش عالم تاج خانم یزدانی (دختر عبدالحسین یزدان

رانده شده به طهران و به منزل ما آمدند. شب بسیار سختی بود و من در آن سن و سال نمیدانستم چه شده و چه خبر 

ي است. مادرم طبق معمول پشت بام جلوي اطاق را آب و جارو زده براي اینکه کمی خنک تر از داخل اطاق بود. قالیچه ا

پهن شده و همه در آن نشسته بودیم بدون کوچکترین وسیله خنک کننده که بسیار معمول بود و این خانواده کوچک در 

چنین شرایطی وارد شده بودند. آنچه بیاد دارم عمو جان با صداي بلند گریه می کرد و مرتب تکرار می کرد براي پدرم که 

گفت گریه نکن فردا بودند، کندند و پدرم او را دلداري می داد و به او می برادر حتی بوته هاي خیار را که تازه گل کرده

میروم یک گونی خیار می خرم برایت می آورم. آن دو برادر که بسیار جوان بودند در کنار هم غم و غصه همدیگر را می 

ن دو زن جوان مادر عزیزم و خوردند و شاید رنگشان از شدت گرما و درد درونشان به کبودي تبدیل شده بود. از طرفی آ

زن عمو جان با کمال نگرانی مشغول آرام کردن آن طفل بودند که بشدت گریه می کرد و نمی دانستند با او چه کنند. 

باالخره فکري به خاطرشان رسید و مادر باهیجان گفت قنداق بچه را باز کنیم و این کار را کردند. خوب یادم است من از 

م، پاهاي آن طفل چند روزه مانند پوست جوشیده در آب بود. مادر بیچاره با آن هیکل ظریف نزدیک نگاه می کرد

استخوانی و آن سفر سخت و آوارگی شاید شیر هم نداشت که آن طفل بنوشد. واقعاً شبی استثنائی بود و کاش بیشتر از 

 این خاطره ها بخاطر داشتم.

م نیست ولی یادم می آید مدتی بعد این خانواده کوچک هم مانند آن شب و شبهاي دیگر گذشت و خیلی از وقایع یاد

هاي متعدد و زمین بسیاري دیگر از آوارگان جاسب به قاسم آباد منتقل شدند و در یک باغ بسیار پر درخت و میوه

مود. بعد از حاصلخیز چند سالی زندگی کردند و حق متعال جبران آن چند بوته خیار را چندین برابر در این عالم عطا فر

مدتی عمو جان به طهران آمدند و مشغول کار شدند. کم کم براي خودشان مغازه خریدند و الحمداهللا وضع مالی مرفهی 

براي خانواده فراهم ساختند و در سن حدود شصت سالگی در منتهاي ایمان به ملکوت ابهی صعود کردند. هفت فرزند 

لطانعلی و فاطمه خانم ذکر کوتاهی میکنم. آنها هفت فرزند داشتند و گویا چند مؤمن بیادگار گذاشتند. از سایر فرزندان س

فرزند هم از دست داده بودند که نام دو پسر را به نامهاي نعمت اهللا و عباس از مادربزرگ شنیده بودم که آنها زنده ماندند 

 و بزرگ شدند.

 خانم مولود و خانم بهیه – خانم ملوك حاجیه – غالمرضا – غالمحسین – غالمعلی –طال خانم 
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و مشکل آفرین شد و منجر به  دردسرزا بسیار که کرد ازدواج قریه در حبیب نام به شخصی با جوانی اول در خانم طال.1

جدائی گردید. همسر دوم ایشان سید اشرف شریفی بودند که ایشان هم بخاطر ازدواج با خانم طال صدماتی در راه امر 

وجودیکه در جرگه مؤمنین نبودند ولی با صبوري و به احترام همسرشان استقامت کردند. البته  مبارك تحمل کردند. با

 ایشان پسر سید علی برادر جناب آقامیر بودند و البته رگ و ریشه اي در امر مبارك داشتند.

بردند و چهار فرزند بجا .غالمعلی که با بتول خانم ازدواج کردند. عمري در منتهاي صداقت و خلوص با یار و اغیار بسر 2

گذاشتند و هر دو به فاصله یکی دو سال از یکدیگر صعود کردند. صعود بتول خانم در طهران واقع شد ولی پدر عزیز در 

جاسب صعود کردند و چون امکان خاکسپاري در آن محل وجود نداشت با صالحدید یاران به طهران منتقل شدند که خود 

 داستانی دارد.

 با عالم تاج خانم یزدانی ازدواج کردند که درباره ایشان ذکري گردید..غالمحسین 3

.غالمرضا با توران خانم حصیم ازدواج کردند که همسرشان چند سال قبل در طهران صعود کردند و خود ایشان اکنون 4

 در قید حیات و ساکن انگلستان هستند.

و صاحب چهار فرزند مؤمن و مهاجر شدند. سالهایی در منجیل .حاجیه ملوك خانم با آقاي اصالن قنبریان ازدواج کردند 5

و نقاط دیگر بسر بردند و در سالهاي آخر حیات عمه جان به منطقه ولی عصر (ولیعهد سابق) از اطراف تبریز مهاجرت 

 کردند و در آنجا پس از چند سال عمه جان در سن چهل سالگی به علت سکته ناگهانی به ملکوت ابهی شتافتند.

سالگی بعلت  28.بهیه خانم با آقاي فضل اهللا نصرالهی ازدواج کردند. ازدواج آنها زیاد طول نکشید چون عمه جان در سن 6

بیماري طوالنی صعود کردند و در همین چند سال در مهرآباد و منطقه طرشت مهاجر بودند. سه فرزند خردسال در هنگام 

سال و تقریباً سه سال به فضل حق بزرگ شدند. دختر بزرگتر که در موقع صعود مادر  4سال و  6صعود مادر در سنین 

 هنوز به مدرسه نرفته بود منیژه خانم نصراللهی نزویان در دوران انقالب دوبار مسجون شدند که خود حکایتی دیگر دارد.

پدر و مادر بود با آقاي روشن شهبازیان . و آخرین فرزند مولود خانم که در سالهاي کودکی و نوجوانی همیشه در کنار 7

فرزند مؤمن و فعال دارند. جناب شهبازیان چند سالی است صعود کردند و عمه جان در هیچ لحظه اي از  4ازدواج کردند. 

 خدمت باز نایستاد.

 و اما فرزندان مصیب نوروزي که نه تن بودند، عبارتند از:
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 -8   کتایون خانم -7    آقا منوچهر -6    آقا عبداهللا -5   آقا لطف اهللا  -4    اعلی آق- 3    احمد آقا -2    پوران خانم-1

 خانم غزال-9   سیاوش آقا

میان این عزیزان بعضی در امر ثابت ماندند، بعضی به دامان امر بازگشتند و آنهایی هم  از اینکه ناقص کالم این ختام حسن

که اظهار ایمان نمی کنند بسیار مهربان و محب امراهللا می باشند. امید آنکه بفضل حضرت محبوب بحسن خاتمه موفق 

  گردیم.
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 خاطرات متفرقه

 زیارت اهل قبور

در جاسب همه باهم فامیل بودند و مسلمان و بهائی عید که میگردید صبح تمام فامیل و دوستان خرد و کالن به زیارت 

اهل قبور میرفتند و معتقد بودند که هرچه داریم از بزرگان داریم. براي آنها 

فاتحه و دعا و مناجات میخواندند و هرکس به قدر توان خود نقل یا خرماي 

ا هرچیز خوراکی می آوردند و آقا رضاي جمالی که جوانی قد بلند و خشک ی

زرنگ بود بعد از خواندن مناجات و دعا، بین پیر و جوان یک مشت پُر میداد، 

اگر اضافه می آمد دوباره تقسیم میکرد و به همه یکنواخت میداد. این مرد 

بود، درختهاي سیب زمستانی داشت که اطراف آن را  نازنین آسیابان بود و در کنار آسیاب که معروف به آسیاب رفرف

 دیوار آسیاب و درختهاي گردو سایه کرده بود.

 چیده درخت از تازه اینکه مثل عید صبح که میکرد نگهداري طوري به و میکرد پنهان و میچید را ها سیب او پائیز آخر 

 براي همه. هست مادرم و پدر خیرات این میگفت بخور هم خودت رضا آقا میگفتند ها بعضی. میکرد تقسیم همه بین و اي

ی تا قبل از صعودش براي پدرش خیرات و مبرات میداد و به همه می گفت جمال رضا آقاي ولی قائلند احترام مادرها و پدر

پدر و مادر عزیز است و تا دارید قدر بدانید وقتی رفت به جسم او دسترسی ندارید. براي شادي روح آنها در هرجا میتوانید 

از خدا بخواهید از شما راضی  خیرات مبرات چه پولی چه غذائی بدهید و بعد از نماز هم به نام آنها مناجات بخوانید و

باشند. باالي سر قبرها اگر زن بود شانه اي دو طرفه روي سنگ کنده بودند در مزار همه به خاطر اموات خود دعا و 

مناجات خوانده بودند و خرما و نقل و شیرینی هم خورده بودند. روبروي قبرستان سنگ آبی بود که بوسیله سید جواد 

سانت عمق داشت و در حدود یک متر عرض و طول که آب او همیشه خنک  30ی ساخته بود که ارشدي و مرحوم آقا ول

بود، میرفتیم میخوردیم و لذت میکردیم. حاال که می فهمیم چقدر مردم فکر همدیگر بودند. بعد از مراسم سر خاك، 

هم عید صیام بود و هم عید نوروز جلسه اي در یکی از منازل تشکیل شده بود که مقام عید را خیلی گرامی داشتند چون 

باستانی. کسانیکه بچه هایشان در طهران بودند یا زمستان در طهران کار میکردند، هر طور بود شب عید به دیدن پدر و 

 قبور اھل ارتیز   
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 ها زن و داشتیم سواد کمی تازه و بودیم بچه و ساله 9 – 8مادر می آمدند و در این مراسم ها شرکت داشتند. به یاد دارم 

اد بودند، میگفتند قبر مادرم نمیدانم کدام است. ما بچه ها اسمش را می پرسیدیم و میگشتیم و وقتی پیدا می بیسو که

کردیم، میدویدم و میگفتم این است و بسیار خوشحال میشدیم. بچه ها گوي سبقت را از هم می ربودیم. حال وقتی که 

ی را از دست داده ایم، باید به همگان بگوئیم عاقبت مرگ است. پیر و افسرده و فرتوت شدیم و به یاد می آوریم چه عزیزان

      پس محبّت کنیم دروغ نگوئیم و همه را دوست بداریم تا وقت رفتن دست خالی نباشیم و همیشه فکر خدا باشیم.

 

 صداقت و سادگی جاسبی ها و زحمات آنها

تقریباً همه در یک سطح بودیم. بعضی ها باالتر و بعضی ها پائین تر بودند و عدّه زمانیکه پسر بچه بودیم و رشد میکردیم،  

اي از مالکین و به قول معروف اربابان از زندگی مرفّه تري برخوردار بودند. خانه ها 

یا در نداشت یا اگر داشت شب و روز باز بود و در چوبی ها کلند داشت که قفل 

جود نداشت. همه خانه ها ظرف هاي مسی مانند گفتند و دزد اصالً وکلید هم می

دیگ و دیگچه و بادیه و کاسه مسی و مشت آبه داشتند که به حمام می بردند و 

آفتابه مسی در خانه ها به وفور وجود داشت چون براي ماست و شیر و دوغ و غذا 

ه ها پختن الزم بود. اکثراً از محلّه باال خانه مهاجري ها تا محله پائین، همه خان

حوض داشتند که وقتی آب به دشت پائین میرفت، سر قبرستانها حوض ها پُر بود و داخل هر حوض چند ظرف مسی بود 

که هرکس ظرف خود را میشناخت و میشستند و به داخل خانه می بردند و آنها به قول جاسبی ها دَمَه رو یا دَمر 

ا قرمز یا کهنه میشدند، سفیدگرهائی که یا نراقی بودند یا اهل میگذارند که دوباره کثیف نشود و هر زمان که این مس ه

  واران یا اهل کاشان و از نظر استادي ماهر بودند،

به در پاچنار جلو مسجد می آمدند و دمی داشتند که با پوست گوسفند تهیه شده بود. ذغال بادام را در اطاقچه کوچک 

میریختند و یکی می دمید و مس ها قرمز می شد و استاد آنها را قلع سفید میکرد. وقتی سفید میگردید، می گفتند مثل 

ند باید مس قرمز میخرید و سفید میکرد. سفیدگري کار بسیار آئینه شده است و هرکس میخواست مس کهنه را عوض ک

 یدگریسف   
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سختی بود و شاگرد سفیدگر خسته میشد. روزي یکی از شاگردان مسگري سرپا نشسته بود و به حدّي دمیده بود که 

سبی ها خسته شده بود. گفت استاد بخوابم و بدمم چون خسته شدم. استاد گفته بود تو بدم بمیر و بدم و این ورد زبان جا

 شده بود.

یا سه کیلو کنگره اي با نقش نگار بود که در بعضی از آنها مطالبی یا شکلی  2به یاد دارم سینی ها دایره شکل در حدود 

نقش بسته بود. آنها را براي شب عید و ایام عید روي کرسی قرار میدادند و آجیل ها و قند و کماجدون و نقل و شیرینی 

انه ها جوز قند هم در پائیز درست کرده بودند که بسیار خوشمزه بود. مثالً هلو یا آلو را هسته داخل آن بود. بعضی از خ

اش را در آورده بودند و پوست آن را کنده بودند و داخل آن را با خاك قند یا شکر و مغز بادام و گردو پر میکردند و وقتی 

بستان خشک بود داخل سینی زینت بخش بودند در ضمن خشک می شد، لذّت بخش بود. دیگر برگه زردآلو و سیبی که تا

با سلق یا حلوا سونی سوهان را میگفتند حلوا سونی که عید فراوان بود و تمام دختران جاسب بدون استثناء مادرانشان از 

جهازیه کودکی آنها دیگ و قابلمه و بادیه و کماجدون و آفتابه و حتّی قاشق هاي مسی که لب آن مانند اره بود، براي 

میخریدند. اولین چیز جهاز لنگ و قدیفه یا حوله و مشت آبه که در هم داشت و لگنی به دختر میدادند. آن زمان صحبت 

مَن مس به دخترش داده است و ظاهراً ارزش را به جهازیه و مس برآورد میکردند  22کیلو نبود و میگفتند فالنی مثالً 

جاسب همه دُرّ گرانبها بودند که باید هم وزن آنها طال میگذاردند. نجابت و  غافل از اینکه دختران هنرمند و سازگار

سازگاري و هنر قالی بافی و بچه داري همه نمونه بودند که چنین اوالدهائی به اجتماع تحویل داده اند. ولی بعدها قابلمه و 

است همه دانشمندان به این نتیجه  21ظرف هاي رویی یا آلمینیوم آمد و بازار این مس ها کساد گردید. حال که قرن 

رسیدند که مس براي سالمتی بسیار مفید است و افراد زرنگ و سودجو رفته اند و تمام مس هاي دهات را جمع آوري 

نموده و خریده اند و به جاي آن ظروف رویی و مالمین را جایگزین کرده اند. البته ناگفته نماند االن نه گاوي مانده است و 

ندي و نه مسی مانده است و نه مسگري. حال ما هرکدام به عشق آن روز دیگچه یا سماور ذغالی یا ظروفی را نه گوسف

یادگاري به عشق قدیم نگه می داریم که اصل و ریشه خود را فراموش نکنیم و پی می بریم پدران و مادران ما آگاه بودند 

وب به یاد دارم ما بچه ها عشق داشتیم سفیدگر که می آمد به و می دانستند چگونه در نهایت سادگی زندگی کنند. اما خ

شاگردش کمک کنیم و شاگردش از استاد اجازه می گرفت که این بچه ها دوست دارند بدمند و استاد میگفت اگر دلشان 

م میخواهد بدمند و خوشحال میشوم بدمند و ما هم خوشحال میدمیدیم اما فوري خسته میشدیم و خدا خدا می کردی
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شاگردش دسته دَم را از ما بگیرد. خیلی جالب و لذّت بخش بود و به نوبت بچه ها میدمیدند. آن زمان نوجوان زیاد بود و 

  دخترها قالی باف بودند و غیر از مزد قالی انعام آنها مس بود که صاحب کار باید به آنها میداد.

 

  تصرف در اموال بهائیان جاسب

توجه به اتفاقاتی که افتاد بسیاري از اموال در تصرف و قُرق افرادي قرار گرفت که سالیان سال قبل از انقالب بعنوان زارع با 

و رعیت آن امالك فعال بودند و هر ساله با مالکان آن زمینها تجدید قول و 

 قرار می نمودند.

 فروش و رهمصاد جریان در که نمایم می عنوان دلیل این به را موضوع این 

بهائیان؛ عده اي که در این خصوص فعال بودند با مراجعه  مستغالت و امالك

به ادارات ذیربط عنوان کرده بودند که این افراد یعنی بهائیان از مملکت 

خارج شده اند و تکلیف این امالك را باید روشن نمود و از این موضوع کذب کار را به نفع خود پیش می بردند به همین 

 :نمایم می عنوان را زارعان و مالکان و  ور بابت روشن شدن بعضی از قضایا مختصري از واقعیت هاي آن روزهامنظ

 به را قیسی و آلو زرد درخت نهال که بود کسی اولین بود وادقانی اصالتا که بودند بهائیان از یکی محمودي دکتر آقاي 

درختی اضافه شد ایشان همچنین خدمات شایانی در زمینه ب آورد و در آنجا این محصول به دیگر محصوالت جاس

بهداشت و طبابت در جاسب براي مردم عرضه نمود زیرا به واسطه نبود امکانات بیمارستانی و درمانی در جاسب او توانست 

ل قبل از جان بسیاري از افراد را در مواجهه با بیماریها نجات دهد او بعد از سالیانی خدمت به مردم جاسب چندین سا

 . داشتند سکونت تهران در بقیه  انقالب در تهران سکونت گزید. و فرزندان او به جز دو دختر او (ملوك خانم و نگار خانم)

  

ي محمودي بود آقا داماد اینکه سبب به و بود نصراللهی مظفر آقا مرحوم دست در محمودي دکتر امالك که بود مدتها

 هیچ مشکل و موردي هم وجود نداشت.امالك را کشت و زرع مینمود و 

  

 نماید زرع و کشت را امالك مظفر آقا بگذارید که بود گفته دخترانش و پسران به و نمودند فوت محمودي جناب اینکه تا

 دروازه محلھ   
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اهللا یزدانی و ایران خانم همسر فتح  روح آقاي همسر خانم طاهره ایشان بزرگ دختر. هستند خودم هاي بچه هم آنها زیرا

اهللا وجدانی و پسرانش احمد آقا و محمود آقا و آقاي عبد الحسین نیز به این موضوع رضایت دادند زیرا می دانستند که 

سال هست که آقا مظفر این زمینها را میکارد پس فرزندان دکتر هم این زمینها را از آقا مظفر نگرفتند و او میکاشت تا  50

ینکه انقالب شد و همان افراد مغرض فشار هایی را بر آقا مظفر آوردند که این زمینها را باید از بنیاد بخري و اگر این کار ا

را نکنی شخص دیگري هست تا زمینها را بخرد او نیز از یک طرف با فشارهایی که بود و از طرف دیگر براي اینکه زمینها 

مت نازلی خرید نمود در حالیکه بستگان دکتر محمودي در ایران حضور داشتند و فرار دست غیر نیفتد این زمینها را با قی

 نکرده بودند و طرح آن موضوع خالف واقع بود.

  

 بهترین در که بودند ها مهاجري خانواده یا و مهاجر اهللا سیف آقاي بود فراوان مستغالت و امالك داراي که دیگري فرد

مینهاي کشاورزي نیز براي آنها بود. امالك آقاي سیف اهللا مهاجر در دست آقاي فتح اهللا ز بهترین و داشتند منزل ده محل

ناصري بود که ایشان این امالك را به امانت به آقاي صادقعلی حدادي سپرد. البته زمانیکه آقاي حدادي با فاطمه خانم 

 مهاجردر بهترین محله آبادي را به او دختر سید محمود ازدواج کرد آسیاب مهاجري در سرچشمه و خانه آقا سیف اهللا

دادند و زمینها و ده ها درخت گردو را بدون اینکه از صادقعلی تضمینی بگیرند به او می سپارند تا روي زمینها کار کند و 

 امانت که کرد فراموش ایشان و شد انقالب اینکه تا نمیگرفتند او از هم چیزي  زندگی خودش را بگذراند و به آن صورت

دار کسی هست که پوست و خونش در خانه آنها شکل گرفته و اینهم به واسطه فشارهایی بود که از طریق اطرافیانش که 

فامیلش هم می شدند بر او سنگینی میکرد و او را آن روزها شوراي محل نیز کرده بودند و آقایان علی اصغر صادقی و 

 از طریق آنها صورت میگرفت.غالمرضا حدادي نیز دو عضو شورا بودند که فشارها 

  

 در که بگویید صادقعلی به بود گفته او بودند رسیده مهاجر خان اهللا نور آقاي خدمت اروپا در یزدانی مصطفی آقاي وقتی

 خواهی می چرا دهید اجتماع تحویل خوب هاي بچه و کنید زندگی تا دادند شما به را اثاثیه و خانه این ما والدین جوانی

دولت بخري. وجدانت را قاضی کن و به جناب قاضی بگو این امالك امانت هست و چیزي از ما نمی خواهند.  از را امالك

 تا بفرستیم مارك برایت  به صادقعلی بگویید که تمام امالك مال خودت و اگر پول هم الزم داري شماره حساب بده تا
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ادقعلی در جواب گفته بود دو سه نفر هستند که نمی ص. هستی ما مادر یادگار و عزیزي ما براي تو کنی؛ زندگی راحت

 گذارند و میگویند اگر ملک ها را نخري به اشخاص دیگر می فروشیم.

همانطور که گفته شد این امالك که هر متر آن قیمت باالیی داشت با قیمتهاي بسیار نازلی از بنیاد میخرند ولی از آن 

ایتی در این کار نبود تمام اموال را آقاي صادقعلی مفت به جایی که هیچ رض

اقوام و دوستانش فروخت و بعد از فوتش؛ آن خانه یادگاري را ورثه به چند 

قسمت تقسیم کردند و فروختند زیرا از قدیم گفته اند باد آورده را باد می برد. 

 درب عکس رود می جاسب  مهاجري ها خواهش کردند یکی از افراد جاسبی که

ساله دارد را بگیرد و برایمان بفرستد که به  300 قدمت که را ها مهاجري خانه

و پدران و جد ما در  ها عمه و عموها بگوییم اند ندیده را جاسب که اوالدهایمان 

 .گشودند جهان به چشم  این خانه

 اینها بود او دست فراوانی امالك و بود یزدانی شکراهللا کار برزگر رعیت سال سی او. نمیشود ختم اینجا به صادقعلی قضیه

ی که چشم محله یزدان اهللا نعمت و یزدانی عباسعلی و یزدانی حسینعلی و یزدانی شکراهللا خانه حتی داد فنا باد به هم را

ساله که در این خانه بود همه را به تاراج داد و  200باال بود را به او امانت دادند که با کل اثاثیه و ده ها اشیاء قدیمی 

 فروخت.

آقاي عبدالحسین یزدانی هنگامی که تهدید به مرگ شد خانه و کاشانه خود را رها کرد و شبانه از گدار بُونجه سرِ جاده 

یز همین کار را نراق رفت و به تهران آمد به شمس اهللا برادرش نامه نوشت که داداش خانه و ملک ها را مواظب باش او ن

 را دیگر چیز صدها و روسی سماورهاي و مغازه جنس و لحاف و فرش تومان میلیونها و کرد. خانه با آن بزرگی و کل اثاثیه 

گرفتند واو را مجبور کردند که چیزي نگوید و خانه و ملک هاي عبد  سخت او به  مدتی از بعد اما گرفت اختیار در برادرش

ر صادقی به برادرش حاج علی رضا صادقی داد زیرا این به پاس زحماتی بود که علی رضا کشیده الحسین را حاج علی اصغ

ا مرگ یا مسلمان. خون ی ما دوم شعار میگفت و میداد انجام پایین محله در دلنشینی صداي با را بهایی بر مرگ که بود او

 شما مباح است. عمر شما تباه است را هر روز فریاد میزد.

هر چه مردم به او میگفتند بابا تو که از بچگی توي ملک بهایی بزرگ شده اي و جز محبت چیزي ندیدي زورت به شمس 

اهللا رضوانی و سید رضا جمالی و سید رضی پیرمرد می رسد این کار تو درست نیست؛ او در جواب میگفت هر کسی 

 یرمضان رضا یحاج   
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ده اي را همراه خود کرده بود مثل اینکه مدینه منوره را طرفداري کند او هم کافر و بهایی هست. این بیسواد بی فکر ع

فتح کرده باشد یا قشون روس را شکست داده باشد و به پاس این کارهایش جایزه او خانه دلنشین و بزرگ عبد الحسین 

و میگوید یزدانی و ملک هاي او بود وقتی او لودر میبرد تا خانه عبدالحسین را خراب و صاف کند حاجی رضا رمضانی به ا

این کار را نکن این خانه صاحب دارد ؛خانه کسی را خراب نکن تا خانه ات خراب نشود .علی رضا با چه شهامتی میگوید 

 کیلو خواهد شد. 20صاف میکنم خوب هم صاف میکنم و جاي آن درخت فندق میکارم و کدو میکارم که هر کدو 

خود را آنجا ساکن میکند که فرزندي خداوند به آنها میدهد که نا گفته نماند موقعی که تحویل میگیرد پسر و عروس 

سال  25متاسفانه فلج میباشد و پسر علی رضا فریاد میزند خدا لعنت کند کسی را که این خانه عبد الحسین را به ما داد و 

 کرده ظلمی چه وا پدر که میدانند مردم همه  بیشتر هست باید این بچه را با هزار زحمت و بد بختی تر و خشک کنم

 که زد صدایش باال عالم از الحسین عبد و نچید باغ این از فندقی و کدویی هیچ هم رضا علی خود اینکه جالب و است

. هیچ کس نمی داند آیا در آن دنیا هم قلدري داریم کار هم با دنیا این در بیا ندارد درمان که هست شکمت در دردي

 حمام  هست. بعد از آن ورثه اش آن ملک را فروختند به ابوالفضل نصر الهی و او هممیکند و یا شرمنده مال مردم خوري 

 که حیف صد. ساخت  آن در بهشت مانند شکوه با قصري و شد تصاحب هم را بود بهایی جامعه  به متعلق که را جاسب

البته ایشان ملک و خانه و حمام را ا به سر آید و کماکان ما در خواب غفلتیم و بیدار نمیشویم و درس نمیگیریم. ه عمر

خریده است ولی به چه غنیمت. غنائم قیمت چندانی ندارد. خالصه کالم این امالك هیچ کدام بی صاحب نبود و شمس 

اهللا یزدانی و صادقعلی امانت دار بودند ولی شورا شوري بر پا کرد چوب حراج به این آب و ملک زدند و بیچاره کسانی که 

 خریداران وجدان حساب و خریدند بنیاد از مفت را زمین تومان میلیاردها که  ام شدند و هر با وجدانی میداندبی دلیل بد ن

وطن یک طرف ترازوي  از دور و مظلوم  دیدگان ستم و باختگان مال. دارند جوابی چه الهی پیشگاه در که هست خدا با

 عدل الهی قرار دارند و مقسمین امالك و منازل و داللها و واسطه ها در طرف دیگر ترازو خواهند بود.

 بودند مربیانی  همه و میداند خطا از مصون را طاهرین طیبه ائمه و میداند پیمبران زینت را محمد حضرت بهایی جامعه 

ترام بگذارید و یتیمان را نوازش کنید و بیوه زنان را پشت و پناه باشید و به خلق اح زن پیر و مرد پیر به اند فرموده که

مهربانی کنید. واقعا چه مهربانی و رحم و شفقتی که زحمات چندین ساله مردم را به نابودي بکشید؛ غافل از اینکه دنیا وفا 
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ود را به خاطر مال دنیا به باد بدهی. زهی ندارد و به شما هم رحم نمی کند. ثمر یک عمر زحمت خود و وجدان و دین خ

 حیرت و حسرت که گوش شنوایی در کار نبود که از خواب غفلت بیدار شوند .

 

 زندگی دور از خانه

 و پدر او ذکور اوالدهاي تهران در کرد سکته ناراحتی و اضطراب خاطر به 8 زمانیکه آقاي عبداهللا اسماعیلی 1358پاییز 

که اوالدها و  1359دادند و در فروردین سال  سامان و سر را  کوچک فرزندان و مادر

 به و شد بلند واحسینایی چه زندگیشان، و خانه سر رفتند، جاسب به  همسرش دوباره

 در شبانه و شدند فرار به مجبور آنها و شوید می کشته شتم و ضرب از غیر گفتند آنها

ثاثیه به نوراهللا برادر ا با را شان منزل و افتادند راه نراق طرف به جاده در سرما و برف

عبداهللا وا میگذارند که نشان میدهد این ملک و خانه بی صاحب نبوده است و چه 

کسی از برادرش که مسلمان هم شده بود به این آب و ملک مستحق تر و روا تر و 

ال را از نوراهللا گرفتند و به دامادش محمد اسماعیلی دادند و خانه او خراب شد و بنایی از آن باقی بهتر بود. اما آنها این امو

                                                           
ادثه شده و فوت میشود. اعقه پسر شیخ محمد قربانی به نام حبیب اهللا قربانی در سر گدار نراق دچار حص اثر بر زمانی     8

بینند که حبیب اهللا هنگامی که شوند و میخبر به اهالی ده میرسد جمعی از اهالی و اقوام و بستگان راهی محل حادثه می
 ده میبینند.این اتفاق افتاده. حبیب اهللا را یک طرف و االغش را یک طرف دیگر روي زمین افتا سوار االغش بود

لیجان بیاید و اجازه هنگام غروب بوده که باالخره تصمیم میگیرند دست به جسد نزنند تا دکتر قانونی از طرف دولت از د
میشوند که سر جسد کس از اقوام و نزدیکان حاضر ن دفن بدهد و باید یکی دو نفر سر جسد بمانند و بقیه برگردند. هیچ

 احتمال و است تاریک و برفی و سرد بسیار  بمانند و همه میگویند ما خیلی میترسیم و جرأت این کار را نداریم ضمنا هوا
 .دارد وجود وحشی حیوانات حمله

 شب که نیست حاضر کس هیچ که میبیند وقتی میکرده، عبور نقطه آن از اسماعیلی عبداهللا تصادف حسب بر وقت آن در
د میتواند بماند سد بماند داوطلب میشود و میگوید من خودم این جا میمانم و هر کس دیگري نیز خواست بمانج پیش را

د. عملی که باعث که هیچ کس قبول نمیکند و او تنها در شب تاریک و برفی و سرد و دور افتاده سر جسد تا صبح میمان
دوستان حاضر به  وو تحسین همه اهالی شده و همه از شجاعت او تعریف میکردند که هیچ کدام از اقوام  تعریف و تمجید

 این است. شود و یک غریبه این کار را میکند و همه میگفتند آفرین و صد آفرین یه این مَرد، مَردماندن نمی

 خانم جواھر و یلیاسماع عبدهللا یآقا  
 یناصر
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نمانده است. اگر منصف باشند بگذارند وارث او آن خانه را صاف کند و از نو بسازند و در تابستانها ال اقل به یاد والدین خود 

 شود و از هواي پاك جاسب استنشاق نمایند. به آن جا روند و چراغ آن خانه روشن بماند و آباد

درست هست جامعه بهایی تمام همشهریها را و اهل عالم را دوست دارد و به همه احترام میگذارد ولی گالیه ما این هست 

 که ما که همه فامیل هستیم و همخون هستیم به اندازه دلیجانی ها و قمی ها و کاشی ها براي هم وطنان ارزش نداریم.

اي هنوز هم معتقد هستند آب و هواي جاسب براي بهاییان حرام هست نفس آنها سم است. اي خدا تو شاهد و  عده

آگاهی که دو دهه عبدهللا که فلج شده بود و مفلوك بود کنار کوچه در تهران می نشست و به جوي آب فاضالب نگاه 

هی میکشید و میگفت عیبی ندارد. جواهر خانم میکرد و به شوخی میگفت جلوي جوي سرچشمه و سر لوله نشسته ام و آ

همسرش عاشقانه از او نگهداري میکرد و جاسب و جاسب میکردند و میگفت آیا ما دوباره جاسب را خواهیم دید؟ و 

میرفت از سر کوچه خیار میخرید و می آورد و به عبداهللا میگفت رفته بودم خیار زار و خیار آوردم و عبداهللا میگفت دیگر 

 اسب خیار زاري نیست، زن بنشین و اینقدر من را یاد جاسب نینداز .در ج

یک روز از جلوي خانه شان در تهران یک معتاد گذر میکرد و افتاد درون جوي پر از لجن و عبداهللا به او گفت چه میکنی 

خ گردو می فروخت آمد و برو جاسب االن بهار است و خودت را در رودخانه ازنا بینداز که ال اقل کیف کنی. مردي روي چر

گفت از من گردو بخرید،عبداهللا به او گفت نمی خواهم و عصبانی شد، اشک توي چشمش حلقه زد و گفت من خودم 

صاحب چندین درخت گردو بودم با چه مغزي. چهار تا گردوي پوك آورده و میگوید بخر اي خدا گردو نمی خواهم 

همه او را به خاطر بذله  اسفندیارخانی همسایه وفا؛ بی همشهریهاي فخال بر  چندین نفر جمع شده بودند از همسایه

گویی دوست داشتند گفتند چرا ناراحت شدي و او با چه مصیبتی تعریف کرد. چند نفر به گریه افتادند و دلشان به حال او 

اننده عزیز حق سوخت. خانمش ماست میخرد می گوید من این ماست را نمی خواهم من خودم گله دار بودم. اي خو

شاهد و گواه است کلمه اي نادرست نیست به خود آیید و تا می توانید به فکر محبت، صفا و وفا باشید. فکر لقمه اي حالل 

و دعاي خیر عموم باشید دلی را نشکنید، کسی را آواره نکنید، رحم و مروت پیشه کنید و خلق خدا را به خاطر خداي او 

 به دنیا می ماند و فقط خوبی و بدي هست که می ماند. دوست داشته باشید مال دنیا

 نگار زر سراي ماند او کز به                                  نام نیکو گر بماند ز آدمی

و اما سلطان علی رفیعی که چندین سال بود همسرش را از دست داده بود و چه عالقه اي به جاسب داشت و فقط دختر 
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او زندگی میکرد و قالی می بافت. وقتی این همه بال نازل شد قالی نیمه بافته را رها کردند و اثاثیه کوچک او در جاسب با 

را گذاشتند و رفتند که جان سالم به در برند. حاج دخیل اهللا رفیعی که بهترین مربی و هدایت کننده ظلم بود با کمک 

د و او تا آخر عمر صحبتش صحبت جاسب بود و تاریخ و فامیل در تهران مبلغ اندکی بابت خانه و ملک ها به او دادن

 وقایعی که چه شده است را همیشه میگفت :

 .است خویش از برسد کس هر به که شکستی هر                شیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خویشی

 به یک هر  می و خون دلاو میگفت که برادر زاده ام و هم خونم کاري کرده که پیش دیگر دوستانم شرمنده هستم. جام 

 دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در......دادند کسی

گفت خیل سخت و این هم حکمتی بود از طرف خداوند که براي امتحان ما را به سختی انداخت و خدا رحمتش کند می

کنی و فقط نقش او را  بود زمان فراق و حکم طالق والیتی که زادگاه اجدادي است و آنجا را رها کنی و مثل زن سه طالقه

 .باشی نداشته  پیش خود مجسم کنی و دسترسی به آن

 بود قلبم در که اونی  و دادم را چیزم همه گفت می و زد می بشکن و خواند می را مبارك جمال مثنوي و مناجات تا چند

 .گردد واقع قبول وارم امید است مقدسه طلعات و یزدان به عشق و ایمان آن و داشتم نگه خودم براي را

 و مصائب و بالیاي وارده بر او و هم وطنان چنین زمزمه می کرد: جاسب فراق از رفیعی علی سلطان

 حمامی احمد آقا رفته کجا                      کجایی بیل تیز یادت گرامی

 تمامی نداشت براش از زحمت که                     گه بود با ما رفیق از نوجوانی

 ی گیرد سراغشکس نمیدانم           بود و دشت و هم االغشعشقش کوه 

 شد فنا همه ام داشته آنچه هر                  چراغ بغدادي نورش چه ها شد

 شد جفا و جور مومنی هر بر که         همه گویند که جاسب هم بی صفا شد

 باغی و دشتی هر کرده تصاحب                یک عده گشته اند پولدار و یاغی

 نبینم اصال را یک هیچ داغ                           اال همشهري با نازنینیم

 نبستید را ما بر امید در                 قلب چون شیشه ما را شکستید

 بیقرارم همگی دوري ز                  هنوز در اصفهان چشم انتظارم



200 
 

 کنارم بر من هم خویش و قوم ز                       با اینکه طاقت دوري ندارم

 گرفته ماتم من قلب همیشه                       سرا پاي وجودم غم گرفته

 شد خدا آن بر همه حواله                ندارم هیچ باور که با ما چها شد

 قراریم بی جاسبی و جاسب عشق ز                 خدا داند که ما چشم انتظاریم

 می آزاد باشیدغ هر و درد ز                     دلشاد باشیددعایی میکنم 

 است کباب مثلِ فراق از ما دلِ                 دعاي ما بدانید مستجاب است

 است جواب جاي بعدي عالم                 آرزوي ظالم مثل حباب است

 باقري ها در کروگان جاسب.این بود گوشه اي از دلِ شکسته و قلب پاك سلطانعلی رفیعی از طایفه 

 

 زندگی جناب مسیب یزدانی در جاسب

دراین بخش می خواهم از زندگی جناب مسیب یزدانی سخن بگویم. شخصی ناکام و جوانمرد و جوانمرگ که در تاریخ 

ناگهان فوت نمود و ثمره زندگی او که همه شاهدند؛ او شش ماه زمستان در  1347/4/11

طهران دور از خانواده به سر می برد و خانمش آغا بیگم سال به دوازده ماه قالی می بافت 

 و حالل پول با را امالك و خانه تمام و  و دوشادوش همسر خانه داري و کشاورزي میکرد

 نیم و نیمروز یک که را امالك همه مسیب فوت از بعد که بودند خریده کشیده زحمت

 صدیق و پاك که مسعودي محمد آقا تحویل اقوام، مال چه و خودش مال چه بود چارکه

وسایل رعیتی و زندگی درآن قرار داشت و در تابستانها  تمام که او منزل. دادند بود

همسرش و یتیمانش در آن ده به یاد پدر در دشت و صحرا بودند و در تهران تحصیل می 

نمودند در محله باال قرارداشت. به هر حال با توجه به اینکه امالك در امانت آقا محمد بود از او به زور گرفتند و به عطاهللا 

 آقا دست در که را اهللا نعمت عمو و شما امالك ده شوراي  یک روز عطاهللا مراجعه کرد و گفت دختر عمه ثابتی دادند.

 و خود زندگی عمر یک ثمره که ستمدیده زن این بیگم آغا. کنم چکار حاال است، داده من به  و گرفته را است بوده محمد

 یزدانی بیمس   
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راضی بود به عطاهللا گفت: تو پسر دایی من هستی و ملک  هم محمد آقا از و بود کرده نگهداري را اوالدهایش و همسرش

 ما را اگر به تو داده اند عیبی ندارد، تو هم خون ما هستی حاال چکار می خواهی کنی؟

عطاهللا جواب داد دختر عمه جان امالکتان که در دست من هست خاطر جمع باشید که هیچ مشکلی پیش نمی آید و 

اییز نصف حاصل و محصول و گردو و بادام و هرچه هست را حضرت عباسی براي شما انگار دست خود شماست، هر سال پ

 می آورم و اطمینان کنید که حضرت عباس مابین ما هست .

اوالدهاي مسیب و آغا بیگم و شمس اهللا رضوانی و آقا رضا جمالی حضور داشتند و آغا بیگم گفت هر چه در آمد بود مال 

 و مقداري بادام براي ما بیاورو بقیه خوش و حاللت باشد و عطاهللا رفت.خودت فقط سالی یک کیسه گردو 

 1361نصف گونی و در سال  1360 بوسیله دامادش یک گونی گردو و بادام آورد و در سال  1359در سال اول یعنی سال 

یک دانه که نیاورد هیچ و گفت به من گفته اند کوفت هم به آنها ندهید و آنها هیچ حقی به جاسب و امالك ندارند. این 

مرد که حضرت عباس را که همه عالم در غم او می سوزد و مورد احترام است را رها کرد و حتی در دادگاه مصادره اموال 

مانت هست و مال دختر عمه من هست و او صاحب اوالد در تهران نگفت که آقاي قاضی این مال حضرت عباسی و ا

هستند و نوه هایش در وطن سربازي کرده اند و خدمت میکنند و صاحب این مال سکته کرده و در جوانی مرده است و 

 ساله بوده اند. 4این مال یک بیوه زنی هست و اوالدهایی که در زمان فوت پدر 

  

 تو خدا اي: گوید می پیغمبر اوالد سید بیگم آغا و و خرد می بنیاد از ناچیزي قیمت به را كامال این عطاهللا حال هر به

می آورد و می گفت من رعیتم و  ما براي هم گردو تا صد سالی عطاهللا اگر و بود عباسی حضرت ما معامله که میدانی خود

همه امالك را مجانی به من بدهید به او میدادم چون ملک زمین خداست. ولی ایشان بوسیله عهد شکنی که کرد به روزي 

 حضرت که هست غافل سوم و را عهدش به وفاي و را وجدانش دوم و  افتاد که خیلی چیزها را از دست داد. اول ایمانش را

وده؛ کسی بوده که در راه خدا شهید شده آیا ارزش چند فقره زمین را می توان با چنین عزیزي یکی نب عادي فرد عباس

دانست. او که به خاطر مقام رفیعش در دنیا شاید میلیونها نفر نام مقدس او را برروي بچه هاي خود میگذارند. در ده ما ده 

 .باشد می عباس  نی حضرت عبدالبهاء نام کوچکشها عباس وجود دارد و حتی نام موالي ما عباس می باشد یع

 و برو و هست زن بیوه ملک این بگوید او به کسی هر و است نموده گزاف قیمت با امالك فروش به شروع اکنون عطاهللا

 . نزنید مفت حرف و خریدم بنیاد از من گوید می بده آنها به بادام و گردو چند اقل ال یا و بده او به را پول نصف
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ان کروگان عده اي منصف هستند و از خدا ترس می باشند و به او میگویند این امالك را نفروش زیرا این ها مال تو هم در

نیست و به تو وفا نمی کند ولی او میگوید که روزي ام بوده و خداد داده. حاال که پلک چشمهایش باال و پایین نمی شود و 

صلحین جاسب به او گفتند ما دکتري را سراغ داریم که معجزه میکند و تو هر دکتري رفته معالجه نمیشود، مومنین و م

 خوب میشوي به شرطی که سراغ آنها بروي و او خوشحال میشود و میگوید چه کسی و کجاست.

میگویند دختر عمه ات دکتر آغابیگم هاشمی و دکتر مصطفی یزدانی که وقتی جاسب می آید او را که می بینی حتی با 

وال هم نمیکنی او جلو چندین نفر خود را معرفی کرد و گفت من مصطفی یزدانی جاسبی هستم؛ جناب عطاهللا حال و اح

ثابتی واقعا این شرم آور نیست که وارث مسیب یزدانی، عطاهللا ثابتی باشد؛ این قانون کجاست؛ بیوه زنی که یک عمر 

میلیون بفروشی؛ شرم  70-60ر قطعه زمین آنها را زحمت کشیده و کم اوالدهایش گذاشته و صرفه جویی کرده، حاال ه

 باد بر کسی که بگوید اینها فرار کردند و امالکشان بی صاحب بوده است.

جاسبِ با فرهنگ بی فرهنگ شد.مسلمان و بهایی با دین و با ایمان بودند این امالك و خانه ها باعث چه اختالفهایی که 

ردي ؛مصطفی بیچاره که عاشق جاسب بود و در تهران کار کرده و زمین خریده نشد .حاال امالك مسیب و آغا بیگم را خو

و زمین تهران را فروخته و جاسب زمین خریده ؛این چه وجدانی است که مال او را بخوري و حاضر نباشی جواب سالم او 

 را بدهی.

  

وده و هستند و همه به عالم بعد باید ب آسایش و رفاه در هم خیلی باختگان مال و دیدگان ستم از یک هر اینکه از غافل 

 بدون چون و چرا برویم آیا در عالم بعد چه خواهی گفت جواب این بیوه زن دل شکسته را .

  

که آغا بیگم صبح آمدند جاسب و شب برگشتند. دشت باال سه زمین دارند یک شش من که فعال فروخته  1360 سال در

منه زمین  9من که بهترین جاي دشت است بر خیابان و جاده و  5اند و یک  شده به دلیجانی ها و خانه در آن ساخته

کاشفی بر خیلبان. وقتی احسان اهللا یزدانی نوه بزرگ او به دنبال مادر بزرگ می رود و مادر بزرگ میگوید خوشحالم که 

گفت اینها را با قالی د و مرتب میام زمینهاي ما را خوب نگه داشته و همه را لوبیا کاشته الهی خیر ببینعطاهللا پسر دایی

بافی و صرفه جویی خریدیم که این فیلم که احسان گرفته نزد همه بچه هایش هست. اگر وجدان بیداري باشد و محبت و 

صداقت و ایمان ایشان و حرفهایش را گوش کند؛ به عطاهللا میگوید قدري شرمنده باش و خجالت بکش؛ هر کسی مالش 
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 .عالم شده گم بهشت جاسب در  هم شهروند ایرانی هستندمحترم هست و این ها 

 بوده چه مظلومان این گناه بپرسید دیگران و خود از و بجویید را حقیقت و فرما تعمق و کن تفکر طوري عزیز خواننده اي

 .است زده سر آنها از خطایی کارهاي چه و است

اند و می گویند ما نبودیم و حوادثی بوده و مثل رعد  آمده خود به االن بوده سهیم و شریک جاسب غوغاي در که اي عده

و برق آسمانی بوده است و دیگري می گوید سیل که می آید هر چه سر راهش باشد را با خودش می برد و عده اي دیگر 

ان فرار از سیل چیزهایی گیرشان می آید و بعضی هم میگویند براي بهاییان زلزله اي رخ داد که مجبور شدند به هر عنو

 59کنند و خانه و کاشانه را رها کنند به امید اینکه زلزله آرامش بیابد و به محل زندگی خود برگردند. زلزله اي در سال 

آمد و زن و بچه اي که آمده بودند تکلیف آب و ملکشان را روشن کنند آواره کوه و دشت شدند و بعد از چند ماه حدود 

هم به محالت مراجعه شد و شکایت  1361نزد بنیاد رفتند که رسیدگی کند. در سال  خانوار امالك شان توقیف شد و 29

 شد و حکم هاي متفاوت .

 چه هر دیوار و درب از اي عده و شود خالی همه ها اثاثیه و ها خانه شد باعث ها لرزه پس و ها زلزله این حال هر به 

ریشتري مصادره اموال آمد. به خاطر اینکه  8داشتند. زلزله  شرم ننگین عمل این از اهالی از هم اي عده و ببرند توانستند

خبر و عده اي که مال مفت می خواستند وقتی یک متر زمین جاسب را نداشتند با استشهاد و امضاهاي عده اي از خدا بی

ا نازل ترین قیمتها دروغین و پارتی بازي که از نام آنها معذوریم ولی نامشان در دفتر عدل الهی ضبط هست، امالك را ب

 .مردم وجدان و ایمان و انصاف و و برکت و فرهنگ در  شد بسته توپ واگذار کردند و 

 جمهوري مقابل در بهاییان این زمانیکه تا فرمودند امر علما و کردند مراجعه جاها دیگر و قم دادگاههاي به بهاییان همه

ست. متاسفانه هیچ کس نپرسید از خودش در محضر الهی که ا اسالم پناه در آنها ناموس و جان و مال نایستند اسالمی

چرا اینها ترك دیار کردند، آخر یک مشت زن و مرد کم سواد و زحمتکش که آزارشان به موري نرسیده و هر یک دریاي 

دلی شکسته محبت هستند چرا باید درب خانه هایشان را آتش زد و بعد از عدل و انصاف بگوییم. این ستم دیدگان با 

ترك دیار کردند. خوب بود قدري انصاف رعایت شود و خود را به جاي آنها قرار دهیم در هر صورت شب سمور گذشت و 

 لب تنور گذشت و شاعر می گوید:

 شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است          دل که رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است

 حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است                      کرد کوه را با آن بلندي می توان هموار 
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 هاي نسل است امید و شوند آگاه ناآگاهان، که دعاییم بر دست فقط و کشیدیم که دردها چه و شنیدیم که حرفها چه بله

 ظلم از کردم یاد قسم فرموده که کنند توجه خداوند به همیشه و نشوند اجتماعی هاي آسیب چنین دچار بعد و حاضر

 .نگذرم احدي

 

 آقاي حسین رضوانی

اما فرد دیگري که از آن صحبت می نمایم آقاي حسین رضوانی هست که مانند مسیب یزدانی در جوانی فوت نمود و 

همسرش با دستان تهی هشت اوالد را اداره می کرد. تمام اوالدها از چوپانی گرفته 

کارگري و شکسته بندي فقط به اهل آبادي خدمت میکردند. و  تا رعیتی و به قولی

خانه پدري را حفظ کردند. یک چهارم خانه را از عمه هایشان ماهرخ و عذرا و 

جواهر خانم خریدند ولی در این وضع آشفته این پیر زن بی سواد و مریض را 

 گفتند و دنددا را خانه کلید رمضانی رضاي حاجی به و  برداشتند و به طهران آمدند

 در امانت به منزل این پس داریم؛ اعتماد تو به ما و اي بوده دوست ما پدر با تو که

 .آییم می شد بهتر که وضع باشد، شما اختیار

از آن جاییکه از قدیم گفته اند (بخور همین آش و به همین خیال باش) دیگر نشد و نشد و آقاي رمضانی خانه به این 

بزرگی را از آن خود دانست و گفت پسرم خانه جدید را به تو میدهم و او هم آن خانه که یادگاري آن اوالد ها بود را خراب 

اینکه چندین سال از آن واقعه گذشته است هنوز هم مردم میگویند خانه  کرد و از نو ساختمانی در آن ساخت. اما با

. بله خانم ناز همسر حسین ندارند اي خانه دیگر آنها که شنوند می حسین حبیب اهللا ولی در جواب از بچه هاي رمضانی 

هایش کرد. نفرین  رضوانی جاسب و جاسب کرد تا جان به جان تسلیم کرد و خداوند هر گونه نعمت بود را نصیب بچه

اصال کار عقالنی نیست و هیچ انسان عاقلی نفرین نمیکند فقط می گوید اي خدا تو شاهد و گواهی که جز تو پناهی ندارم 

 و واي بر روزي که خداوند مو را از ماست بکشد آن وقت در پیشگاه خداوند چه قدر سر افکنده و شرمنده ایم.

 یرضوان نیحس  
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فضلش معامله نماید و اگر با عدلش معامله کند وا مصیبتا، دنیا محل آزمایش هست  خداوند از تقصیر همه میگذرد اگر با

 پس خداوندا هیچ کس را به خود وامگذار و همه را به راه راست هدایت و داللت فرما.

م آقاي سید آقا حسینی که از خانواده نصراللهی ها یا به قولی دروازه اي بود این پیر مرد بی سواد و مریض و از چش

ناراحت و در زمستان سرد او را توي آب حوض انداختند که مرحومه شریفه زن غالمحسین حیدري او را بیرون آورده و 

 مثل پدرش او را برد و لباسش را عوض کرد و از مرگ نجاتش داد.

 همین سید آقا را بارها آقا ماشااهللا نصراللهی سرزنش کرده بود که بیا برویم و مسلمان شو.

و آزار عده اي مجبور میشود درب خانه اش را قفل کند و اوالدهایش او را به تهران می آورند. همان آقا ماشاهللا با اذیت 

مومن و مخلص وارد خانه شد و تمام اثاثیه را غصب کرد و به اهالی ده به دروغ می گوید که این خانه را خریده است، 

صفحه مطلب دارد و این تصرف عدوانی هنوز ادامه دارد و حتی یک روز آنها را به  50 شده شکایت او علیه بر پرونده اي که

ساله عبدالکریم و زنش  80خانه خودشان راه ندادند. سید آقا و همسرش تا آخر عمر گریه میکرد که حتی آینه و شمعدان 

دند و هم برایش خاطره بود. حاال آقا لب تاقچه بود و دوالبها پر از گندم بود. چیزهایی که یک عمر به آنها دل بسته بو

متر جا در قبر خود آرامیده است ولی روحش در عالم باال باید جواب سید آقا  2ماشاءاهللا هم از این دنیا رفته است و داخل 

 را بدهد.

که این باغ  و اما جناب لطف اهللا خوش فکران باغی بسیار زیبا با درختان بزرگ گردو داشت و داخل باغ پر از درختان میوه

 امالك همه هم ناصري آقاي. بود ناصري آقاي دست در عمري و بودند باجناق هم با آنها زیرا  در دست فتح اهللا ناصري بود

 در خیانت قدر چه ک را ابوالفضل نصراللهی مالک شده است واقعا در جاسب مل همان حاال. بود سپرده صادقعلی به را

 .است شده امانت

 گلهاي و تنومند درختان با مدرسه این میکرد زندگی بود بهائیت جامعه به متعلق که اي مدرسه در الهی نصر یداهللا آقا

کیشان خود خانه را قفل زد و به تهران آمد تا  هم دیگر مانند هم او انقالب هنگام. داشت قرار انبار آب محله در زیبا

آرامش برقرار شود و برگردد. متاسفانه همین خانه را بعد از چندي به چند قسمت تقسیم کردند و در آن خانه ساختند به 

گوش  کو ولی  اعتقاد مسلمانها در خانه و زمین غصبی نماز باطل هست و اگر طفلی در آن خانه به دنیا بیاید مسئله دارد

 شنوا.
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این ها همه در جواب افرادي هست که میگفتند که بهاییان در ایران نیستند و این امالك سالها بدون صاحب مانده و از 

 این طریق آن امالك را تصرف نمودند، نه خیر این امالك مالک داشته و مالکان آن زنده و حی حاضر بوده و هستند.

  و روحانی ها شمس اهللا رضوانی جمالی، سید رضی مسعودي و منور خانم، آقا رضا

 را کلیدش و داشتند گلی و خشت اي خانه آقاي سید رضی مسعودي و همسرش منور خانم،

 و جاسب چقدر و شود راه به رو اوضاع تا تهران در آمدند و سپردند محمد آقا پسرشان به

 گفته رضی سید بودند نشسته رویه آفتاب در اي خانه در تهران در وقتی و میکردند جاسب

فتابش مثل جاسب نمی شود تمام زمستان با مردم می نشستیم و صحبت از آ کجا هیچ بود

 را خود دین زنش خاطر به جوانی در که ماشاهللا آقا پسرش را خانه این باالخره  گذشته و حال میکردیم و دل تنگ بودند

  ود.ب داده محمد آقا به مقداري فقط و نداد وراث بقیه به پولی حتی و فروخت و آمد بود کرده رها

 آقا رضا جمالی و روحانی ها:

 دانست می نزدیک بهاییان به را خودش او زیرا  جناب جمالی آنقدر حُسن نیت داشت به احمد قربانی که فامیل دور او بود

 طی جمالی جناب خاطر همین به بود  ها یزدانی طایفه از و بود مظلوم و ساده بسیار زنی که خانم فاطمه همسرش زیرا

غالمرضا و محمد علی روحانی  آقا زمان از که اي اثاثیه. سپرد او به را منزل اثاثیه و خانه و امالك کلیه  اي نامه امانت

پسرش و خود جناب جمالی بود احمد قربانی تحویل گرفت و وقتی شیطان او را وسوسه کرد او یک شبه میلیاردر گردید و 

 را خانه و  فراموش کرد که امانت داري سخت هست و گناه و دِین بزرگی بر گردن خود و خانواده اش خواهد ماند، امالك

 .نمود زیارت اینها مال با  و  روختن نمود و مکه اي که رفتف به شروع تدریج به

 هم او و بیا و  کن رها و نیست تو براي است آن در آنچه هر و جاسب باش، راضی خود حق به احمد که آمد غیب از ندایی

و غافل هستند  مان زمین گویند می و کردند تقسیم خود بین را  همه هم اوالدهایش و شتافت باقی دیار به و گفت لبیک

و نا آگاه که پدر شما چه با خود برد، ولی چه میتوان گفت. حُب مال دنیا براي عده اي فراموشی یاد خداوند را می آورد، 

 سپرده خاك به و میشود راحت دنیا این از جسم دارد، وجود هم بعدي عالم و است آگاه کارها همه بر غافلند که خداوند 

حاضر است. حال نمیدانم در آن دنیا جمالی و روحانی ها و احمد قربانی با هم چکار  و حی همیشه روح ولی میشود

 یمسعود یدرضیس  
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میکنند، از قدیم گفته اند نا برده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، واقعا اگر قدر ي تفکر 

 ر شود واقعا غیر منتظره است.کنیم شخصی که دیناري پول نداشته و متري زمین هوسش بوده یک شبه سرمایه دا

 در که را بزرگ مسی دیگ  عدد 6 و خوابید آن در توان نمی شرعا که  اوالدهایش رختخوابهاي مُلکی خانم و جمالی را

 مرتبه یک که نمیکردند هم را فکرش اي عده واقعا کرد خیرات را همه هم او و فرستادند جمالی براي را بود شان خانه

 اخل که شدند درب بهشت بسته شود و در جهنمی که خودشان درست کرده بودند گرفتار شدند.د و شوند بهشت وارد

 حال شمس اهللا رضوانی را بگویم که با خانمش شرح حال خودشان را نوشته اند:

تا ها را بکار او وقتی که مجبور میشود، امالك و خانه واثاثیه را تحویل خواهرش میدهد و به شوهر خواهر میگوید ملک

 احمد دو این هستند، بهایی زنم فامیل و زنها برادر که میگیرد را ببینیم چطور خواهد شد وسوسه سر تا پاي استاد احمد

 خانواده وارث و میگیرند اي نامه و گلپایگانی اهللا آیت خدمت روند می بزرگوار دو این محمدي، احمد و قربانی احمد یعنی

ی به اندازه ملک مسیب یزدانی و پسرش مصطفی که نزد جناب عطاهللا ثابتی بود به قربان احمد همین و شوند می زنهایشان

 همین اندازه پول ملک روحانی ها و جمالی را کم میکنند.

روزي در جاسب می گوید در ده ما روزي ارباب آقا احمد محبوبی بود و االن ارباب احمد قربانی هست. خدایا این چه 

 تحان میکنی.حکمتی هست که همه را ام

 انسانها زیبا و راحت قدر چه و  اند کرده تصاحب محمدي احمد اوستا اوالدهاي االن را امینی و رضوانی خانه و امالك 

 هست، دست چرك مثل دنیا مال گویند می چرا پس میکنند، رها را  همدیگر

هر سال مقداري گردو و بادام به شایسته  که بود قربانی احمد و قربانی مصطفی نزد نیز آنها امالك که احمد آقا ارباب اما و

 خانه و امالك بهترین. داشت امالك  داشتن صاحب از نشان که بود مراتبی و موارد همه اینها  خانم همسر ارباب میدادند

 قرن نیم ها روحانی امالك تمام است؛ گذر زود ایام این و خداست اصلی مالک که نمودند فراموش و نمودند تصاحب را ها

د علی اصغر صادقی و علی رضا و حاج شکر اهللا بود که مالک و مستاجر بودند. و آنها میگفتند به داد این امالك برسید نز

 آب این امالك هرز میرود و بی صاحب هست.

امالك عبدالحسین روحانی و همسرش گوهر خانم را که محمد علی  1334ناگفته نماند حاجی شکراهللا صادقی که از سال

 اصغر علی خبرگی و محبوبی خانم اشرف همکاري با را ها ملک ایشان و  روحانی از مسیب یزدانی گرفت را میکاشت

 خودش و گذاشته قیمت مفت را امالك گفته برادرش به که میدارد اذعان اهللا شکر حاج و خرید قیمت کمترین به صادقی
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آوارگان جاسبی یعنی ابوالفضل جمالی و سید رضا  اولین با که هست کسی تنها او و است کرده پرداخت را بیشتري پول

جمالی و مصطفی یزدانی برخورد خوب داشت و همیشه واقف و آگاه بود که بهایی ها مردمان بدي نبودند و میگوید اینجا 

کم نمی شود و بعضی موقع هم گفته است ما خود را باید در جاي آنها  وطن آنها است و باید بیایند و بروند و چیزي

 بگذاریم و ببینیم چه میکنیم.

 تقسیم سر اند آورده دست به مفت که بهاییان امالك بین و نکرد وفا هیچکس به امالك و  خالصه کالم اینکه این خانه ها

 همدیگر همه که صحرایی و دشت در و است شده فروخته غریب اهالی به گرفتند اي عده که زمینهایی و هست دعوا ارث

 نشده شان نصیب منالی و مال که اي عده و  برادر و خواهر بودند االن کمتر همدیگر را میشناسند مثل و میشناختند را

 .میشد تقسیم همه بین باید است جنگی غنایم این اگر که ناراحتند است

 ساخته لوکس هاي خانه ها بهایی امالك در میگویند اي عده و شد آبادي نابودي باعث ها بهایی رفتن میگویند اي عده

شده ولی روح ندارد و بافت ده را نابود کرده است و هیچ یادگاري بر جا نمانده است و عده اي هم که فکر آبادي هستند 

ر، انشااهللا چنان شود که با وحدت به مورد سرزنش قرار میگیرند و به آنها حسودي میشود. خدایا ما را به حال خود وا مگذا

 کنیم. نگهداري همدیگر مهر بورزیم و جاسب را آباد و زیبا 
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 وصیت نامه ارباب آقا احمد محبوبی
 هواالبهی االبهاء

1337/02/22 

 صورت وصیت اینجانب که طبق احکام کتاب مستطاب اقدس قد فرض کتاب الوصیّه:

 شخصاً  کروگانی محمدحسین مرحوم فرزند جاسب کروگان از صادره10 ) اینجانب احمد محبوبی شناسنامه شماره 1

والیت حضرت  و ابهی اقدس جمال مظهریّت و اعلی حضرت مبشریّت و خدا وحدانیت به اقرار و بهائی دیانت به مصدق

 عبدالبهاء و حضرت ولی امراهللا ارواحنا لِتراب رمسهه االطهر الفداه

 .بهائی دیانت دستورات و الواحات و اقدس مستطاب کتاب دستورات و احکام کلیه منقاد و مطیع) 2 

دوق طبق صن و قبر و نماز و فوت ایام تشریفات تمام و مخارجات و تذکر محفل و تکفین و تغسیل و فوت مراسم) 3 

 دستور دیانت بهائی عمل شود.

) مخارجات عزا هفتصد و پنجاه تومان بشود و دویست و پنجاه تومان آن براي لجنه مهاجرت ملّی مرکزي داده شود. 4

مبلغ دویست تومان آن تحت نظر محفل روحانی کروگان جاسب به فقراء و مستمندان کروگان چه بهائی و چه غیر بهائی 

 داده شود.

مام اختیارات کلیه اموال و امالك را دادم به دو نفر فرزند ارشد اکبر خود آقا تقی محبوبی و عباس آقاي محبوبی که ت )5 

 در تمام امورات شور و مشورت صحیح نموده و با نظارت عیالم شایسته خانم محبوبی تمام کارها را عمل کنند.

کروگان به دبستان شمس داده شود و سالی یکصد و پنجاه  ايفقر اطفال تحصیل مخارج براي ریال چهارصد سالی و) 6 

 ریال براي روشنائی حمام باالي کروگان داده شود.

 .شود داده تشکیل کروگان در محرّمه لیالی در عمومی محفل 9 سال هر و) 7 

   عبدالبهاء حضرت تولد و اعلی حضرت بعثت لیله - 1           

 محرّم اول لیله  -2           

 رضوان سعید عید اول لیله - 3           

 رضوان سعید عید نهم لیله -4           

 هفتادم لیله -5            
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 قوس ششم -6            

 شعبان 28 لیله -7            

 امراهللا مقدس ولی حضرت صعود لیله -8            

   صیام و ملی عید فروردین اول لیله -9            

 سالی هر در شود گرفته تذکر محفل یک محبوبی احمد اینجانب فوت لیله و -10            

 شود گرفته تذکر محفل والد مرحومه فوت براي ماهبهمن پنجم لیله در سالی هر و -11            

 عاشورا روز در سالی هر و شود تشکیل والده مرحومه براي تذکر محفل یک اسفندماه 9 لیله در سالی هر و -12           

 این برابر در و گردد تالوت بهاءاهللا حضرت دستور مطابق سیدالشهداء حضرت نامهزیارت و بدهند تشکیل عمومی محفل

بان شده را با نصف از درخت جوز کبیر واقع در زمین در پشت باغ قر عشري هفت زمین دانگ شش از دانگ سه مخارجات

رسانند و سه عشر مین کار که درآمد زمین و درخت را به مصرف مجالس و محافل مینبات را وقف نمودم تا ابد براي ه

نیم از سه منه نعمتی را که ششدانگ باشد هم وقف نمودم براي باقی امور مخارجات که ذکر شده اگر مازاد بوده متعلق به 

از منافع پولش مصرف کنند. زمین قربان  دو نفر فرزند اکبر بود خودشان بدهند زمین نعمتی را دادم. اگر بخواهند بفروشند

 تا ابد وقف آن است.

یل تحص کبیر اوالد تا باشد باقی خود حال به زیادتر الی ریال یک از اشجار و خانه و ملک و آب از دارم من را آنچه و ) 8 

باشد و از درآمد دارایی مخارج کنند و هر یک از تحصیل خارج شدند  12نمایند که حد اقل تحصیل آنها دیپلم کامل 

کمک به دیگري بدهند تا اوالد آخري پس از آنکه همه کبیر شدند و تحصیل کردند آن وقت با بقیه تقسیم کنند و چون 

که ولّی و وصّی و  اند بقیه در ایام عروسی کمکی به آنها داده شود یا نظر دو فرزندسه نفر از اوالدهایم کنار رفته

باشند و تحت شور و نظارت محفل روحانی کروگان عمل کنند و اگر خدا نخواسته هر یک از اوالدهایم از االختیارم میتام

برند و خارج از نسلیت من هستند و اوالد دیگر که صالحیت دارد قسمت امري کنار رفتند هیچ اختیاري ندارند و ارث نمی

 به جاي او خواهد بود.

) مقصود همیشه دو نفر از فرزندانم بعد از دیگري اختیار خواهند داشت و از قسمت امري چنانچه کسی اهمالی کرد 9

 محفل روحانی دیگري را امین کند ولی از دو نفر از اوالدهایم کمتر نباشند.
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او سه من ملک وقفی ) و آنچه با اخوي شریک هستم تقسیم کنند و مشاجره نکنند چهار من آب نزد اخوي دارم که 10

نزد من دارد و آب او نزد اوست و یک من آب نزد او اضافه دارم و مال مرحومه والده زمین و آسیاب و مقداري خانه است 

باشیم و در کارها با اخوي، حضرت بهاءاهللا مابین حکم خواهد کرد ولی نزاع نکنند و حضرت عباسی با او معامله شریک می

 کنید.

 به مبادا و نمایند کروگان اهالی به باالخص مردم خدمت دانندمی را آنچه شدند دارا اوالدهایم اگر یتوص آخرین و) 11 

 .کنند خریداري امفروخته کروگان از آنچه و باشند داشته دوست را انسان نوع و باشند بشریّت عالم خادم. کنند تکبّر کسی

روحانی ملی باز به فرزندانم آقا تقی محبوبی و عباس محبوبی ) پس از فوت محفل روحانی طهران و یا محفل مقدس 12 

داده شود و اگر فوت در طهران بوده عمل و اگر فوت در کروگان جاسب در آنجا کفن و دفن و همچنین در طهران و 

تحاد و چنانچه اوالدهایم از این وصیت سرپیچی کنند و یا سر موئی اطاعت نکنند و بر خالف رفتار کنند و از سازش و ا

مهربانی همدیگر دور شوند و یا در قسمت امري اهمال نمایند و یا در صورت امکان از مهاجرت اسمی و رسمی نداشته 

باشند در دنیا و آخرت از آنها راضی نخواهم بود و یا آنکه فرزندان بزرگ نسبت به کوچکها کمک و مساعدت ننمایند و 

و من راضی نخواهم بود از آنها و به خوشی و سعادت نخواهند رسید  براي تحصیل آنها اقدام نکنند پیش من مسئول

 وسالم.

که در کروگان جاسب تنظیم و در دفتر محفل  115شهرالجالل  19مطابق با  27/1/37نامه مورخه رونوشت وصیت

مه است نانامه همان وصیتروحانی به ثبت رسید و در صندوق محفل ضبط گردید و رسید داده شد و عین عین وصیت

 کنم.یکی است و تفاوت ندارد و ختم می

  محبوبی احمد              بهی االبهاء
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 جاسب فرهنگی مدارك تاریخی و

 درخواست از فرمانداري کاشان براي اخراج ابوالقاسم و طلعت فردوسی از آران

 .)است شده) (حذف (اطالعات شخصی افراد

 م شیر و خورشید )آر( 

؛ (رونوشت  24تیر  6)  فرمانداري شهرستان کاشان؛ (شماره ندارد؛ تاریخ:وزارت کشور، 

 شکایت مسلمین )

 ریاست محترم ادارة فرمانداري شهرستان کاشان

محترماً به عرض می رسانیم: در مدّت چند سال است آقاي ابوالقاسم فردوسی جاسبی و خانمش به آران آمده اند، 

 ٴسالم می باشند و هر ساله عدّه(اي) از جوانان مسلم و خواتین مسلمه را از شاه جادّ امر مخالف دین مبین ا تبلیغ مشغول

 خروج درخواست چه هر و اند شده مسلمین از) اي(عدّه آسایش سلب باعث و اندازند می ضاللت راه کوره به اسالم ه

را به محلّ دیگر که آن مقام محترم صالح ر فرمایید تا آنها مقرّ و امر است مستدعی. نداده گوش کسی شده، آران از ایشان

 .است مبارك مطاع امر امر دیگر. سازد فراهم را عموم حال رفاهیّت و اعزام بداند،

 نفر مسلمین و محترمین آران 42 امضاي محلّ

 24تیر  11رونوشت با اصل یکی است، (امضاء)، 

 منبع:

 وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزي

 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1368628138_orig.jpg
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 تصرف نشود اموال ورثه احمد محبوبی

 .)است شده) (حذف (اطالعات شخصی افراد
 )آرم(

 ایران اسالمی جمهوري
 محالت شهرستان مستضعفان بنیاد

 71-5-2213شماره 
 63خرداد  30تاریخ 

 پیوست
 تعالی بسمه

 کروگان جاسب-برادر سید کاظم حق گو

 جهانی پیروزي نهائی لشگر اسالم بر کفرضمن عرض سالم و آرزوي طول عمر براي رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و 

 شما در رابطه با اموال ورثه احمد محبوبی طلی حکمی اعالم گردیده. 63اردیبهشت  2 مورخه بنامه عطف

چنانچه افرادي که در ایران ساکن باشند و متواري نباشند میتوانند اموال خود را خودشان تصرف نمایند ضمناً تاریخ 

با آنها تماس تلفنی گرفته شد و موضوع تذکر داده و یک مرتبه دیگر هم تلفن نمودیم. لیکن  63اردیبهشت  2

 جمهوري علیه و باشند ایران در هم( بهائی) مسلمان غیر افراد چنانچه لذا نرسید بنیاد بدفتر اي نامه یا شکایت هنوز

 از باید خودشان شده ذکر مطالب به توجه با میگیرد قرار خودشان اختیار در و محترم اموالشان نکنند توطئه اسالمی

 تا فرمائید مرقوم هستند متواري یا نیستند ایران در چنانچه و نمایند جلوگیري و دفاع خود اموال میل و حیف و فروش

 .%نماید عمل خود وظایف به نسبت بنیاد

 
 ستضعفان شهرستان محالتم بنیاد سرپرست

 سید مصطفی صدري
 (امضا روي مهر رسمی)

 63خرداد  30
 رونوشت

 ورثه احمد محبوبی تهران جهت اطالع
   (آدرس)

 وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزي منبع:

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/69737500_orig.jpg
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 هاي تبلیغی ابوالقاسم و طلعت فردوسی در آراناعتراض به فعالیت

 .)است شده) (حذف (اطالعات شخصی افراد

 م شیر و خورشید )آر( 

؛ پیوست:  1324تیر  14؛ تاریخ:  155وزارت کشور، فرمانداري شهرستان کاشان؛ شمارة: 

 یک برگ

 وزارت کشور

محرمانه، مجدّداً مسموع شد که یکی از درب باغات  24تیر  25-4پیرو معروضه شمارة 

 آران را آتش زده اند.

 

براي تکمیل رفع غائله فساد و اختالفات بین مسلمین و دیگران به آران رفته با نصایح و اندرز به کلّی نایره فساد خاموش 

 طبق مسلمین نگرانی از قسمت یک ولی گردید و از دو دسته فرقتین التزام و تعهّداتی گرفته به شهر مراجعت نمودم. 

 موطن که عیالش طلعت بانو و فردوسی ابوالقاسم آقاي که است این ود،ش می تقدیم ضمیمه به که دادخواستی رونوشت

ات بهائی می نمایند؛ از آران طرد و خارج شوند. مستدعی است تبلیغ آمده، آران به ،)است( قم جاسب قریه آنها اصلی

 دستور اقدام مقتضی را به فرمانداري مقرّر فرمایند که به چه نحو اقدام شود.

 شهرستان کاشان، فهیم، ( امضاء: محمّد فهیم )کفیل فرمانداري 

 سیاسی.:) 5(حاشیه 

 30/4 سابقه، :) 3 حاشیه( 

 منبع:

 وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزي

 

 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/42111950_orig.jpg
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 نامه تقاضاي تبعید بهائیان از شهر جاسب به نخست وزیر

 )خورشید و شیر ارم.)( است شده( حذف(اطالعات شخصی افراد
 18، تاریخ وصول: 17/12؛ تاریخ اصل:  231: شمارة ؛(طهران( به قم از تلگراف؛ تلفن، و تلگراف و پست وزارت

 )1326اسفند ( 
ساحت مقدّس مجلس شوراي ملّی، رونوشت جناب آقاي نخست وزیر، 

 رونوشت وزارت دربار شاهنشاهی، رونوشت
وزارت کشور، رونوشت جناب آقاي شهاب خسروانی، رونوشت روزنامه آیین 

 دنیاي اسالم، رونوشتاسالم، رونوشت 
 پرچم اسالم

محفل بهائیان مرکز براي اضمحالل مسلمین جاسب قم، به هنگ ژاندارمري 

 و حقوقی شخصیّت اسالمی کشور شکایت و هنگ مزبور براي محفل در این

 مسلمین فشار و قید و اخذ دستور قم ژاندارمري به قائل، مذهبی رسمیّت

نجام ا عدم و شاکی نبودن با اعزام، جاسب به رحمانی استوار نتیجه در. صادر

 در و مجتمع قم در متواري، جاسب از قراء اهالی یه کل گذارده، فشار تحت کوچک ترین عملیّات خالف مقرّرات، مردم را

 مفسده شرّ دفع مرکزي عالیه مقامات از تا و ملتجی دولتی ادارات و روحانی مقدّس مقامات به. متحصّن خانه تلگراف

( علی( و مهاجر اهللا حبیب و محبوبی احمد که فتنه مسببّین و نشود بهائی جویان

 جاسب دبستان بهائی معلّمین و نشوند تبعید باشند، می ]1[فرفر محمّد

جانبان مراجعت نخواهیم نمود. ضمناً استدعاي انتزاع جاسب را  این نگردد، تعویض

 هاي بدبختی بدانید. داریم قم به نسبت از محلّات مانند سابق و تابعیّت آن را

 .شد خواهد مرتفع امر همین پرتو در جاسب مسلمین

 حسن سیّد جاسب، مسلمین نماینده
 مهر: ادارة تلگرافی طهران ).: ) ( 1 حاشیه(

 26اسفند  22، تاریخ:  23647مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارة: :) (  2 (حاشیه 
 1327فروردین  8فوري است، با ورقه از وزارت کشور پرسش شود. :)  3(حاشیه 

 .رفرف: اصل ٴنسخه در ]1[ 

 وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزي  :منبع

https://www.30yaroon.com/asnad-jasb/9440567#_ftn1
https://www.30yaroon.com/asnad-jasb/9440567#_ftn1
https://www.30yaroon.com/asnad-jasb/9440567#_ftn1
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  عقد نامه سلطانعلی و خانم سلطان

  قمري 1332 سال  این عقد نامه در

پدر عبدالکریم صادقی با خانم مربوط به ازدواج آقاي سلطانعلی 

 سلطان که اهل نراقی بوده است.

 و در روستاي کروگان جاسب منعقد شده است.

 

 

 

 

   

   

 یقمر ۱۳۳۲ سال بھ مربوط نامھ عقد   
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 اقدام براي افتتاح اولین مدرسه در کروگان توسط بهاییان جاسب

 کروگان منطقه در دانش و علم فقر و سوادي بی بهائیان جاسب تصمیم میگیرند که مدرسه اي ابتدایی براي مقابله با 

 تالش آن براي سالها و نمایند اندازي راه جاسب

 این شمسی 1298 سال در نهایتا اینکه تا میکنند

 و فردوسی ابوالقاسم جناب مدیریت با مدرسه

میشود. اهالی غیر بهایی  افتتاح خانم طلعت همسرش

بشدت با این برنامه مخالفت میکنند حتی به حکومت 

متوسل میشوند که جلوي این کار را بگیرد خوشبختانه مامور مربوطه حکومت در قم (آقاي میرزا عباس مهدوي نراقی 

ائی نمیرسد و مدرسه افتتاح ج به اهالی اساس بی مخالفت رو این از و بوده بهائی  فرزند فضل اهللا معاون التجار معروف) 

میشود ولی اهالی بی کار ننشسته و به مخالفت خود ادامه میدهند تا اینکه بعد از چند سال با ضرب و شتم جناب 

 بچه و نمیآموزد سواد و نمیرود مدرسه به کسی دیگر اینکه از و میشوند مدرسه بستن به موفق فردوسی و فراري دادن او 

 رشد میکنند بسیار خوشحال میشوند. دسوا بی کال اهالی هاي

سند زیر که در وبسایت سلحشوران نراق منتشر شده و ما نیز آن را با ذکر منبع قید نموده ایم مصداقی است از این اقدام 

 احباي کروگان جاسب در حدود یکصد سال پیش...

 به : نراق

 )1337ذیقعده  27برابر  1298شهریور  1(  1298لیل یکشنبه اول سنبله 

اخوي مکرم مهربان آقا عبدالحسین(مهدوي) و آقا میرزا علی محمد(فروغی) تاجران 

  نراقی

  اخوان عزیزم

.  کنم عرض را حاالت شرح شد الزم هم را الحال. ام نموده عرض را حاالت شرح ...

 فلفل؛ نبات؛ آب چاي؛ و قند و بفرستید فوري ام خواسته که را اثاثیه صورت اوال

  .بفرستید بیت اهل همراه به فوري ي ذغال قدر با زردچوبه؛

 تھران تِ یترب یدخترانھ یمدرسھ   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/17068192_orig.jpg
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 شرحی هم خودم رسید) دلیجان توابع از جاسب کروگان بهایی  عرض دیگر اینکه کاغذي از احباي کروگان(دوستان

 رنگرز حبیب و برود کروگان به تحقیق جهت به خان مرتضی نایب که گرفتم حکمی دوّم و ژاندارمري اداره به و نوشتم

لف آیین بهاییت) که یکی از ولد زناهاي حرام زاده هست تنبیه و مجازات سخت نماید و حضرات مخا(نراقی صباغ

احباب(یاران بهایی) را آسوده کند و چون حضرات دوستان خیال داشته اند مدرسه اي بنا کنند که اطفال هاي خودشان 

  رمانه به آنها خبر داده است مانع شده اند.تحصیل کنند چند نفر از مومنین به دستیاري محمد یوسف خان که مح

لَهذا حکم صادر شد که حتما حضرات دوستان مدرسه را دایر کنند و در کمال امنیت و آسودگی مشغول کار خودشان 

  بشوند و هر گاه با هم موانعی به جهت آنها رو بدهد فوري به خود من اطالع بدهند تا رفع او را بنمایم.

ا هم بنویسید که هر گاه ژاندارمري آمد مبادا احتیاط کنید و هر مطلبی دارید اظهار کنید تا رفع او را البته به حضرات شم

  بنمایند.

و کاغذي هم از آقاي سلطان نصراهللا به جهت حقیر آمد ایضا فرستادم مالحظه نموده عودت دهید که الزم است و جواب 

در جوف(داخل) است نوشته ام فوري به کروگان برسانید و  هم باز به قم نوشتم محض اطالع عرض شد و کاغذي هم

 جواب بخواهید ، مبادا فراموش شود.

خدمت اهل خانه ما و تمام قوم و خویشان عرض سالم برسانید . جناب 

آقاخاله ها(پسرخاله ها) آقا محمد کاظم و آقا محمدعلی و جناب آقا 

  . محمدعلی آقا را عرض سالم تکبیر برسانید

نایب میرزاعلی خان به جمیع دوستان عرض سالم می رسانند . اگر آقاي 

زحمت ندارد اخوي جان به آقا محمد حسین مرحوم حاج میرزا 

تراب(محمدحسین ابن حاج میرزاتراب) سالم برسانید و بگویید عبداهللا خان 

کند ژاندارم(در قم) احوالپرسی می کند و مطالبه سه تومان را همه روزه می

دانم چه مطلبی است . البته به ایشان بفرمایید در خصوص چلوار دیگر نمی 

 . البته ده زرع به جهت آقاي نایب میرزاعلی خان بفرستید که الزم دارند

آقا میرزا ابراهیم کاروانسرا دار(در قم) عرض سالم می رساند و احوالپرسی می کنند. آقا حبیب اهللا آقا محمدعلی آقا 
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ی رساند و به جناب آقا مالعلی(علی محمد فروغی) مجدد سالم برسانید و عرض کنید احتمال (حبیب اهللا فروغی)سالم م

می دهد کاغذي از همدان(نامه اي از نراقی هاي مقیم همدان) به توسط شما به جهت حقیر بیاید ؛ البته اگر آمد فوري 

 بفرستید که واجب است.

 : که حتما باید(از نراق به قم) بفرستیدزیاده زحمتی ندارد . اخوي جان اشیائیکه الزم است 
 عباس اثر بهائیان فلسفی کتاب(جلد 1 مفاوضات *

 )افندي
جلدي عباس  2جلد(کتاب سفرنامه  1بدایع اآلثار  *

 افندي  افندي مشهور به عبدالبهاء به اروپا و آمریکا .
 مسئولیّت سال چند و بهائیت محوري شخصیت سومین

 ).داشت برعهده را بهائی جامعه ◌ٴ اداره
 اوّلیّۀ آثار از یکی مدنیّه رسالۀ(جلد یک مدنیه *

باشد. عبدالبهاء این می بهائی دین آثار مبیّن عبدالبهاء
 تحت میالدي 1875 رساله را به دستور بهاءاهللا در سال

 ).نویسدمی "المدنیّه ِ الَسباب الغیبیّه ُ اسرار" عنوان
 خداوند از مُنزل وحی بهاءاهللا آثار دیگر مانند نیز کتاب این بهائیان اعتقاد به. است بهاءاهللا آثار از ایقان( جلد یک ایقان *
 است).است. این کتاب در جواب سؤاالت حاجی میرزا سید محمد خال، دایی سید علی محمد باب نگاشته شده بوده او بر
 ).است شناسی بهائیت ماخذ ظهور کرانه بر کتاب(  جلد یک کرانه *
نعلی نوري حسی میرزا قلم به اقتدارات دیگر جلد و اشراقات کتاب اهللا بهاء لوح چند مجموعه(جلد 1 اقتدارات و اشراقات *

 نوشته شده است).
 بهااهللا بر مُنزل وحی اقدس کتاب که معتقدند بهائیان. است بهائیان دینی قوانین و احکام کتاب اقدس(جلد 1 اقدس *

 ).است بوده
 بین در کتاب این.  است شده نگاشته بغداد در که است بهاءاهللا آثار از یکی مکنونه کلمات کتاب(جلد 1 مکنونه کلمات *

 ان به صحیفه فاطمیه مشهور بود).بابی
 قریه در سدهی نعیم میرزا به معروف ،"نعیم" به متخلص عبدالکریم حاجی فرزند محمد( جلد 1 نعیم میرزا اشعار *

 ).شد متولد فروشان
البته این ها را به جان من فوري بفرستید که خیلی الزم بلکه واجب است و ظرف جهت امروز بفرستید که وقت می گذرد 

 محض اطالع عرض شد.

نویسنده نامه : عباس ابن معاون التجار نراقی ( آقاي میرزا عباس مهدوي نراقی فرزند فضل اهللا معاون التجار ابن محمد 
  ابن عبداهللا نراقی)جواد ابن حاج محمد مهدي 

 سال پیش) از سوي دارایی مرکز به ریاست تفتیش قم منصوب گردید) . 98شمسی( 1298(نویسنده سال 

 غفاري مجتبی سید حاج استاد: توسط  ساله 104 سند بازخوانی  نراق شهر سلحشوران وبسایت از برگرفته
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 ایران سیلندرسند قدر دانی کارفرما از آقاي فضل اله ناشري در کارخانه 

  ایران سیلندر

 سازنده ظروف تحت فشار، سیلندر گاز مایع و وسائل گازسوز

PRESSURIZED CONTAINERS L. P. GAS CYLINDERS AND 

APPLIANCES 

 51/5/3مورّخه: 

 205شماره: 

 :ناشري اله فضل آقاي 

 

با توجه به گزارش سرپرستان کارگاه و سوابق کار شما بدینوسیله تالش صمیمانه شما را در پیشبرد کار قسمت خم کاري 

نمائیم. چون نظافت و انضباط شما در نگهداري از ماشین خود و همچنین حسن سلوك شما با سرپرستان و سایر تقدیر می

نمائیم. امید است روش کار له با یک هدیه کوچک از همکاریهاي شما تشکر مینظیر بوده است، لذا بدینوسیکارگران بی

 شما سرمشقی براي سایر کارگران باشد.

 سیلندر ایران سهامی شرکت                                                                                 

 تولید مدیر                                                                                 

 سیلندر ایران سهامی شرکت                                                                                 

 

 

 

 

 فضل یآقا از کارفرما یدان قدر سند   
 لندریس رانیا کارخانھ در یناشر لھ

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/sanad-tashvigh-1-orig_orig.jpg
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 تشویق نامه کاري آقاي فضل اله ناشري در کارخانه ایران سیلندر

  ایران سیلندر 

 د – 334شماره: 

 17/12/1359: تاریخ

 ناشري اهللا فضل آقاي: به

 اداري امور: از

 تشویق نامه :موضوع

 

  

نظر به اینکه طبق گزارش کتبی سرپرست مربوطه و همچنین تائید مدیر تولید شما (آقاي فضل اله ناشري) در سال جاري 

جدیدي از پلوپز تک شعله و اجاق سه شعله کابین دار ابتکار جالب و قابل توجهی از خود نشان هاي در ساخت نمونه

اید، لذا به عنوان تشکر و قدردانی یک دستگاه اجاق گاز اید، و همچنین از نظر حضور و غیاب هم فرد با انضباطی بودهداده

د در آینده با همین روحیه عالی همکاري مفیدي با نمایشود، همچنین آرزو میپیک نیکی کامل به شما هدیه داده می

 شرکت داشته باشید.

                                                                       

 اداري امور                                                                                                    

 

 

 

 

 

 الھ فضل یآقا یکار نامھ قیتشو   
 لندریس رانیا کارخانھ در یناشر

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/sanad-tashvigh2-orig_orig.jpg
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 خراج از کار فضل اله ناشري بعلت اعتقاد به دیانت بهاییسند ا

  سیلندر ایران

 گازسوز وسائل و مایع گاز سیلندر فشار، تحت ظروف سازنده

PRESSURIZED CONTAINERS L. P. GAS CYLINDERS 

AND APPLIANCES 

 تعالی بسمه 

 د – 1268: شماره

 23/5/1361: تاریخ

 

 ناشري اهللا فضل آقاي

 بهائیت ضاله فرقه به وابسته که شرکت این کارکنان اخراج بر مبنی شرکتها و صنایع پاکسازي هیئت حکم به نظر محترماً

 .  شودمی داده خاتمه شرکت این در شما خدمت به 20/5/61 مورّخه از حکم این موجب به بدینوسیله باشند،می

  

 .فرماید هدایت راست راه به را همه خداوند اینکه آرزوي با 

 اداري امور                                                         

 :رونوشت 

 دائره تولید قسمت اجاقسازي جهت اطالع

 امور مالی جهت اطالع به پیوست نامه هیئت پاکسازي

 اقدامات الزمکارگزینی جهت اطالع و سایر 

  انتظامات جهت اطالع و اقدام در مورد کنترل تردد نامبرده

 بعلت یناشر الھ فضل کار از اخراج سند  
 ییبھا انتید بھ عتقاد

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/sanad-ekhraj-orig_orig.jpg
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 1308جهیزیه عروسی مربوط به سال 

صورت جهیزیه عروسی شایسته خانم محبوبی در زمان ازدواجش با ارباب آقا 

نکته جالب در این سند تاریخی این است که در آن زمان یعنی . احمد محبوبی

 .شدهنوز قیمت ها به خط سیاق نوشته می 1308حدود سال 

نوعی از خط و روش نگارش است که با آن اهل  سیاقی یا سیاقت یا خط سیاق

 .نوشتنددفتر و دیوان، اعداد، مقادیر و اوزان را می

 

 

 

 

  فروشتایید مبلغ خرید و  -سند ذمه 

 از. بپردازید اله نعمت آقا عمو به آقاي شمس اله یزدانی مبلغ هشت تومان از بابت پول گاو 

 شهره زهرا باغ ملک یک میکنم وکیل را فردوسی آقاي ضمنا. میشود ممکن وقت هر تا حال

 . کنید حساب ملک آن وجه در را تومان هشت این و بخرید شما آوردند، در قیمتی هر به را

 

 

 

 

 

 ۱۳۰۸ سال بھ مربوط یعروس ھیزیجھ    

 و دیخر مبلغ دییتا - ذمھ سند     
 فروش
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  سند رسید دریافت وجه در ازاي فروش یک گاو

در این سند نعمت اله یزدانی با فروش گاو خود مبلغی را از طریق آ شمس 

 .اله دریافت میکند

شکراله آمیرزا میخواستم مبلغ  شکراهللا شریفی از بابت پول گاو که بنده از

هشت تومان به واسط آ شمس اله یزدانی به اینجانب نعمت اله یزدانی 

 . رسید

 .نکته جالب در این سند مهر نعمت اله یزدانی و شمس اله یزدانی میباشد

 

  وجدانی به سید رضا جمالی براي فروش بعضی از امالك پدرشانوکالت نامه دو فرزند فضل اله 

در این وکالت نامه، ماشااله وجدانی و فتح 

اله وجدانی به سید رضا جمالی وکالت 

دهند تا نسبت به فروش بعضی از امالك می

پدرشان جناب فضل اله وجدانی که از نظر 

جسمانی در آن زمان چندان حال مساعدي 

نداشت، اقدام نماید تا بدینوسیله آقا سید 

و  رضا جمالی قرض هاي پدر را پرداخته

 حاجیه مادرشان  به مابقی مبلغ را نیز 

 ...هدبد  خانم

 

 

 گاو کی فروش یازا در وجھ افتیدر دیرس سند   

 یجمال رضا دیس بھ یوجدان الھ فضل فرزند دو نامھ وکالت   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2123973974_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1430950978_orig.jpg
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 یزدانی اله شمس شناسنامهتصویر 

 .این سند شناسنامه شمس اله یزدانی را نشان میدهد

نکته جالب در این شناسنامه، قید شدن مذهب افراد در 

شناسنامه می باشد که در این سند، در قسمت مذهب، مذهب 

 .قید شده است» بهایی« شمس اله یزدانی 

 

 

 

 

 

 تقسیم نامه اموال حاج خلیل به سه پسر خود

 روز در او چون ولی شود حاجی تا نرفت مکه به هیچگاه خلیل محمد

 این در. نامیدندمی خلیل حاجی را او رسوم طبق شد متولد قدیر عید

  خود پسر سه بین را خود دارایی و اموال خلیل حاجی سند

 حائز و جالب نکته. میکند تقسیم اله رحمت و اله شمس عبدالحسین،

 است خلیل محمد زیستی ساده  اموال، نامه تقسیم این در اهمیت

 ...باشد می مشهود او هاي دارایی از که

 

 

 

  

 یزدانی الھ شمس شناسنامھ ریتصو   

 خود پسر سھ بھ لیخل حاج اموال نامھ میتقس   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/917619901_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/630232367_orig.jpg
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 نمونه برگ داد و سند در زمان قدیم

 و  خلیل محمد  دارد 1322 سال در  در ستد و داد یک از نشان که سند این در

 عنوان به آنها پسر یزدانی اله شمس و  فروشنده عنوان به سو یک در نبات عمه

 .باشند می معامله دیگر طرف در خریدار

  .میباشد سند بروي طرفین انگشت اثر سند این در جالب نکات از یکی

  

 

 عریضه هاي مجلس

 جاسب بهاییان به مربوط جاسب تاریخی هاي عریضه برخی

 

 میقد زمان در سند و داد برگ نمونھ    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/img-20161012-112959_6_orig.jpg
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شهید کیست؟ تعریف شهید چیست؟ شهید واقعی کیست؟ تفاوت بین شهداء 

 بهایی و بقیه کسانی که به اسم شهید خوانده میشوند چیست؟

 قسمت اول نوشته دکتر شاپور راسخ

چنانکه در فرهنگ هاي لغت آمده شهادت به دو معنی بکار رفته: 

 که در جلد اول پیام آسمانی گواهی دادن و کشته شدن در راه خدا

 نصوص به صفحه شش) 1988 نوامبر( کرده نشر بهایی پیام نشریه

 جمال از نقل جمله از. یافته اختصاص شهادت مورد در مبارکه

شهادت در سبیل محبوب از افضل " :که است شده مبارك

ولکن اگر خود واقع " :میفرمایند اضافه ولی "االعمال محسوب

به زبان دیگر نباید فرد مؤمن خود را تعمداً به کشتن دهد ولی اگر اعداء قصد جان احباء را کردند "شود محبوب است

 شرط "بکمال رضا به مشهد فداء در سبیل دوست یکتا توجه نمایند "اینان باید چنان که آن حضرت فرموده اند

 تاریخ و "ابدا از ظلم ظالمان و سطوت طاغیان محزون نشود تا چه رسد به خوف و اضطراب"مؤمن فرد که است

 و اند آورده روي فدا میدان به سرور با بلکه اب،اضطر و خوف ادنی بدون بهایی شهداي چطور که است داده نشان بهایی امر

 کشتن به تن سیاسی مقاصد براي که است نفوسی با مقایسه در بهایی شهداي امتیاز وجوه از یکی جمله از خصیصه این

  .اندداده

دو معنی که در آغاز براي کلمه شهادت قائل شدیم بهم ارتباط دارند زیرا شهید با عمل خود به حقیقت آیینی که به آن 

 شهادت میدانند الهی امر حقانیت شواهد و دالیل از را رضا و سرور با شهادت قبول این گرویده گواهی میدهد و محققان، 

سبب ارتفاع و اعالي امر " و هم "به مقامات قرب الهی استعلت وصول شهیدان " هم مبارکه نصوص طبق بر

چون در سبیل جانان "و ضمنا شهیدان سرمشق فداکاري هستند و بفرموده حضرت عبد البهاء خون شهیدان "الهی

 است این "مسفوح و مسفوك شود سایل گردد و جاري شود و این سیالن و جوالن الی االبد در قلوب باقی ماند

 ۱۳۵۷پس از سال  یبھائ انتید یاز شھدا یبرخ   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B1.pdf
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B1.pdf
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1357_orig.png
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  .اند خوانده "سرور عاشقان و ساالر مشتاقان" را شهیدان که

هر پرنده " عبدالبهاء حضرت فرموده به و نیستند شهادت واالي مقام الیق نفوس همه که میاید بر مبارکه نصوص از

 از بعضی که داد نشان ایران اخیر وقایع که چنان "سزاوار این جانفشانی نه و هر جنبنده لیاقت این قربانی نیست

شهیدان راه بهاء اعظم " به مقام شهادت فایز شدند. بفرموده حضرت عبد البهاء نفوس ترین شریف و ترین ممتاز

 اهداف مانند هدفی براي کس هر که گفت تواننمی لذا "مقربین درگاه کبریا و نجوم ساطعه اعلی افق ایمانند

  .است کلمه حقیقی معناي به شهید مصداق لزوماً داد جان شخصی مقاصد یا سیاسی

هللا توقیعی دارند که همه فتوحات و انتصارات این امر مبارك را به ریختن خون هاي پاك شهیدان ایران ا امر ولی حضرت

 انسانی عالم دارند. احباء ایران با فداکاري و جانفشانی خود ثابت کردند که اهداف این امر مبارك چون وحدتمنسوب می

 نی هم کمال اهمیت را دارد.جانفشا هدف عظمت و شرافت پس است الحصول قطعی عمومی صلح و

شهادت احباء از مقوله خود نمایی نبود بلکه نشان میداد که این جامعه قادر است چنین اهداف بلندي را ممکن الحصول 

  کند.

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

سبحانه سبحانه از او میطلبیم عباد خود را مؤید فرماید بر دو  " ابن اصدق میفرمایند: جناب به خطاب لوحی  در

امر بزرگ بعد از عرفان ذات مقدس و استقامت بر آن: عبراتی که از خشیۀاهللا نازل شود، قطرات دمی که در 

بوده و هست و چون ثانی نهی شد ثالثی بر مقامش سبیلش بر خاك ریزد . این دو امر الزال لدي العرش مقبول 

  "نشست و آن انفاق عمر است در سبیل شناسایی او، بشناسد و بشناساند.

 من بعد از شهادت جناب بدیع علیه" این که فرموده اند ثانی نهی شد بدین معنی است که بفرموده خود آن حضرت،

 به ازه ندادند که نفوس خود طالب شهادت شوند و بجاي آن،یعنی اج "فرمودند امر بحکمت را کل ابهاه، بهاء کل

 و حکمت به حق ذکر یا است تر محبوب جان انفاق اهللا محبت در که بود کرده سؤال مبارك حضور از که اهللا امر ایادي

امر اهللا باید امثال آنجناب بکمال حکمت به تبلیغ " که کردند اضافه و "لعمر اهللا ان الثانی لخیر" فرمودند بیان،

لیغ امراهللا جانشین انفاق جان شد و از همین جهت بود که حضرت بهاءاهللا به ایادي خود جناب تب پس "مشغول باشند

 مرحمت را شهید ابن اصدق بعلت خدمات مشعشع تبلیغی او و پدر بزرگوارش جناب اسم اهللا االصدق، لقب شهید ابن
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شود. و به این ترتیب بعد از عرفان و می مبرهن و روشن اهللامر مبلغان واالي مرتبت و مقام جا همین از و فرمودند

  ساندن امر الهی به دیگر نفوس است.استقامت ، اعظم اعمال شنا

 فدا از و کندمی فشانی جان واال هدفی براي شهید نیست شهید داد فدا بدست را خود جان که کس هر که ان کالم حاصل

اند (در لوح خطاب به جناب زین ت مراتب متعدد قائل شدهشهاد براي اهللا بهاء حضرت. نمایدمی استقبال سرور و شوق با

 اکتفا عمده مفاهیم و مراتب از برخی به مقاله این در ما و) 13-12ص مختوم، رحیق المقربین مندرج در جلد دوم

    .کردیم

 راسخ شاپور دکتر                                                                                               

   

 معنی کلمات دشوار:

 عبرات: اشکها،

 لخیر: بهتر است،

 لدي العرش: در برابر عرش الهی،

 آمده. خشیۀ اهللا: ترس از خدا که در امر مبارك به معنی کمال احترام به فرمان الهی و پیروي بی چون و چرا از آن

 

 دکتر پرویز روحانیقسمت دوم نوشته 

 میشود شهادت افقی پاك، بلند، متعالی و براستی روحانی است. این مقام ممکن است با مرگ تن همراه باشد و یا نه. 

یاران الهی باید در  "  که آوریم بیاد. نیفتد اتّفاق تن فداي او براي هرگز و بماند شهادت افق در عمر همهء در کسی

و "(شهید راه حقیقت) باشند یعنی جمیع شئون خود را فداي حضرت رحمان نمایند.جمیع احیان ذبیح الهی 

 که است ممکن هنگامی تنها حالت این. بمیرید تن در آنکه از پیش بمیرید یعنی "موتوا قبل اَن تَموتوا"نیز یار آریم:

 .یابد جاودانی حیات محبوب در تا برسد اللّه فی فناي به و بپیماید را سلوك وادیهاي حق، عرفان راه در فرد

 از درجات کمترین به هرگز و شود کشته جمعی همهمهء و شورش یا و سیاسی مبارزهء یک در بتصادف فردي آنکه بسا و 
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 بعالم خدمت و حقّ راه در که باشد انسان جان و دل آرزوي سو یک از بایستی بلند رتبهء این. نرسد شهادت بلند مراتب

گار مهربان هم آنرا بپذیرد. یاد آوریم که، در همه ادوار تاریخ، قربانیِ پرورد محبوب، دیگرطلعت سوي از و شود فدا انسانی

مؤمنان باید مورد پسند خـداوند واقع میشد. براي نمونه در کتاب مقدّس بارها بداستانی از قربانی برمیخوریم که تجلّی 

 میکرد.کردگار، بصورت آتش، حیوان قربانی را میپذیرفت و یا رد 

نخستین داستان قربانی را بیاد آریم و از خود بپرسیم که چرا قربانی هابیل مقبول درگاهِ محبوب شد و ازانِ قابیل مردود 

 قرآن در  گشت. هابیل مرد خـدا و فدائی راه راستی بود و قابیل اسیر خشم و نفرت و حسد یعنی نفس پست خویشتن.

. نهند گردن حضرتش پیامبري به آنها پذیرفت، آنرا خـدا اگر و کند تقدیم ربانیق که خواستند اکرم رسول از منکران هم

ا پاك کند، از بستگیهاي جهان خاك آزاد شود، دل در گرو محبّت محبوب گذارد، ر نفس کوشش و طلب با بایستی انسان

ور گردد، از همه عالم خاك به شناسائی مظهر کلّی او فائز شود، به توحید راستین حقیقت برسد، در وادي حیرت غوطه 

بی نیاز شود تا در جمال و جالل معشوق ازلی فانی گشته، در خود بمیرد تا در بهاءِ کردگاري باقی شود. این مقام شهادت 

است، چه با مرگ تن همراه باشد و چه نباشد. طیِّ این مراحل در عرفان، گاهی سالها صبر و شکیب طلبد و گاهی، بعنایت 

، سالک را بمقام قرب و برتبهء بلند شهادت و بقا در جالل "یک نفس" یا و "هفت نَفَس" و حتّا "قدمهفت " الهی در

محبوب رساند. اکنون باید دید که مقام قربیّت کدام است و چگونه انسان را به آن راه است. باین بیان از مرکز عهد بهـاء، 

است. قربیّت الهیّه به بشارات روح است. مالحظه نمائید  قربیّت الهیّه به صفاي قلب" طلعت عبدالبهاء بیاندیشیم:

که آئینه چون پاك و از آالیش آزاد است به آفتاب نزدیک است ولو صدهزار ملیون مسافت در میان است، 

بمجرّد صفا و لطافت، آفتاب دران مرآت بتابد. همینطور قلوب چون صاف و لطیف شود به خـدا نزدیک گردد و 

 اللّه ملکوت در دخول  ...قربیّت الهیّه به توجّه الی اللّه است. قربیّت الهیّه به" "بتابد.شمس حقیقت دراو 

ه به خدمت عالم انسانی است. قربیّت الهیّه به محبّت بشر است. قربیّت الهیّه به اتّفاق و اتّحاد الهیّ قربیّت. است

ن است. قربیّت الهیّه به تحرّي حقیقت است. جمیع امم و ادیان است. قربیّت الهیّه به مهربانی به جمیع انسا

قربیّت الهیّه به تحصیل علوم و فضائل است. قربیّت الهیّه به خدمت صلح عمومی است. قربیّت الهیّه به تنزیه و 

 "تقدیس است. و قربیّت الهیّه به انفاق جان و مال و عزّت و منصب است.

 و حقیقت راه شهداءِ  برخی داستان بر مروري شهید، واالي ارزش و شهادت راستین جوهر به تمام آگاهی به رسیدن براي 
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بغایت راه گشاست. سرخیل شهداء و مایهء نجات جهان و جهانیان و  آفرینش صدف در انسانی گوهر بلوغ و رشد فدائیان

 رد حضرت آن. است "طلعت باب" قربانی بزرگ شمس حقیقت در راه استقرار ملکوت عدل و عشق در عالم خاکی،

یا بقیّۀاللّه! قَد " :فرمود شهادت و فدا آرزوي اعالیش قلم اثر نخستین در و ما جهان بر جمالش پرتو اوّلین تابش آستانهء

بِاللّهِ العلیِّ مُعتصماً قَدیماً ’ فَدَیتُ بکلّی لَکَ و رَضِیتُ السّبَّ فی سَبیلِکَ و ما تَمَنَّیتُ الّاالقتل فی مَحبّتِکَ و کَفی

ی در ناسزائ و ناساز هر به. توام فداي خود هستیِ بتمام براستی،! بقیّۀاللّه اي: میفرمایند "بِاللّهِ شاهداً و وَکیال’ و کَفی

راهت خشنودم و جز کشته شدن در عشق و محبّتت آرزوئی ندارم. و خداوند متعال مرا پناه و شاهد و گواه است. و این 

ل حبس و درد و رنج، با شکوهی بزرگ، براستی بعنوان برترین افتخار آرزوي دائمی دل و جانش پس از شش سال تحمّ 

 همه جهانهاي نور و غرور، تحقّق یافت.

و سلطان وفاء، مخزن تسلیم و رضاء، محبوب من فی االنشاء بهـاءاللّه، پس از طلوع شمس باب، هر آن از پنجاه سال ماندهء 

هر بال را بجان خرید تا جانهاي بندگان از بند و ستم برهند. زندانی  زندگی عنصري را در حالت قربانی و فدا سپري فرمود.

ه راحت و آزادي رسند. پیوسته در حالی زیست که گویا شمشیري در باالي ب انسانها تا داشت روا بخویشتن را سرگونی  و

راه خـدا و نجات  سر مبارکش بموئی بسته آویزان است و هر آن ممکن است فرود آید. حضرتش همواره آرزوي فدا در

این عبد در کمال رضا، جان بر کف، حاضرم که شاید از عنایت الهی و " بندگان محبوب یکتا داشت. میفرمایند:

فضل سبحانی، این حرف مذکور مشهور در سبیل نقطه و کلمهء علیا فدا شود و جان دربازد. و اگر این خیال 

 >ایقان کتاب< "این بلد (بغداد) توقّف نمی نمودم.نبود، فَوَالّذي نَطَقَ الرّوحُ بامرِه، آنی در 

...در این ایّام رائحهء حسدي وزیده که، قسم " :میسازد عیان را حضرت آن بر وارده بالیاي برخی مبارك بیان این و

بمربّی وجود از غیب و شهود، که از اوّل بناي وجود عالم، با اینکه آن را اّولی نه، تا حال چنین غلّ و حسد و 

غضائی ظاهر نشده و نخواهد شد. چنانچه جمعی که رائحهء انصاف را نشنیده اند رایات نفاق برافراخته اند و بر ب

مخالفت این عبد اتّفاق نموده اند. از هر جهتی رمحی(سنانی) آشکار و از هر سمتی تیري طیّار. با اینکه با 

سی مصاحبی بودم در نهایت مهربان، و رفیقی احدي در امري افتخار ننمودم و بنفسی برتري نجستم. مع هر نف

بغایت بردبار و رایگان. با فقراء مثل فقراء بودم و با علماء و عظماء، در کمال تسلیم و رضا. فَوَاللّهِ الّذي ال اله الّا 

ز احبّاء هو (سوگند بخـداي یکتا) با آنهمه ابتالء و بأساء و ضرّاء که از اعداء و اولی الکتاب وارد شد نزد آنچه ا
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 >ایقان مبارك< "وارد شد معدوم صرف است و مفقود بحت.

این سراج را امید چنان است که در زجاجهء الهی مشتعل " :بیابیم بیان این از را، وجود ساذج آن روحی حاالت

گردد و در مشکاة معنوي برافروزد زیرا گردنی که بعشق الهی بلند شد البتّه بشمشیر افتد. و سري که بحبّ 

   >هفت وادي< "برافراخت البتّه بباد رود و قلبی که بذکر محبوب پیوست البتّه پرخون گردد.

و اگر مخالف حکم کتاب نمی بود، " ا را در آن جمال بیمثال در این کالم مشاهده کنیم:رض و تسلیم بلند میزان و

ردم و دستش بر چشم میمالیدم. البتّه قاتل خود را از مال خود قسمت میدادم و ارث می بخشیدم و منّتش میب

 >چهار وادي<"ولیکن چه کنم نه مال دارم نه سلطان قضا چنین امضا فرموده!

 قد. اُذُنٌ سَمِعَت ال و عینٌ رَأَت ال ما اللّه سبیلِ فی رَأیتُ قد! ملک یا" و در این خطاب به شاه ایران تفکّر نمائیم:

 و نَزَلَت البالیا مِنَ کَم. الرّاحۀ ضِحضاحُ وَاصفَرَّ السّالمۀ ضَحضاحُ نَضَبَ قد. المَخارف عَلَیَّ  ضاقَ و المَعارف اَنکَرَنیَ

مشی مُقبالً عَلَی العزیزِ الوهّاب و عَن وَرائی تَنسابُ الحُباب. قدِ استَهَلّ مَدمَعی اِلی اَن بُلَّ اَ. تنزِلُ سَوفَ مِنها کَم

یَشتاقُ الرِّماح فی حُبّ مَواله، و ما مَرَرتُ عَلی شجرٍ الّا وقد خاطَبَهُ مَضجَعی! و لَیسَ حُزنی لِنَفسی! تَاللّهِ رَأسی 

فُؤادي یا لیتَ قُطِعتَ الِسمی و صُلِبَ عَلیک جَسدي فی سبیلِ ربّی، بَل بِما اَرَي النّاسَ فی سَکرَتِهم یَعمَهون و ال 

آنچه را چشمی ندیده و گوشی  اي پادشاه! من در راه خـدا دیده ام":میفرمایند >سلطان لوح< "یَعرفون!

نشنیده است. سرشناسان قوم مرا انکار نمودند و گشادگیهاي جهان بر من تنگ گشته. چشمهء سالمت 

خشکیده و دشت و دمن سبزِ راحت زردي گرفته. چه میزان بالیا بر من وارد شده و چقدر وارد خواهد شد. 

 اشک از بسترم. است خزیدن در) ستم( افعیِ من پی از  باراده و بسوي خداوند عزیز وهّاب راهیَم، درحالیکه

که بندگان خـدا را در مستی گمراهی  آنست غم از بلکه -نیست خودم نفس غم در این و! است خیس دیدگانم

مشاهده میکنم و در غفلت و نادانی می بینم. به کردگار یکتا سوگند که سَرِ من در محبّت محبوب مشتاق نیزه 

و سنان است. بهر درختی میگذرم بزبان حال به آن میگویم: کاش بریده میشدي و مرا در راه عشق موالیم بر 

 "تو بصلیب میکشیدند.

درك کاملتر از قربانی بزرگِ خـدا در راه نجات انسان، به این بیان محبوب بی همتا، خطاب به جمال قدم بهاءاللّه  براي و 
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مِن جَبَروتِ البقاء، اَنِ استَمِع ما یَنطِقُ ’ قَد سَمِعنا ندائَکَ االَحلی’! اَن یا قلمَ االعلی”  نگاه کرده، دران بیاندیشیم: 

لومَ العالمین. لَو لَاالبُرودة کیفَ تَظهَرُ حرارتُ بیانِک یا مُبیَّن العالمین! ولو لَا البلیّۀ کیفَ بهِ لِسانُ الکبریاء یا مظ

’ اَشرَقَت شمسُ اصطِباركَ یا شعاعَ العالمین! ال تَجزَع مِنَ االشرار، قد خُلِقتَ لِالصطبار یا صبرَ العالمین! ما اَحلی

فاق واشتیاقَکَ باللّه یا عشقَ العالمین! بِکَ ارتَفَعَ عَلَمُ االستقالل عَلی اِشراقَکَ مِن افقِ المیثاق بینَ اهلِ النّ

اَعلَی الجِبال و تَمَوّجَ بحرُ االفضال یا وَلَهَ العالمین! بِوَحدتِکَ اَشرَقَت شمسُ التّوحید و بِغُربتِکَ زُیّنَ وطنُ 

 قمیصَ العزّةِ والبلیّۀَ طرازَ هیکلِکَ یا فخرَالعالمین! تَرَي التجرید، اَنِ اصطَبِر یا غریبَ العالمین! قَد جَعَلناَ الذّلّۀَ

یا  القلوبَ مُلِئَت مِنَ البَغضاء و لَکَ االِغضاء یا ستّارَ العالمین! اِذا رأیتَ سیفاً، اَن اَقبِل! اذا طارَ سَهمٌ اَنِ استَقبِل!

اي بهاءاللّه! نداي شیرینت را از جبروت "یفرماید: کردگار بزرگ به مظهر رحمانیّت خود م >احتراق لوح< "فِداءَالعالمین!

بقا شنیدیم. بشنو آنچه رازبان سلطان کبریاء میفرماید. اي مظلوم عالمها! اگر سرما نمیبود، حرارت بیان تو چگونه آشکار 

ن ننال، تو از براي میشد؟ اي مبیّن عالمها! و اگر بال نمیبود، چگونه خورشید شکیبائی تو میدرخشید؟ اي نور عالمها! از بدا

صبر و شکیب (و تحمّل) آفریده شدي. اي (جوهر) صبر در عالمها! چه شیرین است رخشیدنت از افق عهد و پیمان در 

میان دو رویان. و شوق و ذوقت بخـداي منّان. اي عشق عالمها! بسبب تو علم استقالل (آزادي) بر بلندترین قلّه ها افراخته 

موج آمد. اي شور و ولَه عالمها! به یکتائی تو مهر توحید تابید و بموجب غُربتت سرزمین یکتائی شد و دریاي فضل الهی به 

 اي. ایم ساخته پیکرت زیور را بال و ایم داده قرار عزّت پوشش را ذلّت ما زینت گشت. صبر و تحمّل دار اي غریب عالمها! 

از براي چشم پوشی (و بخشایش) آمده اي. اي عیب پوش عالمها! ا می بینی که پر از کینه است و تو ر دلها! عالمها افتخار

 "چون شمشیري را بینی، به آن روي آر. و چون تیري (بسویت) پران دیدي، ازان استقبال کن. اي فدائی عالمها!

گواهی  کتابها از داستانهاي شهداء در روزگاران ادیان دیگر در دسترس است که هر داستان رتبهء بلند شهادت و شهید را

 آشکار است. اگر آن سو روم این مقاله کتابی بزرگ خواهد شد.

هزاران عاشق دلداده در این یکصد و هفتاد سال بنام بابی و بهائی رقص کنان و پاي کوبان در میدان قربانی، فداي عالم 

ن شهداء گاه یک یک و گاه انسانی شده و میشوند. اینان بارها دژخیمان را دعا فرمودند و کامشان را شیرین نمودند. آی

دسته دسته، با شوق و اشتیاق شهادت را در سبیل دوست و بندگانش بجان و دل پذیرفتند. دکتر سیروس روشنی، یکی از 

 هشت نفر اعضاء محفل ملّی دوّم که در ابتداي انقالب اسالمی ایران شهید شد، چه خوب سروده است:
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 ایم دسته دسته بال، گلفروش دست در                 گهِ نثــار’ در گلسِتـان موطن ابهــــی

داستان هر یک از این شهداء، سرشت این افق بلند و متعالی را بروشنی آشکار میسازد. تردیدي نیست که هر زمان 

شهادت روئی دارد و بوئی. در این عهد شهادت در امر بهائی به خدمت بجهان انسانی و با صرف وقت، مال، فن، دانش و 

یروست. هزاران هزار بهائی در وطن و در غربت در راه محبوب عالم و بندگانش هم اکنون در حال و حالت شهادتند. ن

 خـدایشان توفیق دهد.

هادند و از ن قِدَم جمالِ راه در قَدَم جهان زنان و مردان بسیاري که آفرید انقالبی انسان جهان در انوار عصر این طلوع 

آرامش و نه با خشونت در برابر ستم و ستمگران برخیزند و با قربانی جان خویش ملّتی را از یوغ  حضرتشان آموختند که به

استعمار و استثمار آزاد سازند. مبارزات گاندي شاگرد مکتب بهائی و مندال ناجی آفریقاي جنوبی دو نمونه از مجاهدت 

دورانند. دوستان و خوانندگان گرامی را با تقدیم این  راستین است و ایندو شاهدانی از هزاران شهیدان غیر بهائی در این

   :میسپارم بزرگ پروردگار به >قطره<قطعه از کتاب 

 شیراز) بانوان( اخیر شهداي
 

 کن شیـراز سوي دل روي بتــا
 نکـ پـرواز روح، پـر و ببــال                    

 به قربانـگه جـــانفشـــانان گـذر
 گـذر یزدان عشّـاق محـراب به                    

 پاك گلهـاي چـو دخترانی ببین
 تابناك مه چـو رویهـائی ببین                    

  سـرشت بهشتـی حـوریان ببین
 بهشـت بـاغ قــدّان ســرو ببین                   

 عشـق را ره رهــــــروان ببین
 را عشق شـه والهــــــــان ببین                    

  جـــان سلطـان شاهبــازان همه
 روان پاکــــی پاکـــرویان همه                   

 دربهار چوگل شادوخندان همه
 رهسپــار قتلگـــه، جـانـب همه                   

 نیــــاز در خـدا بهــاءِ  با یکـــی
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 نماز در بهــاء خـداي با یکـــی                  
  من یزدان پاك اي" گوید یکـی

 من جــان و دیده و سـر فـدایت                  
 ام پرورده نـالـه بـا که را دلــی

 ام آورده بقـــربـانـــی بــرایـت                   
 مران خود رحمـت در از مــرا

 الل شهــادت نشانجــ بعــرش                  
 که تا خـون افسـرده ام در دمی

 شبـنمی وفــا درخـت بـر شـود                   
 پاك دلهـــاي خونهــاي بهمراه

 "خاك ز زیبـا ازهــار برویـانـد                   
  سیمبر دختري نوجوان یکـــی

 بسر، نگشته بهـــارش هفده کـه                 
  صان وپرپرزنانرق چوپروانه

 شــادمـان اجـل، دار سوي رود                 
 بنــاز بخنـدد و طنـــاب ببوسد

 !نیــاز بی بخشندهء پاك اي که                  
  بهـــــاء شاه عشق با که ازاندم

 آشنا، شد سینه و دل را،"مُنــا"                 
 کرد سـاز نـدا جوانـی در دلش

 :کرد آغــاز نغمه تنش و روان                  
 بهاست پاکان دلهاي محبوب که

 بهاست یزدان نور المکان، شهِ                  

      روحانی پرویز دکتر                                                                                       
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 شهداي بهایی جاسب

 جاسبی جعفر مال ) 1        

  درویش حسنعلی حاجی ) 2        

 پرویز صادقی  )3        

 زمانی محمد علی  )4        

 امینی نصراهللا  )5        

 فردوسی اهللا فتح  )6        

 فروغی پرویز  )7        

 وسقونقان از جاسبی العابدین زین میر آقا  )8        

 .اندشدهافرادي که سرنوشت آنها مشخص نیست و یا بر اثر سانحه مربوط به امر کشته 
 جمالی جمال سید ) 1        

 جمالی علی سید ) 2        

 ناصري علی محمد اول همسر خانم معصومه ) 3        

 سید مسعود مسعودي  )4        

 نصراللهی الدین صدر سید )5        

 وجدانی شکراهللا )6        

 نصراللهی عباس سید همسر نصراللهی، یداهللا آقا مادر صدرالدین عروس نساء سیده) 7        

 خون صاف من ادیص نیا ختیگفت من آن آهوم کز ناف من                               ر

 استخوان يخونم از برا ختیر                             لبانیکه زخم پ یلیمن آن پ يا

 که نخسپد خون من نداندیمادون من                                 م یکشتستم پ آنکه

 )يکه نخسپد خون من (مولو نداندیم                                  
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 جاسبی جعفر مال

مال جعفر از اهل جاسب کاشان از علما و وعاظ و از مومنین دوره بیان و پسر خاله حاجی مال محمد مجتهد بن حاجی مال 

 اکنون شهد  مجتمع انام باالي منبر بصراحت جنین گفت که حسیناحمد فاضل نراقی بود و در روز عاشوراي محرم در 

زد مجتهد مذکور از وي شکایت نوشتند و مجتهد ویرا به کاشان ن و بشوریدند مردم و است مشهود و حی و نموده رجعت

نیز بر منبر رفت طلبید و فرمان داد بعد از فراغ از صالت به جماعت بر منبر آمده اظهار برائت از این عقیدت نماید و او 

ولی صریح تر از آنچه در روز عاشورا گفت پرده برداشته تبلیغ امر ابدع ابهی نمود الجرم مال محمد حکم داد ویرا از منبر 

پایین کشیدند و دست بسته تسلیم حکومت نمودند و حکمران ویرا حبس کرد آنگاه به طهران فرستاد و مال جعفر در 

 طهران به شهادت رسید.

 19و  18ه از کتاب مصابیح هدایت صفحه برگرفت

 

 شیخ محمد جعفر بن میرزا اسماعیل کروکانی جاسبی قمی

حضر علما و م از و آمد اصفهان به تحصیل براي او. ماهر فقیه و فاضل عالم ایشان همان مال جعفر جاسبی شهید است

مجتهدین بزرگ این شهر همچون حاج محمد ابراهیم کلباسی و حاج سید محمد باقرحجه االسالم شفتی بهره برد. او در 

) و در همان سال 284و283ص1مناسک حج استادش سید حجه االسالم (بیان المفاخر ج«نسخه اي از کتاب  1254سال 

 یگرش حاجی کلباسی را کتابت کرده است. نوشته استاد د» نسخه اي از کتاب منهاج الهدایه

 )284ص10(فهرست دست نوشت هاي ایران ج
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 هیکواکب الدر تیبه روا یمال جعفر جاسب

جاسب نیز یکی از قراي ییالقیه بین قم و کاشان است و در دو فرسنگی نراق، قصبه معتبري است که در ابتداي امر 

 صاحب احمد مال الحاج هو و  آنها از فامیل مرحوم فاضل نراقی بودند. جماعت بسیاري در آنجا اقبال نمودند و چند نفر

از آنها موسوم به آقا کمال بود و اکثري از آنها بعد از ایمان و اقبال  یکی و اند بوده کمال و فضل اهل از که التالیفات

معرض تعرضات علماء و باالخص ریاست مداران فامیل خویش گشتند اما مال جعفر جاسبی در اوایل به سمت 

منبر کناره شریعتمداري در جاسب مقیم و طرف رجوعات مردم بود چون اقبال به این امر نمود به اختیار خود از مسجد و 

گرفت و از تصرف در عقد و ایقاعات شرعیه دست کشیده دامن فراچید و بساط ریاست مآبی را برچید. اهالی اصرار نمودند 

که بر هر عقیده باشید ما شما را میپذیریم و کار به عقیده باطنی شما نداریم، تنها این تمنا را داریم که پا از محراب 

ید تا آنکه در یکی از ایام عاشوراء بر او شوریدند و اصرار را از حد گذرانیدند که امروز از شما نکشید و دست از منبر بر ندار

دست بر نداریم تا شما را از خانه بر آییم و بر منبر بگماریم. چون دید دست از او نمی کشند بر منبر برآمد و بجاي حدیث 

ار نمود که اگر بقول من معتمدید بشما میگویم که ایام گریه و و موعظه، مرثیه و روضه، زبان تبلیغ گشود و در خاتمه اظه

 .سوز و گداز گذشت و هنگام شادي و فرح رسید زیرا ایام ظهور است و هنگام شوق و شور

 

 )رباعی(

 سپري شد غم فصل و عزاء ایام که                         اي مرثیه خوان بس است این نوحه گري

 دمید خنده از کبک دري و صبح شد                              مرغ سحرشب رفت و گذشت ناله از 

 

پس باید مجلس ماتم را به محافل سرور مبدل سازید و به خدمت جمهور پردازید تا عالم امکان قمیص جدید پوشد و به 

الّا هر طریقی را میخواهید بگیرید رنگ دیگر در آید. مالها هدر نرود و اوقات بی ثمر نگذرد اگر عقیده مرا بپذیرید اینست و 

 .و بزارید و بگرئید. هذا فراق بینی و بینکم

 

چون مردم از زبان او این سخنان را شنیدند بی نهایت متحیر گردیدند و او را دیوانه و مسحور خواندند و کلمات او را کفر و 

دست از دست بوسی کشیدند و قصه او را در خودشان را کافر و کفور شمردند و بکلی از او مأیوس شده با هزار افسوس 
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 .اطراف مشهور و نزد علماي کاشان مذکور داشتند

پس از چندي ویرا به کاشان عبور افتاد و د رمحضر علماء حضور یافت و چون سخن از عقاید بدیعه به میان آمد او برکنار 

را ملزم و مفحم ساخت و چون تمام طرق و سبل  نشد و عقیده را انکار نفرمود بلکه در مقام اثبات برآمد و هیئت علمیه

انتقاد و ایرادشان را مسدود نمود، به مباهله تکلیف فرمود و آن هیئت مساهله کردند و از راه مجادله ویرا گفتند که اگر 

م و راست میگویی دست خود را از میان آتش فرو ببر و آتش تو را نیازارد و نسوزاند تا بر صحت عقیده تو اعتراف کنی

انصاف دهیم. مال جعفر با حالتی بر افروخته از خشم پاسخ داد که شأن آتش سوزندگیست و هرگز دلیل حقیت مظهر 

 .الهیه نبوده که آثار خدا داده را از اشیاء بردارند و در حرارت آتش تصرف نمایند

خود گذارم و دست به آتش فرو برم  اما من با دانستن این مطلب اگر مایل باشید براي اظهار یقین خود سوزش آتش را بر

تا بدانید که بر یقین خود حازمم و از هیچ بالیی رو گردان نیستم. از شما هر کس بر بطالن این امر و صحت عقیده خود 

 .یقین دارد این مقدار از زحمت را به خود گذارد و دست بر آتش نهد

سوزان را بر گرفت و چندان در دست خود فشرد که خونابه این را بگفت و دست در منقل آتش فرو برده و مشتی از آتش  

از دست او جاري گشت. حاضرین را دهشتی غریب دست داد و احدي بمثل کار او را اتیان ننموده همی گفتند که راست 

 .گفته اند که سید باب چنان مردم را مسحور سازد که دست از جان بردارند و هستی خود را بچیزي نشمارند

فر با دستی مجروح و قلبی مقرون از آن مجمع بیرون شد و با آنکه حالش دگرگون بود خنده را از لب خویش پس مالجع

رسید قصه خود را باز میگفت و بر علماء طعن میزد که در هر مقام و با هر برهان الزام آوردند. اما دور نمیکرد و بهر جا می

رکان علماء فکند. جمعی دیگر پس از چند روز فراهم کردند و مشورت این مسئله ولوله به جان عوام افکند و زلزله به ا

نمودند که با چنین آدم متهور جسور چه باید کرد. اگر او را با این قوت قلب مهلت دهیم ما را همی توهین کند و خود را 

م است. پس حکومت صاحب دلیل مبین و برهان متین شمرد و هرکس را بفریبد. لهذا اعدام او الزم و اهالك وي متحت

شرع و عرف باهم همدست شدند و باطراف سپردند که مال جعفر را با نشانه جراحت دست نگذارند بدر رود و باالخره او را 

گرفتند و با آب شمشیر تالفی آن آتش را نمودند و بوضعی شهیدش کردند که عبرت الناظرین شد. چه که مردم بر او 

 .بالیدمینالیدند و او بر خود می
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 شهادت مال جعفر جاسبی به روایت ظهور الحق 

مال جعفر از اهل جاسب کاشان، از علما و وعاظ و از مؤمنین دوره بیان و پسر خاله حاجی مالمحمد مجتهد ابن حاجی مال 

احمد فاضل نراقی بود و در روز عاشوراي محرم در مجمع انام باالي منبر بصراحت چنین کفت که حسن شهید اکنون 

نموده و حیّ و مشهود است. مردم بشوریدند و نزد مجتهد مذکور از وي شکایت نوشتند و مجتهد او را کاشان  رجعت

طلبید و فرمان داد. بعد از فراق از صلوة جماعت بر منبر آمده اظهار برائت از این عقیدت نماید و او نیز بر منبر رفت ولی 

تبلیغ امر ابدع الهی نموده الجرم مال محمد حکم داد وي را از منبر به  صریحتر از آنچه در روز عاشورا گفت پرده برداشته

 در جعفر مال و پایین کشیدند و دست بسته تسلیم حکومت نمودند و حکمران وي را حبس کرد. آنگاه به طهران فرستاد

 )الحق ظهور. (رسید شهادت به طهران

 

 شهادت مالّ جعفر جاسبی

علما و وعّاظ و از موٌمنین دوره بیان و پسر خاله حاجی مالّ محمّد مجتهد بن حاجی مالّ  مالّ جعفر از اهل جاسب کاشان از

احمد فاضل نراقی بود و در روز عاشوراي محرّم در مجمّع انام باالي منبر بصراحت چنین گفت که حسین شهید اکنون 

کایت نوشتند و مجتهد وي را بکاشان رجعت نموده و حیّ و مشهود است و مردم بشوریدند و نزد مجتهد مذکور از وي ش

طلبید و فرمان داد بعد از فراغ از صالة بجماعت بر منبر برآمده اظهار برائت از این عقیدت نماید و او نیز بر منبر رفت ولی 

بر بپائین صریحتر از آنچه در روز عاشورا گفت پرده برداشته تبلیغ امر ابدع ابهی نمود. الجرم مالّ محمّد حکم داد ویرا از من

 طهران در جعفر مالّ  و کشیدند و دست بسته تسلیم حکومت نمودند و حکمران وي را حبس کرد. آنگاه به طهران فرستاد

 و دوّم بخش در را استخالصش کیفیّت و بود شهداء السّیف بقیّۀ از و زنجانی حجّت اصحاب از نجفعلی آقا و رسید بشهادت

اه با همر بطهران کاشان از سفرش در باآلخره و آوردیم سابق بخش در ابهی جمال از بغداد ایّام در را نصرتش و رشادت

شخصی منافق شد که با وي اظهار مرافقت کرده قصد هالکش نمود. ولدي الورود نزد سیّد حسین کاشانی از علماي ساکن 

طهران شتافته گفت آقا نجفعلی زنجانی از بابیان محاربین زنجان و از دلیران این طائفه در بغداد جوانی بسیار با قوّت می 

گیریش ممکن نیست و اکنون در کاروانسرائی تنها منزل گزیده گرفتاریش آسان می باشد، چندانکه جُز در حال خواب دست

باشد و مالّي مزبور بحکومت خبر داده جمعی از فرّاشان و غالمان دولتی مأمور شدند و اطراف کاروانسرا را احاطه کردند و 
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را گرفته و با تمامت  ع هجوم کرده ويدر خواب است، خبر داد به اجتما جوانمنافق مزبور در موقعی که یقین کرد آن 

اشیاء و الواح و آثار که همراه داشت، به دارالحکومه بردند و حکمران عالءالدّوله بود و خواست بوسیله وي جمعی دیگر از 

ارس احبّا را دستگیر نماید و استفسار از محلّ اقامت محمّد زرندي (مالّ محمّد نبیل اعظم) که سیّار در بالد خراسان و ف

 از انبار از وقتی همان گفت دیدم، پرآب چشمهاي با را جان پدر راه بین در بود، نمود و او جواب داد که نام من نجفعلی

 عجب میگفتند شنیدم برگشتند، نجفعلی کشتن از که میرغضبان از. آمدم بیرون افشار قلیخان رضا مالقات در شما پیش

و نوکري به او بدهد، قبول نکرد و عالءالدّوله میگفت اگر صد نفر مثل این جوان  خدمت کرد هرچه عالءالدّوله. بود دلی پُر

 حکمران. ندارم اطّالعی کس چنین از و است زنجانی میداشتم ایران را بوسعت قدیمش میرساندم. همه جا گریه کنان

این مکاتیب را به من داد که  قم در درویشی که گفت جواب در. کیستند است، تو با مکاتیب در که اسامی این که پرسید

خود از عقب بیاید و بگیرد و من جُز همان رفیقی که از کاشان با من همراه شد، احدي را نمیشناسم زیرا در طهران نبودم. 

عالءالدّوله فرمان داد که او را حبس کنند و شکنجه و عذاب نمایند تا اشخاصی که در مکاتیب نامبرده شدند، نشان دهد 

فردا زیر شکنجه به هالك برسد و او چنین گفت اگر خداي تعالی مرا به علم غیب آگاه نماید، خواهم نشان داد و وگرنه تا 

عالءالدّوله را از شجاعت و استقامتش شگفت آمد و خواست وي را رها کرده نزد خود بخدمتی برگزیند ولی او مطالبه 

دار شد و از حاجی مالّ علی مجتهد کندي نیز حکم قتل وي مکاتیب همی کرد. الجرم وي را بحبس انداختند و شاه خبر

رسید. لذا او را با جمعی از فرّاشان به پاي قاپوق کشیدند. همینکه به مشهد فدا رسید آثار شادمانی و اهتزاز از چهره اش 

وس نزد هویدا شد و لب به شکر و ثناي الهی گشود و سجده بجا آورده گفت در وطنم چنین مرسوم است که چون عر

 بگو را زرندي محمّد گفت بمن رسیدم زنجانی علی شیر استاد پسر محمّد دکّان به چون داماد میرسد، داماد به حجله دار

 میدان در رفتم آورندمی شنیدم چون گفت دیدي، را نجفعلی آقا تو گفتم او به. نیست پذیر چاره کارش که کند حرکت

ده بودند دو نفر فرّاش زیر بازوهاي او را گرفته بودندس اورا ضرب زده بودند دو ز ضرب اورا بس از. رسیدم او به سوق چهار

نفر فّ و صداي یا ربّی االبهی از او بگوش میرسید و هرچه میزدند، ندا بلندتر میشد و به دکّان بابیهاي غیر معروف که 

ر نمود که کسی نفهمد که او مرا میشناسد. میرسید، نظر را بجانب دیگر مینمود و مرا چند مرتبه دید و نظر را بطرف دیگ

 :چون بپاي قاپوق بردند، فوراً سجده کرد و قیام نموده گفت

 ) بشتافتیم باختن جان جانب ما بها و خون بها را یافتیم *******  (
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 یل زرندي)نب(                                                             و تبلیغ میکرد که سرش را بُریدند  

 

 االبهی بهاءاهللا علیه جاسبی جعفر مال جناب االعلی بالرفیق فاز من ذکر در مناجات 

 

 هواهللا

ایرب ایدنی علی التقی و احفظنی من الحوي و خلصنی من الشقی و ثبتنی علی الوفاء و ادخلنی فی جنۀ الرضا و نجنی من 

 .القدیر المقتدر انت انک القوي الشدید انت الدنیا هذا فی.....  و  بر نفس و شهواتها و احرسنی بعین عنایتک

 ع ع   

 

 رفرف یاز  محمّد عل یشرح حال جناب ملّا جعفر جاسب

 هواهللا

 مناجات در ذکر من فاز بالرّفیق االعلی جناب ملّا جعفر جاسبی علیه بهاءاهللا االبهی

 هواهللا                                                                                    

 من نجّنی و الرّضا جنته فی ادخلنی و ایربّ ایّدتی علی التّقی واحفظنی من الهوي و خلّصنی من الشقی و ثبّتنی علی الوفاء

 ع            قوي انّک انت المقتدر القدیرال الشّدید انت الدّنیا هذه فی کالئتک و عنایتک بعین احرسنی و شهواتها و نفس بر

 ع

  

هجري قمري) هنگامی که جناب باب الباب عازم طهران بودند. در بین راه در  1263در سال سوم ظهور حضرت اعلی (

د می شوند و از صاحب یکی از قراي جاسب بنام کروگان به منزل تنی از سادات محترم موسوم به حاجی سید نصراهللا وار

خانه درخواست میکنند. تمام رؤسا و علماي هفت ده جاسب را دعوت نماید تا مطلب مهمی را به اطالعشان برسانند . پس 

از اجتماع به ابالغ امر مبارك و تالوت آیات حضرت رب اعلی می پردازند و می گویند هرکس قرآن شریف را کتاب 

ز الهی و ربانی است. پس از ختم جلسه هنگامی که مدعوین بده خود باز میگشتند. بین آسمانی بداند بی شک این آثار نی
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اي مخالف میشوند و باالخره حاجی سید رضا نامی از ده واران که مردي ایشان مشاجره در میگیرد و گروهی موافق و عده

زند و مهمانان شما را بکشند مواظب فهمیده و اهل حقیقت و تقوي بوده شبانه پیغام می فرستد که ممکن است امشب بری

باشید. میزبان دو مهمان خود را در اطاقی که از انظار محفوظ بوده است منزل میدهد و در خارج می گوید که همان 

روز)  6دیشب چاووشان حضرت رفته و به این طریق آنان را از شر دشمنان حفظ میکند و این دو نفر چند روز (میگویند 

اند اطالعات خود را تکمیل و ایمان خود را کامل میکنند که از آن جمله که منتظر و شایق بوده میمانند و کسانی

نماز محل مال جعفر بوده است. از فرداي آن روز شروع به تبلیغ مینماید منتها خیلی محرمانه و در شریعتمدار و پیش

ته و زنی بوده است با سواد بطوري که منبر میرفته و پنهانی و اول دفعه موفق میشوند عیال خود را که مال فاطمه نام داش

قران را براي نسوان آنجا تفسیر و ترجمه میکرده است تبلیغ کند. تا آنکه مردم نسبت به او بدگمان میشوند و انتشار 

میدهند که مال جعفر دیوانه شده است چون دیگر به مسجد و نماز جماعت نمیرفته و خانه نشین شده بود عده از 

بخانه او رفته و اظهار میدارند هر عقیده و مسلکی داري خواهش میکنیم امروز به مسجد  1266القمندان او روز عاشوراي ع

بیائی و مردم را وعظ نصیحت کنی در ابتدا قبول نمیکند ولی با اصراري که میکنند و از او بینهایت خواهش میشود 

یشود به حسینیه محل که وسیعترین جا براي عبادت و سوگواري برود به مشاهده میکند که دست از او بر نمیدارند ناچار م

محض ورود باالي منبر رفته و به عوض بیان حدیث و موعظه و روضه خوانی و مرثیه سرائی به تبلیغ می پردازد و در 

ري و سوزوگداز و ضمن سخنان خود میگوید که اگر قول مرا قبول دارید و اعتماد میکنید من میگویم که ایام گریه و زا

عزاداري سپري شده است زیرا هنگام شادمانی و ایام سرور است چرا که موعود جهانیان ظاهر گردیده لذا باید جشن و 

 .سرور و شادي و شور برپا سازیم و این رباعی را میخواند

 شد – سحر مرغ ناله گذشت و رفت شب – سپري شد غم و گذشت عزا کایام –اي مرثیه خوان بس است این نوحه گري 

 .دري کبک از خنده رسید و صبح

بنابراین بجاي ماتم و عزا باید به خدمت مردم و جامعه بشري پرداخت تا عالم انسانی به رفاه و آسایش رسد و این 

اختالفات و دشمنیها از میان برود و ثروت مردم صرف آسودگی خیال و راحتی وجدان شود اینست راه و روش من اگر 

اي و رسم مرا نمی پذیرید هر طریقی را میل دارید پیشه سازید و از منبر به زیر آمده به منزل خویش میرود عده عقیده

اند چیزي نگفته سکوت میکنند و با شنیدن این مطالب از دهان قصد قتل او میکنند و بعضی دیگر چون هنوز ارادت داشته
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ایت متحیر و متعجب میشوند و او را دیوانه و بیاناتش را کفر و خودش را کسی که تا دیروز پیشوا و همه کاره آنان بود بینه

کلی از او دل بریده و با هزار اسف و تحسر دست از او و متبوعی او برمیدارند و کوس دین میخوانند و بهکافر و مرتد و بی

اند متهم به شناختهعفر را خوب میدینی و ال مذهبی او را بر سر کوچه و بازار میزنند و نزد علماي کاشان که مالجبی

دینی مینمایند چون او دیگر نتوانست در جاسب بماند به کاشان رفت. تصادفاً وقتی میرسد که علما جمع و چون هوا بی

هاي آتش را در وسط اطاق گذاشته بودند. با ورود مال جعفر از عقاید و افکار تازه سخن به میان سرد بوده است منقل

رالیه عالوه بر اینکه ابا و امتناعی ننمود و عقاید بدیعه را انکار نکرد بلکه با کمال شجاعت و بی باکی در مقام آید. مشامی

انبات و استدالل برآمده هیئت علمیه را ملزم و مفحم ساخت لذت علماء از هر جهت ناامید و از اتیان دلیل و برهان عاجز 

به او تکلیف کردند که اگر راست میگوئی و ایمان داري که سید باب بر حق شدند. در مقام مبارزه و مباهله برآمدند و 

تت را در آتش فرو بر و اگر نسوخت معلوم است که حرفت صحیح و مطلب درست میباشد بر صحت عقیده تو دس است 

اعتراف و اقرار میکنیم. شهید سعید با حالتی مضطرب و افروخته جواب میدهد که خاصیت و طبیعت آتش سوزندگی است 

یر دهند و در حرارت آتش تصرف کنند و خرق و هرگز دلیل مظاهر مقدسه آن نبوده است که خواص و آثار اشیاء را تغی

طبیعت نمایند. اما من با اطمینان به اینکه خواص اشیاء را نمیتوان تغییر داد دست خودم را در آتش میگذارم تا بدانید که 

من  بر ایمان خود مطمئن و جازم میباشم و از هیچ بالئی در راه حق و حقیقت روگردان نیستم و اگر شما بر بطالن عقیده

یقین دارید این زحمت را بخود بدهید و فی الحین دست خود را در آتش فرو میبرد و مشتی از آتش سوزان را در دست 

میگیرد و چندان فشار میدهد تا خونابه از دستش سرازیر میشود. حاضرین سخت در وحشت فرو میروند و ابداً کسی 

گفتند که درست است که میگویند سید باب چنان مردم را جرأت چنین عملی را به خود راه نداده و همگی یک صدا 

مسحور میکند که دست از جان و مال خود کشیده در راه او هرگونه زحمت و بال را بجان میخرند و هستی به چیزي نمی 

ز شمارند. مال جعفر از آن جلسه با دست مجروح خود خارج شد با وجودیکه حالش دگرگون و سخت گرفتار درد خنده را ا

لب خویش دور نمیساخت و بهرجا میرسید شرح مجلس علما را بیان میکرد که در هر حال و در هر جهت نتوانست دلیل 

و برهانی بیاورند و اما مخالفین ساکت ننشستند و براي خاموش ساختن و از بین بردن مالجعفر نقشه ها کشیدند تا 

بارزه با چنین آدم متهور و دیوانه اي تنها بوسیله قتل ممکن باالخره مجمعی فراهم ساخته و به مشورت پرداختند که م

است و بس زیرا اگر او را آزاد بگذاریم با چنین قوت قلب و برهانی که دارد ما را در انظار خجل و شرمسار خواهد ساخت و 

هم توافق کردند که مردم را خواهد فریفت. با این وصف کشتن او واجب و از بین بردنش الزم است. حکومت شرع و عرف با
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سالمت بدر برد (در کواکب الدریه جلد اول مینویسد مالجعفر را با همان عالمت دست سوخته هرجا بیابند نگذارند جان به

 .باالخره او را گرفته و با آب شمشیر تالفی آن آتش را نمودند و به وضعی که عبرة للناظرین بود او را شهید کردند)

ه وسقونقان) که از مؤمنین اولیه و عاقبت جانش را در سبیل امر فدا کرد هنگامی که حضور ولی آقا میرجاسبی (از د

حضرت عبدالبهاء روحی فداه مشرف شده است حضرت عبدالبهاء فرموده اند اما مال جعفر جاسبی پس از آنکه دستش 

هران بفرستید. در طهران او را مجروح شد حکومت کاشان از طهران کسب تکلیف کرد دستور دادند او را دستگیر و به ط

 . شهید کردند و در چاهی که حضرت طاهره را انداختند مالجعفر را نیز پس از شهادت در همان چاه افکندند

 

 یمحمّدعل فیتال 3امر جلد  يشهدا خیتار تیبه روا یشرح حال جناب ملّا جعفر جاسب

  يملک خسرو

 يقمر هجري 1313 سال به شهید جاسبی مالجعفر –طهران 

کیلومتري) نراق واقع گشته و چنانکه  12جاسب یکی از قراء ییالقی بین قم و کاشان است و این قریه در دو فرسخی (

ها مستحضرند از نراق در اوایل امر جماعت زیادي به این امر اقبال نمودند که چند نفري از فامیل مرحوم فاضل بعضی

الدین نراقی و میرزا محمود اخوي ایشان که معروف هستند. امّا مالجعفر لاند منجمله میرزا کمانراقی (مالاحمد) بوده

بدیل و طرف رجوعات شرعیه مردم بوده و این قسم که معلوم جاسبی یکی از علماء و شریعتمدار جاسب بود واعظ بی

بارك دست از گشته فوز به عرفان او توسط مرحوم حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی گشته و پس از تصدیق این امر م

رجوعات شرعی و مسجد و منبر شسته و ریاست مآبی را کنار گذارد و از دخالت در امور شرعیه مردم دست کشید و در 

خفا به تبلیغ مشغول و اول کسی را که تبلیغ نمود عیال خود مالفاطمه بوده که زنی باسواد و اطالعاتش در مسائل شرعیه 

مرد بسیار با تقوي و پرهیزگار و مردم جاسبی به او ارادت خاصی داشتند دست از او اسالمیه خوب بوده. از طرفی چون او 

رفت نمودند ولی او همیشه به عناوینی طفره رفته و به منبر نمیبر نداشته اصرار زیادي در رفتن منبر و مسجد به وي می

ا کاري به عقیده باطنی شما نداریم و از شما تا اینکه ایّام محرّم پیش آمد و مردم بدو فشار آورده و اظهار داشتند که م

بردار نیستیم تا اینکه شما را به منبر برآریم و میل داریم گوش به مواعظ و نصایح شما دهیم. مالجعفر که اصرار دست
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 السالم در حسینیه جاسب به منبر برآمده ابتدامردم را بدید اوضاع را مناسب دید لذا روز قتل حضرت سیدالشهدا علیه

خطبه غرّائی ایراد و سپس به جاي مرثیه و روضه زبان به تبلیغ گشوده و فریاد برآورد که ایّها النّاس اگر به قول من اعتماد 

گویم که روز گریه و سوزوگداز سپري شده، امروز روز عزا نیست بلکه روز سرور و شادي است زیرا ایّامیکه دارید به شما می

 :ظاهر شده امروز ایّام ظهور قائم و هنگام شور و نشور است و این رباعی برخواند منتظر آن بودید رسید و موعود

 

 سپري شد غم و گذشت عزا کایّام              گري خوان بس است این نوحهاي مرثیه

 يدر و کبک از خنده رسید و صبح شد                     شب رفت و گذشت ناله مرغ سحر

 

سپس گفت باید مجلس عزا را به مجالس سرور و شادي تبدیل ساخت و به خدمت خلق خدا پرداخت و اگر از من 

کنم که در پی این موضوع برخاسته و تحقیق کنید و چنانچه قبول پرسید این عقیده من است و شما را نصیحت میمی

منبر به زیر آمده به منزلش رفت. مردم که این سخنان را از ندارید خود دانید و مرا با شما و شما را با من کاري نیست و از 

لسان او شنیدند متحیّر شده بعضی که ارادت داشتند سکوت کردند ولی بعضی متحیر و متعجب شده او را دیوانه خواندند 

گشتند و کوس  و آنچه را که او گفته بود کفر محض دانسته و وي را کافر خواندند لهذا به کلی دست از او شسته و مأیوس

دینی و المذهبی او را بر سر کوچه و بازار زدند. این موضوع در جاسب و اطراف سر و صدائی راه انداخته مردم قضیه را بی

اند پس از چندي به کاشان خواستند و شناختهنزد علماي کاشان برده از او شکایت نمودند. علماء که مالجعفر را خوب می

تفسار و او بدون پروا و شجاعت با کمال صراحت اقرار به عقیده خود بنمود و در ضمن به تبلیغ در مجلسی از عقاید او اس

آنان مشغول گشت. علما راه جدل پیموده و منکر گشتند ولی او استقامت در استدالل خود بنمود. مالجعفر چون آنان را 

ی در وسط اطاق بود بدو گفتند اگر تو راست منکر دید به مباهله دعوت نمود و چون آن موقع فصل زمستان و منقل آتش

می گوئی و سید باب را حق میدانی این منقل آتش که در حضور است دست در آن کن اگر آتش دست تو را نسوزانید ما 

را اطمینان به عقاید تو حاصل خواهد شد. لذا مالجعفر با حالتی پر جذبه و برافروخته گفت با اینکه آتش طبیعتش 

الوصف من با دانستن این موضوع و اطمینان به حقانیّت مظاهر مقدسه به این ترتیب ثابت نمیشود مع سوختن است و

عقیده خودم دست در آن کنم. فوراً دست در آتش نموده آتش را در میان انگشتان به قدري فشار داد تا خونابه از دستش 

رین را دهشت و ترس دست داد از این عملی که او جاري و اظهار داشت که من از هیچ بالئی روگردان نیستم ولی حاض
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نموده بود امتناع نمودند و احدي حاضر نگشت که مانند او دست در آتش کند و همه گفتند که مالجعفر مسحور سید باب 

شده و دست از جان شیرین شسته است. او با اینکه حالش تغییر یافته بود با دستی مجروح از آن مجمع خارج شد و چون 

نمود و در هر مجلس و مجمعی ذکر مباهله را نموده و بر علماء طعنه میزد لش دگرگون بود ولی خنده را از لب دور نمیحا

این مسئله ولوله به جان عوام و زلزله به ارکان علماء انداخت. لذا باهم مشورت نموده و اظهار داشتند که نباید به چنین 

گذرد که بسیاري از مردم توهین و طعنه زند و اگر او را آزاد گذاریم چیزي نمی آدم متهوّر و جسوري مهلت دهیم که ما را

ها کشیدند سپس حکومت شرع و ها ریخته و نقشهراه او را در پیش خواهند گرفت و فریفته وي خواهند گشت. لذا طرح

جواب رسید که به طهران اعزامش دست شده او را گرفتند و به اسم بهائی به مرکز راپورت و عهد و همعرف با یکدیگر هم

 .الحفظ با مأمورین چند به طهران فرستادنددارند و آن مرد محترم را تحت

 

نویسد: که این بنده فانی مشهدي حسنعلی جاسبی که یکی از مؤمنین جاسب و از قدماي احباب آنجا بود چنین می

دارم که در ایام جوانی دو نفر اتفاق افتاده معروض می مشهدي حسنعلی جاسبی آنچه واقعاتیکه از ابتداي امراهللا در جاسب

اشخاص مجللی به جاسب تشریف آورده و چند روزي ماندند و تشریف بردند و از اشخاصی که با آنها مالقات کرده بودند 

را تبلیغ  گفتند اینها چاووشهاي حضرت قائم بودند بعد معلوم شد که چند نفرياند. میجویا شدیم که اینها چکاره بوده

اند. ایشان مردي بود بسیار عابد و زاهد و مقامه بودهاهللاکرده بودند و از اشخاصی که تبلیغ کرده بودند آخوند مالجعفر اعلی

همه شب به نماز شب و خواندن مناجات اشتغال داشت و شغلش هم روضه خوانی و موعظه بود. روز قتل حضرت 

بردند. در وقتیکه اهل این آبادي حاضر بودند در مسجد اشتند به منبر تشریف میاي که در سابق دسیدالشهداء به قاعده

فرمودند اي حضرات گوش بدهید آنچه را که من میگویم بشنوید. امروز روز روضه خواندن و گریه کردن نیست و چون 

رفهائی است که حضرت قائم ظاهر شده باید شادي نمود و تحقیق مطلب کرد. جواب گفتند جناب آخوند این چه ح

گویم. پائین آمد و رفت به منزلش. آیم ولی حرف همین است که میزنی از منبر پائین بیا. فرمودند از منبر پائین میمی

مردمی که در مسجد بودند تمامی به هیجان آمدند و گفتند باید رفت و این شخص را کشت چه که از دین برگشته است. 

بهاي جاسب بود و با بعضی از احباب سمت خویشی داشت، رفت و به آخوند مالجعفر مرحوم آسید حسن که یکی از اربا

اي اهل آبادي خیال دارند بریزند و شما را بکشند. ایشان هم شبانه رفتند به کاشان و در خانه حاجی گفت که چه نشسته
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این حرفها را مزن خودت را به  مالمحمد مجتهد نراقی مطالب را به ایشان ابالغ نمودند. حاج مزبور گفت جناب آخوند

دهی. گفته بود زهی سعادت من که خونم در راه حضرت قائم ریخته شود. فرمودند که این حرف را تو قولی کشتن می

زنی و زبانی می گوئی اگر راست می گوئی دستت را در توي این منقل آتش برد. بعد حاجی مالمحمد گفته بود که می

اي و ایشان هم رفتند. سپس حاج مزبور خبر به حکومت داده ایشان را گرفتند و به طهران دهبرخیز و برو. تو دیوانه ش

 .فرستادند و شهید نمودند ولی ما ملتفت نشدیم که در طهران به چه نوع او را شهید کرده بودند

 :االحلی فرمایند قولهحضرت عبدالبهاء روحی لمرقده الفدا پس از شهادتش مناجاتی به اعزاز وي نازل می

 

 هواهللا

 .مناجات در ذکر من فاز بالرّفیق االعلی جناب مالجعفر جاسبی علیه بهاءاهللا

ي ربّ ایّدنی علی التّقی و احفظنی من الهوي و خلّصنی من الشّقی و ثبّتنی علی الوفاء و ادخلنی فی جنته الرّضا ا –هواهللا 

کالئتک فی هذه الدّنیا انت الشّدید القوي انّک انت المقتدر  و نجّنی من بئر نفس و شهواتها و احرسنی به عین عنایتک و

 ع ع                                    القدیر

 

رود بعد از صعود جمال قدم و در ایام اخیر سلطنت گرچه تاریخ شهادت ایشان به طور دقیق معلوم نیست ولی تصور می

اند و از طرفی مناجات مزبور از اه کسی را بنا به دستور شاه نکشتهشاه بوده باشد چه در سلطنت مظفرالدین شناصرالدین

شهید شده باشد. مشهد و مدفن  1313الی  1310شود که از سنه یراعه مبارك حضرت عبدالبهاء است، معلوم می

ن متبرکش معلوم نیست. مدارك و مأخذ: (نوشته مرحوم مشهدي حسنعلی جاسبی از قدماي احباب جاسب در لجنه اماک

 . )رفرف آقاي قلم به شمسی 1348 سال بدیع آهنگ – الدریه کواکب –متبرکه 
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 یدر مورد شهامت مال جعفر جاسب یروحان زیشعر دکتر پرو

 ادن جعفر جاسبینه آتش در دست

 گشتاسبی بُرز و بر بودش که                                                    سر سروران جعفر جاسبی 

 فتاد والیش و مهر طمطام به                                                     داد باب طلعت ره اندر دل

 سوخته پا به تا سر پروانه چو                                                افروخته شد چراغی عشقش ز

 دمان شیر چو بیامد کاشان به                                                        بیان امر اعالء و نشر پی

 ضرتش خواستندح از مجلس آن در                                                  آراستند مجلس او بر گروهی

 قبیل زان معجزي شود نسوزد،                                         که دست اندر آتش برد چون خلیل 

 گهر عشقش ز باشد که کس آن در                                                       اثر ندارد آتش «: بفرمود

 اي ز آفتابهر شدم ذرّهبجو                                               الحسابمن از عشق سلطان یوم

 آتشین سر و چشم و آتش تنم                                                     دلم آتشین و جگر آتشین 

  بوستان بود برایم آتش که                                                دوستان اي آتش از من نترسم

 خضاب خود بود آتش که گوئی تو                                                آب چو آتش در دستی برد فرو

 الیقین بعلمُ  کف در بیفشرد                                                       آتشین گل مشتی برآورد

 و درد خست غم از حاضران دل                                                 دست خوناب ز آتش مرد فرو

 بیدانشان بیداد ز یوسف چو                                                 نشان شنیدم که آن اختر بی

 شد درافکنده چاهی به طهران به                                                      شد درنده گرگان گرفتار

 بگسلم جهان زین تا برافروز                                                    دلم، در آتشی چنان خدایا

 افالکیان فردوس به درآیم                                                      خاکیان عالم از میرم فرو

 دل ز عراقی صوت به بخوانم                                                  گل و آب ظلمت از بپرهیزم

  بهاست یزدان نور المکان، شه                                         هاي پاکان بهاست که محبوب دل
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 حاجی حسنعلی درویش معروف به حاج درویش بزرگ خاندان ناصري ها

 سندي دال بر به شهادت رسیدن حاجی حسنعلی درویش
 

ام منیع مجلس مقدس شوراي ملیّه مق  

 شیده اهللا ارکانه مشرف و فائز ...

اي آقایان محترم و اي کسانیکه اداره قانون و 

ایران را احاطه  تان شرق و غربوطن پرستی

 نموده

 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 

شکنجه نمود و به درخت آویخته و هر یک را مبلغ خطیر تعدي دراز نمود و فدویان را به خانه خود برده چوب زده و 

مرد که موسوم به حاجی حسنعلی بود، از بس صدمه به او زدند به همان صدمه فوت شده که جریمه نمود و یک نفر پیره

باشند. سکوت نمودیم و من بعد هم اسبابی فراهم آورده که نایب حسین خان کاشانی به تمام اهالی جاسب مطلّع می

اسب آمده و تمام دارائی فدویان را به غارت برده. باز هم سکوت نمودیم و بعد بناي بر تعدیات دیگر گذاشته باز هم ج

سکوت کردیم تا در این ایّام که بنا کرده دست به ناموس هر یک دراز کرده طاقت مان طاق شده و مالیاتش را هم نداده و 

عرایض خود را کرده به تمام ادارات و آقایان معلوم گردیده و حکم فرمودند که  نمیدهد. ناچار به قم رفته و به تمام ادارات

پی اسباب  به والیت عود نمائید حکمی درباره شماها خواهد شد. به والیت آمدیم و حکم قطعی نفرمودند باز هم همه روزه

گیرد و خواهش از آقایان ستمري میباشد چون سالی سیصد تومان بلکه تجاوز از دولت به اسم مچینی و صدمه فدویان می

گیري ژانداري قضایی سرکرده ... یا خطه از محترم داریم که از آقا شیخ مذکور جویا شوید که این وجه را به چه جهت می

ایران به ما سپرده که مال عابرین را سارقین به سرقت برند. بلی چون مشغول هیچ کاري نیست همه روزه در صدد و 

کنیم آیا اگر شبانی گوسفندي داشته باشد علی عرایض فدویان این است یک عرض میت غارت شده میصدمه زدن رعیّ

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/6118485_orig.jpg
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باشد و در بیابان در چرا مشغول باشد .گرگ خون خاري میان گوسفند بافتد، تکلیف شبان چه خواهد بود باید همّتی 

ا تمام اغنام را از میان بردارد. هاي هاي الزم نماید که گوسفندانش راحت باشد یا این که پشت سنگی خود را پنهان کند ت

گی فرمائید. این است که علی الحساب چند روزي اغنام راحت باشند اي آقایان محترم مگر شماها اغنام خود را نباید رسید

ر فرمائید است شرح فدویان اي رجال الهی و امناء رحمانی مستدعی از آقایان اینکه فدویان را با شیخ مذکور بهر محلّی ام

دهم به غیرت حضرت ابوالفضل طرف جواب سئوال بشویم هر طرفی مسئول واقع شد مجازات فرمائید شماها را قسم می

ها شکایت هر یک از آقایان را به حق گی نفرمائید در شبکه رفع تعدیات و ظلم را از سر فدویان بفرمائید هر گاه رسیده

 رکتانجل جالله خواهیم کرد باقی امر امر مبا

 نفر از رعایاي بهایی جاسب 16امضاء:                      

 

 فروغی پرویزو  ویز صادقیپر

 فروغی پرویز 

در طهران متولد گردید. او دومین فرزند خانواده  1326پرویز فروغی در سال 

و داراي سه برادر و دو خواهر بود. دوره تحصیالت ابتدائی را در دبستان 

هاي بابک، کیهان و کیهان نو به پایان توفیق و دوره متوسطه را در دبیرستان

رسانید. وي همواره از شاگردان ممتاز بود. پس از پایان تحصیالت به خدمت 

وظیفه اعزام گردید و متعاقب خاتمه خدمت با آنکه از چند کشور  نظام

خارجی پذیرش دریافت نموده بود، فیلیپین را با هدف اصلی خویش که 

راهی آن  1350تر احساس نمود. لذا در اردیبهشت ماه مهاجرت بود قریب

 رشته در تحصیل به Mesvan دیار گردید و در دانشگاه بزرگ شهر مسوان

 در اقامت و تحصیل ضمن در فروغی پرویز. پرداخت ساختمان و هرا مهندسی

 مبادرت امري کالسهاي و جوانان مختلفه تشکیالت در فعالیت به همواره داشت که سرشاري شوق و شور با طهران

 یفروغ زیپرو  
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بدیع مطابق نهم مرداد  129دانست. سرانجام در تاریخ شهرالکمال مت در راه امر میخد را خویش آمال منتهی و ورزیدمی

  همراه با دو دوست و برادر عزیز روحانیش به افتخار شهادت نائل آمد. 1351ماه 

 

 پرویز صادقی

بدیع در طهران متولد گردید او فرزند ارشد خانواده و داراي یک  104مطابق شهرالقول  1327پرویز صادقی در آذرماه 

برادر و سه خواهر بود. تحصیالت ابتدائی را در دبستان فرمانیه و دوره 

هاي جلوه، ادیب و آذر به پایان رسانید. در متوسطه را در دبیرستان

در رشته طبیعی موفق به اخذ دیپلم گردید. در  1348خرداد ماه 

به خدمت نظام وظیفه اعزام و دوران خدمت را  1349اه اردیبهشت م

با حسن  1351در طهران و همدان سپري نمود. در اردیبهشت ماه 

 خاتمه و تشویق فرمانده مربوطه از خدمت نظام مرخص گردید.

پرویز صادقی در ضمن تحصیل عالقه زائدالوصفی به کالسهاي درس 

داد. او عاشق مطالعه آثار امري بود. بدیهی اخالق و تشکیالت نشان می

است با ارزشترین هدیه او به دوستانش و بالعکس کتب امري بود. چه 

شبها که بر روي آن کتب آرمید. در ضمن خدمت نظام با کشورهاي 

تر فیلیپین مکاتبه نمود و از هر سه کشور برایش پذیرش صادر شد اما او فیلیپین را با هدف خویش نزدیک آمریکا، کانادا و

 عازم آن کشور گردید. 1351دید و آن را ترجیح داد و به منظور مهاجرت و تحصیل در رشته کشاورزي در خرداد ماه 

د ضمن صحبت پیرامون پیشرفت امراهللا و نقش در جلسه تودیعی که از طرف محفل روحانی آریاشهر برایش تشکیل ش

حقیقتاً متأسفم که دیگر دیانت بهائی نیازي به شهید ندارد و االّ خون  "هاي یاران در این سبیل گفت: فداکاریها و جانبازي

بدیع  129کردم. سپس با چشمان اشکبار سکوت نمود.... سرانجام در شهر الکمال ناقابلم را در راه عشق محبوب تقدیم می

گذشت در یکی از نقاط جنوب شرقی سال نمی 23در حالیکه از زندگی این نهال پر طراوت بیش از  1351برابر با مرداد 

 میندانائو فیلیپین به تیغ تعصب مخالفین صلح و وحدت عالم انسانی به شهادت رسید.

 

 یصادق زیپرو   
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 فیلیپین مطالعه فرمایید. شهداي خش اطالعات تکمیلی در خصوص نحوه به شهادت رسیدن این عزیز روحانی را در ب

  و بار دیگر آن سه عزیز

ها دیگر به آستان گشایند تا شرح غمها و رنجهاي انسان را به آسمان برند. فرشتهها دیگر به سوي زمین بال نمیفرشته

 .......سوزد نشینند تا غبار غمها زمانه را از آئینه دل بزدایند. دنیا در تب محبت میدریچه قلب نمی

جا امروز سه عزیز، شهید شدند. سه عزیزي که هر روز در محوطه دانشگاه گذر داشتند و نداي یا بهاءاالبهاي آنها همه

 پیچید گوئی هنوز جاي پایشان روي سنگفرش دانشگاه هست. .......می

 یم.کردم و با یکدیگر روزهاي خوشی داشتهایشان را لمس میقدم به قدم با آنها بود و نفس

به موهبت عشق جمال ذوالجالل رسیدند، براي اولین بار در آخرین نقطه فیلیپین میندانائو شهر مراوي سیزده بهائی گرد 

اش اسرارآمیز است. با آنکه هم آمدند تا نداي جمال مبارك را به گوش مردم برسانند، این کشور به خصوص این نقطه

سال نتوانستند مراوي سیتی را فتح کنند ولی سیزده  400اسپانیولها به مدت ها بوده است میندانائو در تسلط اسپانیائی

شیدائی جمال مبارك به فتح روحانی آن خطه نائل آمدند، بدون توپ و تفنگ، آنها سالحشان پیام و تعالیم آن حضرت 

 در بار اولین براي و گزیدند مقر M.S.U اي وسیع و مشرف به شهر در دانشگاهبود، آن صفحه را منور ساختند، بر فراز تپه

 .دادند تشکیل روحانی محفل شهر آن

 آن سیزده تن اینان بودند:

 ضیاء – پور اسحق بهروز – ثابت حسن – آزاده نورالدین – صبوري دانش – شیدائی ایرج – شیدائی پرویز –فروغیه آگاه 

 کار برنامه – شیدائی علی – یزدانی داریوش – جعفري فرهاد – شهید( وجدانی فرامرز –) شهید( صادقی پرویز – رضوانی

هاي دو یا سه ها و دهات تشکیل شد. قرار شد در گروههاي تبلیغی براي نفوذ به قلب جنگلو گروه گردید معلوم سریعاً

نفري رهسپار شوند و پیام جمال مبارك را به گوش هر وضیع و شریف برسانند. اولین گروه حرکت کرد و به فتح مدینه 

هاي دیگر نیز در شهر روان عضو آن بود. گروه قلوب یک مدیر مدرسه و یک آموزگار نائل آمد. گروهی که پرویز صادقی

 شد. امر از پشت میکروفون مدرسه بزرگ اسالمی به دانشجویان اعالم گردید.

 .کردندمی نیاز و راز پروردگارشان با تن سیزده این M.S.U ها در زیر نور ستاره و ماه و هواي لطیف دانشگاهشب

میندانائو را به آتش ایمان کشیم، این قرار بین علی شیدائی، پرویز  بخصوص سیتی مرواي شهر که بودیم کرده عهد ما
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رفت صادقی، فرامرز وجدانی، فرهاد جعفري و اینجانب (داریوش یزدانی) در کشتی که از مانیال به سوي میندانائو می

ه قدري مشکل هائی از این جزیره به شدت جریان داشت ولی شهر ما امن بود فقط شامگاگذاشته شد. جنگ در قسمت

کردند و براي تبدیل این رسید که مسلمانان و مسیحیان به جانب هم شلیک مینمود. گاه صداي تیرهائی به گوش میمی

 شد.نهایت ضروري احساس میاي بیخصومتها به دوستی استقرار امر بهائی در چنین منطقه

جوالي مهمانی از شهر موسوان داشت به نام پرویز فروغی که یادش براي همیشه باقی خواهد ماند. او  28ام. اس. یو در 

مسافتی را که بسیار سخت و دشوار بود طی کرد تا به زیارت احباي مراوي سیتی نائل آید. قلبش از عشق جمال مبارك 

 تاق و سراپا شور و حال بودیم.هایمان مشکردیم، قلبلبریز بود. جمع ما جمع شد، الواح زیارت می

ها مقصد خود را تعیین کردند، پرویز فروغی مهمان ما اگر میماند تنها بود، بنا به خواسته خودش با فرامرز زودي گروهبه

 وجدانی و پرویز صادقی عازم محلی به نام کاپاي شدند (بعدها نامش را یاد گرفتیم).

ها رفتند، قرار این بود که بعدازظهر خواهم سهیم باشم، گروهمن هم میفروغی عزیز میگفت دوست دارم تبلیغ کنم. 

ها یکی یکی خسته ولی خوشحال بهنگام مراجعت جمع شویم و هر گروه گزارش فعالیت تبلیغی خود را بدهد. گروه

ها به جاده خیره برگشتند و از شرح سفر حکایت نمودند. تنها باقی ماند گروه وجدانی، هرچه منتظر شدیم نیامدند. چشم

 مانده بود.

جوالي بود تا ظهر صبر کردیم، چون دیگر براستی مشوش شده  31شب فرا رسید و باز خبري نشد، فرداي آن روز که 

شب با چند جیب به داخل شهر رفتیم و از  8بودیم طرفهاي شب به دیدار رئیس دانشگاه (دکتر تامانو) رفتیم ساعت 

خبري نداشتند. دست به دعا برداشتیم و تا صبح خواب به چشمها نرفت. سایر پلیس و غیره پرسیدیم هیچ یک 

اي از افراد پلیس و دانشجویان دانشگاه نیز نگران بودند و به کالس نرفتند، فرداي آنروز من به اتفاق چند دوست و عده

براي آخرین بار در آنجا نوشیدنی اي که اند و بعد از مغازهارتش به سمت کاپاي رفتیم و معلوم شد از این جاده گذشته

 پپسی و کوکا صرف کرده بودند دیگر هیچ کس خبري از آنها نداشت.

 هرچه بود در این نقطه (واپائو) اتفاق افتاده بود. پنج جیپ به همراه افراد در جستجو بود. مردم خبري از آنها نداشتند.

 100اتومبیل و  11زودتر این عزیزان را به ما تحویل دهد،  اوت نزدیک شد. فرماندار قول داده بود که هرچه 2چهارشنبه 

اند. به اي یافتهبعدازظهر بود که خبر رسید اجساد آنها را در چاله 6هاي سنگین به کاوش پرداختند. ساعت سرباز با اسلحه

یگر را در آغوش گرفته محل شتافتیم و این فانی اولین فردي بود که فرود آمد و مالحظه نمود که این سه عاشق الهی یکد
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آور به آستان جمال قدم دست دعا و مناجات برداشتیم. دیگر دوستان اند. در آن حال و آن جنگل تاریک و حزنیکی شده

 اي در کمال سکوت انجام دادند این خود داستانی است که شرحی جداگانه دارد.چه کردند و چه ندبه

اي) و فه سامانیگو منشی فرداي آنروز ویسنته سامانیگو (عضو هیئت مشاورین قارهها خبر داده شد و قضیه تلگرافاً به فامیل

 محفل مقدس روحانی ملی فیلیپین و جمعی از دانشجویان با هواپیما به مراوي سیتی آمدند.

 بود که این فانی با آقاي سامانیگو و دو فرد دیگر عازم محل شهادت شدیم، تحملش به فرموده جمال مبارك 9ساعت 

 محال است.

بردارها حضور ها و فیلمرنگاران جراید، عکاسگزیدیم، خبما بر باالي جسد عزیزان جمال مبارك دندان تحسر به لب می

گرفتند، دوستان جوانم جاي تأمّل است باید بیندیشیم که وظیفه ما تا چه داشتند و از این واقعه جانگداز عکس و خبر می

ها نجات دهیم. وقت را صرف تبلیغ کنیم و به انسانها حیات دنیا را از شر این درندگیحد خطیر و عظیم است. ما باید 

 روحانی بخشیم.

گردیم زیرا دوستان ما به خاطر بخاطر دارم که یکی از ما به رئیس دانشگاه و فرماندار و شهردار گفت ما به دنبال قاتل نمی

هید شدند. این راه زیبا ولی گاه مخاطره انگیز را من و شما باید انسانیت و به خاطر بسط محبت و صلح و وداد بین بشر ش

 دنبال کنیم.

سوخت، چشمهاي دانشجویان از اشک پر بود، اجساد به آداب بهائی شسته و در قسمت باري شهر در تب ماتم می

 بعدازظهر به آداب بهائی دفن شوند. 3سردخانه بیمارستان نگهداري شد تا در ساعت 

ایرانی و یک آمریکائی به  24گرفت. و مودت و آشتی و وحدت توسط دانشجویان مسلمان و مسیحی اوج می هاي صلحپیام

هایی به شهر مراوي سیتی آمدند، قبل از مراسم دفن کنفرانسی در سالن بزرگ دانشگاه ام. اس. یو برگزار شد، مناجات

دوستان "گاه پشت بلندگو قرار گرفت و ندا در داد که زبانهاي فارسی، عربی، محلی و انگلیسی تالوت گردید. رئیس دانش

عزیز ما شرمنده هستیم که این سه عزیز دانشجوي معمولی نبودند آنها پیام بهاءاهللا را، پیام عشق و محبت را به همراه 

سپس عضو هیئت مشاورین و بعد یکی از دانشجویان مسیحی و سپس یک دانشجوي  "داشتند و اینگونه شهید شدند

 ئی با چشمی تر ولی قلبی آهنین صحبت کردند. هفتصد نفر جوان شنیدند پیام بهاءاهللا را.بها

هاي دانشگاه دانشجویان را به بیمارستان شهر مراوي برد، دو هزار نفر جوان مجتمع شدند در صف اول اتوبوس 3ساعت 
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هاي مخصوص رنگین و سایر ارش با لباسها، دسته موزیک مرئیس دانشگاه و معاونین و اساتید و سپس به ترتیب ایرانی

ترین نقطه شهر و دانشجویان سه شهید گردن فراز و غیور را بدرقه کردند، بعد به خوابگاه ابدي این عزیزان که در مرتفع

مشرف به دریاچه و محوطه دانشگاه بود رسیدیم. تدفین به آداب بهائی انجام گرفت و آن سه شیداي جمال محبوب در آن 

 یبا آرام گرفتند.نقطه ز

 "همه گلگون کفن خفتند و نشکستند پیمانها "

رفت عهد بستیم که فیلیپین را به آتش کشیم و چنان کردیم. شهادت پرویز آري در کشتی که مانیال به سوي میندانائو می

در ناحیه مراوي  ها بزرگترین تبلیغ عمومی بود کهصادقی، فرامرز وجدانی و پرویز فروغی و مراسم تشییع و تدفین آن

  سیتی و سراسر فیلیپین انجام گرفته بود.

 العدل اعظم الهیمقام رفیع بیت 1972سپتامبر  19دستخط مورخ 

 شیداهللا ارکانه

 خطاب به بهائیان سراسر جهان

ست به اي را که منجر به قتل فجیع سه جوان بهائی مهاجر ایرانی در جزایر فیلیپین گشته ابا تأثري عمیق واقعه مولمه

 رسانیم:اطالع یاران عزیز بهائی در سراسر جهان می

 آنها – کردند اجابت را هجرت نداي که بودند ایرانی بهائی جوانان جمله از فروغی پرویز و وجدانی فرامرز –پرویز صادقی 

 ثبت) میندانائو( دانشگاه در بهاءاهللا حضرت امر اعالن و تحصیل اتمام منظور به ایرانی بهائی دیگر دانشجوي پانزده با همراه

نفر مصمم شدند که به اسفار تبلیغی در نقاط روستائی که ساکنین آنها از مسلمین بودند بپردازند.  سه این. نمودند نام

جوالي به مقامات مسئول دانشگاهی ایالتی میندانائو اطالع رسید که این سه جوان روز قبل دانشگاه را ترك  31چون در 

هاي تجسس تشکیل و با مساعدت پلیس و اولیاي امور محلی فوراً اقدام نموده و تا آن زمان مراجعت نکرده بودند. هیئت

 تحت رهبري پرزیدنت (تامانو) رئیس دانشگاه ایالتی مقتضی به عمل آمد. پس از تحقیقات و تجسسات که مستقیماً

(میندانائو) به عمل آمد اجساد این سه جوان در گودالی کم عمق مکشوف گردید و معلوم شد آنها هدف گلوله قرار گرفته 

منتقل و و اعضاء بدن آنها به وضع فجیعی شقه شده و سر دو نفر را از بدن جدا کرده بودند. اجساد آن جوانان از آنجا 

 سپس مراسم تشییع بر وفق آئین بهائی معمول و در قطعه زمین مرغوبی که براي این مقصد اهدا شده بود مدفون گردید.

اي در شمال شرق آسیا با بالفاصله پس از وصول این خبر دهشت اثر جناب (ویسنته سامائنگو) عضو هیئت مشاورین قاره
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از طرف بهائیان و با مساعدت و همدردي جدي اولیاي امور، پلیس و مقامات همکاري نزدیک محفل ملی بهائیان فیلیپین 

کشوري اقدام مجدانه به عمل آمد. جلسه یادبودي با شرکت نهصد نفر از دانشجویان و اساتید و مقامات دانشگاهی منعقد 

طقی که ایراد نمود اظهار گردید. ادعیه و مناجاتها به زبان انگلیسی، عربی و فارسی تالوت شد. رئیس دانشگاه ضمن ن

داشت که محصلین مقتول محصلین عادي نبودند زیرا آنها حامل پیام حضرت بهاءاهللا بودند که منادي طریق وحدت و 

یگانگی است. شوراي دانشجویان تقاضا نمود که سالن جدید اجتماعاتشان به نام یادبود محصلین ایرانی نامگذاري شود. در 

 ر و در مراسم تدفین ششصد نفر در محوطه آرامگاه حاضر بودند.مراسم تشییع سه هزار نف

مراسم تدفین بوسیله بهائیان و با حضور اولیاي امور دانشگاه و دوستان برگزار گردید. به منسوبین و دوستان این سه جوان 

م یاران اطمینان داده آمیز عموبهائی که حیات خود را در سبیل جمال قدم فدا کرده اند ادعیه خالصانه و همدردي محبت

شود. جانفشانی این جوانان به مثابه تاج افتخاري است که بر خدمات درخشان جوانان در سراسر جهان افزوده شده می

 است.

 اند که:حضرت بهاءاهللا جل اسمه االبهی بنفسه شهادت داده

 الذین من االبهی القلم من اسمائهم رقعت و االعلی المالء علیهم یصلین الیه صعدوا ثم اهللا سبیل فی هاجروا الذین ان"

 اعظم العدل بیت                                 ".القیوم المهیمن اهللا سبیل فی استشهدوا

------ 

راتب تأثر خویش را نسبت به شهداي ثالثه فیلیپین و همچنین تسلیت به منسوبین آن عزیزان طی م بهائی جهانی مرکز

 فرمایند:عنوان محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران صادر شده چنین ابراز میدستخط مبارکی که به 

 1972اگست  22بدیع مطابق  129چهارم شهراالسماء 

 محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیداهللا ارکانه

رویز صادقی، فرامرز مکاتیب آن محفل حاوي اخبار مولمه حادثه محزنه فیلیپین که طی آن سه جوان منقطع عزیز نازنین پ

اش بار دگر مورث تأثر و وجدانی و پرویز فروغی به فداي جان در سبیل خدمت به امر یزدان فائز شدند واصل شد و مطالعه

تألم شدید این مشتاقان شد. قبالً مخابره گردید که به وصول آن خبر این هیئت متفقاً در روضه مبارکه دست به تضرع و 

نایات مخصوصه بلیغه شامله الهیه را در حق آن جوانان جانفشان سائل گشتند. شکی نبوده و نیست توجه بلند نمودند و ع
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آن نونهاالن حدیقه وفا در عالم باال و آن طایران آشیان فدا به ملکوت بقا بال و پر گشودند و به بشارت محتومه مالءاعلی 

 یند:فرمامستبشر گشتند و مصداق این بیان مبارك اعلی شدند که می

ان الذین هاجروا فی سبیل اهللا ثم صعدوا الیه یصلین علیهم المالء االعلی و رقمت اسمائهم من القلم االبهی من الذین 

 استشهدوا فی سبیل اهللا المهیمن القیوم علیهم رحمه اهللا و عنایاته و فضل اهللا و نفحاته انه لهو الغفور الکریم.

و عواطف شدیده این مشتاقان ابالغ فرمائید. انشاءاهللا تائیدات الهیه مؤید و به  به منتسبین سه جوان نازنین مراتب محبت

ذیل اصطبار متمسک و به خدمات بهیه به عتبه سامیه مزید الماسبق موفق باشند. با تقدیم تحیات 

 اعظم العدل بیت                                         بهیه.

 :رفیع ساحت آن به شهید سه مستقیم و صبور پدران جواب اینست و

 29/5/51 مطابق بدیع 129 االسماء شهر دوم

 :ارکانه شیداهللا الهی اعظم العدل بیت رفیع ساحت

آمیز آن مرکز معصوم بهترین وسیله آرامش خاطر و تسکین هموم زیارت تلگراف تسلیت رساندمی عرض به توقیر نهایت با

و غموم هر یک از بازماندگان شهداء ثالثه فیلیپین گردید و از اینکه این جگرگوشگان و نور دیدگان ما به مقام شهادت به 

ند براي ما مایه بسی مباهات و افتخار شهادت دیوان عدل الهی تثبیت و ابوین هر یک مورد عنایت ساحت حق قرار گرفت

ابدي است که فرزندان ما الیق چنین رتبه رفیع در عالم امر جمال قدم جل شأنه االعظم گردیدند. شکراً له و لکم وحداً له 

ها را هزار اسمعیل بود که همه را در راه وي قربان لکم یا رجال العدل کاش به فرموده حضرت رب اعلی این ابراهیم

نمودیم. آرزومندیم که مراتب سپاسگزاري و وفاداري این ذلیالن در آن ساحت اقدس مورد قبول واقع گردد. چه کنیم می

تر از این در ظهور عدل الهی نداشتیم که نثار مرکز معصوم کنیم حال که مورد قبول افتاد زهی زهی افتخار در متاعی الیق

ضایایش را شاکر و صبر و تحمل در بالیایش را سائلیم و براي نیل به جمیع احوال به ساحت قدس جمال مختار ناظر و ق

 این هدف مقدس انتظار دعاي خاص از آن برگزیدگان جمال کبریا در آن مرکز نورا را داریم.

 با عرض محویت و فنا در آن ساحت امنع ابهی از طرف بازماندگان

 اهللا وجدانیعبدالکریم صادقی، غیب اهللا فروغی و رحمت
 129شهر العزه  13
 1972سپتامبر  19
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 بواسطه محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیداهللا ارکانه
 اهللا وجدانی و افراد خاندان علیهم بهااهللا.عاشقان جمال رحمن حضرت عبدالکریم صادقی، غیب اهللا فروغی و رحمت

از ایمان و ایقان آن ذوات نورانیه بود قلوب این مکتوب دوم شهراالسماء آن عزیزان که مشحون از عواطف روحانیه و حاکی 
مشتاقان را مسرور و مشکور ساخت. شکی نبوده و نیست که سه جوان نورانی که در ظل پرورش آن عزیزان منور به نور 

تند االبد مقر یافایمان و متوج به تاج فدا در سبیل جانان گردیدند. حال در ملکوت ابهی در سایه عنایت حضرت احدیت الی
 و بازماندگان ثابت و مستقیم خویش را به بشارات روحانیه مستبشر نمایند.

 گردد.ضمیمه ارسال میاین هیئت شرحی درباره آن نهاالن حدیقه فدا به عالم بهائی ابالغ نموده و سوادش به
د شریفه آن متصاعدان اقدام دیگر آنکه به محفل روحانی ملی بهائیان فیلیپین دستور داده که از قبل این هیئت مراق

 ملکوت بقا را بنا نمایند.
مطمئن باشید که در بقاع منوره علیا عنایات النهایه جمال ابهی را جهت جمیع آن حبیبان دل و جان متضرعاً مبتهالً 

 بهیه تحیات تقدیم با                                    سائل و آمل گردیم.
 اعظم العدل بیت                                                                                 

 
------- 

 ايقاره مشاورین هیأت
 " آسیا غرب در "

 فیلیپین بهائیان ملی روحانی مقدس محفل تلگراف ترجمه
 .ایران بهائیان ملی روحانی مقدس محفل به 1972 اگست ششم مورخ

سته و پرشکوهی به خاك سپرده شدند. در مراسم تشییع رئیس دانشگاه در پیشاپیش شای مراسم طی محبوب دانشجویان
کرد. در مراسم تدفین ششصد نفر از اهالی و بیست و چهار نفر از احباء حضور داشتند. دو هزار نفر در شهر حرکت می

اي طرح جویان و احباء ابراز همدردي شدید نمودند. دانشگاه نقشهاولیاء حکومت ایالتی و مقامات دانشگاهی و سازمان دانش
کرده است که بر روي این مراقد زیارتگاهی بنا نماید و آبادي را که گورستان در آنجا قرار دارد و تاالر اجتماعات دانشگاه و 

راتب تسلیت و همدردي عمیق ما را تاالر یادبود دانشجویان ایرانی را به نام این دانشجویان نامگذاري کند. مستدعی است م
به والدین پرویز صادقی و فرامرز وجدانی و پرویز فروغی ابالغ نمائید. این واقعه بر وحدت و شجاعت کلیه دانشجویان به 

 مراتب افزوده است و سبب شده است که بیشتر جزم و احتیاط و حکمت نمایند.
 عمیق تحیات با                                   سایر دانشجویان کل سالمتند.

 فیلیپین بهائیان ملی روحانی محفل                                                            
 

-------- 
 به. نمائید ابالغ را الهی امر تا فرموده انتخاب را شما خداوند. هستید الهی پیام حامل ایام این در شما من، عزیز یاران اي "

قوت و نورانیت ربانی گردید. تمام اعضاي جسد شما باید بر ارتفاع مقامات شما  نماینده خود رفتار و گفتار صدق واسطه
 "شهادت دهد و به طهارت حیات و عظمت مقصود شما ناطق گردد ... 

 جهتی به امر تبلیغ براي را یک هر و نموده وداع ایشان با هنگامیکه حی حروف به خطاب اولی نقطه حضرت بیانات از



 

Page | 
265 

 نبیل تاریخ                                             .فرمودند مأمور
 دارد آستین در جان که بوسد آستان آن کسی                   عقلست از باالتر بسی درگه را عشق حریم

 "حافظ"                                                                                                      
 هیهات برادر .........

بهرگان از آیت اند و بیها را به غارت نشسته...... که گل چینان غم گستر روزگار، در رهگذار من و برادرانم، سپیدي شکوفه
 کنند ......حیا، شوربختی النهایت قرون خود را با تاراج تکچراغان امید و آرزوي دیگران سودا می

 و است "شهادت"تواند پیامش را به عالم و عالمیان برساند ..... و این، رسد که، تنها، خون، میاي میسان، گاهی به مرحلهان
 ....است "شهید" آن،

 روحی بارورهاي  اوج در جوانی، عنفوان در هم آن انگیز،اعجاب آور،حیرت پرشکوه، بزرگ، نحو، بدین و سانبدین شهادت،
 هنگام .... ؟زرگوار و رسالتی گرانبار، ..... و چنین ..... نابموقع و بیب پیامی ابالغ براي و واال راهی در معنوي، و

 دهند.وه که چه پرشکوه است طنین پر حنین ناقوسهائی که صالي طیران ارواح پر تقدس سه جان پاك را سر می
مرز باور و  آنسوي در –که سقایت شجره عظیمی و چه دلشکاف است افسانه باورنکردنی خون سه پاك انسان با عظمت 

 ..... دارد عهده بر –تصور را 
 به را انسان معنوي قدرت معیارهاي و گذاردند صحه انسان مقام رفعت بر عظمت، اوج در آنان که نگریید، ما شهیدان بر

 .انگیز رشک موقفی و است غبطه خور در مقامی آنان، بهروزي بردند، باالتر مراتب
نی است، از زندگانی در دشت جهالت و زندگان بی زندگانی دشت جهالت که دردا و گریست که آنچه و آنچه بر بگرییم اما

  دریغا .....

 

  پرویز صادقی

بدیع در طهران متولد  104مطابق شهرالقول  1327پرویز صادقی در آذرماه 

گردید او فرزند ارشد خانواده و داراي یک برادر و سه خواهر بود. تحصیالت 

هاي جلوه، ادیب و ابتدائی را در دبستان فرمانیه و دوره متوسطه را در دبیرستان

در رشته طبیعی موفق به اخذ دیپلم  1348آذر به پایان رسانید. در خرداد ماه 

به خدمت نظام وظیفه اعزام و دوران خدمت را  1349اه گردید. در اردیبهشت م

با حسن خاتمه و  1351در طهران و همدان سپري نمود. در اردیبهشت ماه 

 تشویق فرمانده مربوطه از خدمت نظام مرخص گردید.

لعه آثار داد. او عاشق مطاپرویز صادقی در ضمن تحصیل عالقه زائدالوصفی به کالسهاي درس اخالق و تشکیالت نشان می

امري بود. بدیهی است با ارزشترین هدیه او به دوستانش و بالعکس کتب امري بود. چه شبها که بر روي آن کتب آرمید. 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/455614_orig.jpg
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در ضمن خدمت نظام با کشورهاي آمریکا، کانادا و فیلیپین مکاتبه نمود و از هر سه کشور برایش پذیرش صادر شد اما او 

ید و آن را ترجیح داد و به منظور مهاجرت و تحصیل در رشته کشاورزي در خرداد تر دفیلیپین را با هدف خویش نزدیک

 عازم آن کشور گردید. 1351ماه 

در جلسه تودیعی که از طرف محفل روحانی آریاشهر برایش تشکیل شد ضمن صحبت پیرامون پیشرفت امراهللا و نقش 

تأسفم که دیگر دیانت بهائی نیازي به شهید ندارد و اال خون حقیقتاً م "هاي یاران در این سبیل گفت فداکاریها و جانبازي

بدیع  129کردم. سپس با چشمان اشکبار سکوت نمود.... سرانجام در شهر الکمال ناقابلم را در راه عشق محبوب تقدیم می

اط جنوب شرقی گذشت در یکی از نقسال نمی 23در حالیکه از زندگی این نهال پر طراوت بیش از  1351برابر با مرداد 

  میندانائو فیلیپین به تیغ تعصب مخالفین صلح و وحدت عالم انسانی به شهادت رسید.

 

  پرویز فروغی

در طهران متولد گردید. او دومین فرزند خانواده و  1326پرویز فروغی در سال 

داراي سه برادر و دو خواهر بود. دوره تحصیالت ابتدائی را در دبستان توفیق و 

هاي بابک، کیهان و کیهان نو به پایان رسانید. دوره متوسطه را در دبیرستان

 وي همواره از شاگردان ممتاز بود. پس از پایان تحصیالت به خدمت نظام

وظیفه اعزام گردید و متعاقب خاتمه خدمت با آنکه از چند کشور خارجی 

پذیرش دریافت نموده بود، فیلیپین را با هدف اصلی خویش که مهاجرت بود 

راهی آن دیار گردید و در  1350تر احساس نمود. لذا در اردیبهشت ماه قریب

ه و ساختمان پرداخت. پرویز فروغی در ضمن تحصیل در رشته مهندسی را به Mesvan دانشگاه بزرگ شهر مسوان

تحصیل و اقامت در طهران با شور و شوق سرشاري که داشت همواره به فعالیت در تشکیالت مختلفه جوانان و کالسهاي 

بدیع  129دانست. سرانجام در تاریخ شهرالکمال ورزید و منتهی آمال خویش را خدمت در راه امر میامري مبادرت می

  همراه با دو دوست و برادر عزیز روحانیش به افتخار شهادت نائل آمد. 1351مرداد ماه مطابق نهم 
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 فرامرز وجدانی

شمسی در شهرستان بندرعباس  1330فرامرز وجدانی در تاریخ بیستم آذرماه 

متولد شد. وي فرزند ارشد خانواده و داراي دو برادر و سه خواهر بود. ضمن 

دوره دبیرستان را در  1336برخورداري از تعلیم و تربیت امري در مهرماه 

جزیره قشم شروع و تحصیالت ابتدائی و متوسطه را تا کالس پنجم طبیعی در 

موفق به  1349ب سپري نمود. در خرداد ماه همین جزیره، بندرعباس و مینا

اخذ دیپلم طبیعی از دبیرستان نمازي شیراز گردید. او عالقه وافري به ورزش 

هاي فوتبال، دو و میدانی و هندبال مورد تقدیر داد بطوریکه در رشتهنشان می

ي قابل تحسین داشت. به هاي امري نیز پیشرفتهامسئولین ورزش قرار گرفت. در طول دوران تحصیلی در فعالیت

نمود و نهایت آمالش این بود که بتواند در انجام خدمات تبلیغی و تحصیالت عالیه در خارج از ایران اظهار عالقه می

العدل اعظم الهی داشته باشد. لذا پس از موفقیت در امتحانات اعزام ساله بیت 9مسافرتهاي تشویقی سهمی از نقشه 

یپین را به سایر کشورهائی که برایش پذیرش ارسال داشته بودند ترجیح داد و در فروردین ماه دانشجو به خارج کشور فیل

عازم فیلیپین گردید و در دانشگاه میندانائو که یکی از مراکز مهم دانشگاهی از جزایر جنوبی فیلیپین است شروع  1351

 به تحصیل در رشته مهندسی شیمی نمود.

داشت. ورود او و دو دوست هاي امري را بر تحصیل و سایر امور مقدم میمواره برنامهوي از بدو ورود به این کشور ه

عزیزش چون سه ستاره منیر در آسمان فیلیپین جلوه کرد و باعث فرح و سرور محفل روحاي ملی بهائیان فیلیپین گردید. 

ار گرفت و به مقام شامخ شهادت سرانجام در حین ادامه خدمات عظیم امري هدف تیغ جهالت و تعصب جاهلینی چند قر

  نائل آمد.

فظ حا راز، داناي الغیبلسان عرفانی و معنا پر غزل این با نوشته واقعه از پیش روز سه که را اينامه آخرین صادقی،  پرویز

که سخن شیراز، آغاز کرده است. بخوانیم و ببینیم که آگاهی عزیزان شهید ما بر سرنوشت مقدرشان چیزي نیست شیرین

 بتوان آسان از آن گذشت ...

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/8552357_orig.jpg
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 افتد ما مقام بر گذري ترا اگر                                           هماي اوج سعادت به دام ما افتد 

 افتد ما بجام عکسی تو روي ز اگر                                          نشاط کاله از براندازم وارحباب

 افتد ما بام به نوري پرتو که بود                                        طالع شود افق از مراد ماه که شبی

 اي ز زاللش به کام افتدقطره که                                     بستممی خیال شد لبش فداي جان چو

 افتد ما بدام فراوان شکار کزین                                    سازخیال زلف تو گفتا که جان وسیله

 افتد ما سالم جواب التفات کی                                  نیست در این خاکبوس ره چو را ملوك

 افتد ما نام به دولت قرعه که بود                                        فالی بزن مرو در این از بناامیدي

 افتد ما مشام در جان گلشن نسیم                        حافظ زند دم که هرگه تو کوي خاك ز

 

 جهان خبرگزاریهاي طریق از و نشر جرائد بوسیله مختلفی.  گوناگون مطالب عزیزان این شدن کشته چگونگی خصوص در

 به موفق) میندانائو( Mindanao نفر از دانشجویان بهائی دانشگاه 12ه مسلم است اینکه آنچ اما. است گردیده پخش

 و موفقیت با را طرح این اولیه مراحل و گردیده بکر مناطق در فیلیپین ساله 9 اهداف پیشبرد جهت اينقشه طرح

اند. این جوانان رانی و سایرین فیلیپین بودهای آنان از تن سه معلوم قرار از پوشانندمی عمل جامه الهی تأییدات از پشتیبانی

نفره به اطراف مانیل رفته و چه بسا اوقات که با پاي برهنه و تحمل مشقات زیاد با  3تا  2هاي پس از تقسیم شدن به گروه

العبور به مالقات هاي صعبها و دشتها و صعود به قلل کوهها و نزول به قعر درهگذر از البالي درختان جنگلی و رودخانه

یافتند با اصغاء اولین مژده اقبال م توفیق مییاران عزیز بهائی رفته به تشکیل محافل روحانی جدید یا تشویق محافل قدی

اند برق شادي و دو تن از افراد تحصیل کرده مسلمان آن منطقه فیلیپین که یکی مدیر و دیگري آموزگار مدرسه بوده

شوند که اهالی آن از تعصب دینی اي میشعف در چشمان آنها موج میزند و این سه باسل ایرانی داوطلب سفر به منطقه

ور و قبل از آن کس دیگر یاراي اتخاذ چنین تصمیم موحشی را نداشته است. آري بار دیگر دست تقدیر الهی عاشقان مشه

یاران ایران در نزد عبدالبهاء از جان "فرمایند: خویش را از نونهاالن ایرانی انتخاب نمود. این است که حضرت عبدالبهاء می

دند .... اي کاش من جاي یکی از آنها بودم زیرا تاج وهاج را آنها بر سر گذاشتند و عزیزترند زیرا جان و مال ایثار و نثار کر
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 "آنها علم فتح و پیروزي را بر عالم انسانیت گذاشتند .... 

شهادت این سه جوان که با طرز فجیعی صورت گرفت باعث تأسف زیاد اساتید، مسئولین دانشگاهی، مقامات و 

 Maravey Cityتعصب گردید. ذیالً ترجمه دو قسمت از روزنامه ماراوي سیتی (بی شخصیتهاي ملی فیلیپین و اهالی

News:چاپ فیلیپین جهت اطالع درج میگردد ( 

شان پیدا شده بود امروز طی مراسم باشکوهی در محوطه دانشگاه دفن سه دانشجوي ایرانی که دیروز اجساد قطعه قطعه

م تا پانوا رئیس دانشگاه میندانائو و شهردار آقاي اومارویاناالن که خود عضو گردیدند. در این مراسم آقاي دکتر ماریا ا

کننده که در حدود سه هزار نفر از بزرگان، باشد حضور داشتند و راهنماي جمعیت مشایعتهیئت مدیره دانشگاه نیز می

ب تأثر و تأسف خویش را به نمایندگی کارمندان، دانشجویان و مردم بودند به عهده رئیس دانشگاه بود. معاون دانشگاه مرات

 از طرف دانشگاه اظهار و براي آنها در مرکز اسالمی دعا کرد.

 13/5/51مطابق  1972اگوست  4ماراوي سیتی 

آمدن سه دانشجوي ایرانی به کشور ما و تحصیل آنها در دانشگاه ما احترامی بس بزرگ براي مملکت ما بود ولی کشته  "

 "ی بزرگترشدن آنها برایمان ننگ

 ) در همان تاریخManile Daily Putin Newsرئیس روزنامه مانیل دیلی پوتین (

نویسد: می است داشته ارسال فروغی جناب خانواده به که تسلیتی نامه طی فیلیپین احباء از یکی گوله –خانم نواگونر 

وم اهالی فیلیپین خصوصاً مردم شهر شهادت این سه جوان برومند و مراسم تدفینشان در دانشگاه باعث گردید که عم

 "ماراوي که قبالً از دیانت بهائی اندك اطالعی نداشتند از چنین امر عظیمی مطلع شوند ... 

 نویسد:اي میداریوش یزدانی دانشجوي عزیز بهائی در فیلیپین طی نامه

هم در نین را جسماً از دست دادیم آنهرحال هرچه هست درست است و کامالً حقیقی است که ما این سه وجود ناز... به "

کنند که موفق به خدمتی گردیم. من راه جمال مبارك و در راه این امر نازنین و هم اکنون در ملکوت ابهی براي ما دعا می

 کردم که جاي یکی از آنها بودم زیرا بقدري آنها موفق شده بودند و مراسم تشییع آنها به اندازه باشکوه برقرارآرزو می

گردید که باعث افتخار و مباهات همه ما است. در این مراسم سه هزار دانشجو و مردم با رئیس دانشگاه و معاون دانشگاه 

روي کردیم. شعارها این شهردار و کارمندان ادارات و غیره شرکت داشتند بطوریکه شهر فلج شده بود و تمام مسیر را پیاده

غیره ... از تمام این مراسم فیلمبرداري شد و خبرگزاریها پخش نمودند. حتماً شما بود: وحدت عالم انسانی، محبت، صلح و 
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اید. آري این مراسم که در باالترین نقطه فیلیپین یعنی در جزیره میندانائو که حضرت عبدالبهاء هم از تلویزیون دیده

 در که شدند موفق ما عزیز سه این و گرفت صورت  " شد خواهد موفق کند نفوذ آنجا به بتواند فردي اگر "فرمایند می

 "...  شوند موفق و کنند نفوذ آن خاك قلب

که  گردید مشاهده یک هر از عدیده هاينامه آمد عمل به الهی سبیل شهید سه این محترم هايخانواده با که مالقاتی در

آنها را در اختیار هیئت نوجوانان آهنگ بدیع گذاردند. ابتدا این سئوال پیش آمد که مطالب خصوصی را خانواده حذف 

ها را مطالعه کنند و موضوعات کلی را جهت درج در نشریه مرحمت کنند اما هر یک با متنانتی خاص گفتند شما این نامه

ها با مناجاتی (غالباً چنین بود. این نامهن دهید تا حذف نمائیم. حقیقتاً همکنید اگر مطلبی خصوصی یافتید به ما هم نشا

گردید و سایر مطالب هم شرح فعالیتها، سفرها، مالقاتها و خاطرات شیرین خدمات امري از حضرت عبدالبهاء) شروع می

هاي دلنشین این عزیزان ئی از نامهاند. اینست قسمتهابود گوئی روي سخن با خانواده نبوده بل با جامعه به صحبت نشسته

 گردد:که عیناً درج می

  هواهللا

همتا ستایش و نیایش تو را که این اکلیل جلیل را بر سر این ضعفا نهادي و این رداء عزت اي خداوند یکتا اي پروردگار بی

شد شعله عنایتت از نار موقده ابدیه را بر دوش این فقرا دادي. پرتو تقدیست بر هیکل ترابی زد انوار جهان ابدي ظاهر 

ظاهر شد و قلوب را حیات جاودانی داد. شکر تو را بر این موهبت و بر این عنایت و بر این رحمت که این ضعفا را به آن 

     ع ع              مخصص داشتی توئی کریم و رحیم و مهربان

                                             11/4/1351 

 

دل و جان والدین مهربانم اهللا ابهی آرزویم چنان است که حال شما و نور چشمان عزیز بسیار خوب و خوش باشد  عزیزان

نیاز نمائید تا عنایت فرموده و مشغول به خدمت امر جمال قدم باشید و در هر حال شکر و سپاس و راز و نیاز به آستان بی

آستانش نماید و به آنچه که شایان شکوه و عظمت و جالل اوست عمل  و مکرمت نموده ما را قابل و شایسته بندگی

الوري در رأس مکتوب تقاضاي این مطلب است که با دل و جان از الطاف نمائیم. علت تحریر لوح زیبا و ملیح حضرت مولی

فرمائید و به تأیید و عنایات جمال قدم شاکر باشید و براي پیشبرد اهداف امر مبارك در تمام عالم و این صفحات دعا 
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جمال مبارك این ذره فانی و به فرموده حضرت عبدالبهاء ضعیف و فقیر با تمام عدم لیاقت مورد عنایات جمال قدم قرار 

گرفته و اکلیل جلیل بر سرم گذارده که یکی از بندگان او باشم و براي اثبات این مدعا قدم در راهی بس نیکو بگذارم و 

دریغ آن باشد تا موفقیت بیشتر گردد و اگر عرض شود براي سپاسگزاري از فضل بیناي شما میحال احتیاج به دعا و ث

ام و هر روز آن را زیارت محیی امم کلمات و جمالت قشنگ لوح سرکار آقا در خاطر نقش بسته است رهی به خطا نرفته

باشند و مسلماً امر دیگر که در درجات یرسد و میدان آماده و نفوس مستعد منمایم چه که از هر جهت تأییدات میمی

 نماید.گردد و این عبد را شرمنده میپائین تر قرار دارند نیز خود به خود و فضالً من عنده درست می

ام و آرزو دارم که شما ام در هیچ کدام از ایامش اینقدر خوب نبودهچه در مدت بیست و چهار سال عمري که از خدا گرفته

 صادقی پرویز سیتی ماراوي از                    "ه خیال باشید .... از هر جهت آسود

 1972 جوالي هفتم مطابق 16/4/1351 تاریخ به بعد نامه

 عنایتش ید صرفاً نباشم که چرا حقیقتاً و خوبست بسیار بسیار حالم عبدالبهاء حضرت و قدم جمال الطاف و فضل به...  "

ثمر و اثر بودن در طهران نجات بخشید و واقعاً هرچند ممکن و از حالت بی داد سوق خطه این به را آستانش بنده این

است باز هم شایستگی ابراز بندگی به نحو احسن و اولی را نداشته باشم و به صدق مبین چنین است اما مسلم میدانم که 

فو وغفران خود را با چهره گشائی با همه بدي که دارم و قصوري که در خدمات امري تا بحال شده است حق جل جالله ع

االمکان است و فضلش این موهبت بر این بنده بینوا نمایان فرمود و شکر و سپاس او را که سرور عالمیان و صاحب من فی

حد و حصر. صرفاً با عنایات خود سبب تشکیل محفل روحانی ماراوي سیتی در شب قبل در تاریخ منتهی و بیبی

شد و قلب این بندگان آستان را شاد و مستبشر فرمود و گفتم خوبست شما هم این  1972ي جوال 6مطابق  15/4/51

سال کمتر بودند  21نفر از  4نفر بودیم به علت اینکه  12مژده را بدانید چه که با اینکه ما ایرانیان مقیم این محل 

ه از خانم فروغیه آگاه از مانیال رسید و صالحیت تشکیل محفل را نداشتیم و به تأییدات جمال اقدس ابهی با تلگرافی ک

دیروز هم خود ایشان تشریف آوردند بالفاصله شب محفل را تشکیل دادیم و هیئت نظار هم انتخاب شد که حقیر را نیز به 

عنوان امین صندوق معین فرمودند. امروز ضمن صحبت با یکی از مسئوالن دانشگاه اجازه سالن بسیار بزرگی را براي 

اي دو شب گرفتیم که جاي شما بسیار خالی. امشب بیت بسیار خوبی تشکیل لسات محفل و بیت تبلیغ هفتهتشکیل ج

نفر مسیحی بودند ... بعد جلسه دعائی به مدت نیم ساعت براي ایمان  4نفر مبتدي داشتیم که سه نفر مسلمان و  7بود و 

السابق شامل حال این ذلیالن شده و ایتش کما فیالذکر داشتیم که امیدمان چنان است حتماً فضل و عننفوس فوق
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شود و اگر بدانید چقدر عالی و خوب بود که حساب ندارد چون در هواي آزاد لوح احمد خواندن و مناجات تالوت می

کردن عجیب روح بخش و مسکن درد عشق عشاق دردمند است. در هوائی که آنقدر تمیز و باطراوت است و صاف است 

 "ها و حتی شفق آسمان پیداست ولی امیدوارم همچنین از نعمت دعاهاي شما برخوردار باشم ... هکه تمام ستار

.... و حقیقت مطلب اینست که حق شاهد و گواه است که من آنقدر راحت هستم که حساب ندارد چون از طهران که 

کردم ر عالمی غیر از این عالم سیر میساعت د 5/2خارج شدم با عشق جمال مبارك بود و پس از پرواز تا کراچی به مدت 

اي نبوده است که ام موفق دارد و تا به حال لحظهو از حضرت بهاءاهللا عاجزانه تقاضا نمودم مرا در راهی که در پیش گرفته

شویشی ام و در نامه قبلی نوشتم تمام احباء در طهران تام رسیدهدر ظل لواي گرم و عنایتش نباشم ... به هرچه آرزو داشته

درونی دارند که خود هم از آن آگاه نیستند من هم از این تشویش و نگرانی برخوردار بودم ولی اینجا با تمام وجود حس 

گویم یا حضرت کنم که آن تشویش دیگر در وجود من نیست و فقط به این صورت است که همیشه نزد خودم میمی

ما را از خدمت به امرت محروم مفرما و موفق به خدمت و تبلیغ کن و به بهاءاهللا حال که میدان فراهم است و نفوس آماده، 

کنم شما هم از صمیم قلب برایم دعا بکنید تا موفقیتم صد نفر ابالغ کلمه وجود دارد و خواهش می 10حمداهللا اقالً روزي 

گریه کنید (بخصوص  چندان گردد و خدا نکرده نکند وقتی ناراحت شوید و فقط به خاطر دوري ظاهري و عنصري من

مامان) و احیاناً اگر هم چنین حالتی موجود باشد گریه شوق خواهد بود که فضل جمال مبارك شامل حال این بنده فانی 

و ذره حقیر و پست شد که موفق به خروج از ایران شدم چه که اگر قابل باشم و عشق من مقبول درگاه یوسف مصر ابهی 

اند (مهاجرت دواي درد عاشقان است) باید آمد و امالً این شعر و سرود بجاست که سروده(حضرت عبدالبهاء) قرار گیرد ک

 صادقی پرویز فیلیپین سیتی ماراوي از                         دید تا یقین حاصل کرد.

 :فروغی پرویز نامه آخرین از

) هیچ بهائی ایرانی نبود و احتیاج شدید به مهاجر ایرانی داشت این بود که من پذیرفتم به Mesvan( مسوان در چون..... 

آنجا بروم مسوان شهر کوچکی است که فقط چند مغازه کوچک براي رفع نیاز اهالیش دارد ولی یکی از بزرگترین 

تدریس میکند با همسرش جناب  دانشگاههاي فیلیپین در این شهر واقع است یکی از استادان این دانشگاه که فیزیک

باشند که از نظر آشنائی و رفع مسائل اولیه در ورودم به این منطقه کمک بیش از حدي نمودند چه ایشان رامیرز بهائی می

دیدند اند از وضع امري مسوان بخواهید در اوائل وقتی مردم مرا میمدتها است که در جستجوي یک مهاجر ایرانی بوده
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کنند شما مسلمان هستید و ستادند وقتی علت را از خانم رامیرز سئوال کردم ایشان گفتند مردم فکر میایکمی عقب می

 روي این اصل گریزانند زیرا رابطه خوبی با مسلمانها ندارد ....

 1972مارچ  22مطابق  2/1/51هاي فرامرز وجدانی: قسمتهایی از نامه

اند تا هاي اطراف رفتهها همه به دهکدهکه انتخابات محفل روحانی است و بچهایم ... خوشبختانه ما موقعی به مانیل آمده

آراء احبا را جمع کنند و نتیجه انتخابات اعضاء محافل محلی مانیل یقین گردد. چند روزي است که در اینجا جزوات 

ن امروز صبح و بعدازظهر کوچکی چاپ میشود که در دهات توزیع شود این جزوات به زبانهاي محلی و انگلیسی است و م

ساعته دعا بود که جوانان بهائی اینجا براي  24جزوه تهیه و تنظیم نمودم مطلب جالب دیگر برنامه  1000در حدود 

ظهر تا یک بعد از ظهر روز جمعه بود براي همگی شما  12پیشرفت امر در فیلیپین ترتیب دادند و نوبت من درست ساعت 

 تا چه اندازه مورد قبول جمال مبارك قرار گیرد.دانم هم دعا کردم حال نمی

شناسند و احترام شود ابالغ کلمه نمود همه ما را به عنوان بهائی میدر مانیل تبلیغ کامالً آزاد است و در همه جا می

 گوید (شما بهائی هستید)کنم و میرویم فروشنده سالم میگذارند: مثالً وقتی به فروشگاهی براي خرید میمی

 ه پدرش:ب

خواهد که همیشه خوشحال و سالم بوده و به تحصیالت کنم از دوري من ناراحت نباشید دلم میپدر عزیزم خواهش می

دانشگاهی خود ادامه دهید و امیدوارم برادران و خواهرانم را بهتر از من به جامعه تحویل دهید. از جمال اقدس ابهی 

 کنم.برایتان آرزوي موفقیت می

 1972جون  8مطابق  18/3/51 مورخ نامه از Aparri جوانان شهر آپاريمالقات با 

 اطراف هايدهکده به باز که ایمآمده شهر این به استراحت براي ]1نویسم. من و علی[این نامه را از شهر آپاري می

 جوانان رهبران مالقات به کنیم صحبت مبارك جمال امر درباره شهر این جوانان با اینکه براي گذشته شنبه. برگردیم

نفر از آنها که عضو کمیسیون انجمن جوانان بودند صحبت کردیم و امر جمال  15ود دو ساعت با حد در و رفتیم آپاري

مبارك را به آنان معرفی نمودیم. خیلی خوشحال شدند و از ما خوششان آمد. روز بعد با اتومبیلشان تمام شهر را به ما 

اي که تمام رجال این شهر در جلسه نشان دادند و ما درباره امر مبارك با آنها به گفتگو نشستیم براي هفته آینده مجدداً

 "ایم .... حضور خواهد داشت دعوت شده

 وسیله سفر:
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اش از آنجا سوار ... بله من و علی و آن فیلیپینی با قایقی که در رودخانه بود به آن طرف رفتیم و چقدر زیبا بود رودخانه "

بایست ماشین که به دهکده مورد نظر برسیم میماشینی شدیم و به طرف یک دهکده دیگر حرکت کردیم و باز براي این

گفتیم که اگر کسی بهائی باشد عوض کنیم کامیونی که پر از شن بود سوار شدیم. تمام راه با صداي بلند اهللا ابهی می

شنیدیم. از کامیون که پیاده شدیم براي مالقات یک نفر شد و جواب اهللا ابهی میبشناسیم. خوشبختانه همینطور هم می

روي به دهکده مورد نظر ها گذشتیم تا باالخره پس از دو ساعت پیادهها و درهبهائی روستایی پیاده به راه افتادیم از تپه

 رسیدیم. اسم این دهکده کالوان است و بیشتر اهالی آن بهائی هستند. چقدر از ورود ما خوشحال شدند ...

 1972می  27مطابق  6/3/1351از نامه مورخ 

 دهاتی:بهائیان 

دهند کنید. با چه خلوص قلبی جواب اهللا ابهی میهاي بهائی را مالقات میدانید چه لذتی دارد وقتی این دهاتی.... نمی"

محفل تشکیل دهیم  9خالصه یک شب و یک روز آنجا بودیم و محفلش را تشکیل دادیم ... چون نقشه تیم ما این بود که 

 باز به راه افتادیم ...

توانستیم بیش از یک هات واقعاً کمی مشکل است .... زندگی کردن در دهات و اگر امر جمال مبارك نبود نمیزندگی در د

 روز در اینجا اقامت کنیم.

 1351خرداد  9مطابق  1972می  30

 اي کوچک:کنفرانس بزرگ در قصبه

افتادیم. هرچه منتظر دو نفر از اعضاي اي که ما را به کنفرانس دعوت کرده بودند به راه می به طرف دهکده 20در تاریخ 

 2تیم نشستیم نیامدند مجبور شدیم که من و علی (شیدائی) به تنهائی به آن دهکده که در میان کوهها بود برویم. ساعت 

بعدازظهر به آنجا رسیدیم. فوري اقدام به درست کردن تابلوئی براي کنفرانس نمودیم و با کمک علی و رنگهائی که 

 به محل کنفرانس رسیدیم. 4یه گردید ساعت داشتیم ته

نفر بزرگ و کوچک زن و مرد و بچه جمع شده بودند خیلی از ورود ما خوشحال شدند. اول از آنها عکس  40در حدود 

بایستی مطالب گرفتیم بعد براي آنها صحبت کردیم در اینجا مترجم نداشتیم و این موضوع ما را ناراحت کرده بود چه می

شد ولی این ناراحتی دیري نپایید و به لطف حق یک نفر مترجم پیدا شد پس از انگلیسی به زبان محلی ترجمه میاز زبان 
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نفر بهائی شدند و اسمشان را ثبت نمودیم. غروب به محل اقامتمان مراجعت نمودیم. چقدر  9پایان کنفرانس همانجا 

آالیش آنجا برسانیم. باز براي جویا شدن مردم ساده و بی خوشحال بودیم از اینکه توانسته بودیم نداي حق را به گوش

 اي که پیش آمده بود نتوانسته بودند به ما بپیوندند.دوستانمان به دهکده آنها رفتیم آنها را مالقات نمودیم به علت مسئله

 نامگذاري:

بود دعوت کردند. نوزاد دختر بود و از  جالب اینکه در این ده ما را براي نامگذاري یکی از اطفال احباء که تازه متولد شده

ما خواستند که یک اسم ایرانی برایش انتخاب کنیم ما هم طاهره به نظرمان رسید. خوشبختانه آن روز مصادف با تولد 

حضرت نقطه اولی و جشن گرفتیم. پوستري درست کردیم و رویش را با رنگ به تاریخ تولد حضرت باب زینت داریم و 

ژوئن که باز به این دهکده  4ده عکس گرفتیم. بینهایت باعث سرور خاطر آنها شد. سپس تا روز یکشنبه همه را جمع نمو

 شود خواهیم آمد، خداحافظی کردیم.جهت شرکت در کنفرانسی که با حضور مردم سه دهکده تشکیل می

 یک تقاضا از خانواده:

خواهم که به من اجازه این کار را بدهید از شما می خواهم موضوعی را مطرح کنم که تصمیم قلبیم است و... من می"

 امیدوارم بتوانم شما را براي انجام این کار قانع کنم.

فرمایند در این دور مبارك هیچ امري مهمتر از امر تبلیغ و هدایت پدر جان همانطور که میدانید حضرت عبدالبهاء می

خدمات در راه جمال مبارك تبلیغ است و اگر انسان بتواند در  نفوس نیست. همه به این امر واقف هستیم که از بهترین

ام که در راه امر جمال مبارم قدم شود. از این رو من تصمیم گرفتهاین راه قدم گذارد تأییدات بیشتري شامل حالش می

اطر به این بردارم و کمی بیشتر وقت خود را در این مهم صرف کنم. چه من مهاجر فیلیپین هستم و بیشتر به این خ

کاري هم انجام بدهم. از این رو اقدام به یک سفر یک ماهه تشویقی کردم که هنوز ادامه دارد و ام و باید کشور آمده

ام خیلی چیزها یاد گرفتم که واقعاً همگی امیدوارم که با موفقیت به پایان برسد در این مدتی که در سفر تبلیغی بوده

ات تازه تصدیقان عمیق نیست بایستی با آنها مالقات کرد و درباره دیانت بهائی با آنها به اند. چون هنوز اطالعجالب بوده

ساله بیت العدل اعظم الهی بیش از  9صحبت نشست تا خود بتوانند محفل و جلسات داشته باشند و چون به پایان نقشه 

 6ایم ین روز من و علی و ناهید تصمیم گرفتهیک سال نمانده باید تالش کرد که تعداد محافل بیشتر و کامل شود ... از ا

زنیم، محافلشان را تشکیل توانیم به دهات بیشتر سر میماه تا یک سال خود را به این امر مبرم اختصاص دهیم و تا می

بهتر  ژوئن تلگرافی جواب دهید. 20الی  15تر کنیم. اگر شما موافق هستید حداکثر تا تاریخ دهیم و اطالعات آنها را عمیق
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است نامه را بعد بنویسید پدر جان امیدوارم که شما هم موافق باشید چون این کار به نفع من است و ضرري نخواهم کرد. 

با اجازه شما اگر تلگراف دیر رسید در تاریخ مذکور اقدام خواهم کرد و منتظر نخواهم ماند. امیدوارم که از من نرنجید و 

م که شما قبول خواهید کرد فقط برایم دعا کنید که این خدمت ناچیز مورد قبول حمل بر خودسري ننمائید. حتم دار

جمال مقدم قرار گیرد. بینهایت خوشحال خواهم شد که مورد تشویق شما قرار گیرد و به خود از داشتن چنین پدري که 

 ].2گذارد ببالم[ام احترام میدوستم دارد و به ایده

 1351اول مرداد  مطابق 1972جوالي  23آخرین نامه 

... هفته گذشته در اینجا اساتید دانشگاه اعتصاب کردند و یک روز کالسها تعطیل شد. علت آن هم نداشتن جاي راحت و "

تمیز و حرفهاي دیگر بود همه منتظر بودند که یک هفته دانشگاه تعطیل شود ولی استادان با مسئولین دانشگاه توافق 

 اسخ مثبت داده شد.هاي آنها پکردند و به خواسته

هاي ایرانی براي یک هفته تعطیل برنامه گذاشته بودیم که براي مسافرت تشویقی به اطراف ماراوي برویم اما ما بچه

 متأسفانه این برنامه با باز شدن کالسها منتفی شد.

است. در طول یک هفته که  ایم که در دست اجراهاي وسیعی براي تبلیغ حوالی این منطقه تنظیم کردهما در اینجا برنامه

گذشت دو نفر از مسلمین یکی از شهرهاي نزدیک ماراوي که مدیر مدرسه و آموزگار بودند بهائی شدند و این اولین قدم 

تبلیغی گروه ما در این دانشگاه بود که با تائیدات جمال مبارك راهی براي پیشرفت بیشتر امر باز گردید. باز همین امروز 

گروه تبلیغی این ناحیه به یک کالج رفته بودند و در کالسها درباره امر صحبت کرده بودند که مورد  بعدازظهر اعضاء

تشویق و استقبال آنها قرار گرفتند. قرار است هفته آینده براي تمام کالج و شهر صحبت شود. براي ما ایرانیها جاي بسی 

ین این منطقه براي اولین بار نفوذ دادیم. امیدوارم با خوشوقتی است که امر جمال اقدس ابهی را در دهات مسلمان نش

نفري که بهائیان ساکن  13تائیدات جمال مبارك در این راه موفقیت بیشتري داشته باشیم شما هم براي این گروه 

اراحت گوید: مادر عزیزم حتماً از دوري من خیلی ن]. و به مادر عزیزش چنین می3دانشگاه (میندانائو) هستیم دعا کنید[

شود کرد. این سرنوشت من است که دور از شما عزیزان باشم و منهم واقعاً دوري از مادر برایم مشکل هستی چه می

شوم و تو بایستی خوشحال باشی که خواهد بود ولی باید ساخت.... پس از دوري من ناراحت مباش چون منهم ناراحت می

 "ط برایم دعا کن .... اي فقپسرت را براي مهاجرت به فیلیپین فرستاده
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  یک فرامرز و دو پرویز دیگر ...

 دگر خونریز و پیشه ستم چند کف در                                          باز چند آلت قتاله و دم تیز دگر

 میدان بالخیز دگر بگشودن بهر                                             ناکام جوان سه بجان اوفتادند

 دگر چنگیز برانگیخته که گفتی چرخ                                    جرم و گناهتا کند سفک دم مردم بی

 دگر انگیزغم و جانسوز صحنه شاهد                                      جهان حیران دیده دگر یکبار گشت

 دگر پرویز دو و رفت دگر فرامرز یک                                         شهدا خیل پی در فدا میدان سوي

 دگر چیز این جز نداریم هدیه پی ما                        دوست قربانگه قابل شود که جان آن خوش اي

 گرد تجهیز به است نیاز چه را حق چند                                  خلوص و صفائیم و وفائیم به مجهز ما

 دگر دالویز و جانبخش وحدت خیمه                                            ارکان تعالیم بها بر فرازیم بر

 دگر آمیزمصلحت عمل هر آن ا بعد                             است امروز مصلحت حق ره اندر هجرت

 دگر پرهیز نه بپرهیز خویش بد از                           پرهیزيمی چه ز خدمت ره در فاضال

 احمد نیکو نژاد (فاضل)

 

19/5/51 

هاي محترمشان ها و تلگرافات عدیده از اقصی نقاط ایران و جهان براي خانوادهمتعاقب شهادت این سه جوان شجیع نامه

هت اطالع هاي مزبور را جرسیده است که حاکی از همدردي و احساسات مشترکشان با آنها است و ذیالً قسمتهائی از نامه

درج می نمائیم چه عالوه بر احساسات پاکی که در آنها مشهود است حقایقی چند نیز در چگونگی واقعه و آثار و نتایج 

 نسبی آن در بر دارد:

 نویسد:اش به پدر و مادرش چنین میمنوچهر فروغی برادر پرویز فروغی که مهاجر اندونزي است در آخرین نامه

اختیار اشک از چشمانم جاري امه از مسیح اهللا داشتم و از تمام آن جریانات دلسوز باخبر شدم. بیاوت ن 30... در تاریخ "

شد ولی حق شاهد است بعد از چندي دیدم که اشک ریختن هیچ لزومی ندارد بایستی خوشحال و خندان بود براي اینکه 

گر امر موالي خویش را به جهانیان نشان دادند و این عزیزان با این اقدام شجاعانه خویش و با این خون پاك خود بار دی

وسیله وفاداري خویش را ثابت نمودند. بدست آوردن چنین افتخاري نصیب هر کس نخواهد شد ... به جمال مبارك بدین
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داشتم ولی افسوس که این راه و تاج براي کسانی است که خواست که من جاي آنها بودم و این تاج ابدي را من میدلم می

فرمایند: امروز انسان شایستگی آن را دارند نه هر فرد .... باید این گفتار موالي خویش را به خاطر داشته باشیم که می

کسی است که به خدمت جمیع من علی االرض قیام کند. حال پرویز و آن برادرانم با اهداء خون خویش در آتیه سبب 

هاي ما در جهان ا این وضع چرا ما ناراحت باشیم در حالیکه نام خانوادهایمان هزاران نفر در روي کره ارض خواهند شد. ب

 "شوم. همیشه خوشحال باشید ... به نیکی یاد می

   فروغی منوچهر     اندونزي                                                                                            

 129 االسماء شهر 13 مطابق 1972 اوت 31                                                                       

 بهائی جامعه به فیلیپین در ایرانی جوان مهاجر 25 پیام

 "ابهی اهللا"

 ظاهر او در سوئی اثر نتواند و بخواهد اگر و کند پنهان دل در را مشکالت از بعضی تواندنمی گاهی انسان عزیز احباي

 اي جز گفتن نیست.از آن مواقع براي ما است و چاره یکی حال و شد خواهد

تواند تا حدي شدت اسف این واقعه پر محنت را برساند اینکه نه تنها بهائیان بلکه قلوب بیش از سه تنها چیزي که می

(ماراوي) را به التهاب درآورد و این جمع کثیر و احباي این  هزار نفر دانشجوي غیر بهائی و کلیه روسا و مقامات این شهر

شهر و ایرانیان مقیم اینجا در مراسم تشییع این سه نفر شهید شرکت کردند. بطور کلی این حادثه دلخراش این شهر را به 

 جنبش آورد و در سراسر این کشور انعکاس عجیبی یافت.

دانستند که فرزندانشان و بهتر بگوئیم ین شهداي عزیز خوب میاما این را باید خاطر نشان کرد که والدین ا

تواند مسکن درد باشد و قلوب دارند اما آیا در این حال تنها قدرتی که میهایشان را براي چه هدفی گسیل میجگرگوشه

جهان آن را به ما  را از حزن عاري نماید جز افتخار این والدین محترم بر شهادت عزیزانشان در راه هدف مقدسی که خالق

هزار نفس مقدس به خاطرش  20عنایت کرده و یگانه محبوب ما هم جان مقدسش را فداي همین هدف نمود و بیش از 

فدا شدند خبر دیگري هست؟ امید ما در این کشور این است که چنین واقعه جانگداز و اندوهگین اثر مثبت خود را در 

ببخشد تا وضع جهان امروز را بهتر و بیشتر دریابند و داروي امراض را بیش از قلوب احباء جهان بخصوص ایرانیان عزیز 

تر بپا خیزند و خالصانه در میدان صلح اي مستحکماین در نزد خود ساکت و راکد نگذارند بلکه با قامتی استوارتر و اراده
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 ند و سکوت و رکود خاتمه یابد.مبارزه کنند ... اینگونه حوادث ناگوار گاهی الزم است تا نفوس خواب بیدار شو

 " اردستانی پرویز    فیلیپین در ایرانی جوان مهاجر 25 طرف از "                                            

 افتاد؟ اتفاق چگونه

 :نویسدمی دیگري عزیز مهاجر

 به فروغی پرویز و وجدانی فرامرز صادقی، پرویز و نقطه یک به بهروز و ضیاء و دانش از متشکل گروه دو یکشنبه روز...  "

رفتند. ساعت یک بعدازظهر گروه اول بازگشت ولی گروه دوم تا شب مراجعت ننمودند. ما فکر کردیم که حتماً  دیگر نقطه

اند شب را در دهات بگذرانند ولی فرداي آن روز همچنان تا شب برنگشتند ما مراتب را به مقامات دانشگاهی اطالع خواسته

ادیم و آنها نیز با توجه به خطرات شب براي پیدا کردن آنها اقدام کردند. فرداي آنروز گروههاي مختلفی از دانشگاه، د

پلیس، ژاندارمري و باالخره همه و همه دست به دست هم کوشیدند و جستجو نمودند ولی سودي نداد. روز بعد یعنی 

اطالع دادند که با کمال تأسف بدن آنها در جائی پیدا شده و ما بعدازظهر مقامات دانشگاهی به ما  6چهارشنبه ساعت 

شبانه به محل رفتیم و بدنها را تشخیص دادیم. دیگر میدانید چه حالی به ما دست داد. ما سه عزیز خود را از دست داده 

محل خبر نداشتیم. در همان  اي به نام کاپاي رفته بودند که البته ما از آنبودیم. واقعیت جریان چنین بود. آنها به منطقه

صبح به وقت طهران آن واقعه اتفاق افتاده  10روز یعنی یکشنبه در حدود ساعت دو بعدازظهر به وقت فیلیپین و ساعت 

اي بود. به هر حال روز بعد دو نفر از طرف محفل ملی فیلیپین یکی منشی محفل و دیگري همسرش که مشاور قاره

باشند به ماراوي آمدند و اجازه دادند که اجساد به بیمارستان شهر منتقل شوند و ما از مقامات دانشگاهی اجازه گرفتیم می

 ر یک محل زیبا واقع در دانشگاه آن اجساد مطهر دفن گردند.که د

 نویسد:فیروز قدوسی نیز چنین می

این عزیزان جمال اقدس ابهی با ریختن خون خود نهال امر الهی را در این سامان آبیاري نمودند. به قول یکی از رؤساي 

نفر جوان ایرانی با فدا نمودند جان خود به ما درس  این سه "دانشگاه که تسلیت رسمی به احباء ایرانی تقدیم داشته است 

برد و محتاج پیام عشق و محبت است یا به گري بسر میادب و محبت آموختند و نشان دادند که هنوز انسان در وحشی

رقراري جوانان ایرانی خون خود را براي وحدت عالم انسانی و ب "اي که نوشته بود گفته یکی از دانشجویان در تسلیت نامه

 "صلح عمومی ریختند ولی ما درك نکرده بودیم و تا قبل از فدا شدن آنها به این امر الهی توجه ننموده بودیم. 

نواخت. خبرنگاران ها به صورت رسمی و بسیار منظم انجام گرفت. دسته موزیک ویژه مارش عزا می.... مراسم تشییع جنازه
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نمودند. رادیو هر نیم ساعت نطق بسیار جالب رئیس دانشگاه را که قبالً داري میدادند و عکسبرو عکاسان مرتباً گزارش می

کرد .... درود به روان پاك این عزیزان که خون خود را فقط و فقط براي رضاي جمال مبارك و ضبط شده بود پخش می

داي بزرگ و جمال مبارك کنم و همه چیز را به خناچاراً بغض را در گلوي خود حبس می "رضاي الهی ریختند .... 

 "... آنچه کند او کند ما چه توانیم کرد. یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید است ...  "سپارم .می

 این هم چند خطی از نامه شهین روحانی دیگر مهاجر عزیز فیلیپین:

به لرزه درآمد. ستونهاي گرید ولی شادمان است از جانبازي آن شهیدان طریقان الهی محشري بپا شد، قلبها ... قلم می "

آسمان و زمین لرزید چه که بار دیگر احباي عزیز ایران جانفشانی نموده بودند و رسم عشق و جانبازي را از سر گرفته 

باید کردم که در عصر تکوین دیانت مقدس بهائی هنوز میبودند . جان دادند و سرفرازي دو جهان یافتند. هرگز گمان نمی

رسید که فراموش شده است جانبازي و سر را در راه او به شادي از ون عزیزانش بارور گردد. به نظر میدرخت امراهللا به خ

 "خواهند ... ها میکف دادن ولی آن دلبر یکتا هنوز داستانها دارد و هنوز عشق بازي

ها با چنین شکوه و حشمتی که ... عزیزانم غمگینم چه که لیاقت جانبازي در راهش را نداشتم نه اینکه آنها جان باختند آن

در لوح زرین یاد خواهند شد و در تاریخ بشریت به جاي خواهند ماند. چند روزي با عزیزان در ماراوي سیتی بودم عزیزانی 

که یک یک آنها را بیش از جان دوست دارم ... قلبم از خیال آنها در آتش است ولی در عین حال شادمانم که سرافراز جان 

 "ر ملکوت ابهی شادمانند ... باختند و د

اي به خاك سپرده شد. روزهائی گذشت که هرگز از صفحه ... اجساد مطهرشان به کمال حشمت و جالل در قله تپه

گریستند ولی احباء خوشحال بودند چه که جان را ارزان خاطرها محو نشود و در تاریخ بشریت به نگارش آید. همه می

واهد داشت که بعدها معلوم خواهد شد. آثارش از هم اکنون هویدا است نداده بودند نتایجی در بر خ

 1972 جوالي 8 فیلیپین                                                "...

 :دیگر خواندنی نامه یک از خطی چند اینهم و

 ابهی اهللا

مل بار آن و این، خواهم که بر دوشت نهم اي از حق و خویت نازنین. با اینکه دانم خستهخل اي من، کردار خوش طفل اي

 االمین.تر بود از آسمان و از زمین. باید کسی این بار را با قوت روحاز راه رأفت بار دین. باري که سنگین
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اند این فرزندان عزیز که در ساحت فرمودهگفتند این الالئی را مادر حضرت عبدالبهاء بر بالین ایشان ترنم میمادرم می

االمین حمل کردند. کشتزار تر از آسمان و زمین را با قوت روحترین هستند باري سنگینضرت بهاءاهللا گرامیاقدس ح

امراهللا را که از آغاز به خون آبیاري شده بود در اوائل قرن دوم بدیع آبیاري شایانی نمودند. در کلمات مکنونه خواندم که 

او ریخته شود نیست. هر دل خاك و هر سنگی دارد از خون عاشقان  هیچ چیز نزد حق عزیزتر از خونی که در ره محبت

 رنگی چه بسا سنبالت عشق و ندا که بروید ز خاك این شهدا چه بسا بوي خوش کزین گلها نشر گردد به توده غبراء

حضرت عیسی گناه ... عیسویان هنوز هم هر چه پیشرفت و ترقی و آزادي و تمدن براي خود قائلند همه را نتیجه خون بی

اي بدین مضمون کتیبه شده است دانند که در راه سعادت بشر ریخته شد هنوز هم بر سر در کلیساها در شیکاگو جملهمی

که عیسی فدا شد تا شما زنده بمانید در میان شهرهاي کربال علی اکبر قاسم و جوانانی همسال عزیزان ما بودند. در بیانات 

اء نیز این مطالب به تکرار تشریح شده که خون این شهدا و امثال ایشان شجره وحدت حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبه

بخشد. چنانکه هنوز دو ماهی نشده اثرات این دماء مقدس آشکار گردید. کند و امراهللا را توسعه میعالم انسانی را بارور می

اور تربت ایشان به نامشان تسمیه گردید. به زودي دو تاالر از دانشگاه در فیلیپین به نام شهدا نامگذاري شد و روستاي مج

 خواهیم دید که شهادت آنها چه گروهها و افرادي را به امر مبارك راهنمائی خواهد کرد.

 "بالئی و عنایتی ظاهره نار و نقمه و باطنه نور و رحمه "... و اینست مصداق بیان مبارك در کلمات مکنونه  "

 1972 اوت سوم مطابق بدیع 129 شهراالسماء پانزدهم                                           ...

 باستانی بدرالدین آمریکا از                                                                                    

 " ر – س تنظیم و تهیه "                                                                                           

 

 ي جناب نعیم سبحانیسروده                             گلزار فیلیپین :يمنظومه از قسمتهائی

 جنونم بسی واله بسی نهادندي سر عاشق سه                            به مرز و بوم فیلی پین، به کوه و دره و هامون

 مادون و عالی سمع به رساندندي حق کالم                            حضرت بیچون همی جستند آن خوبان رضاي

 آنها پرداختند خون به را رسالت این بهاي
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 گلشن چون اقلیم آن گرددمی دمش قطعه هر ز                             روشن دل و جان چراغ شد فروغی پرویز ز

    خرمن دوصد شکبی شود پیدا اشدانه هر از که                     برزن آن در و کوي آن در فشاندندي بذري عجب

 انسانها ابناء همه آن از نصیب گیردمی که

 رحمانی رضوان نوگل آن عزیز فرامرز                                وجدانی خون از چمن در بروید شقایقها

 م یزدانیبز انیس گلگون چهره با شده                           روحانی عدن بهشت در عالی گشت مقامش

 که از درویش زد آتش همه بر جان وجدانها

 ورقا حضرت و بدیع با و انیس با معاشر                                   مکان صادقی پرویز، باشد جنت علیا

 دفترها صدر بر همی ماند نامشان مخلد                             ابها طلعت عاشقان بزم است بزمی عجب

 اپیمانه نشکستند و خفتند کفن گلگون همه

 

 

منظور علی شیدائی دانشجو و مهاجر عزیز ایرانی در فیلیپین است که غالباً در سفرهاي تبلیغی و تشویقی همسفر  -]1[

روز  12یعنی درست  1351تیر  28برابر  1972جوالي  19اي که به پدر و مادرش در فرامرز وجدانی بوده است. او در نامه

قبل از وقوع حادثه نگاشته اشاره به رویایی شگفت انگیز نموده است که چنین است: پدر و مادر عزیز همیشه براي 

سالمتی و موفقیت شماها دعا میکنم. پریشب خواب حضرت عبدالبهاء را براي اولین بار دیدم و از دیدن این خواب خیلی 

اي از همراهان در اند و عدهحال شدم. خواب دیدم که حضرت عبدالبهاء در یک اتومبیل بزرگ سلطنتی نشستهخیلی خوش

دوند و من در کند. همه مردم شتابان براي دیدار ایشان میباشند بلندگو با صداي رسا ورود ایشان را اعالم میجلو می

ل وارد یک باغ بسیار بزرگ و مصفا میشد و من در خواب از شدت کردم. اتومبیماشین بودم و به حضرت عبدالبهاء نگاه می

کردم. ایشان و همراهان در جامه سیاه گنجیدم و همینطور به حضرت عبدالبهاء نگاه میخوشحالی در پوست خود نمی

یلی بودند و تعجب اینجاست که در خواب ریشهاي مبارك آن حضرت سیاه بود. در هر صورت از دیدن این خواب خیلی خ

 علی شیدائی "خوشحال شدم و امیدوارم شما هم از خواندن آن لذت ببرید ... 
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گانه فیلیپین تشکیل گردیده بود اهللا وجدانی پدر فرامرز وجدانی در جلسه تذکري که براي شهداي سهجناب رحمت -]2[

نظور مسافرت کردي اول مهاجرت به این نامه فرزندشان اشاره نمود و گفتند در جواب به پسرم نوشتم تو براي همین م

 "آورد ...بعد تحصیالت عالیه چه حقیقتاً متن نامه پسرم اندرز آمیز بود و مرا به شوق می

 

  نفره فقط سه نفر ایرانی بودند که شهداي ثالثه فیلیپین را تشکیل دادند. 13بطوریکه قبالً ذکر شد از این گروه  -]3[

 

 یزدانی داریوش از فیلیپین شهداي شهادت جزئیات شرح 

مدت ها در فکر این بودم تا به شرح شهادت سه جوان که دو نفر از آن عزیزان جاسبی بودند بپردازم آنها که با دَماء مطهره 

اند و یادشان را در خویش خاك کشور فیلیپین را سقایه کرده

  جاسبی هاي عزیز زنده و جاوید نگهدارم.خاطر 

  

 باید عزیز هاي جاسبی. پردازممی آن به کوتاه کلماتی با حال

 را فانی این وفایشان و صفا و لطف با بنده خطایاي از

ه مهاجرتی خود تمرین زبان فارسی نقط در و هستم دور جالله جلّ حق موطن از که است سال 45 مدت چون ببخشایند

ام. و در خواست این ناچیز آستانش اینست که به بزرگواري خودشان این تُحفه درویش را قبول کنند و در ادعیه را نکرده 

 هاي خویش بیاد آن عزیزان دُعا و مناجات کنند که ارواح پاکشان در جمیع عوالم حق مشمول عنایات التُحصی شود.

میکنیم. این عبد ناظر به اتفاقات آن آیّام بوده و شرح این  سال پیش بر میگردیم، و تاریخ را با آن دقایق تنظیم 45به 

نگارم. امید است که بازماندگان این شهدا قصور بنده را عفو کنند و با الطاف همیشگی خود شرح این فداکاري را می

مالقدم باشند که جانبازي ها را که در سبیل جمال اقدس ابهی بوده با افتخار و سربلندي بخوانند و ممنون درگاه آستان ج

با شهادت جگر گوشه هاي خود در پیشرفت این آیین یزدانی سهیم و شریک سایر شهداي امر بوده اند. چه که آن محّی 

... اگر نفسی خود را در دریاي خون شناور نبیند و ادعّاي حُب مرا نماید از (طراز) صدق بی بهره و  "امّم و رمم فرموده اند؛ 

 یپرویز صادق ،یفرامرز ُوجدان ،یاز راست بھ چپ: پرویز فروغ   
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 "نصیب است..

   کنز پنج از اول کنز 

 و نبوده کس هر نصیب است، تر کمیاب و تر نفیس احمر کبریت از و عظیم امریست شهادت بگو"...اند؛ فرموده باز و

 348 ص 4 جلد آسمانی مائده "....نیست

روح و ین لوجه اهللا واقع شود و در سبیل محبوب ا اگر و آشامید خواهد موت کأس از نفسی هر و... "...میفرمایند؛ باز و

 "جسدش انفاق گردد، البته این اولی تر بوده و هر بصیري شهّادت میدهد که این مقام اعظم مقامات است لدي اهللا...

 3ص  5سال  17عندلیب شماره 

و.. باز .. شهادت در سبیل محبوب از افضل االعمال محسوب فی الحقیقه شِبه و نِدي (مانند) نداشته و نخواهد داشت ولکن 

و یا ... نهایت ذّلت به حسب ظاهر شهادت  1981سال  24شماره  1پیام بهائی ص "اقع شود محبوب است...اگر خود و

 از همان مأخذ باال "است و این شهادت سبب عزّت ابدي...

آن خون رنگین عاقبت آن مدینه را بهشت برین نماید.... چنین خون مبارك انسانی در  "و براي حُسن ختام میفرمایند؛...

 از همان مآخذ باال. "شجره مبارکه چقدر سبب قُوّت و نمو و شکوفه و ثَمر گردد...پاي 

روز از شهادت سه عزیز جوان  36و دقیقاً  1972سپتامبر  3مطابق با  1351شهریور  12تاریخ را به عقب میبریم، امروز 

تاق به امر تبلیغ امر نازنین جمال است. تصمیم عده اي از جوانان مش 1972ژوئن  21برابر با  1351خرداد 31میگذرد. 

مبارك مانیل پایتخت فیلیپین را به قصد جزائر میندانا ئو ترك میکنند. در قلوب این جمع عشق به حضرت بهاءاهللا که 

 ضامن وحدت عالم انسانی و صٌلح اعظم است موج میزند. همسفرهاي این فانی

 کیلو 4 در دانشگاه) بود مراوي شهر در . M. S. Uاستیت میندانائوئی (قریب به یکسال زودتر در دانشگاه شیدا علی . 1

 درخواست را کنند تحصیل دانشگاه این در بود قرار را دوستانی هاي پذیرش اغلب شیدائی جناب. بود مراوي شهر متري

 .بود کرده

ر) ایشان جوانی با محبت و مطیع امراهللا بود، او اول قرار بود که در نف سه شٌهداي از یکی( شیراز از وجدانی فرامرز. 2

 بخواند   MSUماه اول را در  6دانشگاهی دیگر(سلیمان) درس بخواند ولی مقامات فرهنگی فیلیپین گفته بودند که باید 

 .برود بعداً و
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 یل ایشان هم مثل فرامرز عزیز بود.تحص حکایت. بود امرش تبلیغ و امراهللا دلخسته عاشق) جاسبی( صادقی پرویز. 3

 . فرهاد جعفري پسر جناب یحیی جعفري خطاط معروف بودند، ایشان هم در امر تبلیغ سعی بلیغ داشتند4

 . داریوش یزدانی.5

این گروه پنج نفري در کشتی که نامش فاطمه بود دور هم جمع شدند تا سفر خود را آغاز کنند. گروه ما در جلسه اي که 

 بیت دیوان ساله 9 نقشه پایان تا نفر را  250وص احباي ایران بود قول داده بودیم که با این سفر به آن نقطه فقط مخص

 ما ها بچه میگفت صادقی پرویز. بود شده همراه کتاب و تبلیغی هاي جزوه با این و کنیم وارد امر ظل در الهی اعظم العدل

نفر که چیزي نیست باید بیشتر قول میدادیم. و گفت تبلیغ را  250کنیم و  مشتعل روحانی آتش با را میندانائو جزیره باید

    از داخل همین کشتی شروع خواهیم کرد. 

  

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

انند و در لحظات آخري که ما قرار بود در ساحل شهر ایلیگان پیاده بخو خودشان که میدادیم امري هاي جزوه کشتی

شویم فرامرز وجدانی موفّق شده بود که در کشتی یک نفر را به امر حق مؤمن کند و این سبب شادي و سرور جمع ما 

ریم. اراده حق بر این شده بود. کشتی ما از طوفان مهیبی گذشته بود و ما اصالً فکر نمیکردیم که از طوفان جان سالم بدر ب

شدیم و با  MSUما وارد محوطه دانشگاه  1972ژوئن  25تیر برابر با  5بود که ما همگی سالم به مقصد برسیم. در تاریخ 

 استقبال عزیزانی دیگر که در آنجا بودند آشنا شدیم.

 . دانش صبوري1

 . نورالدین آزاده2

 . پرویز شیدائی3

 یدائی)ش . ایرج شیدائی ( برادران علی4

 . بهروز اسحاق پور5

 . حسن ثابت6

 . ضیاءاهللا رضوانی7

 8 ... 
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 را ما ورود شهر رادیو. بوسیدیم و بوئیدیم و گرفتیم بغل در را یکدیگر. شد وارد آگاه فروغیه بنام دانشجو تنها ژوئیه 5 در و

یاد لوح حضرت عبدالبهاء انداخت که ب را ما. بودند خرسند ایران از دانشجو 13 داشتن از بسیار دانشگاه و. کرد اعالم

میفرمایند ... یاران ایران از جان و روان عزیزترند، زیرا در سبیل الهی امتحانات شدیده دیده اند و صدمات عظیمه تحمل 

 کرده اند.... لهذا به هریک رسی آن جان پاك را درآغوش گیر و از طرف من ببوي و ببوس...

جلسه تبلیغی بود و فوري یک صندوق تبرعات هم درست کردیم. جلسات تبلیغی  اولین جلسه اي که بر گذار شد یک

همیشه مملو از مبتدي بود. جلسات معلومات امري را هم راه انداختیم. یک یک دوستان در تبلیغ موفّق بودند و اخبارش 

یان حضرت ولی محبوب امراهللا ساله نمانده بود. این ب 9سبب دلگرمی و تشویق همه بود. زیرا دیگر چیزي به اتمام نقشه 

اکنون وقت تنگ است و فرصت آن نیست ....  "فرمودند در مد نظر هر یک از ما ها بود، مضمون بیان..  1949که در سال 

خیر و صالح افراد این است که اسم بهائی به گوش آنان برسد دیگر اگر به آن توجه ننمایند نمیتوان معتذر شوند به این 

چنین امري اطالع نداشته اند.... بنابراین باید ال اقل به گوش خود بشنوند که امر مبارك ملجأ و مالذ  عذر که از وجود

 "عالمیان است... 

مختصري از جزیره میندانائو باید بنویسم، این جزیره دائماً در جنگ و جدال بود. مسلمانان و مسیحیان در ستیز بودند. 

ن دو گروه با محبت و دوستی معاشرت کنند. بیشتر ساکنین شهر مراوي اسلحه توانستند بین اینفر می 13فقط همین 

تیر اولین محفل روحانی شهر مراوي که  15برابر با  1972ژوئیه  6هاي سنگین داشتند، حتی بعضی از دانشجویان. در روز 

 د. اعضاي محفلآمد تشکیل شد. و اولین جلسه هم در خود همان دانشگاه بوشب و روز صداي تیر اندازي می

 . علی شیدائی رئیس محفل1

 . داریوش یزدانی نائب رئیس2

 . فروغیه آگاه منشی محفل3

 محفل دار صندوق . پرویز صادقی 4

 جعفري فرهاد. 5

 آزاده نورالدین. 6

 پور اسحق بهروز. 7
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 ثابت حسن. 8

 )بودند باال سال 20 از دوستان این جمیع( صبوري دانش. 9

مر حق مطلع شدند. همه با آغوش باز پیام الهی را میشنیدند. جلسات محفل مرتب تشکیل میشد و ا از دانشجویان تمام

نقشه هاي تبلیغی طرح میکرد. نقشه هاي مدارس، دهات، و شهر بر دیوار اطاق محفل آویزان شد. اولین گروه موفّق گروه 

ال اقدس بپیوندد و این شخص مدیر یک مدرسه پرویز صادقی، فرهاد جعفري و حسن ثابت بود که اولین. مؤمن به امر جم

بود و هفته بعد همین گروه موفّق شدند یک معلم را نیز در ظل امر وارد کنند. شوق و ذوق ما جوانان در هیچ کالمی 

نگنجد چون در ایران سال ها طول میکشید که شخصی مؤمن شود. از ذوق و شوق یکدیگر را میبوسیدیم و به یکدیگر 

یم. در آندم زمانی امر گوشزد جمع غفیري شده بود. هفته بعد علی شیدائی و این فانی عازم کالجی شدیم تبریک میگفت

نفر پیام حضرت بهاءاهللا را بوسیله بلند گوها شنیدند و عکسبرداري و در سه کالس که  600که در شهر بود و قریب به 

پخش شد. شادي و شعف ما حد و حسابی نداشت و نفر بود امر از نزدیک معرفی شد و جزوات امري  120نزدیک به 

خواستیم از این خواب خوش کردیم که این چنین از امر حق استقبال کنند. در خواب بودیم و نمیتصورش هم را نمی

بیدار شویم. روز بعد به یک کارخانه چوب بُري رفتیم و در آن جا هم از امر استقبال نمودند. این اخبار خوش را هر روز به 

کردیم و باعث تشویق آن محفل مقدس میشدیم و ممنون از ایادي امراهللا جناب محفل ملی فیلیپین تلفنی گذارش می

 دکتر رحمت اهللا مهاجر بودیم که ما را تشویق کرد که به این نقطه بیائیم.

 

در آخرین اجالس محفل روحانی شهر مراوي 

بعد از شور و مشورت با اکثریت آراء تصمیم بر 

این شد که گروه هاي سه نفره تبلیغی تشکیل 

شود و هریک در جهات شمال و جنوب، شرق 

و غرب عازم شوند و گذارش هاي خودشان را 

تقدیم محفل نمایند. محفل از خانم فروغیه 

خانم هست و شهر  آگاه تقاضا کرد که چون

زیاد أمن نیست بهتر است که در محوطه دانشگاه بماند. مطلب دیگري که محفل درباره آن مشورت کرد این بود که چون 

  Mindanao State Universityتامانو در دست چپ عكس یمیندانائو آقا یرئیس دانشگاه دولت  
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شهر مراوي زیاد أمن نیست لذا گروه ها به نقاطی بروند که امن تر است. پرویز صادقی مرتب گوشزد اعضاي محفل میکرد 

راهللا ما دیگر در این عصر شهید نخواهیم شد، این مطلب سبب دلگرمی همه میشد. که به فرموده حضرت ولی محبوب ام

در آن شب پیشنهاد شد که عکسی هم از محفل بیادگار گرفته شود ولی پرویز صادقی عزیز گفت عکس را میشود بعداً 

ژوئیه دوست عزیز و  28مرداد برابر با  6گرفت و فرصت عکس گرفتن زیاد هست. باید از دوست دیگري هم بنویسم. روز 

تنهاي ما که در دانشگاه موسوان تحصیل میکرد براي مالقات دوستان خود وارد شد. او تنها دانشجوي خارجی آن دانشگاه 

صبح  9ساعت  1972ژوئیه  30مراد برابر  8بود و دلش تنگ شده بود. نام نامیش پرویز فروغی بود. بالخره روز یکشنبه در 

اي سفر هاي تبلیغی آماده میشدند. من(داریوش) قرار بود با گروه پرویز صادقی و فرامرز وجدانی گروه هاي سه نفري بر

همراه شوم، ولی چون پرویز فروغی مدت ها بود که پرویز صادقی را ندیده بود اصرار کرد که با آن گروه باشد. این سه نفر 

) شدند. در آن روز یکشنبه اولین گروه بزودي kapaiدو جاسبی جوان با فرامرز وجدانی عازم نقطه اي بنام کاپاي( 

بعد از ظهر بود و بعد  6مراجعت کرد چون محلی که رفته بودند احتمال خطر میرفت و عبور و مرور در آن شهر تا ساعت 

ند. کم نفر شد 10بطور کلّی رفت و آمد براي همه ممنوع بود. اولین گروه موفّق به ابالغ پیام جانبخش حضرت بهاءاهللا به 

کم سر وکله گرو هاي دیگر هم پیدا شد و اخبار خوش آنها سبب شوق و ذوق بود. کم کم بعد از ظهر نزدیک میشد و از 

 دل. عزیزان آن گروه از غیر بودند کرده مراجعت گروها همه. نبود اثري وجدانی فرامرز و فروغی گروه پرویز صادقی، پرویز، 

هاي مسافر بري که مسافران خودشان را  جیپ به ها چشم. بود نمایان ها چهر بعضی در نگرانی و میزد شور هایمان

  میاوردند دوخته شده بود تا ببینند که چه زمان این عزیزان وارد خواهند شد. 

 مانده جائی در شده دیر چون شاید که میگفتیم یکدیگر به. نگران و تاب و تب در همه هاي دل و میشد سپري ها لحظه

الح در این بوده که فردا در روز روشن وارد شوند. آنشب خواب به ص نیست أمن ها جاده چون و کنند استراحت که اند

چشم هاي ما ده نفر نرفت و هر آن منتظر ورود آن عزیزان دل و جان بودیم. صبح شد و باز خبري از آن ها نشد. یک یک 

ز فروغی میبایست به دانشگاه خودش باز گردد. همه ما ها دوستان دانشگاهی سراغ آن عزیزان را میگرفتند و چون پروی

حدس هاي گوناگون میزدیم که حتماً اینطور شده یا آنطور شده. دیگر طاقت ها طاق شده بود و همه دانشجویان و اساتید 

) اطالع Tamanoدانشگاه در نگرانی شدید. فوري رفتیم و خبر بی خبري عزیزان خود را بر رئیس دانشگاه بنام تامانو(

دادیم که از دوستان عزیزمان خبري نیست. رئیس دانشگاه با افراد خودش عازم شدند که خبري از آن ها براي ما بیاورند. 
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 5آن روز دوشنبه بود. همه ما ها تمام شب را دُعا میکردیم که انشاءاهللا تا روز سه شنبه این عزیزان برگردند. تا ساعت 

آن ها نداشتیم. آن روز هم دست به دُعا داشتیم و هل من مفرج... و یا بهاءاهللا و یا  صبح روز سه شنبه هنوز خبري از

عبدالبهاء ورد زبان ما بود. رئیس دانشگاه و افرادش به دولت فردیناند مارکوس خبر داده بودند. رادیو و تلویزیون مرتب 

هستند و  MSUین سه نفر از شاگردان دانشگاه اخبار ناپدید شدن این عزیزان را پخش میکرد و میشنیدیم در اخبار که ا

مهمان کشور فیلیپین از ایران هستند. براي تحصیل به این دانشگاه آمده اند و پیام آنها صلح ودوستی بین انسان هاست و 

هم  اگر آنها را دیدید از آن ها کمال مواظبت را بکنید. خبر این عزیزان فوري به محفل ملی فیلیپین و محفل ملی ایران

رسیده بود و والدین همه عزیزانی که فرزندي در فیلیپین داشتند دور هم جمع شده بودند و نگران عزیزانشان بودن و دل 

هایشان بی صبر شده بود. محفل ملی ایران از طریق سفارت ایران در ژاپن تقاضا کرده بود که به این امر مهم توجه کنند. 

دانش صبوري، ایرج شیدائی و بنده با سایر مقامات دانشگاهی عازم جاده کاپاي  بعد از ظهر روز سه شنبه علی شیدائی،

کیلو متري این جاده در مغازه اي بسیار کوچک قدري  8شدیم. به ما گفتند که اهالی آن محل گفته اند که آن عزیزان در 

 هاي دل. نیست آنها از دیگر نه اثري  ) بودDapaoاستراحت کرده اند و نوشابه نوشیده اند و از آن محل که نامش داپائو ( 

جوان به دلهره شدید گرفتار شده بود. گروه ما با پنج جیپ سواري باید به دانشگاه مراجعت میکرد چون کم کم هوا  4ا م

تاریک شده بود و احتمال خطر بیشتري بود. چهارشنبه فرا رسید، دوم اوت بود، فرماندار آن استان آمد به دانشگاه و به 

با سربازان خودم آمده ام تا مرده و یا زنده این سه دانشجو را پیدا کنم رئیس دانشگاه و ما ها و سایرین گفت که من 

نفر سرباز با یک مسلسل بزرگ بر روي ماشین  100ماشین ارتشی و  11وتحویل شما دهم. گروه جناب فرماندار مرکب از 

را دادند که آنها در محلی بعدازظهر روز چهارشنبه به ما خبر وحشتناك شهادت این سه عزیز بیگناه  6بود. بالخره ساعت 

 10که داشتند استراحت میکردند و نوشابه میخوردند به قتل رسیده اند و صاحب مغازه هم فرار کرده است. لذا همه ما 

نفر با پلیس و اعضاي دانشگاه به محل شتافتیم و سه عزیزان خود را دیدیم که در چاله اي درون باتالقی در میان جنگلی 

اشکبار و دلی آزاده و روحی پژمرده، این فانی با صدائی بسیار بلند شروع به مناجات کردم و بعد  هستند. با چشمانی

 شده ملی محفل به تلگراف سایرین مناجات تالوت نمودند. سکوت محض حاکم آن جنگل بود. روز دوشنبه و سه شنبه 

عزیزان به اطالع محفل ملی رسید. شب  آن شهادت خبر شنبه چهار روز بالخره و  نیست عزیزان آن از خبري که بود

 در ملی محفل اعضاي. میدادیم گذارش را محل آن اخبار حد بی زاري و گریه با و کردیم محفل به تلفن چهارشنبه 
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 تمام دانشجویان. بودند شریک و سهیم و عباد این احزان و غم در جوان عزیز سه این هاي خانواده و ایران و فیلیپین

 ها در بهت و اندوه بی پایان بودند. معلم و اساتید

 

روز جمعه اتوبوس ها و اتومبیل ها پر از دانشجو و مردم شد که بسوي سردخانه بیمارستان روان بود. در محل بیمارستان 

 هاي صف در همه. بودند آمده نفر 3000 جمعیتی بیش از 

 و ارتش گارد و احترام گارد و عزا موسیقی مارش با منظم

ر عقب د سایرین و جلو در دانشگاه رئیس. آمد بحرکت پلیس

روان شدند. شهین روحانی، آلن لوئیس، سهیل روشن ضمیر، 

فیروز قدوسی از شهر داوائو، طنّاز لو، پرویز و نورالدین مهدیزاده 

و هدایت اهللا وحدت شعار از شهر سبوو، فرهنگ مزیدي و 

فرشید زهتاب از شهر ایلو ایلو براي مراسم دفن شهداي این امر 

ده بودند. این جمعیت سه هزار نفري در شهر مراوي به راه افتادند و با شعار هاي وحدت عالم نازنین در فیلیپین نیز وارد ش

 انسانی، صلح عمومی و محبت به نوع انسان و آیا اینست سزاي این جوانان مسیر زیادي را رفتند.

گاه جمع شدند تا براي نفر به باالي آن تپه اي که مُشرف به دانش 600بالخره از این جمعیت سه هزار نفره قریب به 

  آخرین بار با ارواح این سه عزیز وداع کنند.

 خواهیم مشتعل مبارك جمال عشق آتش به را میندانائو  استان این ما که بود گفته صادقی پرویز روزي که نماند گفته نا

  .میشد سرازیر که بود ها تلگراف سیل. کرد

ت سکوت و آرامش اجساد آنها از راست به چپ در باالي آن تپه زیبا براي نهای در دیگر هاي مناجات و میّت ي دُعا از بعد

  همیشه بخاك سپرده شد. اول پرویز صادقی وبعد فرامرز وجدانی و بعد پرویز فروغی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

ها در ویتاکروز مانیل  بعد بودم گرفته اي حرفه فتوگرافر یک بدقت هولناك حادثه آن از بنده که را هائی عکس ورقی؛ پا

چاپ کردم. همه دوستان غیر از فروغیه آگاه این عکس ها را داشتند تا اینکه بیت العدل اعظم الهی دستور دادند که این 

 معهد به و کردند آوري جمع را ها عکس این فیلیپین ملی محفل عکس ها جمع آوري شود و به ارض اقدس ارسال شود. 

 واب مرقوم فرمودند )ج در داشتند، ارسال اعلی

 یبلند در جلو یرا ھم كھ با آستین خاكستر یتشیع جنازه سھ شھید این فان   
 .كھ پیراھن سفید دارند در گوشھ سمت راست در عكس دیده میشود یدو نفر
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دو شب بعد از تدفین این عزیزان دل وجان، صبح که از خواب در خوابگاه دانشگاه بیدار شدیم، دیدم که از زیر درب اطاق 

یک کاغذ در کف اطاق هست و بر روي آن نوشته بود که اگر بهائی ها بخواهند در این دانشگاه بمانند به سرنوشت آن سه 

کُشته خواهند شد. لذا تصمیم محفل ملی و دولت و دانشگاه بر این شد ده نفر دانشجوي آن  نفر دچار خواهند شد و

ي مختلف یا یک نفري یا دانشگاه را به شهر هائی که کاتولیک و امن و امان بود بفرستند. این بود که این ده نفر در شهرها

 زان را میدیدند که بدون سر بودند.دو نفري پخش شدند. اغلب این ده نفر بمدت یکسال خواب هاي این عزی

 

متري از محلی که شهید شده بودند فاصله داشت.  250بودند  محل کشف اجساد این نفوس مبارك که در عنفوان جوانی

جاده درستی نداشت و این عزیزان براي 

تبلیغ با جیپی که سرعت آن در حدود 

کیلو متر در ساعت بود به مغازه اي  20

که نوشابه و مواد غذائی مختصري 

میفروخت نشسته بودند که استراحت 

مختصري بکنند و نوشابه اي نوش جان 

  و باز بروند به یک ده دیگري. کنند

) عضو Vincent Samaniego(گو سامانیه وینسنت جناب با 8 ساعت 1972 اوت 3 با برابر مرداد 12 شنبه پنج صبح

محترم مشاورین قاره اي و خانمش فه سامانیه گو که منشی محفل مقدس فیلیپین بود و از مانیل آمده بودند با ایرج 

ماشین با چندین خبرنگار از شهر مراوي و خود  13سرباز و  150بنده (داریوش یزدانی) همراه با شیدائی، دانش صبوري و 

پزو دعوت کردم که با ما به محل حادثه غم انگیز بیاید و عکس بگیرد و سه  20بنده که یک عکاس حرفه اي را به مبلغ 

رفته بود. این سه عزیز دل و جان را بعد از تابوت براي این عزیزان. چون عکاس حرفه اي بود عکس هاي خیلی خوبی گ

اینکه در محل مغازه شهید کرده بودن، اجساد آنها را در گودالی بر روي هم انداخته بودند مثل اینکه در آغوش یکدیگر 

به بودند. نا گفته نماند که شب قبل علی شیدائی براي فرماندار، شهردار، رئیس دانشگاه و معاونینش امر جمال مبارك را 

خوبی تشریح کرده بود. او گفته بود که ما دنبال قاتل و یا قاتلین نمیگردیم زیرا آن سه جوان براي اتحاد نوع بشر و محبت 

  و یگانگی انسان ها شهید شدند لذا ما انتقامی نمیگیریم.

 یُوجدان ی. جناب آقا۲ یو ھمسر گرام یصادق ی. جناب آقا۱فیلیپین از چپ براست  یشھدا یخانواده ھا   
 یو ھمسر گرام یفروغ ی. جناب آقا۳در ایران شھید شد)  ی( جناب ُوجدانیو ھمسر گرام
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 Boloبنام بولو (  ساله را با چاقوئی مخصوص 24 صادقی پرویز و ساله 25 فروغی پرویز گانه سه شهداي این از باري

Knife که به زبان اسپانیائی به آن (Machete  میگویند سرهاي آن ها را بریده بودند که ما نتوانستیم پیدا کنیم . حتی

بطور وحشیانه اي شکم پرویز عزیز را دریده بودند که پرویز عزیز را دریده بودند که توصیف آن نیز مالل آور و دردناك 

ساله عزیز بود به قدري شدید بوده که من گریه سر دادم. جمال مبارك و  20به بدن فرامرز جدانی است. آثار ضرباتی که 

قلب حضرت عبدالبهاء از این مصیبت عظمی در احزان و اندوه بود و قلم حضرت ولی محبوب امراهللا ناالن از این بی 

ن در سبیل محبوب یکتا جانانه سر و جان را نثار انصافی ها. همه و همه گریان و ناالن از اینکه چگونه این سه شهید جوا

کرده اند تا عالم بشریت دست از جدال و نزاع که شأن درندگان ارض است دست بردار . اجساد آن عزیزان را با کمک 

سربازان و بنده که براي تشخیص هویت آن جا بودیم پس بیرون آوردن آنها از آن چاله که خیس و کثیف بود، شستشو 

  داخل تابوت گذاشتیم. داده و

 علیه جنایتی چنین که شده این به راضی قاتلین آن دل چطور که بودند حُزن و غم شدّت در مهیبه واقعه این از جمیع

و ذکرشان  یادشان. است بوده قلوب التیام و اهللا کلمۀ ابالغ فقط و فقط آرزویشان که بیگناه جوان سه هم آن. کنند بشریت

قلوب جمیع را میگداخت. آن محل را با غم و اندوه و مناجات ترك کردیم و اجساد را به بیمارستانی که نزدیک به دانشگاه 

بعد از ظهر سپردیم تا در سردخانه نگهداري شود. عزاي عمومی در دانشگاه إعالم شد و امتحان هاي ترم  3بود در ساعت 

  دانشگاه سالن بزرگ دانشگاه را براي جلسه تذکر آن عزیزان ملکوتی آماده کرد.یک هفته به تأخیر افتاد. رئیس 

 تالوت نیز عربی و انگلیسی مناجاتی سپس و فارسی مناجات فانی این بعد و شد شروع دانشجویان از یکی صحبت با جلسه

گاه تحصیل میکنند دانشجو هاي دانش این در که دیگر نفر ده و جوان سه این که کرد عالی بسیار نطق دانشگاه رئیس. شد

معمولی نبودند و نیستند این ها حامل پیام جانبخش حضرت بهاءاهللا هستند که با خود پیام صلح و دوستی را براي ما 

آورده اند و اینها مؤسس صلح و وحدت بین بشرند. از آن واقعه به درستی یاد کرد که آیا این پاداش آنها بود. بعد علی 

بیانی غمگین گفت بیائید بجاي اینکه مرتب شیمی و فیزیک و ریاضی به خورد مغز ها بدهیم خود را هماهنگ شیدائی با 

با مسائل روحانی هم بکنیم، بیاید درس محبت و وفا و عشق و صفا و درس دوستی را جانشین کنیم و سبب ارتباط قلوب 

ه این صحبت ها گوش میکردند. سرکرده گروه دانشجویان نفري بودند و ب 900گردیم. در این سالن دانشگاه که بیشتر از 

 ).Iranian Student Hallتقاضا کرد که دانشگاه محل اجتماع دانشجویان را بنام آنها کند( 
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تصمیم بر این شد که ساعت سه روز بعد آن سه عزیز نورانی را بخاك بسپاریم. مردم شهر میگفتند که این سه نفر کافر 

که مسلمان نشین هستند جائی ندارند. اراده جمال مبارك چیز دیگري بود. یکی از اساتید دانشگاه هستند و در شهر ما 

قطعه زمینی در باالي محوطه دانشگاه داشت و گفت من این زمین را به شما ها و دوستانتان هدیه میکنم تا بتوانید 

که مُشرف به خود دانشگاه و شهر است و از همه عزیزانتان را بخاك بسپرید. آن محل در باالترین نقطه بر روي تپه اي 

جهات قابل دیدن است به ما احباء داده شد. هر چه در خصوص آن مکان زیبا نوشته شود کم است. یک خانمی که حاضر 

بود پرسید با آن دو نفري که سر ندارند چه میکنید؟ یکی از دوستان با صداي بلند گفت ما سرهاي بُریده نمیخواهیم و 

  سرها فداي جمال مبارك و براي وحدت و یگانگی شده و بگذار سهم قاتلین باشد تا از این کار خود عبرت گیرند.این 

 

رقیمه محفل ملی ایران به خانواده سه شهید 

 فیلیپین

مرداد  16بدیع مطابق  129شهرالکمال  8دوشنبه 

 میالدي 1972اوت  7شمسی و 1351

خاندان جلیل فروغی، صادقی و وُجدانی علیهم 

  بهااالبهی

  

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

 .نمود الم و حزین قرین

ترك وطن نمودند و به دیار غربت شتافتند و در این سه طیر شاخسار بقا که درسبیل تبشیر و تبلیغ امر حضرت بهاءاهللا 

کمال تسلیم و رضا جان به جانان سپردند واز قفس این جهان تنگ و ظلمانی رهیدند نه تنها مایه مباهات و افتخار آن 

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

 فخر و مباهات مینماید و آنان را جزو قربانیان و فدائیان امر حضرت رحمن محسوب میدارد. الهی

گرچه فرقت نور دیدگان و جگر گوشگانی که مایه تسلی و تسکین خاطر پدر و مادر هستند بسیار دشوار و پر حرقت است 

توجه به آیات الهیه و آثار رحمانیه از و احدي ثقل این مصیبت کبري و فادحه عظمی را کوچک و حقیر نمیداند ولی با 

 محل دفن سھ عزیزان شھید در باالى تپھ   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/5_9_orig.jpg
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 شدّت این حزن و اندوه کاسته میشود و قلب امیدوار و مطمئن میگردد.

تاریخ امر یک صد و بیست و هشت ساله الهی شاهد و ناظر وقایع سهمگین بوده و هیچگاه این قربانیان راه عشق و فدا 

  فراموش نشده اند.

 بگذرانید نظر از را رمم محّی آن متعالیه بیانات و آورید بیاد اعظم سجن در را الطهرا اهللا غصن شهادت موئلمه واقعه اگر

  .کاست خواهد قلبیه تأثرات از اندکی یقیناً

انک الهم یا الهی ترانی بین ایادي األعداء و سبح " نازل؛ افخم بیان این آفاق نّیر قلم از صادره هاي مناجات از یکی در

 "وجهک یا من بیده ملکوت األسماء اثّرب فدیت اعطیتنی لحیوة العباد و اتحاد من فی العباد.االبن محمربدمه امام 

مالحظه فرمائید شارع این آئین مقدس فرزند ارجمند و غُصن برومند را در راه حیات بندگان خدا و اتحاد دنیا فدا فرمود. 

ایثار نمودید و با این روش مقدس و پسندیده راه و  شما نیز تأسی از آن موالي شفوق و حنون حیات نور دیدگان خویش را

رسم فداکاري و جانبازي به احّباي الهی آموختید، چه موهبتی اعّز و اعلی از این فضلی که نصیب آن خاندان گردیده و چه 

 منقبتی اتم و ابهی از این عنایتی که آن خاندان جلیل بدان مخصص گشته.

ه شریک و سهیم آن یاران عزیز است و از درگاه حّی قدیر صبر و سلوان براي آن محفل ملی ایران در این مصیبت وارد

 خاندان جلیل رجاء و مسئلت مینماید.

به ضمیمه جزوه اي که به مناسبت یکصدمین سال شهادت حضرت غُصن اهللا االطهر در طهران تکثیر گردیده جهت 

 حفل حضور آن یاران عزیز و فداکار معروض میگردد.مطالعه ایفاد میشود و بار دیگر مراتب همدردي اعضاي این م

                     
 بهائی تحّیات تقدیم با

 محفل، منشی
  ارباب روحی
 ایران -طهران

To the National Spiritual Assembly of the Philippines.       August 7 1972 Telegram 
 " Deeply moved news befitting funeral three brave devoted youthful pioneers who 
sacrificed their lives path service. Share sorrow sympathy friends Philippines 
assured ardent prayers sacred threshold bountiful rewards Abha Kingdom 
  
Universal House of Justice 
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 جلسه از خاوري إشراق عبدالحمید جناب هنگامیکه رسید خبر ایران از

 ملکوت به و نموده قلبی سکته میکردند مراجعت عزیز سه این تذّکر

قلب این عبد از شدّت  "ن فرموده بودند که: ایشا. مینمایند صعود ابهی

این  الم آنچنان متألم که قلم یاراي مقاومتی چند بر این کاغذ نتواند.

بزرگی روح و جالل جمال مبارك آن چنان پی گیر است که در این 

کاغذ نگنجد، عزیزانی چند دور هم جمع میشوند، پدر پرویز صادقی 

اولین نامه اي را که پرویز صادقی در راه کراچی، پاکستان نوشته بودند 

 را براي حُضار در جلسه تذکر میخوانند که مضمون آن اینست؛

شهادت در راه جمال مبارك است، اما دوره شهادت تمام شده و حال وقت تبیلغ امر است، امیدوارم بتوانم گرچه آرزویم  "

 "از این راه به آستانش خدمت نمایم.

 

به فردوس پسران ما خوش  "بر روي تابلوئی که بر سر در منازل والدین این سه عزیز براي تذکر زده بودند نوشته بود؛

ش میکردند که به ما تسلیت نگوئید آنها که نمرده اند، به ما تبریک بگوئید که فرزندان ما جان . از احباء خواه"آمدید

  خودشان را در راه جمال مبارك نثار کردند. جلسات تذکر زیادي بر قرار شده بود. 

 

 .بود شده تشکیل عزیز سه این براي مخصوصی جلسه دنیا سراسر در سپتامبر 25 دوشنبه با برابر 1351 مهر سوم

 که اي مدرسه آن حتی و داشت زیادي خسارت که داد رخ مهیبی و سوز آتش مراوي شهر از قسمتی 1972 سپتمبر 15

 شاگردان ویالن شده بودند. و گرفت آتش نیز کردیم صحبت آن در بنده و شیدائی علی

نمیکشیم. ببینید در خارج شما ها را یک آخوندي در جاسب بر منبر گفته بوده؛ که خوشحال باشید که ما شما ها را 

     میکشند.

 نوشته شده توسط داریوش یزدانی    

 شھادتقبور این سھ عزیز چند ماه بعد از   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/7_10_orig.jpg
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 هواالبهی

اي ناظر به ملکوت ابهی خوشا حال نفوسی که به صرف فطرت منجذب الی اهللا گشتند و به مغناطیس محبّت سارع به 

مشهد فدا از جان و خانمان بیزار شدند و از آنچه غیر رضاي حضرت دوست بود در کنار گشتند. چون ذبیح ملیح به 

و چون مسیح فصیح بر صلیب به لسان بلیغ مناجات نمودند. چون خلیل جلیل در آتش نمرودیان فتادند  قربانگاه شتافتند

و چون موساي کلیم در دست قبطیان چون یوسف صدیق در سبیل الهی اسیر زندان شدند و چون نوح نجی در طوفان 

وم در دام اهل غرور چون سیّد یثرب و طغیان ستمکاران چون سیّد حصور در دست قوم کفور افتادند و چون ذکریاء مظل

امام بطحی در صدمات و مشقات الیحصی افتادند و در تعذیب و تکفیر و توهین اهل شقا چون حسین مظلوم در دست 

قوم ظلوم گرفتار شدند و در کربال در شدت کرب و بال افتادند و عاقبت جان باختند و در میدان فدا اسب تاختند و از این 

ادنی به ملکوت ابهی شتافتند. طوبی لهم و بُشري لَهم من هذا الفضل الّذي اختصّ اهللا به من شاء من عباده  تنگناي عالم

المقربین. لعمرك ان اطلعت بسّر الشهادة فی سبیل اهللا و سرّ القربان فی محبّۀ اهللا لسرعت منجذباً الی میدان الفدا منادیاً 

الی الرحمۀ العظمی العجل العجل العجل الی الغنیمه العیا و لکن اهللا سرّ هذا النّور و الوحا الی الموهبۀ الکبري البدار البدار 

کتم هذا السّر المکنون و الرّمز المصون اجالالً المره وصوناً لمقامات قدس اجبّته حتّی یظهر سرّ االختصاص و یشرق انوار 

نع عمن یشاء یختص برحمته من یشاء و یوفق علی الموهبته فی مشکاة الخاص انه لهیب من یشاء و یعطی من یشاء و یم

 عبّاس عبدالبهاء                                              االنفاق بفضله من یشاء انّه هوالکریم الفضّال.

 1972اگشت  3ترجمه متن تلگراف منیع بیت العدل اعظم الهی مورخ 

 طهران – نونهاالن –روحانی 

 .گردید واصل مانیل از لحظه این در ذیل تلگراف

 پرویز – وجدانی فرامرز – صادقی پرویز نام به ایرانی دانشجوي نفر سه شد حاصل اطالع) ماراوي( دانشگاه از تأثر نهایت با

 ودند. اجساد آنان پیدا شده مراسم تشییع ظهر روز سوم اوت خواهد بود ...ننم مراجعت تبلیغی اسفار از فروغی

هاي آن عزیزان اعالم و به آنان اطمینان دهید که با کمال تبتل و ابتهال مراتب همدردي عمیق این هیئت را به خانواده
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براي ارتقاء روح فرزندان شجاع و جانفشان آنان که حیات خویش را در سبیل خدمت به امر الهی فدا نمودند در اعتاب 

  اعظم العدل بیت               کنیم.مقدسه علیا دعا می

  اخبار مهد امراهللا

 شهادت سه جوان بهائی در فیلیپین

 بهائی جوان  ) سه51مرداد  9( 129بطوریکه در شماره قبل به استحضار دوستان الهی رسید در تاریخ اول شهرالکمال 

 متعصب و نادان افراد از جمعی دست به بهائه و اهللا رضوان علیهم) فروغی پرویز –فرامرز وجدانی  – صادقی پرویز( ایران

 .شدند شهید دلخراشی وضع به فیلیپین جنوبی نواحی در

 وجود به بهائی عالم در که تأسفی و تأثر از نظرصرف بودند مشغول تحصیل به فیلیپین در که ایرانی جوان سه این شهادت

از اعتراض و خشم و تنفر از این اعمال غیرانسانی و وحشیانه در محافل دانشگاهی و مطبوعاتی و روشنفکران  موجی آورد

اي از بقایاي روح قرون انگیز را که نشانهآن کشور برانگیخت. خبرگزاري هادي دنیا چند روز متوالی این خبر وحشت

شدت محکوم مراکز خبري جهانی ارسال داشته و آن را به وسطائی و متعصبانه در آن مملکت بود در صدر اخبار خود به

 کردند.

الواقع در راه انسانیت و بسط و گسترش اصول امر الهی به درجه شهادت نائل آمده اجساد مطهر این جوانان شهید که فی

با موازین بهائی تدفین  بودند به (ماراواي) برده شد و با حضور چند هزار نفر از استادان و دانشجویان و اهالی تشییع شد و

 گردید.

 بیت العدل اعظم الهی شیداهللا بنیانه در تلگراف محافل ملی ایران چنین فرمودند:

هاي آن عزیزان اعالم و به آنان اطمینان دهید که با کمال ... مراتب همدردي عمیق این هیئت را به خانواده "

ان آنان که حیات خویش را در سبیل خدمت به امر تبتل و ابتهال براي ارتقاء روح فرزندان شجاع و جانفش

 "کنیم ... الهی فدا نمودند در اعتاب مقدسه علیا دعا می

همچنین محفل روحانی ملی بهائیان فیلیپین طی تلگرافی به محفل ملی ایران از این سه جوان شجاع چنین تجلیل 

 کردند:
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به محفل مقدس روحانی ملی  1971رخ ششم اگست ترجمه تلگراف محفل مقدس روحانی ملی بهائیان فیلیپین مو

 بهائیان ایران

دانشجویان محبوب طی مراسم شایسته و پر شکوهی به خاك سپرده شدند. در مراسم تشییع رئیس دانشگاه در پیشاپیش 

 کرد.دو هزار نفر در شهر حرکت می

 تند.در مراسم تدفین ششصد نفر از اهالی و بیست و چهار نفر از احباء حضور داش

اي طرح اولیاء حکومت ایالتی و مقامات دانشگاهی و سازمان دانشجویان و احباء ابراز همدردي شدید نمودند. دانشگاه نقشه

کرده است که بر روي این مراقد زیارتگاهی بنا نماید و آبادي را که گورستان در آنجا قرار دارد و تاالر اجتماعات دانشگاه و 

 یرانی را به نام این دانشجویان نامگذاري کند.تاالر یادبود دانشجویان ا

 مستدعی است مراتب تسلیت و همدردي عمیق ما را به والدین پرویز صادقی و فرامرز وجدانی و پرویز فروغی ابالغ نمائید.

این واقعه بر وحدت و شجاعت ملیه دانشجویان به مراتب افزوده است و سبب شده است که بیشتر جزم و احتیاط و 

 نمایند. حکمت

 عمیق تحیات با                                   سایر دانشجویان کل سالمتند.

 فیلیپین بهائیان ملی روحانی محفل                                                                                     

جمهور دانشگاه (ماراوي) به تحصیل مشغول بودند با رئیسپس از واقعه دلخراش هشت نفر از دختران بهائی که در 

جمهور نیز ضمن ابراز تأسف شدید به سازمانهاي انتظامی آن کشور فیلیپین مالقات کردند و به ایشان تظلم نمودند. رئیس

را به اطالع وي  دستور اکید صادر کرد که فوراً قاتالن را پیدا کرده به مجازات برسانند و همه روزه گزارش اقدامات خود

 برسانند.

گردد دانشگاه (ماراوي) در صدد اقداماتی براي تجلیل این سه بطوریکه از تلگراف محفل مقدس ملی فیلیپین مستفاد می

 باشند.جوان شهید بهائی می

در طهران و اصفهان و بعضی از نقاط جلسات مختلفه تذکر به یاد این سه جوان شجاع منعقد گردید و ضمن تالوت 

 مناجات و آیات از جانبازي این جوانان شجاع تجلیل و تقدیر گردید.

  پردازیم.اینکه به درج شرح حال ایشان می
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   شرح حال جناب پرویز صادقی علیه رضوان اهللا

) در طهران در 104شهرالقول  10( 1327پرویز صادقی در تاریخ یازدهم آذر ماه 

ابتدائی و متوسطه را در طهران گذراند و همیشه خانواده بهائی متولد شد. تحصیالت 

رفت. همچنین در کالسهاي درس اخالق و معلومات امري شاگرد ممتاز بشمار می

پرداخت و شد و با نهایت عالقه به فرا گرفتن اصول امري میجوانان مرتباً حاضر می

 در تشکیالت به خدمات مختلفه موفق بود.

وارد خدمت نظام وظیفه شد با درجه گروهبان سومی مدت دو سال  49اردیبهشت ماه  پس از اخذ دیپلم متوسطه در اول

 در طهران و همدان به خدمت پرداخت در ایام توقف در همدان به خدمات امریه قائم بود.

 کرد.جناب صادقی جوانی عاشق مطالعه و کتاب بود و غالب اوقات فراغت خود را به مطالعه و کسب معارف امري صرف می

خرداد ماه  9شوق و ذوق خدمات امریه مخصوصاً مهاجرت در وي شدید بود به همین علت پس از تهیه مقدمات در تاریخ 

براي تکمیل تحصیالت عازم فیلیپین شد و با صوابدید محفل مقدس ملی آن کشور در دانشگاه شهر (ماراوي) به  51

 تحصیل کشاورزي مشغول شد.

مشغول تحصیل بود به اتفاق سایر دوستان بهائی خود ابالغ کلمۀ اهللا و نشر نفحات اهللا  طی دو ماهی که در این دانشگاه

پرداخت و با خلق و خوي بهائی که در وي بود دوستان و دانشجویان را شیفته خود کرد بطوریکه طی این مدت کوتاه 

 دوستان متعددي پیدا کرد و محبوبیتی بین دانشجویان کسب کرد.

آید که پرویز به اتفاق طی این مدت براي پدر و مادر و دوستانش به ایران نوشته است چنین بر میاز نامه هائی که 

هاي ها در قسمت نامهاند (برخی از این نامهاي وافر به ابالغ کلمۀ اهللا و انتشار امراهللا پرداختهدوستانش با شوق و عالقه

 مهاجرین در همین شماره نقل شده است)

ماه پرویز صادقی به اتفاق دو نفر دیگر از جوانان شجاع به قصد ابالغ کلمۀ اهللا سفري کوتاه به نواحی جنوبی در اوائل مرداد 

کیلومتري پایتخت مانیل نمودند که متأسفانه به دست جمعی جهال در تاریخ  800فیلیپین در جزیره (ایندامائو) واقع در 

 ئه.اهللا و بهامرداد به شهادت رسیدند. علیهم رضوان 6

  ماه از سنش گذشته بود. 8سال و  27پرویز صادقی در هنگام شهادت 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/455614_orig.jpg
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 اهللاح حال پرویز فروغی علیه رضوانشر

در طهران در خانواده متقدم متولد شد. تحصیالت ابتدائی و متوسطه خود را در طهران به  1326پرویز فروغی در آبان ماه 

اتمام رسانید و سپس داخل در خدمت وظیفه گردید و مدت دو سال در سنندج و 

کرمانشاه و زنجان به خدمت پرداخت. طی مدت خدمت مورد توجه عموم افراد قرار 

 کرد.میت سلوك و رفتار میگرفت و با کل با مهربانی و محبت و صمی

پرویز در کالسهاي درس اخالق و سایر کالسهاي مختلفه امري و تشکیالت جوانان 

کرد و با شور و شوقی فراوان به خدمت و فرا گرفتن تعالیم امري و شرکت می

 شد.پرداخت و همیشه از شاگردان ممتاز محسوب میمعارف الهی می

لیپین شد و به دستور محفل ملی در شهر پرویز براي تحصیالت عالیه عازم فی

(سوان) که نقطه بکري بود ساکن شد و در دانشگاه آن شهر در رشته راه و 

رفت و به هدایت طالبان حقیقت و ابالغ کلمۀ اهللا ساختمان به تحصیل پرداخت در عین حال به سفرهاي تبلیغی می

جوان دیگر به نواحی جنوبی آن کشور انجام داد به دست جهال  پرداخت تا اینکه در آخرین سفر تبلیغی که به اتفاق دومی

  اهللا و بهائه.به رتبه شهادت نائل گردید. علیه رضوان

   اهللاشرح حال فرامرز وجدانی علیه رضوان

شمسی در بندرعباس متولد شد تحصیالت ابتدائی و  1330آذر ماه  20اهللا وجدانی در تاریخ فرامرز وجدانی فرزند رحمت

متوسطه را در جزیره قشم و بندرعباس و بیناب گذراند و از دبیرستان نمازي شیراز 

موفق به اخذ دیپلم شد طی مدت تحصیل از شاگردان ممتاز بود و در ورزش دو و 

مهاجرت و  هاي متعدد گردید چون عالقه بهمیدانی و فوتبال موفق به اخذ تقدیرنامه

شرکت در نقشه جلیله نه ساله داشت براي تحصیالت عالیه رهسپار فیلیپین شد و 

هاي آن کشور رفت و سپس عازم مدت دو ماه به سفرهاي مختلفه تبلیغی در جنگل

جزیره (میندانائو) شد در دانشگاه آن شهر در رشته مهندسی و شیمی به تحصیل 

 یفروغ زیپرو

 یفرامرز وجدان 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/5401795_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/8552357_orig.jpg
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به جنوب فیلیپین به اتفاق دو جوان شجاع دیگر به دست جمعی جهال به درجه مشغول شد تا اینکه در یک سفر تبلیغی 

کرد شهادت نائل آمد. فرامرز وجدانی مؤمن و موفق بود و همیشه در کالسهاي درس اخالق و تشکیالت جوانان شرکت می

ر این شماره نقل هاي پر شوري جهت اولیاي خود نگاشته که سطوري چند از آن دو موجب تشویق دیگران بود. نامه

 رضوانه و بهاءاهللا علیه                  شود.می

 

  هائی از مهاجریننامه

 شوق ابالغ کلمۀ اهللا و نشر نفحات اهللا

 هاي مهاجر شهید جناب پرویز صادقی از فیلیپین خطاب به پدر و مادرشقسمتهائی از نامه

نیاز نمائید تا عنایت فرموده و مکرمت نموده و ما را قابل و شایسته بی... در هر حال شکر و سپاس و راز و نیاز به آستان  "

بندگی آستانش نماید و به آنچه که شایان شکوه و عظمت و جالل اوست عمل نمائیم. علت تحریر لوح زیبا و ملیح حضرت 

جمال قدم شاکر باشید و ت عنایا و الطاف از جان و دل با که است مطلب این تقاضاي ]1[ مولی الوري در رأس مکتوب

براي پیشبرد اهداف امر مبارك در تمام عالم و این صفحات دعا فرمائید و به تأیید جمال مبارك این ذره فانی و به فرموده 

با تمام عدم لیاقت مورد عنایات جمال قدم قرار گرفته و اکلیل جلیلی بر سرم گذارده  "ضعیف و فقیر"حضرت عبدالبهاء 

ن او هستم و براي اثبات این مدعا قدم در راهی بس نیکو بگذارم و حال احتیاج به دعا و ثناي شما که یکی از بندگا

دریغ آن محیی امم کلمات و جمالت باشد تا موفقیت بیشتر گردد و اگر عرض شود براي سپاسگزاري از فضل بیمی

نمایم چه که از هر جهت ز آن را زیارت میام و هر روقشنگ لوح سرکار آقا در خاطر نقش بسته است رهی به خطا نرفته

باشند و مسلماً امور دیگر که در درجه پائین تر اهمیت قرار دارند رسد و میدان آماده و نفوس مستعد میتأییدات غیبیه می

 نماید.شوند و این عباد را شرمنده میخود و فضالً من عنده درست مینیز خودبه

ام ... در کالس کمی ام در هیچ کدام از ایامش اینقدر خوب نبودهاز خدا گرفته در مدت بیست و چهار سال عمري که

شد و دختر و پسر گوش خود باب صحبت باز میاي و خودبهشدند که از کجا آمدهرفتم شاگردها دورم جمع میزودتر می

د و حاال هم قرار است کتاب دادند و با دو دختر مسلمان و با دو جوان بهائی دیگر صحبت کردیم و جزوه خواستنمی

دریغ جمال قدم و حضرت عبدالبهاء حالم بسیار بسیار خوب است و حقیقتاً چرا که برایشان ببرم ... به فضل و الطاف بی
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ثمر و اثر بودن در طهران نجات بخشید و نباشم صرفاً ید عنایتش این بنده آستانش را به این خطه سوق داد و از حالت بی

د ممکن است باز هم شایستگی ابراز بندگی به نحو احسن و اولی را نداشته باشم و به صدق مبین چنین است واقعاً هر چن

اما مسلم میدانم که با همه بدي که دارم و قصوري که در خدمات امري تا بحال شده است حق جل جالله عفو 

ود و شکر و سپاس او را که سرور عالمیان و صاحب رمف نمایان بینوا بنده این بر موهبت این گشائیچهره با را خود  غفران

حد و حصر و صرفاً با عنایات خود سبب تشکیل محفل روحانی (ماراوي من فی االمکان است و فضلش بی منتهی و بی

شد و قلب این بندگان آستانش را شاد و مستبشر فرمود  1972جوالي  6مطابق با  15/4/51سیتی) در شب قبل در تاریخ 

 4نفر بودیم به علت اینکه  12و گفتم خوب است شما هم این مژده را بدانید چه که با اینکه ما ایرانیان مقیم این محل 

ز یکی از سال کمتر بودند صالحیت تشکیل محفل را نداشتیم و به تأییدات جمال اقدس ابهی با تلگرافی که ا 21نفر از 

هاي ایرانی از مانیال رسید و دیروز هم خود ایشان تشریف آوردند بالفاصله شب محفل را تشکیل دادیم و هیئت نظار خانم

هم انتخاب شد که حقیر را نیز به عنوان امین صندوق معیّن فرمودند و امروز با صحبت با یکی از مسئوالن دانشگاه اجازه 

اي دو شب گرفتیم که جاي شما بسیار خالی. امشب یل جلسات محفل و بیت تبلیغ هفتهسالن بسیار بزرگی را براي تشک

نفر مسیحی بودند و خیلی صحبت شد تا  4نفر مبتدي داشتیم که سه نفر مسلمان و  7بیت بسیار خوبی تشکیل بود و 

ر داشتیم که امیدمان چنان الذکببینم به کجا خواهد کشید. بعد جلسه دعائی به مدت نیم ساعت براي ایمان نفوس فوق

شود و اگر بدانید چقدر عالی و خوب بود که السابق شامل حال این ذلیالن شده و میاست حتماً فضل و عنایتش کما فی

بخش و مسکن درد عشق عشاق حساب ندارد چون در هواي آزاد لوح احمد خواندن و مناجات تالوت کردن عجیب روح

ها و حتی شفق آسمان پیداست ولی ر تمیز و با طراوت است و صاف است که تمام ستارهدردمند است. در هوائی که آنقد

امیدوارم همچنین از نعمت دعاهاي شما برخوردار باشم ...حق شاهد و گواه است که من آنقدر راحت هستم که حساب 

ساعت در عالمی غیر  5/2مدت ندارد چون از طهران که خارج شدم با عشق جمال مبارك بود و پس از پرواز تا کراچی به 

ام موفق دارد و تا به کردم و از حضرت بهاءاهللا عاجزانه تقاضا نمودم مرا در راهی که در پیش گرفتهاز این عالم سیر می

اي نبوده است که در ظل لواي گرم و عنایتش نباشم مطمئن باشید که آسایش حقیقی و آرامش خیال را در حال لحظه

ام و در نامه قبلی نوشتم تمام احباء در طهران تشویشی درونی دارند که ام رسیدهبه هرچه آرزو داشتهاینجا دارم چه که 

کنم که آن خود هم از آن آگاه نیستند من هم از این تشویش و نگرانی برخوردار بودم ولی اینجا با تمام وجود حس می

گویم یا حضرت بهاءاهللا حال که ه نزد خودم میتشویش دیگر در وجود من نیست و فقط به این صورت است که همیش
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میدان فراهم است و نفوس آماده، ما را از خدمت به امرت محروم مفرما و موفق به خدمت و تبلیغ کن و به حمداهللا اقالً 

ان کنم شما هم از صمیم قلب برایم دعا بکنید تا موفقیتم صد چندنفر ابالغ کلمۀاهللا وجود دارد و خواهش می 10روزي 

گردد و خداي نکرده نکند وقتی ناراحت شوید و فقط به خاطر دوري ظاهري و عنصري من گریه کنید و احیاناً اگر هم 

چنین حالتی موجود باشد گریه شوق خواهد بود که فضل جمال مبارك شامل حال این بنده فانی و ذره حقیر و پست شد 

و عشق من مقبول درگاه یوسف مصر ابهی (حضرت عبدالبهاء) قرار  که موفق به خروج از ایران شدم چه که اگر قابل باشم

 "اند: مهاجرت دواي درد عاشقان. باید آمد و دید تا یقین حاصل کرد. گیرد کامالً این شعر و سرود بجاست که سروده

 سفر روي کامیون شن

 قسمتی از نامه فرامرز وجدانی جوان شهید از فیلیپین

نویسم. من می است می 13کنار رودخانه برایتان پست کردم دنباله سفرم را تا امروز که شنبه  در نامه قبلی که از آن شهر

اش و از آنجا سوار ماشینی و علی و آن فیلیپینی با قایقی که در رودخانه بود به آن طرف رفتیم و چقدر زیبا بود رودخانه

بایست ماشین عوض دهکده مورد نظر برسیم می شدیم و به طرف یک دهکده دیگر حرکت کردیم و باز براي اینکه به

گفتیم که اگر کسی بهائی باشد بشناسیم. کنیم کامیونی که پر از شن بود سوار شدیم. تمام راه با صداي بلند اهللا ابهی می

 شنیدیم.شد و جواب اهللا ابهی میخوشبختانه همینطور هم می

ها ه در دهکده دیگر بود گرفتیم و با پاي پیاده راه افتادیم و از کوهاز کامیون که پیاده شدیم سراغ خانه یک نفر بهائی ک

روي به دهکده مورد نظر رسیدیم. اسم این دهکده (کابن) است و باال رفتیم و پایین آمدیم. باالخره پس از دو ساعت پیاده

 بیشتر اهالی آن بهائی هستند و چقدر از ورود ما خوشحال شدند.

دهند. کنیم و با چه خلوص نیتی جواب اهللا ابهی میهاي بهائی را مالقات مید وقتی این دهاتیدانید چه لذتی دارنمی

می به دهکده دیگر که یک ساعت  8خالصه یک شب و یک روز آنجا بودیم و محفلش را تشکیل دادیم و صبح دوشنبه 

شترشان بهائی بودند. باز شب محفلش را فاصله داشت با پاي پیاده حرکت کردیم. این دهکده نامش ساتردرو بود اینجا بی

هاي امري بهائی به آنها یاد دادیم و بعدازظهر باز به (کابن) برگشتیم و چون تشکیل دادیم و صبح سه شنبه کمی ترانه

جلسه محفل تشکیل دهیم میبایست همان مسیر اول سفرمان را تکرار کنیم. من و علی  9نقشه تیم ما این بود که 

روزه خود  15مان مسافرت از دست رفته قواي تأمین براي خوب شهر یک در  داریم بعد از کمی استراحتشیدائی تصمیم 
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تواند بیش را دنبال کنیم. پدر جان واقعاً کمی مشکل است در دهات زندگی کردن و اگر امر جمال مبارك نبود انسان نمی

یم آخرین نقطه فیلیپین از طرف شمال است و کنار دریا از یک روز در آنجا بماند. در شهر آپاري که براي استراحت آمد

ساعت درباره امر مبارك  4) به مالقات شهردار رفتیم و در حدود 1351ماه اردیبهشت 22می ( 12است. در این شهر روز 

شبختانه با او حرف زدیم. از او خواهش کردیم که جوانان این شهر را جمع کند تا درباره دیانت بهائیان صحبت کنیم. خو

         شهردار قبول کرد و بنا شد آخر هفته آینده که ما دوباره به این شهر باز میگردیم ترتیب این اجتماع را بدهند...

  .بود شده نقل الوري مولی حضرت از لوحی نامه این اویل در -]1[

 

 خصوص در صادقی پرویز پدر صادقی عبدالکریم آقاي با اوین زندان بندان هم از یکی نوشته

 نایشا

جناب عبدالکریم صادقی از احباي جاسب که سالها مقیم طهران بودند پدر شهید پرویز صادقی از شهداي فیلیپین در 

زندان قصر جزو زندانیانی بودند که اموالشان را مصادره کردند ولی در 

 نهایت تسلیم و رضا بسر می بردند.

خضوع و خشوع ایشان به حدي بود که همواره سعی در ارائه شدت 

خدمتی به أحباء مسجون داشتند. مسولیت توزیع میوه که بعد از هر 

مالقات با سفارش خانواده ها به صورت لیست از میوه فروشی زندان تهیه 

 کردن مرتب مشغول مرتبا و میوه را تحویل زندانیان میدادند با ایشان بود.

اسب میوه ها بین أحباء الهی بودند و این کار را با عشق خاصی و توزیع من

 شخصا و گذاشتند می روحی بشقاب یک توي را میوه چند انجام میدادند.

 از بنده که صورتی به نمودند می تقدیم دوستان به تعظیم حالت به آنرا

ند داد نمی کمک اجازه احدي به ولی کشیدم می خجالت ایشان حالت این

 نَفَر چهل به قریب مسجون أحباء تعداد اینکه تا داشتند که این افتخار بزرگیست که شامل حالشان شده است. و اعتقاد

 ایشان به اصرار به را کمک نَفَر یک بودند ها میوه کردن مرتب مشغول روز و شب چون دوستان اصرار به و رسید

 یصادق میپسر عبدالکر یصادق زیپرو  
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 از داغ ولی کردند می افتخار بسیار خود پسر به اشکشان روان.لسات دعا ج در و بودند القلب رقیق و دل نازك بسیار .دادیم

 به بودند مسن آزادي هنگام اینکه با و کردند تقدیم را خود أموال افتخار با .بود تازه همیشه برایش گوهر آن دادن دست

 .شدند مجبور نشینی أجاره

طریق فرمودند تا بعد از صدمات  طَی محبوب حب مسیر در و الهی ذکر به مستقیم آخرالحیات تا صادقی جناب عبدالکریم

 .جستند ارتقا ابهی ملکوت در عالیه مدارج به ،  زیاد در زندان و تقدیم آنچه داشتند و اهداي فرزند خود در فیلیپین

 .باشد ضعفا ما  وشفیع مؤید فتوحشان پر روح که است امید

 . تَر متعالی درجاتشان
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 در تهران تیرباران شد 1363اردیبهشت  25در  -علی محمد زمانی 

  

 در جاسب، دلیجان، استان مرکزي 1308متولد سال 

 در تهران تیرباران شد 1363اردیبهشت  25در تاریخ 

 سپس . گذراند تهران در را نوجوانی علی محمد زمانی در خانواده اي بهائی متولد شد.

 نظام خدمت اتمام از بعد . ک مهاجرت کردهمدان روستاي به بهائی آئین ترویج براي

 را بهائی آئین داشت اقامت که کجا هر در  .کرد کار خصوصی شرکت یک در وظیفه

 .بود وحیدیه منطقه 9سال عضو محفل روحانی محلی 12 مدت به . کرد می ترویج

 ماه که در زندان گوهردشت گذراند، به زندان اوین منتقل شد. 7بازداشت شد و پس از مدت  1362در اردیبهشت ماه 

تومان براي هزینه  1100او را تیرباران کردند. به خانواده اش دستور دادند که مبلغ  1363اردیبهشت  25در روز 

 خاك به را او دولتی مأمورین احتماال و نشد داده تحویل اش خانواده به وي جسد گلوله هاي تیرباران بپردازند. 

 .سپردند

ترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته اي برخوردید که دقیق دس در که اطالعاتی مبناي بر کوتاه معرفی این(

 .)بفرستید ما با تماس صفحه در ایمیل نشانی به لطفاً است، نیست و یا اطالع مهمی ناگفته مانده

 د بهایی ستیزيوبسایت خانه اسنا  منبع:

 

 

 

                                                           
وستا انتخاب می ربهائیان بزرگسال در هر شهر یا : هیئتی متشکل از نه نفر که سالنه با رأي محلی روحانی محفل    9

 جاري جامعه بهائی در آن محل است. شود و مسئول رسیدگی به امور

 یمحمد زمان یعل    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1547852943_orig.jpg
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 زمانی محمد لیشرح حال ع  

  

 ورد کفن شدنیا تو جفاي تاب چون                           بودم دوخته وفا تار از پیراهنی     

 » عاملی طالب «                                                                                                         

 

شمسی  1308آقاي علیمحمّد زمانی فرزند ابوالقاسم و شوکت خانم در سال 

سالگی را در همانجا گردید. تا سن دهدر یکی از توابع قم به نام جاسب متولّد 

شد. در گذراند. خانواده ایشان از پنج فرزند (دو پسر و سه دختر) تشکیل می

ن ساکن شد. پس از سه نوجوانی به اتّفاق برادر در طهران در محله شمیرا

هاي امري ایشان از آنجا شروع شد. سال به نارمک نقل مکان نمود و فعالیت

سالگی با خانم منصوره فراهانی از اهالی کاشانی ازدواج نمود. او در سن چهل

ثمره این ازدواج سه فرزند به نام منیره، مریم و آرش است که متولّدین 

 باشند.می 1356و  1351و  1350

اي زمانی چندین سال در محفل روحانی وحیدیّه که از نقاط نارمک طهران آق

هاي دروس کالساست افتخار عضویّت داشت و در لجنات تربیت امري و 

اخالق مصدر خدماتی بود. دو سال قبل از گرفتاري به عضویّت لجنه منطقه 

س و نقاط کوچک شماره هفت که شامل نارمک و طهران نو و طهران پار

مقدار نیز چون در آن لجنه عضویّت داشتم، دیگر بود مفتخر شد. این ذرّه بی

آمدم. آقاي زمانی بسیار مخلص و مؤمن و پر تحرّك همکار ایشان به شمار می

گردید با عشق و شور و بود. هر دستور و امري که به ایشان تفویض می

ري که در حدّ توان و قدرت او بود داوطلب اجراء و انجام آن میشد. در سال رسانید و هر کاصمیمیّت به مرحله انجام می

هاي مخصوصی در انتظار موقعیّتی هستند تا با از دوستانی که منسوبین غیر بهائی داشتند شنیده شد که سازمان 1362

Mr. Ali Mohammad Zamani was born 
near Qum in ۱۹۲۹. He was elected to 
the Local Spiritual Assembly of 
Vahidieh for several years and was 
also an active member of Several 
Baha’i committees, diligently 
performing his many responsibilities. 
Mr. Zamani married Miss Mansoureh 
Farahani and they had three children. 
He was arrested by the local 
authorities and spent several months 
in prison prior to his martyrdom in 
Tehran on May ۱۶, ۱۹۸۴. 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1793591_orig.png
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ضویّت استعفاء نمودند. زمانی و قمع بهائیان سریعاً اقدام نمایند. بعضی از دوستان از ع گروه ضربت خویش نسبت به قلع

بود که اعضاء محفل ملّی در طهران همگی دستگیر و به شهادت رسیده بودند. وحشت و اضطراب شدیدي حکمفرما بود 

ولی آقاي زمانی مانند کوهی ثابت و راسخ در خدمات قائم بود. اقدامات مغرضانه و ضدّ انسانی از دوازدهم اردیبهشت ماه 

خانمانی و تها و سالها به طور مستمر و مداوم و پیگیر ادامه یافت و باعث شهادت دهها نفر و بیشروع شد و مدّ  1362

گناه گردید. متأسّفانه شروع این تضییقات از نارمک بود که به تمام پناه و بیآوارگی و غارت و چپاول هزاران خانواده بی

طّالع دادند که هرچه زودتر خانه را ترك نماید. ایشان حاضر به ایران سرایت نمود. دوستان بهائی به آقاي زمانی با تلفن ا

ترك منزل نشد. گروه پاسداران به خانه وي ریختند و پس از بررسی خانه، آنچه آثار امري، کتاب و غیره مشاهده کردند به 

در آن روز دستگیر شدند که  اي نیزیغما بردند و همچنین آقاي زمانی را دستگیر کردند و به زندان اوین تحویل دادند. عدّه

پس از سالها زجر و محرومیّت و شکنجه آزاد گردیدند. به منزل گروه دیگري نیز شبیخون زدند و هرچه آثار امري مشاهده 

ها و سایر آثار به داخل نمودند در گونی ریختند و با خود بردند. الزم به تذکّر است که از وجود احبّاء براي حمل کتاب

شئون غیرانسانی و هتّاکی به هیج وجه دریغ نداشتند. چند تن  رحمی ونمودند و از قساوت و بیفاده میاتومبیل است

جانباز جان بر کف را در همان شب دستگیر نمودند و به تدریج به شهادت رساندند که نامشان مخلّد و جاوید در تاریخ امر 

به شهادت  1363اي کامران لطفی در پانزدهم فروردین ماه مقدّس بهائی خواهد ماند. نام آنها به قرار ذیل است: آق

اي نبودند ولی فعالیّت امري داشتند و کلیّه اسناد لجنه در منزل ایشان بایگانی رسیدند. آقاي سعید رضوي که عضو لجنه

ان تسلیم به شهادت رسیدند. آقاي رحیم رحیمیان که در پانزدهم فروردین ماه جان به جان 1362بود، در اسفند ماه 

نمودند. آقاي یداهللا صابریان که یکسال قبل به خاطر داشتن چاپخانه در زندان قصر بودند، ایشان را نیز به زندان اوین 

به مقام شهادت رسانیدند و آخر از همه جناب  1363بردند و به سایر عزیزان ملحق نمودند و در پانزدهم فروردین ماه 

، پس از یکسال و اندي زجر و حبس و شکنجه در 1363و ششم اردیبهشت ماه  علیمحمّد زمانی که در تاریخ بیست

 طهران به شهادت رسیدند. متأسّفانه از محلّ دفن این شهید مجید اطّالعی در دست نیست.

 اقتباس و تلخیص از نوشته جناب آقاي محمّد جعفر شیوائی.
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 تهران اعدام شد آبادیدر خان 1361 بهشتیارد 26در  -نصراهللا امینی

 در کروگان، جاسب 1294متولد 

 در خانی آباد تهران اعدام شد 1361اردیبهشت  26در تاریخ 

 به تحصیل براي سالگی  10 سن در  نصراهللا امینی در یک خانوادة بهائی متولد شد.

ساله بود که در تهران مسئولیت مدیریت امالك یکی از بهائیان را در  15 . رفت تهران

 و شد آباد خانی محلی روحانی محفل عضو بعد سال چند خانی آباد به عهده گرفت. 

 سال در این وظیفه خدمت کرد. 50 به نزدیک

آبان  3جند پاسدار به خانه اش آمدند و همه جاي آن را گشتند. سیزده روز پس از آن، در  1360مهرماه  20در روز 

 خود، بهائی دوست همراه به مرکزي کمیتۀ در مرطوب و تاریک سلول یک در شب یک حکم دستگیري او را دادند.  1360

اي یک شب آزاد کرد، به امید بر را دو هر داشت، احترام او به که کمیته رئیس بعد، شب  .بود بازداشت بابازاده سعداهللا

 .کنند مراجعه کمیته به دوباره بعد روز داد دستور دو هر به هرچند، اینکه از شهر فرار کنند. 

فرداي آن روز طبق دستور دوباره به کمیته رفتند. سه هفتۀ بعد خانواده آن ها خبر شدند که هر دو را به زندان اوین برده 

 اند.

 هر دو نفر اعدام شدند. 1361اردیبهشت  26 روز در راي اولین بار اجازة مالقات به خانواده ها دادند. سه ماه بعد، ب

 در را ها آن دولتی مأمورین ل ا احتما و ندادند تحویل هایشان خانواده به را آنان جسد روز مطلع نبودند.  1خانواده ها تا 

 سپردند. خاك به آباد خانی کفرآباد قبرستان

 

 وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزيمأخذ:  

 

 

 ینینصرهللا ام  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1708154853_orig.jpg
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 شرح حال

عرفان را منتشر  نیو علم مب دیمتشبّث شو مانیبه عروه محکم عهد و پ انیرحمان يا

الهوت را خدمت  یّالهوت امر ح دیتائ تا به قوّت ملکوت و سطوت جبروت و دیساز

 .مینمائ امیآستان مقدس ق تیّو به عبود مینمائ

 هیدر قر 1294در سال  ینیام نهیفرزند مرحوم شکراهللا و خانم سک ینینصراهللا ام جناب

در محلّ تولد  یسالگازدهیتا حدود  شانی(کردگان) از توابع شهرستان جاسب متولّد شدند. ا

 رزایخان و سپس م زاهللایعز رزایساکن بودند و بعد به همراه پدر به طهران آمدند و در منازل م

به مکتب رفتند  یچند سال ی. در کودکدندیورقا مشغول کار گرد انیآقا يو مباشر يشکاریخان ورقا به سمت پ اهللایول

عمر در  انیتا پا یمطّلع و خدوم به بار آورد. از اوّل جوان يرا فرد شانیا ،يو مداقّه در آثار امر یمطالعات شخص یول

محفل  لیمشغول بودند. از بدو تشک آبادیو فروش امالك خان يسازامالك شرکت امناء و نو یساکن و به سرپرست آبادیخان

به پنجاه سال با  بیمشغول بودند و قر یمحفل به خدمت دائم استیو سپس ر ینخست در سمت منش آبادیخان یروحان

 هیّثاقیم هیّنبا خانم روحا 1322در سال  ی. در جواننمودندینبرد م آمدیکه در سر راه به وجود م یهمه مشکالت و موانع

و فرزندان  لیدر ظلّ امر و در نقاط مختلف عالم با فام یوصلت چهار فرزند برومند است که همگ نیازدواج نمودند. ثمره ا

جانباز ذکر شده، از سال  دیشه نیکه در پرونده ا قاتییمشغول هستند. سابقه تض یامر اله لیخود به خدمت در سب

است. از جمله در  شدهیمحل هر دو انجام م تهیطرف افراد شرور و هم از طرف کم مشکالت از نی. اشودیشروع م 1357

و  آبادیخان ياحضار شدند و مدّت سه ساعت در مورد احبّا آباديناز زدهیس تهیاز طرف ستاد کم 1358-2-26 خیتار

به  رانیا ياحبّا يبرا يگرفتار کهینقرار گرفتند. در زما یورقا و امالك شرکت امناء مورد بازجوئ انیامالك ورثه آقا تیّوضع

نوع بشر،  نیحقوق زن و مرد و محبّت ب يو تساو یبه جرم اعتقاد به وحدت عالم انسان گناهیبود و افراد ب دهیاوج خود رس

 کیدور و نزد ياز احبّاء وطن مألوف را رها کرده در کشورها ياریو بس دندیگردیمختلف به دادگاهها جلب م نیبه عناو

شب، پنج نفر  میدر ساعت هفت و ن 1360-7-20 خیبال قرار گرفتند و در تار ریآماج ت زین فیوجود شر نیا شدند،یم هآوار

محل بردند و تا  تهیرا به کم ینینموده و جناب ام شیوارد شدند. منزل را تفت شانیو ارائه حکم به منزل ا یبا لباس شخص

سوّم  خیاتّفاق افتاد. در تار زیبابازاده ن دیموضوع در مورد شه نینمودند. هم یاحبّاء بازجوئ يهاشب در مورد خانواده مهین

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1516106751_orig.png
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بازداشت  آبادیخان تهیو درکم ریدستگ یرهنما) در منزل شخص خی(ش یمعمّم نیو تفت نیبه توسّط تلق 1360آبان ماه 

کردند، به  یرا به اتّفاق جناب بابازاده آزاد نمودند. روز بعد پس از آنکه خود را معرّف شانیا ،يریدستگ ي. فردادندیگرد

با خانواده  یتلفن 1360-11-17نهم آذرماه به زندان قصر منتقل شدند. در روز  خی. در تاردندیمنتقل گرد نیزندان او

ماه  بهشتیو پنجم ارد ستیب خی. در تارگرفتیم در زندان انجام شانیمالقات با ا کباریصحبت نمودند و پس از آن هر ماه 

همراه با جناب  یاتهامات واه يقساوت و بر بنا تیدر نها گذشتیشصت و هفت سال از عمرشان م کهیدر حال ،1361

 ل،یطهران، بدون اطّالع فام یکیآباد در نزد. در گورستان خاتوندندیگرد ربارانیت نیسعداهللا بابازاده در محلّ زندان او

 تنامهیّ نموده بودند، بدون غسل و کفن مدفون شدند. وص ضهموطن را دشمن خود فر نیا جهتیکه ب نیتوسّط مسئول

 .دینگرد میتسل لیبه فام زین شانیا

 .یالعدل اعظم اله تی: داراالنشاء بمأخذ

 

  شرح حال قبل از گرفتاري و دوران انقالب 

 1294صادره از کروگان جاسب متولد  849ایشان نصراهللا امینی فرزند مرحوم شکراهللا و مرحومه سکینه داراي شناسنامه 

سال در مکتب جناب ابوالقاسم فردوسی تلمذ کردند. در سن یازده سالگی در معیت پدر به طهران عزیمت و  3تا  2ه.ش، 

لی اهللا خان ورقا مشغول و در اثر استعداد ذاتی در عنفوان جوانی از طرف ابتدا به درب خانه میرزا عزیزاهللا خان ورقا و و

با روحانیه بنت مرتضی میثاقیه  1322ارباب خود جهت اداره و سرپرستی امور ده خانی آباد منصوب میشود. در سال 

ر ظل امر میباشند و خود فرزند، دو دختر و دو پسر میباشد که به فضل حق هر کدام د 4ازدواج نموده و ثمره این اقتران 

ایشان در حدود پنجاه سال به خدمت مشغول بودند که از همان اوایل اولین محفل مقدس روحانی خانی آباد تشکیل و 

 ایشان به عضویت آن درآمدند که از اوایل به سمت منشی و تا آخر عمر با سمت رئیس قائم بخدمت بود.

مت پیشکار و مباشر آقایان ورقا در ده مشغول بود بعدها با سمت وکالت از از نقطه نظر کاري عالوه بر اینکه از اول س

جناب علی محمد ورقا و ورقه مرحوم ورقا اقدام به نوسازي و فروش امالك خانی آباد که بعداً به خانی آباد نو معروف شد، 

ز بعهده داشتند که این را نیز نمودند. در ضمن سرپرستی امالك شرکت امناء واقع در خانی آباد و کوهک گرمدره را نی

خدمت میدانستند و در این راه زحمت شبانه روزي بسیاري متحمل شدند و سپس در دوران انقالب مورد ایذاء معاندین و 
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 فرصت طلبان قرار گرفت و به عناوین مختلف و اتهامات واهی و ناروا از ایشان شکایت و او را به کمیته احضار میکردند.

نازي آباد احضار می کنند و سپس با طرح سئواالتی در مورد  13ایشان را به ستاد کمیته  26/2/58تاریخ اولین بار در 

بهائیان خانی آباد و تعداد آنها و اینکه شما رئیس چند خانواده بهائی هستند و وضعیت امالك ورثه ورقا و شرکت امناء از 

م سئواالت را جواب میدهند و توضیح میدهند که هر خانواده ایشان جواب می خواهند که ایشان با صداقت و صراحت تما

ساعت  3بهائی یک رئیس دارد و آن هم سرپرست خانه خودش است و من نیز سرپرست خانه خودم میباشم و بعد از 

تشکر  نفر افراد متفرقه که آنها نیز از خانی آباد بودند از صداقتشان در جواب سئواالت 28رئیس ستاد از ایشان در حضور 

 کرده و می گوید این آقا با وجود اینکه هم مسلک ما نبود با درستی جواب سئواالت ما را داد و مرخص می نماید.

بعدها افراد معلوم الحال و شرور محل نیز به عناوین مختلف از قبیل اخاذي و مزاحمت و اتهامهاي مختلف و ناروا شکایت 

می برد و بعد از چند ساعت و غالباً تا پاسی از شب گذشته رها می کردند. از  به کمیته محل برده و ایشان را مأمور مسلح

آن جمله شبی مأموري آمد و گفت از دست شما شکایت کردند و باید شما را ببریم و ایشان را مسلح میبردند و وقتی از 

ند که ایشان طالهاي مرا دزدیده و شاکی سئوال میشود که ایشان چه کرده او که از افراد شرور و الت محل بود، اظهار میک

 به ایشان حمله می کند که البته چون این قبیل اتهامات بی اساس و حکایت از غرض ورزي داشت، ایشان را رها می کنند.

البته ایشان در جهت آبادي خانی آباد و خدمات به مردم زحمات زیادي متحمل می شد و در کارهاي عام المنفعه پیش 

مگان اعانت و دستگیري مینمود. مشکل گشاي همه بود و همه را پدري مهربان. دستان را چه قدمی و چه قدم بود و به ه

 فکري حل کند و خانه وي ملجأ و پناه دوستان و محبان بود.

 وقتی دوستان و اطرافیان به او پیشنهاد می دادند که براي جلوگیري از اذیت و آزار دیگران به جاي دیگر نقل مکان کن، او

میگفت که نباید سنگر را خالی کرد و اگر خواست خدا باشد که من گرفتار شوم به هر کجا که بروم به دنبال من می آیند 

و همیشه اظهار میکردند که اینها در برابر مصائب موالیمان صفر است و میگفتند که بال عنایت است و بدون اراده خدا 

 برگ از درخت نمی افتد.

توجه به ناراحتی قلبی و فشار خون که داشتند و عمل کردن چشمها بعلت آب مروارید، بسیار رنجور شده البته این اواخر با

 بودند معهذا هر روز وقتشان را به مطالعه آثار امري صرف میکردند.
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 تاریخ و زمان و محل و کیفیت گرفتاري

شب بود که پنج پاسدار مسلح از کمیته محل جهت جستجو به منزل آمده و بعد از  30/19ساعت  20/7/60روز دوشنبه 

بعد از سه ساعت  30/22جستجو و جمع آوري کتب و آثار امري و همچنین اوراق مالی شخصی و کیف دستی در ساعت 

). به فاصله تقریبی یک به اتفاق ایشان به کمیته مراجعت می کنند (محل کمیته حظیرةالقدس جدید االحداث و ناتمام بود

پاسدار به منزل آقاي سعداهللا بابازاده رفته و بعد از جستجو چندین کارتن کتابهاي بهائی که  5) همانشب 30/20ساعت (

در آنجا امانت بود (کتابخانه) و اسناد شخصی و آلبومهاي ایشان را به همراه خود آقاي بابازاده به کمیته میآورند. سپس از 

آقاي  3/8/60آنها را موقتاً آزاد مینمایند و تا تاریخ  30/23ه و آقاي امینی بازجوئی مقدماتی نموده و ساعت آقاي بابازاد

بابازاده چندین مرتبه جهت روشن شدن موضوع تعیین تکلیف به کمیته مراجعه نموده ولی نتیجه اي نمیگیرد تا اینکه روز 

وحانی با دو پاسدار به منزل نصراهللا امینی مراجعه می کنند که بعدازظهر یک آقاي معمم و ر 5ساعت  3/8/60یکشنبه 

البته خود ایشان در منزل مشغول آبیاري باغچه بودند. آخوند مذکور به پاسداران می گوید: کتب ضاله را از خانه آوردید؟ و 

که من تمام خانه تان را وارد خانه میشود و سپس وارد اطاقها شده و ظاهراً به دنبال اسلحه و گذرنامه میگشت و گفت 

میگردم و اسلحه تان را پیدا می کنم و سپس اضافه می کند که شماها با رژیم گذشته همکاري کرده و جاسوس هستید و 

بعد از هتاکی و بی حرمتی به مقدسات بهائی خطاب به نصراهللا امینی گفت که شناسنامه ات را بردار و با من بیا و بعد 

ند و بعد از این جریان به سراغ آقاي بابازاده رفته و ایشان را نیز به کمیته می برند (بعدها باهم به کمیته محل رفت

فهمیدیم که این آخوند شیخ رهنما بوده) و همانشب و در همانجا از این دو نفر بازجوئی نموده و پرونده سازي می کند و 

یکند قبل از اینکه پاسخی بشنود خودش با گفتن در بین بازپرسی بسیار فحاشی می کند و جواب سئواالتی که مطرح م

نویسد و جلد کتابها را پاره نموده و دستور میدهد تمام کتابهاي بهائی را آتش بزنند. آنها شب را جوابش را می» خفه شو«

ساعت یک وعده غذا به  22در کمیته با وضع بسیار سختی در یک اطاق نمور و سرد سپري می کنند بطوریکه در مدت 

نها میدهند و پیوسته آنها را با گفتن (دو تائی ها فوراً اعدام می شوید) تهدید می کردند و تمام شب را با تالوت دعا و آ

مرتبه لوح مبارك احمد را از حفظ تالوت می  7مناجات در آن اطاق نمناك بدون پتو و روانداز می گذرانند و آقاي امینی 

نها را به کمیته نازي آباد منتقل می کنند و بعد با وساطت رئیس کمیته خانی آباد بعدازظهر آ 4کند تا روز دوشنبه ساعت 

صبح خود را به کمیته معرفی کنند تا تعیین تکلیف شوند و  9آنها را شب موقتاً آزاد کرده و مقرر بود روز سه شنبه ساعت 
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آبان منتقل  11و بعداً متوجه میشویم که روز روز بعد نامبردگان خود را به کمیته معرفی می کنند که دیگر بر نمی گردند 

نازي  13روز براي ما معلوم نشد که کجا بودند زیرا در کمیته منطقه  7الی  6زندان اوین میشوند و این مدت  325به بند 

ا بهائی بودند آباد به ما گفتند که اینها را از اینجا بردند و وقتی پرسیده شد که به چه جرمی اینها گرفتار شدند، گفتند اینه

و فعالیت مذهبی داشتند و خطاب به همسر نصراهللا امینی گفتند شوهر شما رئیس بهائیان خانی آباد بوده است و تا زمانی 

که بر ما معلوم شد که در اوین هستند. همه جا و تمام زندانها را سر زدیم حتی به زندان کرج رفته ولی آثاري مشاهده 

 نشد.

آبان لباس بدون جیب و پتو بدون  27که مطلع شدیم در اوین هستند، برایش پول گذاشتیم و  آبان همان سال 26روز 

روز مهلت دریافت رسید بود)، مطلع شدیم که  15روز که براي دریافت رسید پول رفتیم ( 15مالفه و نوار دادیم و بعد از 

روز در زندان قصر بوده و در  35روز که در زندان اوین بودند) و مدت  28آذر به زندان قصر بردند (پس از  9ایشان را در 

دي ماه مجدداً به اوین عودت دادند. البته در  16این مدت با آقایان یاوري و فردوسی، عزیزي و فرزین هم بنده بوده و در 

بسته بود و هیچگونه مالقاتی این مدت خیلی سعی کردیم که بتوانیم مالقاتی داشته باشیم ولی متأسفانه تمام راه ها 

 نداشتیم.

 

 شرح مالقاتها

بعدازظهر بود که تلفن زنگ زد و صداي گرم و ملیح آن  5/5ساعت  60بهمن  17براي اولین بار بعد از مدت گرفتاري روز 

لبته این دو عارف الهی را شنیدیم که حکایت از سالمتی آنها داشت. اول آقاي امینی و سپس آقاي بابازاده صحبت کرد. ا

اولین مالقات ما صورت گرفت که مراحلی  60بهمن  21تماس بسیار کوتاه بود ولی براي ما بسیار خوشحال کننده تا اینکه 

داشت از جمله ایستادن در صف و صدور کارت عکس دار که فقط همسر و اوالد حق مالقات داشتند و سپس رفتن با 

انتظار در سالن مالقات تا اینکه صدا بزنند و درب سالن باز شود و به ردیف  مینی بوس زندان از محل دفتر تا زندان و بعد

مالقات شونده ها که پشت شیشه داخل کابین ایستاده بودند، نگریسته و بعد از یافتن زندانی خود مشتاقانه بسویش 

 شتافتن.

متوجه منظور همدیگر میشدیم و بعد از البته مالقات اول بدون گوشی و تلفن بود و بیشتر با ایماء و اشاره و حرکات لب 
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ده دقیقه (وقت مالقات) با صداي زنگ، مالقات تمام میشد و در این مدت زمان کم از همه احوالپرسی می کردند. گفتنی 

بسیار بود ولی به دلیل عدم امکانات ناگفته می ماند. البته یک پاسدار پهلوي ما بود و یک پاسدار پهلوي ایشان و سئواالتی 

ه از همدیگر می پرسیدیم، چنانچه متوجه نمی شدند توضیح میخواستند و وقتی تعدادي از هم بندهاي ایشان آزاد ک

شدند و آنها را مالقات کردیم (از جمله برادران دهقان). همگی از مقاومت چون جبل ایشان میگفتند و اینکه سحرگاهان 

یپرداخت و ایشان محفوظات بسیاري داشت مخصوصاً آثار عربی از خواب بر می خواست و به دعا و مناجات م 4در ساعت 

و این باعث حیرت هم بندهاي خود میشود که باتوجه به اینکه آقاي امینی سواد قدیمه مکتبی داشت چگونه از آثار امري 

گویند  مطلع و حفظ میباشد. او پیشنهاد مشرق االذکار در زندان را میدهد و وقتی بعضی ها مخالفت می کنند و می

 مقامات زندان ممکن است ممانعت کنند، او می گوید که اصالً ما را براي اینکار به اینجا آورده اند.

انجام شد و وقتی به ایشان گفتیم انشاءاهللا آزاد میشوي، ایشان گفتند معلوم نیست و با  60اسفند  11مالقات دوم در 

بهمن که دومین بازجویی ایشان بود به وي ابالغ  25اعدام را در  اشاره دست که هرچه خدا بخواهد. ناگفته نماند که حکم

بعد از عید بود  61فروردین  5کرده بودند و ما اطالع نداشتیم و تا زمان شهادت مهلت تبري به او داده بودند. مالقات سوم 

فقط تقاضاي لیف که چسب زخم کوچکی به سرشان زده بودند و وقتی سئوال کردیم، گفتند به پنجره خورده است و 

 حمام کردند که پاسدار مربوطه مخالفت کرد.

انجام شد. ایشان دو دندان خود را کشیده بودند و کوچکترین ناراحتی نداشتند. در این  61اردیبهشت  11مالقات چهارم 

ار شاد و نورانی و مالقات سراغ یکایک افراد فامیل و آشنایان را گرفتند و براي همه تقاضاي سالمتی و موفقیت کردند. بسی

روحانی شده بود و حالتی داشت که ما هیچوقت آن حالت را ندیده بودیم. مجسمه خلوص شده بود، گویی میدانست که 

مالقات آخر است و دیگر دیداري در این جهان ظلمانی دست نخواهد داد و وقتی زمان مالقات تمام شد ایشان تا آخرین 

خرداد باشد که این مالقات هیچوقت صورت  8را بدرقه می کرد. مالقات پنجم قرار بود لحظات ایستاده بود و با نگاهش ما 

 نگرفت.
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 محل و تاریخ و زمان و کیفیت شهادت

صبح تلفن زنگ زد و آقائی گفت منزل نصراهللا امینی؟ گفتم بفرمائید.  11اردیبهشت قبل از ظهر حدود ساعت  30روز 

اند، بروید بهشت زهرا و گفت شما چه نسبتی با نصراهللا امینی دارید؟ گفتم پسرش هستم. گفت پدر شما را اعدام کرده

 52بود و به ما ردیف  ثبت شده 26/2/61شماره قطعه اش را بگیرید و وقتی مراجعه کردیم به دفتر بهشت زهرا به تاریخ 

پاسدار  5/2اردیبهشت ساعت  25در خاتون آباد مجاور گورستان ارامنه آدرس دادند که بعد فهمیدیم در روز  1شماره 

بخش آنها را صدا می زند و می گوید اثاثتان را جمع کنید و بیائید و جناب بابازاده می گوید پشت تپه نزدیک شد (البته 

ز تیرباران بوده). همه کمک می کنند و ساك و اسبابشان را جمع آوري می کنند. جناب بابازاده می اصطالح بوده و کنایه ا

گوید در حالی که ما را براي شهادت میبرند شما اثاث را جمع می کنید و بعد آنها را داخل محوطه میبرند و دکتر آنها را 

سپس هم بندهاي آنها می نشینند و مناجات می خوانند. آن دو کند و لیوانی آب به آنها میدهند و بعد میبرند و معاینه می

عارف الهی، آن دو مرغ عاشق به قربانگاه عشق میروند و نرد عشق باختند و به آغوش محبوب خود میروند. آقاي امینی 

ی بیند بر او قریب سه ماه به اصطالح زیر حکم بود و سه ماه منتظر شهادت بودند. خالصه اینکه با خوابی که در زندان م

ثابت می شود و انتظار شهادت را می کشد. خواب می بیند که حضرت عبدالبهاء شاخه گلی به آقاي امینی عنایت می کند 

و ایشان اظهار می کند که موالي من آیا من در امتحان موفق میشوم؟ میفرمایند مطمئن باش و آنوقت خاطر آقاي امینی 

کامران صباغیان، او به قدري مظلوم و فروتن بود که در بند نزد خاص و عام  راحت میشود. به گفته هم بندش آقاي

معروف بود و بعد از شهادت تمام بند ماتم زده بوده و والیبال بند که ورزش آنها بوده بمدت سه روز تعطیل میشود. ایشان 

ه مشوق دیگران بوده که مبادا از روزه خود را گرفته و هموار 3در ایام صیام باتوجه به جثه ضعیف و بیمارگونه خود 

 امتحان بلغزند.

 خواب مربوطه به طور مفصل چنین است:

در شب اول اسارت خود خواب می بیند که مزاحمین به خانه ریخته اند و او به حیاط منزل رفته و نگران بوده، در همین 

ته اند بطرف آن شیدانی میروند. او از حال درب خانه باز میشود و موالي محبوبش با یک دسته گل سرخ که در دست داش

جا برخواسته و عرض تکبیر می گوید. موالي حنون دست روي شانه هایش گذاشته و میفرمایند بنشینید و بعد روبروي 
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آن بنده عاشق جلوس فرموده و دسته گل را به او عطا میفرماید. آقاي امینی عرض می کند موالي من آیا در امتحانات 

؟ جواب میفرمایند مطمئن باش به تو قول میدهم موفق و سربلند خواهی شد. سپس بر اثر کوبیدن در از موفق خواهم شد

خواب بیدار شده و چنین بیان می کند که از آن شب خیالم راحت شد. دیگر نگرانی ندارم فقط و فقط نگرانی ام این است 

رم فرزندانم از این عنایت خوشحال باشند و نقل و نبات و که فرزندانم قدر این موهبت را ندانند و ناراحت شوند. آرزو دا

شیرینی پخش کنند. شادمان باشند و از این واقعه مسرور گردند. آرزو دارم آنها خادم باشند و در ظل امر حضرت یزدان 

  ثابت و مستقیم بمانند.

 مختصر مطالبی از براي شهید مجید جناب نصراهللا امینی

این عزیز ارجمند از کودکی و نوجوانی چنان تلؤلوئی در وجودش نمایان بوده است که محبوب و امین خانواده جناب علی 

محمد ورقا و عمی بزرگوارشان میرزا عزیزخان ورقا و شرکت امنا بوده است. هرکس او را بیاد دارد و چهره نورانی او را 

ت فوزي عظیم است که نصیب هرکس نمیشود که این نازنین که همیشه مشاهده کرده است، میداند که در راه حق شهاد

خود را قطره اي از دریاي الهی میشمرد و خود را خادم احباب میدانست و صبوري و متانت و خلوص سرلوحه زندگی اش 

، واقف و عامل بود. بود و آثار و الواح الهی در سینه اش و قلب منیرش نقش بسته بود و به آنچه یافته بود و کسب کرده بود

هرگز دلی را نشکست و هرگز کسی را ناامید نگرداند. هرگز کلمه نه بر زبان نراند و فقط یکبار محکم کلمه نه گفت و به 

معبود خود شتافت و تاج وهاجی بر سر گذاشت. بدن مطهرش هدف تیر جفا شد ولی به عهد و پیمان و میثاقی که با 

ماند و به جهانیان ثابت کرد مال دنیا و مقام در این دنیا فانی است و فقط عشق محبوب موالي خویش بسته بود، وفادار 

است که انسان را بدرجات عالیه و افتخار میرساند. این مرد محبوب همیشه میگفت عظمت امر جمال مبارك چون دریا و 

می کند. می فرمود اگر یک استکان و اقیانوس است و ظرفیت ما انسانها بسیار کم و هرکس به قدر توان از آن برداشت 

لیتر  220سیر، سطل دو من و یک بشکه  5سیر، لیوان  2یک لیوان و یک سطل و یک بشکه را در دریا وارد کنی استکان 

از دریا برداشت می کنند. هر یک بقدر ظرفیت خود انسانها و هر یک بقدر ظرفیت خود از تعالیم الهی برداشت میکنند و 

خوب حق را شناخت و یقین کامل داشت که امر جمال مبارك چقدر عظیم است شاید ذرّه اي بعظمت این  میفرمود آنکه

ظهور کلی الهی پی برده باشد. این قرن، قرن انوار است و نور الهی تجلی نموده قلب پاك و صاف و بدون شائبه و حسد می 

و بی کران شنا کند. هر قدر بروي به انتها نمیرسی از  خواهد که پی به عظمت این امر نازنین ببرد و در این دریاي پاك
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بس عظیم است. خوشا بحال مؤمنین و مخلصین عاشق که بنحوي قادر است خدمت به امر جمال مبارك را سرلوحه 

زندگی اش قرار دهد. جناب امینی کوهی مقاوم و استوار بود و فضل الهی نصیب او شده بود. عاشقی صادق بود و زرق و 

تجمالت این عالم برایش خاکستري بیش نبود. یک هدف مقدس داشت آن هم خدمت به امراهللا. استادي بود بی  برق و

نظیر و دریاي علم و معرفت بود. هر سئوالی که از او میکردي با لسان شفقت و مهربانی جواب صحیح و کامل می شنیدي. 

حجتیه گروه گروه خدمت او میرفتند که بلکه باعث تزلزل او  عزیزان و دوستان و آشنایان او هم میدانند فدائیان اسالم و

شوند. وقتی وارد بحث میخواستند بشوند ایشان میفرمود اجازه دهید با یک مناجات شروع کنیم میگفتند آنها که 

شکر ختم نمیخواهند فرقی نمی کند. جناب امینی میفرمود شما غذا که میخواهید بخورید باید با بسم اهللا شروع و خدا را 

کنید. ایشان با لحن ملیح و مالیم خود مناجاتی تالوت میکرد و آنها مثل اینکه قلعه خیبر را فتح کردند، شروع میکردند. 

هر یک، یک نوع سئوال از ایشان می نمودند. سئوال تک تک و جواب تک تک هر وقت قانع شدید سئوال بعدي ده ها 

ساده و روان می داد. با لبخند پدرانه هیچ سئوالی بی جواب نمی ماند. آنها می  سئوال از او میشد و او جواب همه را خیلی

گفتند امشب کافی است شبی دیگر خدمت میرسیم. جلسه بعدي دو نفر زبده تر می آمد. همه را مجاب میکرد و آخري 

این بیدي نیست که از این  همه میگفتند هرچه باید بفهمیم فهمیدیم. یکی از آنها میگفت هرچه باید سئوال کنیم کردیم

بادها بلرزد و ما مشت به سندان می زنیم. بعضی ها خیال میکردند لبخند ایشان از سادگی است و گول میخورد میگفتند 

حق بجانب شماست. حال میشود ما تسجیل شویم و وارد جامعه گردیم. ایشان میگفت خیر بروید خوب بخوانید بی نظیر 

 زد پروردگار تسجیل میشوید چون خداوند از حسن نیت شما و از قلب شما مطلع است.بعمق مطلب پی ببرید در ن

جناب امین روانشناس خوبی بود و هرکس صحبت میکرد گوش میکرد. یک عده اي عصبانی می شدند که فالنی حرف 

شما اثر کرد که صحیح مفت و بیهوده می زند، او می فرمود حرفها را گوش کنید و اعتراض و بداخالقی نکنید، اگر بقلب 

قبول کنید وگرنه مثل تخم مرغ لق او را بدور بریزید یا بدیوار بزنید. یکعمر لحظه اي آرامش و آسایش نداشت تا زمانیکه 

خانی آباد کشاورزي بود همه مسئولیت ها بعهده او بود. زمانیکه حاصل و محصول به میدان میرفت هفته اي یکبار جهت 

کرد. میدان میوه و تره بار در خیابان رباط کریم گمرك بود. آقاي امینی جثه اي ظریف و لطیف تسویه حساب مراجعه می

داشت و کاله شابگاهی بر سر میگذاشت و وسیله نقلیه اي به نام دوچرخه داشت که هنوز یادگار نزد اوالدهایش است. 

آنصراهللا خوش آمدي و با همه مهربان و باعث  وقتی وارد میدان میگردد همه احترام خاصی به او داشتند. به او میگفتند

اعتبار و افتخار بود. وقتی کارگرهاي آنجا به او سالم و علیک میکردند و میگفت از طرف من فالن مبلغ را باین زحمت 
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کشان بدهید، چقدر دل آنها را شاد میکرد. در خانی آباد حظیرةالقدس بود که محل جمع هاي روحانی و تشکیالت هر 

اي که باعث رفاه بود آماده کرده بود. وقتی خانی آباد شروع به شهرسازي گردید کل خانواده ورقا و شرکت امناء  وسیله

اختیار تام به او دادند که همه را بفروشد و پول آن را به آنها بدهد. میتوان یقین کامل داشت که این مرد امین و درستکار 

رئیس محفل روحانی بود. وقتی خیابان بندي شد حظیرةالقدس باید خراب دیناري براي خود نخواست. از جوانی عضو و 

میشد چون در وسط خیابان قرار میگرفت. ایشان یک تنه و تنها گفت اولین کار این است بهمین مقدار زمین 

متر زمین یک شب در آن جا جلسه گرفته  1200حظیرةالقدس نو باید بسازیم. چقدر زحمت کشید و آن را ساخت در 

شد با چه سلیقه اي دور تا دور آن را درخت کاج و گل رز کاشته بود. جائی که با چه ذوقی ساخته شد و چقدر دلنشین و 

 زیبا بود.

پیرمردي بنام عمو اسد و خانمش که اهل شهمیرزاد بودند را در دو اطاق که کنار حظیرة القدس ساخته بود، مأوي دادند. 

د را کور کرده بود یکی میگفت یک شب با لودر اینجا را صاف می کنیم، یکی این ساختمان بزرگ چشم عده اي حسو

میگفت بگذار شبی که جلسه میگیرند میرویم نظم جلسه شان را بهم میزنیم. خالصه این عمو اسد شاید بیش از هشتاد 

شد نفت بر لباس سال سن داشت و آن موقع بخاري نفتی وجود داشت. ایشان میرود نفت می آورد بچراغ کند معلوم ن

هایش می ریزد وقتی چراغ را روشن می کند خودش هم آتش میگیرد چون ظرف نفت هم نزدیک بوده یا دست یا پایش 

میخورد بقیه نفت می ریزد و کامالً خانه آتش میگرد و این پیرمرد را تا مردم رسیدند دیگر جان و حال نداشت، فوت نمود. 

د بی ایمان گفتند باید دامی براي امینی درست کرد بگوئیم اینجا حظیرةالقدس بوده و وقتی این اتفاق افتاد چند نفر حسو

این مرد خودکشی کرده و حق و حسابی از امینی بگیریم. زمان شاه بود و خانی آباد پاسگاه ژاندارمري نداشت. از پاسگاه 

ملکت قانون دارد و جناب امینی را کل نعمت آباد مأموري آمد و عده اي که خواستند دخالت کنند رئیس پاسگاه گفت م

این منطقه می شناسند. کارشناس پزشک قانونی و دادگستري داریم که تکلیف معلوم میشود. شب جلسه دعا برقرار شد و 

فرداي آنروز مأمورین دیدند پیرمرد بی جان و مال در اثر سهل انگاري بدنیاي باقی شتافته و تمام مراسم این مرد را آقاي 

متر در دو طبقه  1200با هزینه خود انجام داد و گفت عمو اسد انگار پدرم بود. جناب امینی مدرسه اي بوسعت  امینی

بسیار عالی جهت رفاه عموم ساخت. گفت بنام من اسم گذاري نکنید. آموزش و پرورش گفت هر انسان مخیري که مدرسه 

 هنوز هم محکم و سالم و باقی است. درست می کند مدرسه بنام اوست. مدرسه بنام او افتتاح شد و
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اول انقالب اسم جناب امینی را از سر در مدرسه برداشتند و درمانگاهی هم ساخته بود که آنهم بهمین نحو از آن نام و 

نشانی نیست. جناب امینی وقتی خانی آباد را ساختمان سازي کردند تمام کارگران مسلمان و بهائی را یک خانه برایشان 

ند آن خانه ها را بنام آنها سند زد. این مرد بزرگوار که اختیار تام داشت و خانواده ورقا به او گفته بودند خانه ساخت و س

متر بود ولی ایشان مانند کارگران  240شما که مرکز جلسات و مراجعات مشتري هاست بزرگتر بساز. ایشان هم خانه اش 

که متأسفانه بعد از شهادت او یک چهارم از خانه را بوارث دادند و همه  متر دو قواره یکی را به نام خودش کرده بود 120

را فروختند و اوالدهایشان که این خانه را خانه شهید میدانستند را از خانه رانده و آواره کردند. هر درخت آن خانه و هر 

بود که چندي افراد اراذل و  آجرش گواه مظلومیت این عزیز بود. جناب امینی بحدي باگذشت و مهربان و انسان دوست

اوباش و از خدا بی خبر که باعث ناراحتی مردم میشدند تک تک را به خانه دعوت کرد و گفت انسان باید همنوع خود را 

دوست بدارد. باج گرفتن و زور گفتن کاري شرم آور است. خداوند هر نعمتی داده به انسان یکروز میگیرد. شما زور بازو و 

ا صرف کار عام المنفعه کنید و زحمت بکشید از راه حالل و خداپسندانه نان در بیاورید. یکی از آنها که قدرت و نیرو ر

حسن نام داشت گفت آقاي امینی من نانوائی بلدم، نه پول دارم نانوائی بزنم و هرکجا هم کار میکنم مزدي نمیدهند که 

به او ده هزار تومان خیلی پول بود، داد گفت برو  1350یل سال بتوانم زندگی کنم. آخر ما هم جوانیم آرزو داریم. در اوا

نانوائی راه بینداز و هر وقت داشتی بیاور و بده و این حسن الت شد حسن نانواي معروف. بعد از دو سال صاحب نانوائی 

کرد. چند نفر کامل و خانه و بعد هم زن گرفت و رفت دنبال ورزش و عرق خوري و شراب خوري و هر کار زشتی را رها 

دیگر که الت هاي معروفی بودند آنها را با کالم الهی آشنا کرد و تفهیم کرد که خداوند ناظر اعمال شماست. در حد توان 

سرمایه به آنها داد، قصابی راه انداختند و همه وضع خوبی پیدا کردند. همان الت ها که انسان و کاسب شده بودند بعد از 

ند و گریه کردند و همه جا گفتند امینی ما را ساخت و امینی آرامش قلب به ما داد. حال شهادت او همه تسلیت گفت

پولهاي دریافتی و کمک و راهنمائی را بدیده منت پذیرفتند. عده اي آوردند و عده اي را هم به آنها بخشید. گفت برو زن 

د الت ها و نوچه هایشان دیگر شرارت نمی بگیر یا خانه بخر. آقاي سرهنگ محمدي روحش شاد، وقتی شنیده و دیده بو

کیلو بیشتر نبود ولی لسانش گهربار و کالمش نافذ است پرسان پرسان آمده  50کنند، فهمیده بود که یک مرد که از جثه 

بود خدمت آقاي امینی. آقاي سرهنگ محمدي مطالب را که شنیده بود گفته بود املجه زبان شما خوب کارساز بوده است. 

ب سرهنگ زمان گفته بود کالم الهی را به هرکس با زبان آرام بگوئی می پذیرد. خالصه کالم این مرد نازنین جذاب به جنا

قلوب بود و چندین نفر افراد اینطوري را از آنها انسان ساخت. به هیچ کدام نگفت بیائید بهائی شوید و گفت باید انسان و 
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ی به من گفت شاعر گفته نگویمت که بیا کافر یا مسلمان باش. بهر عقیده و صلح طلب بود و یکی از آنها میگفت آقاي امین

کیشی بیا و انسان باش. بلی هیچکس از درب خانه او ناامید برنگشت. هرکس قسط خانه یا زمین را نداشت با آنها تعامل 

د داشت گفته بود هرکاري که میکرد یا می دید واقعاً طرف ضعیف است، به آنها می بخشید و جناب ورقا چون به او اعتما

 خدمت به عالم انسانی باشد مورد تأئید ماست.

سی سال بیشتر از شهادت او میگذرد و هنوز این افراد تعریف آقاي امینی را می کنند. چقدر افراد بی خانمان را خانه دار 

ن را بخاطر بدهی رفت و آزاد کرد، چقدر به کاسب هاي محل و بی پوالن کمک مادي و معنوي کرد. چقدر افراد در زندا

کرد و به هیچکس نمی گفت، حتی به همسرش و بچه هایش. معتقد بود اگر از دست راست کمک میکنی دست چپ 

نباید خبردار باشد. ایشان از نظر فکري بی نظیر بود و هدفش خدمت به امر و خلق خدا بود. دستورات جمال مبارك و 

د. صدها الواح مبارك و مناجات از حفظ بود و همیشه میگفت حال باید تابع بیت حضرت عبدالبهاء سرلوحه زندگی او بو

العدل اعظم که مصون از خطاست، بود. چقدر زمین در جاسب براي تقویت زندگی برادرش خرید و چقدر به خانواده و 

شیرین میگفت. صدها همسر و فامیل کمک مادي و معنوي نمود. هر وقت در حضور او بودم فقط مطالب امري و خاطرات 

نفر مدیون و مرهون این عزیز هستند. خیلی از او علم آموختند و واقعاً فردي سلیم و مؤمن و فعال و ملهم بود و در 

کارهاي مهاجرتی پیشگام بود. خیلی روستاها و جاي بکر را باعث میشد محفل تشکیل دهند. هر سال حقوق اهللا اموالش را 

و تمام روستا معروف و مشهور بود. اوالدها را به آداب رحمانی و روحانی عادت داده بود. هر می داد و در منطقه شهر ري 

کالس امري بود عاشقانه شرکت میکردند. خاطرات شیرین او را دختر و پسر و بازماندگان برشته تحریر درآوردند. اوالدهاي 

م و معصوم و مؤمن و فعال و خادم اند. یکی از او مفتخرند که تاج وهاجی بر سر اوالدها گذاشته و اوالدهایش مظلو

اوالدهاي او چندین سال است که در قاره هاي آفریقا و اروپا قائم بخدمت است و به یاد پدر و وظیفه وجدانی که از پدر 

را بزرگوارشان آموخته بودند، گام برمیدارند. شهادت و استقامت این مرد بی نظیر و بزرگوار لرزه بر اندام هرکه او 

میشناخت، انداخت. چقدر مسلمانها که از او جز محبت و وفا چیزي ندیدند، اشک میریختند و یادش گرامی داشتند. 

هرکس کوچکترین انتقادي از یک بهائی بنماید بدفاع می پردازند. خاك شرم داشت جسم چنین عزیزي را در خود جاي 

ع و فروتن بود که حساب نداشت. هرگز غیبت نمی کرد و هرگز دهد. او درّ نایابی بود و بقدري این مرد خاکی و متواض

خودخواهی و غرور کسی در او ندید. روانشناس قابلی بود و هرکس دعواي خانوادگی یا اختالف مالی داشت، ایشان با کالم 
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عیت خانی آباد دلنشین خود حل و فصل می نمود. وحدت عالم انسانی را از خانواده و فامیل ها شروع کرده بود تا کلّ جم

و توابع، همه را به وحدت دعوت می نمود. گذشت و مردانگی و ایثار را به همه می آموخت. میفرمود موالي ما فرموده 

رضاي من در رضاي خلق من است. هدف او تعلیم و تربیت خوب اطفال بود. معلمی بی نظیر بود و واقعاً چنین شخصی به 

بالئی عنایتی. هرکه ز درگاه مقرب تر است، جام بال بیشترش میدهند. پس باید  سر منزل مقصود رسید. حق فرموده است

ما بیدار شویم و کسی که موالیش را خوب شناخت باید به احکام و الواح و آثار او تمسک جوید. با اعمال و رفتار شایسته 

ما پزشک حاذقی است که درد را  هر صبح و شام به دعا و مناجات بپردازد و خدمت بعالم انسانی نماید. موالي عزیز

شناخته و دارو مرحمت کرده است. خوشابحال آنکس که اطاعت امر نماید و از این عالم خاکی و فانی با دستی پر و قلبی 

  صاف از مهر او بسوي او شتابد.

 

 شرح حال شهید مجید جناب نصراهللا امینی

 جناب نصراهللا امینی

 سرکار خانم پریوش اردوئی از  تاریخ زرّین شهادت

 

  گر تیغ خندگش رگ جان بگشودت

 آلودت خون خرقه کس به منماي                          

 مینال چنانچه نشنوند آوازت

 دودت نیآید بر چنانکه میسوز                                    

 

داستانی از عشق یار عزیزي در دل دارم که بسی شورانگیز است. یاري که دریاي قلبش همواره از عشق موالي محبوبش 

اهللا پروا نداشت و هیچ قدرتی وجود در تموّج و تالطم بود. دوستی که پروانه اشتیاقش هرگز از گردش به دور شمع محبّت

اش جان در ره عشق نهاد و در آتش عشق ت به تحقّق نوایاي قدیم قلبینمود تا عاقباو را از حرارت شعله عشق سرد نمی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/413440353_orig.png?168
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اش بود و عبودیّت و اش باقی نماند. محویّت و فناي صرف وصف زندگانیسوخت به شأنی که حتّی اثري از جسم سوخته

محبوب آفاق نمود. درسی از حماسه جان نثاري او در سبیل محبّت بندگی بحت توأم با رفتار و اطوار همگانیش می

 آموختم که تا جان در بدن دارم فراموش نکنم و مدام میل دارم آن را در حضور دیگران نقل نمایم.

دانم آنست که در قریه کوچکی به نام کروگان در منطقه جاسب که در سنین اوّلیه امر آنچه از زندگی او در این جهان می

عالم گشود. جدّ بزرگوارش جناب ملّا ابوالقاسم ملّا صادق  ه.ش چشم به این 1297حضرت ربّ اعلی فتح شد در سال 

کاشانی که به شغل تجارت قبل از ظهور حضرت نقطه اولی از کاشان به کروگان نقل مکان نموده بود، شخصی متّقی و 

طّ زیباي خود پرهیزگار و فاضل بود و در شمار اوّلین مؤمنین جاسب به خدمت امر مالک انام قیام نموده بود. از جمله با خ

فرستاد و رابطی بین احباب پراکنده در آن نقاط بود. تمامی آثار امري را در محلّ استنساخ کرده و به جهت اصحاب می

خانواده و فرزندانش به امراهللا مؤمن و قدم بر اثر اقدام پدر گذاردند. در میان آن شکراهللا نامی بود که مانند پدر بسیار 

شمرد. او چهار فرزند از خود باقی گذاشت که ایمان نزول هر مشقّتی را از جمله برکات الهی می پرهیزگار بود و در سبیل

 در میان آنها نصراهللا صاحب داستان ما است.

طبق شهادت نزدیکان و ساکنان آن منطقه نصراهللا در دوران طفولیّت آثار متانت و فداکاري از خود آشکار میساخت و با 

کرد. همواره لبخند بر لب داشت و نسبت به بزرگترها احترام فوق العاده ابراز چ وجه جدالی نمیهاي خود به هیهمبازي

ساله بود او را شبانه  7کردند. مثالً وقتی حدود نمود. در ایّام خردسالی کارهاي مشکل و پرمسئولیت به او محوّل میمی

که فاصله بسیاري داشته به منزل یکی از یاران روي بار االغی گذارده و از کروگان به وسکی نقان قریه دیگري 

رسید و شب فرستادند. االغ تمام شب را در راههاي کوهستانی و درّه هاي مهیب راه طیّ کرده و سحرگاه به مقصد میمی

کند. کرد و ده ساله بود که پدرش او را به جهت ادامه تحصیل به طهران همراهی میبعد به همان ترتیب مراجعت می

دهد و او این واقعه را از جمله مواهب الهی یرات الهی او را به سوي جناب عزیزاهللا ورقا که فرزندي نداشتند، سوق میتقد

 نمود.دانسته و تا پایان عمر درگاه ربّانی را شکر می

سپارد. د به او میاش جناب ورقا اداره امور امالك خود را در خانی آبادر عنفوان جوانی نظر به صداقت و امانت و درستکاري

گزیند و در کمال دلسوزي امور مذکور را قبول کرده و شایستگی خود را چه در خدمات امریّه و لذا در آن نقطه مسکن می

سالگی به عضویّت محفل روحانی خانی آباد انتخاب شده و همه ساله  21رساند. و از سن چه در امانت داري به ثبوت می
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نیز دستگیر شد. پس از چندي نظر به ازدیاد تعداد احبّاء اشتیاقش به هجرت » جرم«ه به همین بالانقطاع منتخب و باالخر

گردد. نماید و پس از تماس با لجنه مربوطه منطقه قوچان به او پیشنهاد میو اطاعت از امر مبارك عزم به مهاجرت می

فرمایند تو در این اش در خانی آباد آگاه بودند، به او میهجناب ولیّ اهللا ورقا ایادي عزیز امراهللا که از اهمیّت خدمات برازند

اش را به لجنه مهاجرت تفصیل نقطه مصدر خدمتی و مصلحت نیست اینجا را ترك کنی و چون شرح خدمات برجسته

برد از دهد. در زمانیکه در طهران بسر میفرمایند لجنه مذکور نیز نظر موافق به اقامت ممتد او و ادامه خدماتش میمی

دارند که خانواده طرف اداره شناسنامه کاشان مأمورینی به کروگان جاسب رفته و به فرزندان ملّا ابوالقاسم اظهار می

اند که نظر به نسبتشان به دیانت بهائی حقّ ندارید نام امینی را مثل آنها حفظ کنید و الدّوله کاشانی شکایت نمودهامین

در جاسب بودند همه نام رضوانی انتخاب کردند مگر ایشان که نظر به اقامتشان در طهران  باید تغییر اسم دهید. کسانیکه

گردد که به فضل الهی در ظلّ فرزند می 4سالگی با روحانیّه میثاقیّه ازدواج کرده صاحب  28امینی باقی ماندند. در سن 

 امراهللا هستند.

اش نمود، از جمله مظلومیّت، حلم، صبر و شکیبائیلب پاك میاي داشت که جلب قآن بزرگوار خصوصیّات اخالقی برجسته

دوخت. هر مشقتی نمود و دیده اغماض بر رفتار ناپسند میبود. در مقابل هر عمل زشتی با نیکی و خیرخواهی معامله می

گر معاندین شدند و از طرفی دینمود تا حدّیکه گاهی بعضی از نزدیکان نگران سالمتیش میرا با دل و جان قبول می

کرد با کوشیدند. شبی مسلمانی به نام حسین که برایش کار میهمواره او را در مدّ نظر داشتند و براي آزار و اذیّتش می

گویند جانتان در خطر است از اینجا فرار کنید زیرا مسلمانان محمّد آباد (قریه مجاور) به تحریک شتاب نزد او رفته می

اند بطوري مصمّم هستند که حتّی من جرئت مخالفت نکردم و فردا شب به اینجا حمله آخوندي قصد جان شما کرده

دهند نگران ما نباش کنند. آن بزرگوار در کمال سکون پاسخ میکشند و حظیرةالقدس را خراب میکنند، شما را میمی

ایم و فرار هم ور توکّل به حق کردهافتد و ما هم در جمیع امجان ما در دست خدا است. بدون اراده او برگ از درخت نمی

شود و مردم هم به علل اختالفاتی کنیم. فرداي آن شب آن آخوند به علّت جرمی در دستگاه حکومت دستگیر مینمی

رفتند. او نزدش می» ارشاد«گردند. از طریق دیگر عدّه بسیاري براي بحث و به تصوّر خود به جهت مابین خود متفرّق می

گوید میل دارم مالقاتی به تنهائی با شخص شما داشته باشم. به اطاق رود و میه نام حفیظی به منزل او میروزي جوانی ب

نماید: در طهران تغییر منزل داده بودم. روز جمعه براي اوّلین بار به مسجد دیگري رفته و خود را به این ترتیب معرفی می

شناسید، سه نفر از ز آنها پرسیدم آیا شما بهائی معروفی در این محل میمحلّ رفتم و بعد از نماز صحبت از بهائیان شد. ا
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شناسیم مردي صادق، متقی و نیک نفس است و بسیار محبوبیت آنها گفتند در اینجا خیر امّا در خانی آباد یک بهائی می

شما آشنا شوم و ارشادتان  شدیم. پس تصمیم گرفتم بیایم و بادارد، ولی حیف که بهائی است و الّا ما خود پیرویش می

شد و درخلوت با آن ماه تقریباً هر روز در منزل او حاضر می 6کنم و آنها این رأي مرا بسیار پسندیدند. مدّت بیش از 

شد و باالخره اظهار داشت نظرش از نمود و متدرجاً در رفتارش آرامش و سکون حاصل میعاشق دلباخته یزدان بحث می

کند بسیاري از دیگرانند که محتاج به ارشادند. این شخص ان شنیده بود عوض شده است و تصوّر میآنچه در مورد بهائی

 اخیراً در طهران خودکشی کرده است.

در واقعه انقالب ایران در شمار اوّلین احبّائی بود که مورد ظلم و ستم قرار گرفت. از طرفی نسبت به مسئولیت بزرگش در 

خواندند و باید صبح را در آن محل در حال پاسخ به سئواالت آنها و ر روز به کمیته محلّ میمقابل امالك امري او را ه

داشتند و در حالیکه دیگر رمقی در تن نمود و تا پاسی از شب او را نگاه میها شب میها و فحّاشیحرمتیشنیدن بی

نمودند چون قدرت پاسخ مثبت به اخاذي می کردند. از طرفی دیگر افراد سودجو به عناوین مختلف قصدنداشت آزاد می

کرد و باالخره گروهی دیگر که از شدّت ایمان و اش میهاي آنها را نداشت. از او شکایت کرده و کمیته جریمهخواسته

ا سوخت امّاي آسایش نداشت در آتش بال مینمودند. دقیقهایقانش به امراهللا آگاه بودند او را به طرق گوناگون تهدید می

 معاندین. افتاد بستر در و شد بیمار ضعف و خستگی شدّت از مشکالت اثر در آنکه تا گشودنمی شکایت و گله به لب هرگز

خروجش از بیمارستان او را به کمیته مرکزي  محض به. بدهد را سئوالها جواب و بیاید کمیته به پسرش باید حال گفتند

یابد. کند که سه ساعت ادامه مینفر دیگر از او بازجوئی می 28کنند. رئیس ستاد به نام آقاي شریعتی در مقابل احضار می

ن گوید با اینکه از ما نیست امّا شخص صادق و درستکار و امیدر خاتمه از صفات اخالقی او تحسین کرده منصفانه می

اي ناشناس مستقرّ است. در ضمن این بالیا بارها دوستان و نزدیکان به او پیشنهاد کردند که تغییر محلّ دهد و در نقطه

فرار اختیار نکنیم و «کند؟ دهد آیا مؤمن به جمال مبارك در مواقع بال فرار میشود و جان از خطر برهاند، لکن جواب می

چندین دفعه از طرف کمیته مسلّحانه به ...» را طالبیم تا در هواي قدس روح پرواز کنیم  به دفع اغیار نپردازیم. به دعا بال

خواستند. گاه و بیگاه او را احضار اش میگذاشتند و نه شب آسودهمنزلش ریختند تا جستجو کنند. نه روز آزادش می

یکی از کارگران قدیم که علی اللّهی بود و قریب  19/7/1360بردند تا آنکه روز یکشنبه کردند و یا با خود میمی

گوید از طرف کمیته چند نفر معمّم آمده و نام کوچک شما کرد، سراسیمه به منزل او دویده میحظیرةالقدس زندگی می
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ده دانند به آنها جواب صحیح بدهد نام مرا همه میپرسند، تکلیف من چیست چه گویم. آن بزرگوار پاسخ میرا از من می

اش ریخته و بازرسی مجدّد دقیقه پنج نفر مسلّح از طرف کمیته مجدّداً به خانه 30/8و نترس. یکشنبه شب ساعت 

برند و همان سئوالی را که در تمام دقیقه او را با مقداري کتاب و مدارك ضبط شده با خود می 30/10کنند و ساعت می

کنی، چقدر امالك داري چند خانواده هستی و چطور آنها را پیشوائی میکنند. رئیس پرسیدند تکرار میاین مدت از او می

کنند. سیزده روز بعد (سوّم آبان ماه) هنگام غروب شیخ رهنما با و غیره و پس از بازجوئی ساعاتی بعد او را مرخّص می

سداران خانه را مجدّداً دهد پارود، هتّاکی و فحاشی بسیار نموده دستور میچند پاسدار از طرف کمیته کرج نزدش می

ات را بردار با ما بیا. همان شب نظیر همین عمل را در منزل جناب سعداهللا گوید شناسنامهجستجو کنند و سپس می

زنند. سپس بازجوئی نموده هر دهند. آن دو یار قدیم را دستگیر کرده کتابها را در مقابلشان آتش میبابازاده انجام می

نویسند و بدین وسیله پرونده آنها را حرمتی و فحّاشی جواب میبل از اینکه پاسخ بشنوند خود با بیپرسند قسئوالی که می

پردازند و آن کنند. آن شب را به دعا و مناجات میدهند و آنها را در اطاقی خالی و سرد و مرطوب محبوس میتشکیل می

قاضاي جناب بابازاده قدري نان و پنیر به آنها داده سپس به کند. هنگام صبح به تبزرگوار هفت بار لوح احمد را تالوت می

نمایند. رئیس آن کمیته که قبالً شیفته اخالق و رفتار آن مؤمن الهی شده بود وساطت کرده کمیته مرکزي منتقل می

گوید فردا میکنند. چون دستور دستگیري آنها از مقام باالتري صادر شده بوده است، ظاهراً هنگام شب آنها را آزاد می

برگردید به این امید که آنها پس از خروج فرار خواهند کرد، دیگر مراجعت نخواهند نمود. روز بعد با  9صبح ساعت 

شوند و دیگر هیچکس از آنها خبري نمیشنود. پس از سه خانواده وداع گفته رأس ساعت مقرّر در کمیته مرکزي حاضر می

شنوند و حق مالقات شوند در زندان اوین هستند. در این مدّت شایعات بسیار میهایشان مطّلع میهفته جستجو خانواده

اند. روز نهم شدند که زندهکرد امیدوار میبردند و زندان قبول مینداشتند تنها هر زمان که لباس و وجهی براي آنها می

کنند. جناب بابازاده نی طهران هم بند میکنند و با اعضاء محفل روحاآذر ماه او را به تنهائی به زندان قصر منتقل می

نمایند که واي یار عزیز من چه شد؟ مونس قلب و جانم را کجا بردند آیا شهیدش قراري مینگران شده و مرتّب بی

گردانند و پس از قریب به سه ماه اجازه اوّلین مالقات به روز مجدّداً او را به زندان اوین باز می 35اند؟ پس از کرده

 شود.هایشان داده میوادهخان

هاي غیر بهائی نیز او را دوست داشتند و احترام در زندان به فروتنی و مظلومیّت و خداپرستی معروف بوده است. زندانی

داشتند و برایشان مثال یک انسان پرهیزگار متقی بوده است. در حالیکه قبل از دستگیر شدن نهایت نسبت به او روا میبی
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برده، در زندان اثري از بیماري در او دیده نمیشده و کامالً سالمت به ي مختلف قلب و چشم و غیره رنج میهااز بیماري

 پرداخته است.ساعت با لحن خوش به راز و نیاز می 2رسیده است و همه روزه در اسحار به مدت نظر می

 نگارد:پسر مشهور شده بودند چنین می جناب کامران صبّاغیان که مدّتی با او در زندان اوین محبوس و به پدر و

بهمن ماه  25روز » نفر بودیم ...  9محلّی که احبّا را محبوس کرده بودند زیر پلّه نام داشت و بسیار کوچک بود جمعاً « 

اش از آنها (نصراهللا و جناب بابازاده) را براي بازجوئی بردند. بعد از پنج ساعت بازگشتند. دیدم پدر بسیار خوشحال و چهره

اند. با اشتیاق پرسیدم چه شد؟ جواب داد حکم اعدام ما را شادي و شعف رخشان است. فوراً تصوّر کردم آنها را آزاد کرده

به ما ابالغ کردند. در شگفت عمیقی فرو رفتم. پرسیدم پس چرا خوشحالی؟ گفت به آرزوي دیرینم رسیدم .... درسی را که 

توان آموخت. از هیچ مطلبی به جز عشق به جمال مبارك و خدمت امراهللا نشگاهی نمیاز او گرفتم در هیچ مدرسه یا دا

گفت خدایا تو دانی آرزوئی بزرگتر و کرد. مدّت سه ماه منتظر لحظه شهادتشان بودند. پیوسته در حال نیاز میصحبت نمی

 سربلندي در این امتحان را ندارم.

و از جان و دل مسرور شوند. جشن بگیرند و از موهبتی که خداوند نصیب آرزو دارم خبر شهادت مرا با شادي بپذیرند 

پدرشان کرده است افتخار کنند و درگاهش را شاکر و حامد باشند. با ایمان و استقامت تام و خستگی ناپذیر به خدمت 

 امراهللا قیام نمایند.

شوي، در پاسخ گویند انشاءاهللا بزودي آزاد میه میاش که به اشاره از پشت شیشهنگام مالقات با چند نفر از اعضاء خانواده

کنند به این معنی که هرچه اراده الهی باشد. چهار بار توانستند با سختی و مشکالت او دستها را به سوي آسمان بلند می

 وفّقیت نمود.را مالقات کنند و مرتبه چهارم از احوال فرد فرد نزدیکان و دوستان جویا شد و براي همه آرزوي سالمتی و م

گوید اثاثیه خود را جمع کنید و دقیقه بعدازظهر پاسدار بخش آنها را صدا کرده می 30/2ساعت  1361اردیبهشت  25روز 

برند شما اثاث جمع گوید در حالیکه ما را براي شهادت میکنند. جناب بابازاده میبیائید. دوستان هم بند آنها کمک می

گردند. آنها را آفاق در کمال متانت و آرامش و شعف با یاران وداع گفته عازم قربانگاه عشق می کنید؟ آن دو دلداده دلبرمی

اردیبهشت کمیته  20گردد. روز آورند. کسی از اعدام آنها آگاه نمیبرند و معاینه پزشکی به عمل میاي میداخل محوطه

دهد پدرت اعدام شده است و برو به دفتر ارد و خبر میپرسد چه نسبتی با بزرگوار دبه منزل آن بزرگوار تلفن کرده می

ثبت شده بوده است. پس از دو روز جستجو  26/2/1361اش را بگیر. در آن دفتر تاریخ بهشت زهرا و شماره قطعه
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 26آورند که حاکی از صحّت آن خبر جانگداز بوده است. خبر شهادت آن دو نفس مقدّس در تاریخ هائی بدست مینشانی

 گردد.به وسیله بیت العدل اعظم به عالم بهائی اعالم می 1982می 

نکته بسیار شورانگیز جالب توجّه که حکایت از اجابت دعاهاي آن روح بزرگ در مورد اینک فرزندانش خبر شهادت او را با 

تش به ارض اقدس سرور و راحت قلب بشنوند اینست که یکی از دخترانش مهاجر آفریقا بود. در همان روزي که خبر شهاد

رسید او نیز به جهت زیارت بقاع مقدّسه به اتّفاق همسرش وارد حیفا شد و فرداي آن روز بیت العدل اعظم در مالقاتشان 

با زائرین بدون اینکه مطّلع باشند یکی از فرزندان این شهید در مجمع حاضر است، خبر جانگداز فدائی و شهادتش را رسماً 

میان زائرین از لسان بیت العدل اعظم حدیث جان نثاري پدر گرانقدرش را شنید و از موهبتی که اعالم نمودند و او در 

  نصیب پدر بزرگوار و محبوبش شده بود، پیشانی تسلیم و رضا بر آستانه جالل کبریائی سائید.

 

  اي)وگو با خانم پریوش امینی (اردهگفت

 نصر اهللا امینی

  هستند.خانم پریوش امینی ساکن پاریس 

  شمسی 1383میالدي، خرداد  2004وگو می تاریخ گفت

در شهر کوچک کِرته، در نزدیکی پاریس، منزل خانم رزي ابرار هستیم. 

اي) فرزند شهید ارجمند جناب نصراهللا امینی نیز خانم پریوش امینی (ارده

 حضور دارند.

تقاضا کردم تا  اند، از ایشانبا سپاس فراوان از اینکه دعوت مرا قبول فرموده

 آنجائی که مطلعند شرح حال پدر گرامی را بیان نمایند، گفتند:

 1297پدرم در قریه کوچکی به نام کروگان در منطقه جاسب در سال «

شمسی چشم به این عالم گشودند. جدّ ایشان جناب مال ابوالقاسم مال صادق کاشانی، شخصی متقی و پرهیزگار و فاضل 

 ین مؤمنین جاسب به خدمت امر قیام نمودند و تمامی خانواده او و فرزندانش به امراهللا مؤمن شدند.بودند و در شمار اوّل

در میان فرزندان ایشان، شکراهللا پدربزرگم مانند پدر، بسیار پرهیزگار بود. او چهار فرزند از خود باقی گذاشت. یکی از آن 
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و ساکنان آن منطقه، او از کودکی بسیار متین بود، هرگز با  چهار فرزند، پدرم نصراهللا امینی است. طبق گفته دوستان

نمود و همواره کارهاي مشکل و پُر العاده ابراز میترها احترام فوقکرد، نسبت به بزرگهاي خود جدالی نمیهمبازي

 کردند.مسئولیت را به او محول می

گفتند: این از مواهب الهی بود که من با همواره می روند. پدرمدر ده سالگی همراه پدر براي ادامه تحصیل به طهران می

خانواده جناب عزیزاهللا خان ورقا آشنا شدم. در عنفوان جوانی نظر به صداقت و درستکاري ایشان، جناب ورقا اداره امور 

یت محفل سالگی به عضو 21گزیند و در سن سپارند و ایشان در آن نقطه مسکن میآباد به او میامالك خود را در خانی

گیرند. در شوند. پس از مدتی نظر به ازدیاد تعداد بهائیان در آن نقطه تصمیم به مهاجرت میآباد انتخاب میروحانی خانی

اهللا خان ورقا کند. ایادي امراهللا جناب ولیمالقات با لجنه مهاجرت، لجنه مربوطه منطقه قوچان را به ایشان پیشنهاد می

گویند که تو در این نقطه مصدر خدمتی و مصلحتی آباد آگاه بودند به پدرم میاو در خانی که به اهمیت خدمات روحانی

دارند. لجنه مهاجرت نظر نیست این نقطه را ترك کنی و لجنه مهاجرت را از خدمات ایشان در آن نقطه مستحضر می

 دهد.موافق به اقامت و ادامه خدماتشان می

روند و به فامیل ما که ردند، از طرف اداره شناسنامه کاشان، مأموریتی به جاسب میبزمانی که ایشان در طهران بسر می

اند که چون این فامیل بهائی هستند الدوله کاشانی شکایت کردهدارند که خانواده امیننام فامیل امینی را داشتند اظهار می

د تغییر اسم دهند. کسانی که در جاسب بودند حق ندارند نام امینی را که مانند نام فامیلی آنهاست حفظ کنند و بای

 کنند، فقط پدرم نظر به اقامتشان در طهران امینی باقی ماندند.همگی نام فامیلی رضوانی را انتخاب می

سالگی با خانم روحانیه میثاقیه ازدواج کردند و صاحب چهار فرزند، دو دختر و دو پسر شدند. ایشان با  28پدرم در سن 

آرزوي رفتن به مهاجرت را داشتند، نظر به اینکه ایادي امراهللا جناب ورقا و لجنه مهاجرت از ایشان خواسته آنکه همواره 

 »کنم جانم را در اینجا فدا خواهم کرد.گفتند: من فکر میآباد بمانند. میبودند که در خانی

 اي) سؤال کردم شما تا چه سنی در ایران بودید؟از خانم پریوش امینی (ارده

من در سن بیست سالگی ازدواج کردم و بعد از چند سال همراه همسرم براي مهاجرت به آفریقا رفتیم. میل پدرم «گفتند: 

آورم خواهر بزرگم به خدمت همواره مدّ نظرم بود. پدرم نهایت سعی را داشتند که فرزندانشان خادم امر باشند. به یاد می

کنم که به نقطه مهاجرتی برویم و به گفته بود به این شرط ازدواج میمهوش در موقع ازدواج به همسر آینده خود 
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 »آباد گرگان که نقطه مهاجرتی بود رفتند.فاضل

 از خانم پریوش امینی تقاضا کردم بیشتر درباره خصوصیات اخالقی پدر خود بگویند. گفتند:

بسیار حلیم(فروتن) و صبور بودند. در مقابل نمود. ایشان اي داشتند که جلب قلوب میایشان خصوصیات اخالقی برجسته«

گفتند: آگاه نیست، اگر از کردند و اگر کسی رفتار ناپسندي داشت میهر عمل زشتی با نیکی و خیرخواهی معامله می

شمردند و کرد. وظیفه ما خیرخواهی است. پدرم خود را خاك پاي احبا مینتایج وخیم اعمالش آگاه بود هرگز چنین نمی

نوع بشر بودند. در منزلشان به روي یار و اغیار باز بود و در همه جا به نام فردي خیرخواه معروف بودند. اکثر خادم 

گردید. حکایات زیادي از خدمات او به همنوعان را همه اهالی دور و نزدیک تشکیالت آن منطقه در منزل ایشان برگزار می

 یم:گودانند. یک نمونه را برایتان میآن منطقه می

کنند و گشایند و او را به داخل منزل دعوت میرود، پدر شخصاً در را به روي او میروزي مرد فقیري به در خانه ایشان می

گوید که داراي زن و شش فرزند است، یک سال پیش از شوند. شخص فقیر میضمن پذیرایی از او جویاي احوالش می

براي بار دوّم به مغازه شخصی مسلمان در خیابان شاهپور که فاصله مشهد به طهران آمده و از شدت تنگدستی روزي 

گوید تنها کسی که به تو کمک کند. صاحب دکان به او میآباد دارد رفته و گریان و ناالن تقاضاي کمک میزیادي با خانی

دارد و به هزار مسلمان آباد به نام امینی. بهائی است امّا خیرخواه است و قلب رئوفی خواهد کرد شخصی است در خانی

گوید این توصیه را چند نفر دیگر هم به من ارزد. برو او را ببین. مطمئن باش تو را مأیوس نخواهد کرد. مرد فقیر میمی

دهند به خداوند توکل شناختم ولی توکل به خدا کردم و به سوي شما آمدم. پدرم جواب میاند. من شما را نمیکرده

طلبم کنم و هر صبح از او مییید خواهد کرد. من شخص متمولی نیستم ولی مثل شما به خدا توکل میاي او تو را تأکرده

گوید که هر کاري از من ساخته باشد برایت انجام خواهم داد و مرا به آنچه رضاي خودش است هدایت فرماید. و به او می

 دهند.به طریقی آن مرد را یاري می

د آزار و اذیت مسلمانان متعصب قرار گرفتند. مادرم همواره نگران حال همسرشان بودند. پدرم قبل از انقالب به دفعات مور

افتد. استحکام روحی عجیبی داشتند و در گفتند: ناراحت نباش بدون اراده الهی برگی از درخت بر زمین نمیبه ایشان می

شدیم. گشتند دور ایشان جمع میشب که به خانه باز میاندازه عالقمند بودیم، مقابل مشقات صبور بودند. ما به پدرمان بی

آورم روزي در حیات منزل خانه بودیم که خانمی که همسر یکی از کارگران پدرم بود، در خیابان شروع به به یاد می

یزي من ناراحت شدم و به ایشان گفتم چرا چ». سگ بهائی«گفت راند و سپس میفحاشی نمود. او اسم پدر را بر زبان می
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هایی از اوایل امر، از مردي که سالها حضرت عبدالبهاء را نمی گوئید؟ پدرم با آرامش عجیبی شروع کردند به گفتن داستان

آزار زبانی میداده است. بعد گفتند باید به این خانم کمک کرد که مسائل را بفهمد. خشونت را نباید با خشونت جواب داد. 

رفتند و هر کردند. در نهایت احترام به در منزل آنها میتوانستند به آنها کمک میکه می پدرم حامی فقرا بودند و هر نوعی

گفتند: حضرت بهاءاهللا خواندند. مینشستند و دعا و مناجات میبردند، با آنها میهایی برایشان میبار با خود تحفه

 اند فقرا امانت من هستند ما هم باید این امانت را حفظ کنیم.فرموده

دانستیم نباید مزاحمشان بشویم. گاه ما را داشتند، میکردند. زمانی که کتابی را برمیپدرم آثار امري را عاشقانه زیارت می

خواندند. در موقع تالوت لوح احمد و مناجات حالت کردند برایمان میکردند و قسمتی از کتابی را که مطالعه میصدا می

اي) تقاضا کردم درباره حوادث انقالب که منجر به دستگیري خانم پریوش امینی (ارده از» تضرع و ابتهال خاصی داشتند.

 پدر ارجمندشان شد مطالبی بیان کنند، گفتند:

ها کردند. نامهها مفصل بود و مرا تشویق به خدمت مینوشتند، نامهزمانی که در آفریقا بودم پدرم هر ماه دو نامه برایم می«

ها از استقامت، مقام مهاجرین و از رفتم. در نامهموالً بعد از دریافت آنها به سفرهاي تبلیغی میطوري مؤثر بود که مع

نوشتند. در آخرین نامه خود که فقط نصف صفحه بود نوشته بودند اند مطالبی میکسانی که زندگی خود را وقف امر کرده

سپارم همواره به جمال مبارك توکل کن. آیم. ترا به خدا می با تمامی قلبت برایم دعا کن که از امتحانات الهی موفق بیرون

 کردند.بعدها دانستم که با این نامه مرا آماده قبول مخاطرات می

در واقعه انقالب اسالمی ایران، ایشان در شمار احبائی بودند که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. از یک طرف نسبت به 

کردند و باید از صبح تا هاي اسالمی محل احضار میشتند ایشان را هر روز به کمیتهمسئولیتی که در قبال امالك امري دا

کردند، از طرف دیگر افراد سودجو به عناوین حرمتی و فحاشی میدادند. به ایشان بیشب به سئواالت آنها پاسخ می

افرادي که به ایمان و ایقان او کردند و شنیدند از ایشان شکایت میمختلف قصد اخاذي داشتند، چون پاسخ مثبت نمی

اي آسایش نداشتند، لکن هرگز لب به شکایت کردند. پدرم دقیقهنسبت به امر آگاه بودند به طرق مختلف او را تهدید می

نگشودند. از شدت گرفتاریها، مشکالت و مشقات بیمار شدند و در بیمارستان بستري گردیدند، معاندین گفتند حال باید 

دادند. به محض خروجش از ه بیاید و جواب سئوالها را بدهد و بدین ترتیب ایشان را بیشتر رنج میپسرش به کمیت

بیمارستان، او را به کمیته مرکزي احضار کردند. رئیس آن کمیته به نام آقاي شریعتی در مقابل گروهی به مدت سه 
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گوید با اینکه از ما نیست اما شخص منصفانه می کند و در خاتمه از صفات نیک او تمجید کرده وساعت از او بازجوئی می

خواهند که تغییر محل بدهد و در محلی ناشناس زندگی کند صادق، درستکار و امینی است. بسیاري از دوستان از او می

ه هاي اسالمی مسلحانه بکند. بارها از طرف کمیتهدهند آیا مؤمن به جمال مبارك در مواقع بال فرار میپدرم جواب می

 دادند.منزلش ریختند. شب و روز آزارش می

گوید، از رود و مییکی از کارگران قدیمی ایشان علی اللهی بود سراسیمه به منزل ایشان می 19/7/1360روز یکشنبه 

پرسند، تکلیف من چیست؟ ایشان پاسخ اند و نام کوچک شما را از من میطرف کمیته اسالمی چند نفر معمّم آمده

 دانند، به آنها جواب صحیح بده و نترس.م مرا همه میدهند نامی

و نیم شب پنج نفر مسلح به خانه ایشان هجوم برده و پس از چند ساعت جستجوي منزل، پدرم را  8همان یکشنبه ساعت 

رئیس  کنند:پرسیدند تکرار میبرند و براي چندمین بار همان سؤاالت را که همیشه از او میبا مقداري کتاب با خود می

کنی؟ چقدر امالك داري؟ و سئواالتی مشابه و پس از چندین ساعت چند خانواده هستی؟ چگونه آنها را پیشوائی می

رود و فحاشی کنند. سیزده روز بعد، سوم آبان ماه هنگام غروب، شیخ رهنما با چند پاسدار به منزلشان میایشان را آزاد می

 زنند.هاي مذهبی را در مقابلش آتش میسداران منزل را جستجو کنند و کتابدهد پاکند و سپس دستور میو هتاکی می

حرمتی و فحاشی جواب آن را کرده و قبل از اینکه ایشان جواب دهند خود با بیشیخ راهنما سئواالتی از پدرم می

منشی محفل روحانی  دهد. همان شب همین کار را در منزل جناب بابازادهنوشته و پرونده را این چنین تشکیل میمی

کنند و روز بعد هر دوي آن برند و تا صبح در آنجا حبس میدهند و سپس هر دو را به محلی میآباد نیز انجام میخانی

کنند. رئیس کمیته که قبالً به صداقت و امانت آنها اذعان داشته ظاهراً به آنها عزیزان را به کمیته مرکزي منتقل می

صبح اینجا باشید به این امید که آنها فرار کنند لکن پدرم و جناب بابازاده روز بعد پس از  9عت گوید بروید فردا سامی

شنود. پس از سه نمایند. پس از آن تا مدتی کسی از آنها خبري نمیخود را معرفی می 9وداع با خانواده، رأس ساعت 

ها به مالقات ندارند. هر بار لباس و یا پولی براي آن شوند که در زندان اوین هستند ولی اجازههفته خانواده ما مطلع می

اند. روز نهم آذر پدرم را با گروهی شدند که آنها زندهکردند و بدین ترتیب امیدوار میبردند و زندانبانان قبول میزندان می

روز مجدداً پدرم را به  35 برند و پس ازدیگر از زندانیان اوین و دو نفر از اعضاء محفل روحانی طهران به زندان قصر می

 گردانند.زندان اوین بر می

اند پس از آزادي براي خانواده پس از حدود سه ماه اولین اجازه مالقات به ایشان داده شد. کسانی که با ایشان هم بند بوده



334 
 

غیربهائی نیز او را  هايما گفته بودند که آقاي امینی در زندان به فروتنی، مظلومیت و خداپرستی معروف بودند. زندانی

اند، گذاشتند. جناب مودت که خاطرات زندان همزمان خود را با ایشان مرقوم داشتهدوست داشتند و به ایشان احترام می

 نویسند:می

روز که افتخار همسایگی ایشان را به هنگام خواب  60جناب نصراهللا امینی مردي خونسرد، متین و مؤمن بود. در طول « 

 40خوابید و صبح قبل از طلوع آفتاب اوّلین نفري بودند که در میان بستر ن بسیار آرام و بی سروصدا میداشتم، ایشا

شدند. اغلب به هنگامی که اکثر زندانیان خواب بودند به دعاگوئی و متري خود به دعا و راز و نیاز مشغول می 1سانت در 

ا اینکه از محکومیت خود به اعدام کامالً آگاه بودند هرگز ترسی از نمودند. بتالوت آیات و الواح با صوتی ملیح اقدام می

شهادت نداشتند .... در طول مدتی که با ایشان بودم دو بار او را به اتفاق جناب بابازاده براي اعدام کردن بردند که مقبول 

 ...»نیفتاد 

 نگارند:جناب کامران صباغیان که مدتی با پدرم در اوین هم زندان بودند چنین می

بهمن ماه  25در محلی که اجباراً ما را محبوس کرده بودند زیر پله نام داشت و بسیار کوچک بود و نه نفر بودیم. روز «

بردند بعد از پنج ساعت بازگشتند. مالحظه کردم جناب امینی جناب نصراهللا امینی و جناب بابازاده را براي حکمی می

اند، با اشتیاق پرسدم دي و شعف درخشان است. فوراً تصور کردم آنها را آزاد کردهاش از شابسیار خوشحال است و چهره

چه شده؟ جواب داد حکم اعدام ما را به ما ابالغ کردند. در شگفتی عمیقی فرو رفتم. پرسیدم چرا خوشحالید؟ گفت به 

کرد ... بار چهارم پس از بت نمیام رسیدم ... او از هیچ مطلبی به جز عشق مبارك و خدمت امراهللا صحآرزوي دیرینه

رسند ... وقتی در حیاط کنارش نشستم پرسیدم چه شده چرا اینقدر طاقت به نظر میبازجوئی دیدم ایشان قدري بی

دهند و انتظار دارند اند و هر آن منتظر آن لحظه هستم، باز مرا رنج میاي؟ گفت: با اینکه حکم اعدام مرا صادر کردهگرفته

نظر خواهیم کرد، توبه کن و به آغوش گویند اگر فقط یک امضا بدهی ما از اعدادم تو صرفبودم بازگردانم. میروي از مع

 ... نماینددر حالی که آنها باید توبه کنند که نسبت به ظهور الهی اینگونه معامله می ات برگرد.خانواده

 و کرده صدا را بابازاده جناب و پدرم بخش، پاسدار بعدازظهر دقیقه 30 و 2 ساعت 1361 اردیبهشت 25 روز تقدیر بهر

گردند. بانگاه عشق میقر عازم و کنندمی وداع دوستان با آرامش کمال در آنها و بیائید و کنید جمع را خود اثاثیه گویندمی

اردیبهشت قبل از ظهر شخصی به  30گیرد. دیگر کسی اطالعی از آنها نداشته، تا اینکه روز ابتدا معاینه پزشکی انجام می
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گوید: گوید: پسرش هستم. میپرسد چه نسبتی با نصراهللا امینی داري؟ برادرم میکند و از برادرم میمنزلمان تلفن می

پدرت اعدام شده است اگر باور نداري برو به بهشت زهرا و شماره قطعه اش را بگیر. برادرم با کمک فامیل پس از دو روز 

اند. تا مدتها اجازه اند و در گورستان معروف به کفرآباد دفن نمودهیابند که آن دو نفس عزیز را شهید کردهیجستجو در م

گفتند جناب بابازاده با ندادند که مادرم و بقیه فامیل به زیارت قبر او بروند تا باالخره موفق به زیارت مرقد او شدند. می

 »د.انیک متر فاصله از قبر پدرم مدفون شده

 از خانم پریوش امینی سؤال کردم شما که خارج از ایران بودید چگونه از شهادت پدر مطلع شدید. گفتند:

توانم وصف کنم. حالت تضرع، درست مانند حاالت پدرم که همواره مدّ مدتی بود حالت روحانی عجیبی داشتم که نمی«

از من خواسته بودند برایشان دعا کنم آنچه را از مناجات و نظرم است که تمام توجهش به جمال مبارك بود. از آنجایی که 

 خواندم که هر آنچه آرزویش هست به آن برسد.کردند و ما حفظ شده بودیم میذکر که پدر تالوت می

در همین مواقع بود که اجازه زیارت ما رسید و ما به زیارت ارض اقدس رفتیم. به محض ورود به آنجا سؤال کردم از احباي 

اند؟ گفتند خیر، یک هفته است که خبري نیست. در روضه مبارکه و مقام ران خبري هست؟ آیا کسی را شهید کردهای

 اعلی براي پدرم دعا کردم که از امتحانات الهی موفق بیرون آیند.

ناب بعدازظهر، جلسه مالقات با اعضاء بیت العدل اعظم بود. پس از تالوت یک مناجات به زبان فارسی، ج 4ساعت 

اند، جناب نصراهللا نخجوانی فرمودند خبر دردناك دیگري از ایران رسیده است که دو نفر از بهائیان را به شهادت رسانده

کس اطالع نداشت که فرزند یکی از آباد. هیچامینی و جناب سعداهللا بابازاده، به ترتیب رئیس و منشی محفل روحانی خانی

شوم که این کنم متوجه میدانم حالت خود را چگونه بیان کنم. وقتی فکر میآن شهدا در آن جلسه حاضر است. نمی

اي که به او داشتم خبر شهادت او را در چنان موقعی بشنوم. امۀالبهاء روحیه خانم بسیار به دعاهاي پدرم بود که با عالقه

 من محبت فرمودند و همچنین جناب نخجوانی لطف بسیار در حق من مبذول داشتند.

در زندان  1361اردیبهشت  25هر تقدیر پدرم در نهایت ایمان و ایقان پس از آنکه هفت ماه در زندان بودند در تاریخ  به

 خانم پریوش امینی ادامه دادند:» اوین تیرباران شده به درجه شهادت نائل گشتند.

» بانگلو«شش ماه به منطقه بِکرِ پس از شهادت پدرم سعی کردم به یاد او خدمات تبلیغی بیشتري انجام دهم. به مدت 

محفل تشکیل گردید و بیش از هزار نفر تصدیق امر مبارك نمودند. همچنین در گینه که اکثراً  12رفتم. در آن مدت 

نویسی کردم. اوّلین سفیدپوستی بودم که به آن دانشگاه راه یافتم و به سختی پذیرفته مسلمان هستند در دانشگاه اسم
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شناسی تحصیل کردم و تز خود را در تجزیه و تحلیل تعالیم بهائی در رابطه با صلح عمومی نوشتم. معهشدم. در رشته جا

کردند، تعالیم امر را یک به یک نفر بودند و همگی مرا سؤال پیچ می 8براي دفاع از تز خود در حضور هیئت ژوري که 

ترین نمره پس از پنج سال به من داده شد. ناگفته نماند بیان نمودم. سیصد نفر از دانشجویان هم در آن سالن بودند. باال

این موفقیتی بزرگ در آن ناحیه بود » تز را نوشتی، بعد خدمتت خواهم رسید!«که رئیس دانشکده پیغام فرستاده بود که 

 »انجام دادم. که براي اولین بار یک سفیدپوست، آن هم بهائی به آن دانشگاه برود و من این کار را به یاد و نام پدرم 

 اي برایشان صبر و تحمل و خدمت به آستان الهی را آرزو نمودم.ضمن تشکر از سرکار خانم پریوش ارده

محمد ورقا است که پس از شهادت جناب فرمائید از ایادي عزیز امراهللا جناب دکتر علیاي را که در ذیل مالحظه مینامه

 اند. (پ. ر.)اي مرقوم فرمودهامینی ارده نصراهللا امینی براي دختر ایشان پریوش خانم،

 1982ژوئن  14

 اي(امینی) علیها بهاءاالبهیمهاجر عزیز فی سبیل اهللا سرکار خانم ارده

بار شهادت جناب امینی هنگامی که قلب از اخبار متواتره نزول بالیا و مصائب به یاران، در حزن و احتراق بود، خبر اندوه

اي بر جراحات وارده از قبل افزود، بطوري که چندین روز به جمع نم وارد ساخت و جراحت تازهضربتی جدید بر جان و روا

شدم. سیماي محبوب و روحانی آن شهید ارجمند با آن حجب و خضوع ذاتی بر صفحه افکار پریشان خود موفق نمی

لهاي طوالنی اُنس و اُلفتی که با خاطرم جان گرفت و از آن موقع تا حال روزي نیست که بگذرد و قسمتی از خاطرات سا

ایشان داشتم تجدید نشود. آن روح وارسته و منقطع با ایثار جان در سبیل محبوب امکان مقامی باالتر و واالتر از اندیشه ما 

دست یافت و در صف مقربان درگاه الهی جاي گرفت. اما تحمل غم فراق براي ما بسیار سخت و دردناك خواهد بود. 

اوالد آن شهید فی سبیل اهللا از نعمت ایمان و عرفان بهره کافی دارند و بر اثر اقدام پدر در سبیل خدمت گام الحمداهللا 

دارند. در این مصیبت با تمام قلبم شریک آالم و احزان وارده بر شما و مادر عزیزتان و دیگر اوالد و منسوبان آن برمی

اي از این دنیاي ناآرام بسر راد خانواده، که اکنون هر یک در گوشهفارس میدان انقطاع هستم و اطمینان دارم کلیه اف

 برند در این احساس با من شریک و سهیم هستند.می

 ورقا محمدعلی –کنم. امضاء از آستان جمال اقدس ابهی صبر جمیل و دوام عمر و حصول سعادت یکایک شماها آرزو می

 اندبوده بند هم اوین زندان در امینی نصراهللا و بابازاده آقایان با مدتی شسفیدو خدا عنایت جناب دانستممی اینکه به نظر
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هائی که مربوط به ودند. قسمتفرم لطف بنده به استفاده براي را خاطراتشان دفتر ایشان. داشتم گوئی و گفت مشارالیه با

 فرمائید (پ. ر.)میشهیدان ارجمند جنابان نصراهللا امینی و بابازاده است را ذیالً مالحظه 

اهللا فردوسی و عطاءاهللا یاوري از زندان قصر، جناب نصراهللا امینی را هم به بند شش زندان هم زمان با انتقال آقایان فتح« 

آباد ساکن گردید و اوین منتقل کردند. الزم به تذکر است که آقاي امینی از زمان کودکی همراه با خانواده خود در خانی

ن زندگی در محل مذکور معروف خاص و عام بود و سالیان دراز مباشرت امالك و اراضی شرکت امناء را به در تمام دورا

آباد قائم و به فعالیت مشغول سال به خدمات امري در سمت عضو و رئیس محفل روحانی خانی 25عهده داشت و حدود 

 بود.

آباد به پرونده رئیس و منشی محفل روحانی خانی پس از شهادت اعضاي محفل ملی ایران و محفل روحانی طهران نوبت

رسید که در شعبه امور اقتصادي و مالی زندان اوین مطرح بود و مرتباً آقایان امینی و بابازاده را براي بازجوئی احضار کرده 

هر روز بر قطر کردند، مشابه سؤاالتشان از اعضاء محفل روحانی طهران بود که و سؤاالتی که از این دو وجود نورانی می

 افزود.پرونده آنان می

دارد که به حکایت پرونده و به استناد دفاتر سوابق و خالصه مذاکرات چهل ساله که از یک روز بازجوي مربوطه اظهار می

آباد بوده و سال رئیس محفل روحانی خانی 25منزل آقاي بابازاده منشی محفل کشف گردیده، آقاي نصراهللا امینی مدت 

آقاي سعداهللا بابازاده متجاوز بر ده سال در سمت عضو و منشی محفل مذکور انجام وظیفه کرده و اسناد مذکور  همچنین

داللت بر جرائم فراوانی دارد: از قبیل تبلیغ و مهاجرت و اعزام مُبَلّغ به شهرهاي مختلف و اشاعه کفر و الحاد و انحراف 

نان در جرگه فرقه ضاله بهائیت و تشکیل جلسات و لجنات مختلف و مسلمین از صراط مستقیم و تسجیل و وارد کردن آ

آوري وجوه و ارسال آن براي بیت العدل و انجام عقد ازدواج بهائی و مداخله در امور شرعی به صورت غیرقانونی و جمع

ذکور به تنهائی تشکیل کالسهاي درس اخالق براي به انحراف کشاندن جوانان و نوجوانان و غیره که هر یک از جرائم م

باشد و با توجه به اینکه در سازمان تشکیالتی بهائی کلیه محافل محلی در یک سطح و مرتبه قرار داراي مجازات اعدام می

اند، مشابه جرائم اعضاء محفل آباد مرتکب شدهباشند، فلذا جرائمی را که اعضاء محفل خانیداشته و تابع محفل ملی می

باشند که باید به مجازات اعدام محکوم االرض میاسالم تلفی گردیده و عاملین آن مفسد فی طهران بوده و محاربه با

 گردند.

معهذا با توجه به رأفت و عطوفت اسالمی، چنانچه اعضاء محفل حاضر به تبري از فرقه ضاله بهائیت شده و انتساب خود را 
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 تخفیفی قائل گردد.از فرقه مذکور سلب نمایند ممکن است دادگاه در مجازات مقرر 

ایم و با همین اعتقاد هم از دنیا دارند که ما در خانواده بهائی متولد شده و پرورش یافتهمتهمین در جواب بازجو اظهار می

 ایم.خواهیم رفت و هر آینه عقیده خود را کتمان کنیم دروغ گفته

دفتر سجالت امري کنند، شاید بتواند تخفیفی از دهد که فقط تقاضاي حذف نام از پس از مباحثات زیاد بازجو رضایت می

کنند و آخراالمر ختم بازجوئی اعالم و پرونده به دادگاه بگیرد که باز هم این دو وجود نورانی از قبول آن خودداري می

 گردد.دادگاه ارجاع می

قرائت گردید و این بار حاکم  روز دیگر نامبردگان را براي محاکمه احضار نمودند و پس از انجام تشریفات، کیفر خواست

اي ندارد و دردي را دوا گوید حذف نام از دفتر سجالت فایدهشرع فقط به شرط تبري حاضر به تخفیف مجازات شده و می

دارند با توجه به اصول قانون اساسی و آزادي اندیشه و کند. آقایان امینی و بابازاده نظر حاکم را نپذیرفته و اظهار مینمی

 ایم که مستوجب عقوبتی باشیم.ت تفتیش عقیده، ما جرمی مرتکب نشدهممنوعی

االرض و دارد اقرار به بهائیت در حضور حاکم شرع اعتراف به کفر بوده و شخص کافر مفسد فیحاکم اظهار می

دارك باشد. ضمناً وجود ممهدورالدم(اصطالح مهدورالدم به کسی گفته می شود که شرعاً مستحق کشته شدن است) می

در پرونده مبنی بر تبلیغ و مهاجرت و انحراف جوانان از صراط مستقیم محاربه با اسالم تلقی شده و مجازات کافر حربی 

 یابد.چیزي جز اعدام نیست، و بدین ترتیب جلسه دادگاه خاتمه می

کنند، پس از قرائت حکم یچند روز مجدداً آنان را احضار نموده و حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به اعدام را ابالغ م

 کنند که از امر مبارك تبري نموده و خود را از مهلکه نجات دهند.مجدداً تکلیف می

بردند و یکی از بعد از مدتی جلسه ارشاد براي این دو نفر تشکیل گردید و عصرها آقایان امینی و بابازاده را براي ارشاد می

ب امري از قبیل کتاب مستطاب اقدس و ایقان و بیان و غیره به زندان آمده و مبلغین دفتر تبلیغات اسالمی با تعدادي کتا

هائی از آیات و الواح که از کتب مذکور استخراج کرده و آنها را دلیل بر بطالن امر پرداخت و قسمتبا آنان به مباحثه می

گوید شما آقاي بابازاده به مُبلغ خود می داد. یک روزدانست به آنان ارائه و ایرادهاي خود را شرح و توضیح میمبارك می

مسلمان محبوس  250جمله کشید که ما دو نفر را مسلمان کنید، بهتر است به وضع هزاران زندانی منقدر زحمت میاین

در بند شش رسیدگی کنید، زیرا به علت وضع بد زندان و رفتار غیر انسانی مسئولین و خوردن نان و خرما به صورت 
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 کنند بلکه خدا را هم قبول ندارند.تنها اسالم را انکار میمداوم نه 

معموالً در این گونه مواقع آقاي بابازاده چون آذري نسب بود با صراحت و شهامت بدون هرگونه ترس و وحشت نظریات 

بارك اقبال نموده کند. آقاي بابازاده از اهالی استان آذربایجان و پس از تحري حقیقت خود شخصاً به امر مخود را بیان می

و شخصاً تصدیق امر مبارك شد که مسلمان بوده کرد زیرا اگر ثابت میها خود را بهائی زاده معرفی میبود و در بازجوئی

 نموده به عنوان مرتد فطري واجب القتل بوده احتیاج به اثبات اتهام دیگري نداشت.

نه این دو نفس جلیل حاضر به تبري شدند و نه حاکم شرع االمر جلسات ارشاد هم با دفع الوقت به جائی نرسید. حسب

حکم اعدام را تغییر داد و در نتیجه هر روز منتظر بودند که آنها را احضار و به قربانگاه اعزام دارند. بدیهی است که شکنجه 

بالغ حکم اعدام تا روز هاي متصوره نبود و از روز اروحی و ناراحتی آن دو وجود نورانی قابل قیاس با هیچ یک از مجازات

کردند این دو مؤمن به اهللا شاهد اي را احضار میشد و عدهاجراي آن که چندین ماه طول کشید هر بار که در بند باز می

 اعدام و مرگ خود بودند.

استوار و به حمداهللا تا آخرین روزي که در قید حیات بودند با ثبوت و رسوخ تمام به ذکر و ثناي محبوب عالمیان قائم و 

به قربانگاه عشق شتافتند. (خانم پریوش امینی دختر جناب نصراهللا امینی تاریخ  1361اردیبهشت ماه  26باالخره در تاریخ 

 )1اند. پ. ر.)(گزارش کرده 1361اردیبهشت  25شهادت این دو وجود محترم را 

 

----------------------------- 

 یرحیم پروین خانم نوشته جان بهاي به عشق کتاب منبع:
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 در تهران تیرباران شد 1360دي14در  -فتح اهللا فردوسی 

 در کروگان، جاسب 1297متولد 

 در تهران تیرباران شد 1360دي  14در تاریخ 

 در بشر وحدت بهائی مدرسۀ در  فتح اهللا فردوسی در یک خانوادة بهائی متولد شد.

 عازم تحصیل ادامۀ براي کرد، تعطیل را مدرسه دولت آنکه از بعد  .خواند درس کاشان

 .شد ساکن تهران در و کرد ازدواج سپس رفت، نظام مدرسۀ به آنجا در  .شد تهران

 انتخاب امناء شرکت مدیرة هیئت عضویت به ایران، 10ملی روحانی محفل طرف از

در جلسۀ محفل تهران به همراه پنج  1360آبان  11 روز در  .شد تهران  11عضو محفل روحانی محلی 1359سال  در .شد

 نفر از اعضاء و دو میزبان دستگیر و در اوین زندانی شدند.

به همراه پنج نفر دیگر از اعضاي محفل تهران، کوروش طالئی،  1360دي  14در روز 

خسرو مهندسی، اسکندر عزیزي، عطاءاهللا یاوري و شیوا محمودي اسداهللا زاده و 

 میزبانشان شیدرخ امیرکیا (بقا) تیرباران شدند.

(این معرفی کوتاه بر مبناي اطالعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به 

برخوردید که دقیق نیست و یا اطالع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی  نکته اي

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 منبع:

 وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزي

                                                           
و مسئول رسیدگی به  : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأي بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می شودملی روحانی محفل  10

 ست.امور جاري جامعه بهائی در آن کشور ا
  

اب می شود و مسئول : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأي بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخمحلی روحانی محفل  11
 رسیدگی به امور جاري جامعه بهائی در آن محل است.

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/103950995_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1759634066_orig.jpg
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 فردوسی اهللا تحشرح حال ف 

در جاسب متولّد شد  1265پدرم جناب آقا سیّد ابوالقاسم فردوسی، در حدود سال 

و در مدرسه فیضیّه قم در لباس روحانیّت به تحصیل علوم پرداخت. در زمانی که 

وسیله احبّاي جاسب از امر در رشته علوم انسانی نزدیک به درجه اجتهاد بود، به

پس از مطالعه بسیار و پس از سه روز  مبارك حضرت بهاءاهللا اطّالع حاصل نمود و

که کامالً از خوردن و نوشیدن احتراز نمود و در اطاقی دربسته به مطالعه کتاب 

مستطاب مفاوضات پرداخته بود، امر مبارك را قبول کرد و تا آخرین نفس حیات 

مجدّانه در تبلیغ امر کوشید. براي ازدواج آرزوي وصلت با همسري بهائی و باسواد 

ت. چون از قهرود دستخط دختر باسوادي را که از فامیل احبّا بود مالحظه داش

نمود، وي را بدون دیدار یکدیگر به همسري انتخاب نمود. از این ازدواج پنج فرزند 

اهللا فردوسی دوّمین فرزند فامیل از این سالله جلیل، در به وجود آمد. جناب فتح

ت که یک واقعه تاریخی را بنگارم. متولّد شد. در اینجا الزم اس 1297تاریخ 

شود و هنگامی که مادرم حامله بوده است، در جاسب بر علیه امر مبارك ضوضا می

شود که با وجود این شخص در از پدرم به علماي قم و در اثر حکومتی شکایت می

جاسب و تبلیغ دین بهائی دیگر از اسالم چیزي باقی نمانده است. پدر را براي 

برگشتم نام طفل  گوید اگر فاتحبرند. او به مادرم میسیدگی به قم میمحاکمه و ر

اهللا بگذار. خوشبختانه یکی از علماي معروف آن زمان به نام حاج سیّد صادق را فتح

گردد. پدر، فاتح به نمود و قلباً به امر الهی اعتقاد و محبّت داشت باعث نجات پدرم میکه پدرم با او مذاکرات امري می

دارد و اي خدمت حضرت ولیّ عزیز امراهللا ارسال میگذارد. پدرم عریضهاهللا میسب مراجعت نموده و نام نوزاد را فتحجا

راجع به « فرمایند: رساند. در جواب، توقیعی از ارض اقدس واصل و به پدرم میاهللا به عرض میآرزوي خود را در مورد فتح

اهللا نموده بودید، فرمودند، بنویس اقامت در ایران براي فرزند خویش آقا میرزا فتح نیّت و تمنّاي خدمت در عتبه مقدّسه که

تر. امید چنان است موفّق به و مشارکت با یاران در خدمات امریّه در این ایّام پر افتتان اجرش عظیم و ثوابش جزیل

 ».خدمتی عظیم گردند 

Mr. Fath’u’llah Ferdousi was 
born into a devoted Baha’i 
family. He moved to the city 
of Kashan to continue his 
education. Later he moved to 
Tehran and started to work in 
a trading company. Mr. 
Ferdousi married Miss 
Shamsi Kasemian and they 
had five children. He was very 
interested in Baha’i activities 
and served on the boards of 
several Baha’i – owned 
corporations. Mr. Ferdousi 
was elected to the Local 
Spiritual Assembly of Tehran. 
He was martyred in Tehran 
on January ۴, ۱۹۸۲. 
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ادامه آن به شهر کاشان رفت و در مدرسه وحدت بشر که با  باري جناب فردوسی بعد از اتمام تحصیالت ابتدائی براي

مدیریّت خادمان برجسته امر اداره میشده مشغول به تحصیل شد. بعد از تعطیل مدارس بهائی به طهران آمد با مساعدت 

مشغول به جناب نوراهللا میثاقیه به تحصیل و کار در تجارتخانه ایشان پرداخت و سپس در مؤسّسه جناب غالمعلی عبّادي 

با خانم شمسی کاظمیان ازدواج نمود و از این اقتران یک دختر و چهار پسر به وجود آمدند که  1320کار شد. او در سال 

الحمداهللا همگی به حلیّه ایمان مزیّن و مفتخرند. در اثر پشتکار و لیاقت جناب فردوسی شرکت عبادي تأسیس شد و روز 

د واالمقام از بدو طفولیّت تا لحظه شهادت عاشقی صادق در خدمت امر یزدان بود و پیمودند. شهیبه روز راه ترقّی می

همیشه منزلش محلّ تشکیالت جلسات آمد و رفت یاران و پیوسته در خدمات ملّی و محلّی پیشقدم بود. او در لجنه 

چون بازرگانی موفّق بود، در  دار بود وکرد، معلّمی کالسهاي درس اخالق را عهدهتربیت امري و لجنه مهاجرت خدمت می

 138شرکت امناء و شرکت سهامی نونهاالن و سایر مؤسّسات مالی امري افتخار عضویّت در هیئت مدیره را داشت. در سال 

بدیع به عضویّت محفل مقدّس روحانی طهران انتخاب شد و در این سنگر روحانی در نهایت شهامت به مقام رفیع شهادت 

نفس نفیس و پنج نفر از اعضاء محفل روحانی طهران، جنابان اسکندر عزیزي، عطااهللا یاوري،  نائل شد. شهادت این

کوروش طالئی، خسرو مهندسی، شیوا اسداهللا زاده و میزبان عالیقدرشان، خانم شیدرخ امیرکیا (بقا) در روز دوشنبه 

تروکی بدون اطّالع به فامیل آنها به خاك واقع گردید. اجساد مطّهر آن عزیزان در قطعه زمین م 1360چهاردهم دي ماه 

 سپرده شد. براي اوّلین بار این عبد و دو نفر از یاران به نمایندگی بهائیان جهان بر مرقد منوّرشان مناجات تالوت کردیم.

  .1362زمستان  9اقتباس و تلخیص از نوشته جناب هاشم فردوسی برادر شهید مجید عندلیب شماره 
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  اهللا فردوسیردوسی فرزند شهید فتحگفتگو با فاران ف

 

آقاي فاران فردوسی مقیم شهر نشویل در ایالت تنسی 

  هستند.

 1383میالدي، تیرماه  2004تاریخ گفت وگو جوالي 

  شمسی

ضمن تشکر از آقاي فاران فردوسی که از ایالتی دیگر فقط به 

اند، عرض کردم، میدانم شما آمدهخاطر این مصاحبه به کالیفرنیا 

اید، تقاضا اي دیگر از اعضاء محفل روحانی طهران و چند نفر از سایر بهائیان هم بند بودهمدت ده روز با پدر بزرگوار و عده

 حال کوتاهی از پدر ارجمندتان بفرمائید، سپس به سایر مطالب خواهیم پرداخت. گفتند: کنم ابتدا شرحمی

شمسی در  1265وگو را از کمی دورتر آغاز کنم. پدر بزرگ ما جناب ابوالقاسم فردوسی در سال  گفت اجازه بدهید« 

دهند. مادرشان نهایت اهتمام را در تعلیم و تربیت او به شوند. ایشان پدر خود را در طفولیت از دست میجاسب متولد می

رود و در مدرسه فیضیه فعلی که آموزد و سپس به قم مییهاي قدیم قرائت قرآن مخانهبرند. او ابتدا در مکتبکار می

پردازد. در رشته ترین مرجع علمی آن زمان بوده به عنوان یک طلبه و با لباس روحانیت به تحصیل علوم متداوله میعالی

شود و پس میوسیله احباي جاسب امر مبارك به ایشان ابالغ علوم اسالمی نزدیک به اخذ درجه اجتهاد بوده است که به 

شود. ایشان با عالقه و پشتکار تا آخرین پذیرد و مؤمن میاز چندي، بخصوص با مطالعه کتاب مفاوضات امر مبارك را می

 اند.نفس حیات به تبلیغ امر مبارك مشغول بوده

د باشد. به او خواهم که بهائی و باسواگویند، من همسري میگیرند به احباي جاسب میزمانی که تصمیم به ازدواج می

گویند در قهرود دو برادر به نام استاد اسماعیل و استاد ابراهیم نجار هستند. استاد ابراهیم چند دختر باسواد دارد. می

 ازدواج این از. کنندمی ازدواج و بیند و بدون آنکه خود او را دیده باشند از او خواستگاري کردهایشان خط مادربزرگ را می

 شوند.یم فاطمه نام به دختر یک و نصراهللا و اهللافتح هاشم،: هاينام به پسر فرزند سه داراي

دوش یکدیگر به تعلیم و تربیت اطفال بهائی و غیربهائی بهپدربزرگ و مادربزرگمان چون هر دو باسواد بودند دوش

 یفتح هللا فردوس   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2_orig.jpg


344 
 

 پردازند.می

شوند. تحصیالت ابتدایی را در جاسب به پایان شمسی در کروگان جاسب متولد می 1297اهللا فردوسی در سال پدرم فتح

روند. پس از تعطیل مدارس بهائی، و از جمله برند، سپس براي ادامه تحصیل به مدرسه وحدت بشر در کاشان میمی

جارت و ادامه تحصیل روند و در تجارتخانه جناب نوراهللا میثاقیه به کار تمدرسه وحدت بشر، ایشان به طهران می

 گردند.روند و در آنجا به کار تجارت مشغول میپردازند، و مدتی بعد به تجارتخانه جناب عُبّادي میمی

که مادربزرگم فرزند دوّم خود یعنی پدرم را حامله بودند، در اجازه بدهید در اینجا به یک واقعه تاریخی اشاره کنم. هنگامی

شود که با وجود این گردد و از پدر بزرگم به علماي قم و دوائر حکومتی شکایت میبرپا می جاسب ضوضائی علیه امر بهائی

کند دیگر از اسالم اثري باقی نخواهد ماند. خالصه پدر بزرگ و چند نفر شخص در جاسب که دیانت بهائی را تبلیغ می

گویند، اگر ما فاتح بازگشتیم و سر خود میبرند. ایشان در موقع خداحافظی به همدیگر را براي محاکمه به شهر قم می

اهللا خواهیم گذاشت. خوشبختانه یکی از علماي معروف که پدر بزرگم قبالً با او مذاکراتی نوزادمان پسر بود اسم او را فتح

 گذارند. میاهللاگردند و اسم فرزند خود را فتحشود و ایشان فاتح باز میدرباره امر بهائی کرده بودند باعث نجات ایشان می

شوند و امیدي به ادامه حیات ایشان باقی نماند. پدربزرگم قلباً نذر پدرم یکبار در کودکی به بیماري سختی مبتال می

کند که اگر طفلش شفا یابد پس از رسیدن به سن بلوغ او را جهت خدمت به ساحت اقدس اعزام نماید. کسالت ایشان می

اي به آید و عریضهبرند، پدرشان به طهران میز اینکه خدمت نظام را به پایان میگردد. پس ابا عنایت حق برطرف می

رساند. در جواب توقیعی از دارد و نذر و عهد خود را به استحضار هیکل مبارك میساحت حضرت ولی امراهللا معروض می

و تمناي خدمت در عتبه مقدسه فرمایند راجع به نیت شود و ضمن اظهار عنایت به پدربزرگم میساحت اقدس واصل می

اقامت در ایران و مشارکت با یاران در خدمات «که براي فرزند خویش آقا میرزا فتح اهللا نموده بودید، فرمودند بنویس 

در این موقع » امریه در این ایام پُرافتتان اجرش عظیم و ثوابش جزیل. امید چنان است موفق به خدمتی عظیم گردند.

پرداختند تصمیم به ازدواج ماندند و به خدمات امري میمر و اراده مبارك بایستی در طهران میپدرم که بر حسب ا

شمسی با خانم شمسی کاظمیان فرزند جناب حسین کاظمیان از احباي کاشان ازدواج  1320گیرند و در سال می

خارج از ایران به خدمات امري  شوند. به فضل حق همه فرزندان ایشان درکنند و داراي چهار پسر و یک دختر میمی

 قائمند.
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یابد و رسد و از نظر حقوقی رسمیّت میهاي تجاري، با سعی و کوشش پدرم شرکت عُبّاد به ثبت میدر رابطه با فعالیّت

یابد. در این موقع جناب عُبّادي گردند. شرکت روز به روز توسعه میایشان با سمت مدیرعامل به کار تجارت مشغول می

پدرم به ایشان  کنند که باید کار را کنار گذارند.کنند، دکترها تجویز میاولیه شرکت عُبّاد کسالتی پیدا می مؤسس

کند که شما به یک نقطه مهاجرتی بروید، من مانند سابق کار خواهم کرد و سهم شما را طبق قرار قبلی پیشنهاد می

کنند و پدرم سالها در نهایت صداقت و امانت سهم ایشان را ارسال خواهم داشت. جناب عُبّادي به مراکش مهاجرت می

 »پردازند تا بتوانند در نقطه مهاجرتی خود قائم به خدمت باشند. می

 هاي روحانی شهید ارجمند جناب فردوسی مطالبی بفرمایند. گفتند:از جناب فاران فردوسی تقاضا کردم درباره فعالیت

هاي تربیت امري و مهاجرت طهران بودند. ات امري مشغول بودند. ایشان عضو لجنهپدرم با عشق و عالقه تمام به خدم« 

 هاي دروس اخالق را بر عهده داشتند. چون در امور بازرگانی و اقتصاد وارد بودند، به عضویت هیئتمدتی معلمی کالس

شمسی به  1359بدیع برابر  138مدیره شرکت سهامی نونهاالن و شرکت امناء انتخاب شدند و براي اولین بار در سال 

هاي سخت انقالب از آقاي فاران فردوسی درخواست کردم درباره سال» عضویت محفل روحانی طهران انتخاب گردیدند.

 که پدرشان عضویت محفل طهران را داشتند مطالبی بفرمایند. گفتند:

هائی که صاحبان آن ان خارج شدند. شرکتها از ایرها تعطیل و صاحبان آندر همان اوایل انقالب بسیاري از شرکت«

بازار که ثباتی در هیچ یک از نهادهاي حکومتی وجود نداشت بهائی بودند با مشکالت فراوان روبرو گشتند. در آن آشفته

بردند و خود را ها مقروض بودند به لحاظ آنکه بدهی خود را پرداخت نکنند شکایت به دولت میافرادي که به شرکت

نمودند. براي شرکت ما نیز چنین مشکالتی پیش آمد. پدرم با جناب جالل عزیزي یکی از اعضاي محفل لمداد میطلبکار ق

 ملی مشورت کردند که چه باید کرد. نگران بودند که مبادا مشکالت کاري براي جامعه بهائی زیانی به بار آورد.

زنند، شما کارتان را مانند مه گونه تهمتی به ما میها هجناب عزیزي گفته بودند ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این

 همیشه با صداقت و امانت انجام دهید.

 به بازگشت از پس و بردم پایان به آمریکا در را تحصیالتم  ما هر روز با اشکال جدیدي روبرو بودیم. این را بگویم که من

 بیان را آن توانممی ام،بوده روزگار آن حوادث و وقایع شاهد نزدیک از چون و بودم ایشان شرکت در پدرم همکار ایران

یک چک یک میلیون ریالی از ما در دست داشت با اضافه  مسلمانی شخص. کنممی اشاره اشکاالت از مورد یک به. کنم

رم به کردن دو صفر آن را تبدیل به یک چک یک صد میلیونی کرده و از ما به دادگاه شکایت نمود. روزي که من همراه پد
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دادگاه رفتم، دادستان که اطالع نداشت ما بهائی هستیم چک را نگاه کرد و متوجه شد در چک دست برده شده است و به 

 نفع ما صحبت کرد و گفت حتماً به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ان دادستان که قول روز بعد که به دادگاه مراجعه کردم متوجه شدیم ورق به کُلّی برگشته و صحنه عوض شده است. هم

گونه سندي به پدرم گفت یا باید پول را بدهی و یا به زندان داده بود به موضوع رسیدگی کند، بدون حکم دادگاه و هیچ

روز  60ها بهائی هستند. به همین سبب پدرم را به مدت بروي. علت هم این بود که شخص شاکی گفته بوده است که این

نامه تنظیم کرده و پدرم را از زندان آزاد نمایم. روز محفل ملّی از من خواست که ضمانت 30زندانی کردند. پس از گذشت 

نامه تهیه گردید و ایشان آزاد شدند. نگرانی محفل با اینکه پدرم راضی به این کار نبود، چون دستور محفل بود ضمانت

رح گردد و عده بیشتري گرفتار شوند. این یک ملی این بود که با بودن ایشان در زندان ممکن است مسائل تشکیالتی مط

 مورد از رویاروئی نهادها با بهائیان مظلوم بود.

گردید. من ازدواج کرده بودم و با تا آنجا که به یاد دارم اکثر جلسات محفل طهران در اوایل انقالب منزل ما تشکیل می

 . وسط دو حیاط دیواري نداشت و مانند یک منزل بود.کردیممادر و پدرم در دو منزل که پهلوي هم قرار داشت زندگی می

اعضاء محفل ساعات خستگی را با نوشیدن یک فنجان چاي و دسرهائی که همسرم با عشق و عالقه در منزل تهیه 

کردند. از خاطراتی که پدرم نقل کردند و خیلی خوب به یاد دارم یکی این است: در یک جلسه محفل نمود برطرف میمی

جمهور حکومت اسالمی در ایران وزیر و یا رئیسدانم در آن زمان نخستحث درباره مطلبی بود. رجائی که نمیطهران ب

بوده است، در مورد دیانت بهائی گفته بود کاري را که ناصرالدین شاه تمام نکرد من تمام خواهم کرد. محفل طهران نگران 

گفتند درست در همان لحظات، صداي انفجاري به گوش اید کرد. میبود که اگر فشار بیشتري بر بهائیان وارد گردد چه ب

دانستیم چه اتفاقی افتاده است. بعد رسید که اعضاء محفل وحشت زده از جاي جستند. در ادامه سخن پدرم گفتند: نمی

جیب، همزمان مطلع شدیم این انفجاري بوده که حدود نزدیک به صد نفر، از جمله رجائی در آن حادثه از بین رفتند. ع

 »بودن بحث و نگرانی آنها براي جامعه مظلوم بهائی و آن انفجار شدید بوده است.

از آقاي فاران فردوسی سؤال کردم آیا در دورانی که پدرشان عضو محفل طهران بودند و خبر داشتند که در تعقیب ایشان 

 کردند؟ گفتند:هستند، پنهان بودند یا در منزل خودشان زندگی می

یاد دارم یک روز با پدرم خدمت جناب عبدالحسین تسلیمی، صندوقدار محفل ملّی رفتیم، با ایشان کاري داشتیم. در  به«
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منزل باز بود و به غیر از ایشان کسی در منزل نبود. خانواده جناب تسلیمی از ایران خارج شده بودند. این درست در 

قرار بر این بود که اعضاء محفل در منازل خودشان نباشند. پدرم به تاریخی بود که در تعقیب اعضاي محفل ملی بودند و 

ایشان گفتند شما نباید در منزل خودتان باشید و از ایشان خواستند که چند روزي به منزل ما بیایند. جناب تسلیمی 

ه اموالمان را بگیرند فرمودند ما در یکی از اولین جلسات محفل ملّی صحبت کردیم که از دو مسئله نباید ترسید، یکی آنک

و دیگر آنکه جانمان را. اگر از این دو مورد ترسی نداشته باشیم از هیچ مسئله دیگري ترس نخواهیم داشت. باید بگویم 

هاي اعضاء محافل این چنین بود. پدر من هم فقط دو روز از منزل خودشان به منزل خواهرم رفتند و در بازگشت به روحیه

 اي رخ دهد تقدیر الهی است و پذیرا هستم.جا در منزل خودمان خواهم بود و هر حادثه منزل گفتند: من همین

گردید. سواي آن، هر یک اي یک یا دو بار جلسه داشت که در روز مشخص و ساعتی معین تشکیل میمحفل طهران هفته

ر ایامی که جلسات محفل طهران در دادند. داز اعضاي محفل به صورت انفرادي کارهائی را که مسئول آن بودند انجام می

اند، اند، یا چه کسی را به شهادت رساندههائی نشود که چه کسی را گرفتهشد روزي نبود که تلفنمنزل ما تشکیل می

ها و اخبار اند. با همه این گرفتارياند یا فرزندان کدام خانواده را از مدرسه اخراج نمودهمنزل چه کسی را مصادره کرده

کردند و هرگز اجازه ندادند که این حوادث و نگیز، اعضاء محفل با قدرت و در حدي که در توان داشتند خدمت میاحزن

کردند و با دعا و مناجات بالیا قدرت انجام وظایف را از آنها سلب نماید. همواره خود را براي حوادث روزهاي بعد آماده می

بگویم که خداوند در آن روزهاي وخیم قدرتی خاص به آنها عنایت فرموده  افزودند. خالصه بایدبر قدرت روحانی خود می

 بود.

 از جناب فاران فردوسی تقاضا کردم چگونگی دستگیري اعضاء محفل روحانی طهران را بیان کنند، گفتند:

المثل فیکردند هر چند نفر با یک ماشین بروند که نظري جلب نشود. در مورد تشکیل جلسات، اعضاء محفل سعی می«

کردم و آنها را در دو مواقعی که قرار بود من پدرم را به محل جلسه برسانم، در بین راه جناب کوروش طالئی را سوار می

نمودند و در عرض ده یا پانزده کردم. بقیه اعضاء نیز به همین نحو عمل میجاي مختلف نزدیک محل جلسه پیاده می

 دقیقه همگی در جلسه حاضر بودند.

 صبح 7:30  شمسی قرار بود جلسه محفل طهران منزل سرکار خانم بقا تشکیل شود. ساعت  1360روز دهم آبان ماه در 

آقاي کوروش طالئی را با ماشین خود به محل تشکیل جلسه رساندم و به محل کارم رفتم. قرار شد ساعت شش  و پدرم

بعدازظهر در محلی که قبالً تعیین نموده بودیم آنها را سوار کرده به منزل برسانم. حدود ساعت پنج بعد از ظهر پدرم تلفن 
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کن است جلسه محفل تا ساعت نه یا ده شب طول بکشد، شما ماشین کردند و گفتند: ما امروز کارمان بسیار زیاد است مم

را بیاور اینجا و کلید را به من بده و خودت با تاکسی به منزل برو. من حدود ساعت پنج بعدازظهر به منزل خانم بقا که 

که جلسه محفل  هائیجلسه در آنجا تشکیل بود رفتم و کلید ماشین را به پدرم داده و خود به منزل رفتم. اکثر شب

کردند و آمدند. آن شب از ساعت هشت مادرم اظهار نگرانی میتشکیل بود پدرم زودتر از ساعت نُه یا ده شب به منزل نمی

اند که در خواستند به پدرم تلفن کنم. به ایشان گفتم مادر میدانید که اعضاء محفل از منسوبین خود خواستهاز من می

شود. مادرم اطالع نداشتند که جلسه ها کنترل مینها تماس برقرار نکنند، زیرا اغلب تلفنزمان تشکیل جلسه محفل با آ

محفل در کجا تشکیل بود. به اصرار ایشان ناچاراً به منزل خانم بقا تلفن کردم، ابتدا شخصی به نام سید گوشی را برداشت 

ی، پدرم گوشی را گرفتند، سؤال کردم همگی خوب اهللا فردوسو سؤال کرد با چه کسی کار داري جواب دادم با آقاي فتح

هستید؟ گفتند: بله خوب هستیم لکن امشب به منزل نخواهیم آمد سؤال کردم کجا خواهید بود؟ گفتند: میهمان کمیته 

اسالم هستیم. در همین موقع تلفن قطع شد. نگذاشتند پدرم به صحبت خود ادامه دهد. به لحاظ آنکه اعضاي ملّی اول، و 

نفر از بهائیان را ربوده بودند و اثري از آنها بدست نیآمده بود، تصمیم گرفتم به منزل خانم بقا بروم، شاید بتوانم  چند

 اتومبیل آنها را تعقیب کنم. مادرم گفتند: من همراه تو خواهم آمد.

پارك کرده و پیاده به طرف منزل خانم بقا در خیابان جردن واقع بود. به فاصله چند کوچه دور از منزل آنها ماشین را 

هاي اعضاء محفل در اطراف آن منزل نبود. یک خواستیم توجهی جلب شود. اثري از ماشینمحل تشکیل جلسه رفتیم نمی

کمیته اسالمی در آن نزدیکی قرار داشت اطراف آن کمیته را گشتیم آنجا هم اثري نبود. در اطراف منزل خانم بقا، همسر 

پسرشان فرزین نیز در جستجو بودند. من مادر را به منزل رساندم و بار دیگر همراه یک دوست جناب اسکندر عزیزي و 

هاي اسالمی آشنایانی داشت و در اول انقالب یکی از پاسداران محافظ خمینی بود، به چند کمیته مسلمان که در کمیته

اند؟ و در لیست اسامی کمیته آنها آوردهکردیم آیا ظرف یکی دو ساعت گذشته کسانی را به مراجعه کردیم. سؤال می

 ها منفی بود.حاضرشدگان آنها، در جستجوي یافتن اسامی اعضاء محفل بودیم، متأسفانه جواب

روبروي منزل خانم و آقاي بقا یک ایستگاه پلیس قرار داشت فکر کردیم بد نیست سري هم به آنجا بزنیم. از آنجا که 

ه پلیس ایستاده بود تصورمان بر آن بود که شاید او خبري داشته باشد. این تصور همیشه یک پاسبان جلوي در ایستگا

صحیح بود و پاسبانی در جلوي ایستگاه ایستاده بود. از او سؤال کردم چند نفر از منسوبین ما را چند ساعت قبل به یکی از 
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ام اجازه بدهید از پاسبانی که قبل از اینجا آمده من همین حاال به«اند، آیا شما اطالعی از آنها دارید؟ گفت: ها بردهکمیته

من نوبت کشیک او بوده سؤال کنم. پاسبانی که قبالً کشیک داشته گفت چند پاسدار از منزل روبرو، منظورش خانم بقا 

رفتیم، در دانم. مأیوس به طرف ماشین اند، گفت: نمیاي را بردند. سؤال کردم آیا میدانید آنها را به کجا بردهبود، عده

همین موقع پاسدارانی که اعضاء محفل را به کمیته پل رومی، که زندان مبارزه با مواد مخدره است برده بودند بازگشتند 

 که منزل خانم بقا را جستجو کنند.

واالتی اید از ما سئگوید آن دو نفر راجع به کسانی که شما بازداشت کردهپاسبانی که با او صحبت کرده بودیم به آنها می

دهد. پاسداران بالفاصله به طرف ماشین ما آمده از ما خواستند پیاده شویم. سؤال کردند شما دنبال کردند و ما را نشان می

اهللا فردوسی. سؤال کردند شما بهائی چه شخصی هستید؟ جواب دادم، پدرم. پرسید اسم او چیست؟ جواب دادم فتح

ئی ما را به همان ایستگاه پلیسی که به آنها مراجعه کرده بودیم بردند. دوست هستید؟ گفتم بله، به محض شنیدن لغت بها

کنی. اجازه ها بدتري، زیرا به آنها کمک میمن متوجه قضایا شد، به آنها گفت: من مسلمان هستم. به او گفتند تو از بهائی

ادند به همسرش تلفن کند. به محض خواستم به همسر و مادرم تلفن کنم اجازه ندادند. به دوست مسلمان من اجازه د

اینکه از دوستم خواستم به همسرش بگوید خانواده ما را مطلع کند یکی از پاسداران تلفن را قطع کرد. آنها حتی اجازه 

ندادند خانواده ما از جریان دستگیري من و پدرم مطلع گردند. پاسداران به کمیته پل رومی تلفنی اطالع دادند که دو نفر 

اند در مرکز پلیس هستند. به پاسداران دستور دادند ما را هم به کمیته پل رومی جستجوي گروه بازداشت شدهکه در 

 »ببرند. من و دوست مسلمانم را سوار ماشین کردند و به کمیته پل رومی بردند.

 از آقاي فاران فردوسی سؤال کردم این قضیه در چه تاریخی اتفاق افتاد؟ گفتند:

، من و دوستم را به کمیته برده پیاده کردند. کمیته پل رومی باغ بسیار بزرگی بود در جاده قدیم 1981اوّل نوامبر «

ها را تبدیل به زندان کرده بود. در ساختمان اصلی باغ هائی ساخته و آنشمیران. جمهوري اسالمی در انتهاي باغ اطاق

هایی که در انتهاي باغ قرار داشت بردند. به محض ورود اطاق دفتر و قسمت بازجوئی قرار داشت. من و دوستم را به یکی از

اهللا فردوسی، دکتر خسرو مهندسی، عطاءاهللا یاوري، به اطاق متوجه شدم اعضاي محفل روحانی طهران یعنی آقایان فتح

شکیل بوده اسکندر عزیزي، مهندس کوروش طالئی به عالوه آقاي منوچهر بقا صاحبخانه منزلی که جلسه محفل در آنجا ت

و آقاي جمشید جمشیدي و پسرش اردشیر جمشیدي (آقاي جمشیدي سرایدار ملکی بوده که آقاي بقا آن را سرپرستی 

کرده است) در آن اطاق هستند. خانم بقا و خانم جمشیدي و خانم شیوا اسداهللا زاده در همان کمیته، لکن در اطاقی می
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 دیگر زندانی بودند.

مانم وارد شدیم شش متر مربع وسعت داشت. من چون با چشم باز و خیلی عادي همراه اطاقی که من و دوست مسل

ایم. بعد که دانستند ما هم زندانی هستیم دوست مسلمانم وارد اطاق شدیم اعضاء محفل تصور کردند براي آزادي آنها آمده

کردند مادرم و همسرم نگران بودند. فکر میاندازه ناراحت شدند. هرگز ایشان را آن چنان عصبی ندیده بودم. براي پدرم بی

ماند و کسی نبود که به امور شاید من بیرون از زندان بتوانم کاري انجام دهم. با نبودن هر دوي ما کار تجارتخانه معوق می

شان رسیدگی کند. جناب عزیزي به پدرم گفتند: این قضایا در دست کسی نیست، باید با آرامش با آن روبرو شد خالصه ای

دانستند در چه محلی زندانی هستند زیرا چشمان بسته در حالی که سرهایشان پایین بوده را آرام کردند. آن عزیزان نمی

آنها را به کمیته پل رومی آورده بودند. به ایشان توضیح دادم که در کجا هستند و پرسیدم جریان گرفتار شدنشان چگونه 

هاي دي و خانواده که از ملهوفین بودند به عنوان سرایدار در یکی از آپارتمانبوده است؟ جواب این بود که آقاي جمشی

کردند که یکی از مستأجرین آن ساختمان زنی بوده است معتاد به مواد مخدر. پاسداران براي ساختمانی زندگی می

به آقاي بقا جریان ورود  برند. آقاي جمشیدي که بسیار ترسیده بوده با تلفندستگیري آن زن به آن ساختمان هجوم می

گویند بسیار گوید نه، میکند با شما که کاري ندارند؟ میدهد. آقاي بقا از آقاي جمشیدي سؤال میپاسداران را خبر می

خوب شما کاري نداشته باشید. گویا تلفن ساختمان مشترك بوده و پاسداران در آپارتمان زن مذکور مکالمات آقاي 

کنند که تو به چه شخصی آیند و از آقاي جمشیدي سؤال میشنیده و بالفاصله به طبقه پایین میجمشیدي و آقاي بقا را 

گوید به مسئول کارهاي این مجموعه ساختمانی، آقاي بقا. لذا آقاي جمشیدي را سوار ورود ما را اطالع دادي؟ او می

ی از تشکیل جلسه محفل در آن منزل نداشتند. در گونه اطالعروند. پاسداران هیچکنند و به منزل آقاي بقا میماشین می

شوند. شکنند و وارد منزل میکند، پاسداران قفل در را با گلوله تفنگ میزنند، آقاي بقا در گشودن در کمی تأخیر میمی

آنها دور  کنند که البته از چشمقبل از ورود آنها به داخل اطاق، اعضاي محفل خالصه مذاکرات و او را در جائی پنهان می

نمانده بود. بهر تقدیر همگی اعضاي محفل را دستگیر و همراه آقاي بقا و همسرشان و آقاي جمشیدي و پسر و همسرش 

 »برند.را به کمیته اسالمی پل رومی که کمیته مبارزه با مواد مخدر بود می

سته بودند روي زمین بخوابند و تکان از آقاي فاران فردوسی سؤال کردم آیا پاسداران در بدو ورود از اعضاء محفل خوا

 نخورند؟ گفتند:
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به من در این مورد در آن ده روز که با آنها هم بند بودم چیزي نفرمودند. در شب ورود من که حدود ساعت یازده یا «

 اي جمعدوازده شب بود اعضاي محفل در همان اطاق کوچک دو متر در سه متر که جائی براي خوابیدن نبود، در گوشه

شدند و مانند یک جلسه رسمی محفل درباره اینکه چه بگویند که سایر افراد جامعه به خطر نیفتند و نیز اینکه تا از آنها 

 سؤالی نشود مطلبی نگویند، بحث و مذاکره کردند.

من هاي انقالب جامعه بهائی در نهایت مظلومیت در مظان اتهام از ظرف جمهوري اسالمی قرار داشت. در تمامی سال

همانگونه که قبالً ذکر شد، صندوقدار لجنه مهاجرت خارجه بودم. بعد از انقالب، صدور ارز از ایران حکم اعدام داشت. 

هاي مهاجر که از طریق منسوبینشان در خواندند و بعضی از خانوادهبسیاري از دانشجویان بهائی که در خارج درس می

کرد. به هایی میانده بودند. لجنه مهاجرت با اشکال و به طرق مختلف کمکشد، معطل مایران پولی برایشان فرستاده می

آورم یک روز خدمت شهید ارجمند جناب جالل عزیزي رفتم و به عنوان مأمور لجنه مهاجرت خارجه از ایشان یاد می

د آنها را از بین ببریم. جناب سؤال کردم که با اوراق مربوط به بهائیان خارج از ایران چه باید کرد، اگر محفل ملی اجازه ده

ها تاریخ این امر است، باید آیندگان بدانند که در این دوران، بهائیان مظلوم چگونه و با وجه، اینبه هیچ«عزیزي فرمودند: 

ها به لجنه صالح ندید که آن» شدند. اگر ترسی دارید آنها را به منزل ما بیاورید.چه زحمتی از طرف تشکیالت اداره می

نزل ایشان که عضو محفل ملی بودند و محفل ملی تحت تعقیب قرار داشت، برده شود و زحمتی بر زحمات آنان افزون م

ها را به نوعی با رمز در دفتري نوشتم و براي حفاظت دفتر گردد. به همین لحاظ من چون حسابداري خوانده بودم، حساب

اي که ذکر شد کلید آن را به ه در شب تشکیل محفل به گونهآن را در ماشین خود گذاشتم. این همان ماشینی است ک

 پدرم داده بودم.

در گوشه آن اطاق کوچک زندان اعضاء محفل تصمیم گرفتند که اگر پاسداران به آن اوراق دسترسی یافتند، پدرم بگوید 

اد شوم به خصوص که که آن دفتر متعلق به ایشان است. زیرا معتقد بودند چون من عضو محفل نبودم ممکن است آز

اي نبودم. جناب اسکندر عزیزي و سالها در آمریکا به تحصیل مشغول بودم و در تشکیالت بهائی ایران فرد شناخته شده

 فرمودند تکلیف ما روشن است، تو مسئولیتی نداري زیرا شما نماینده محفل و دفترنویس هستید.پدرم می

اي به بیرون داشت که شیشه نداشت و در آن سرماي شدید، سوز کشندهاطاقی که در آن محبوس بودیم یک پنجره به 

آمد. روي زمین که از سیمان سیاه بود یک پتوي نازك سربازي را به عنوان تشک پهن کردیم رو اندازمان درون اطاق می

شتیم. صبح روز بعد، هم یک پتوي نازك سربازي بود. شب اوّل را با هر مکافاتی بود خوابیدیم زیرا جاي تکان خوردن ندا
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در را باز کردند و همگی را به قسمت بازجوئی بردند. رئیس زندان جانی معروف حاجی طلوعی بود. از یک یک ما سؤال 

کرد آیا بهائی هستید؟ همگی جواب دادیم بله، فقط دوست مسلمان من گفت من مسلمان هستم و علت آمدنش را شرح 

هستی؟ گفتم خیر، همراه دوستم آمده بودیم ببینم چه اتفاقی براي پدرم افتاده  داد. از من هم سؤال کرد تو عضو محفل

است که ما را دستگیر کردند. دوست مسلمان را از ما جدا کردند و به زندان دیگري فرستادند. طلوعی شروع به فحاشی 

لگد و مشت و سیلی به جان همگی ما کنید، حاال نشانتان خواهم داد و با ها جلسه برگزار میکرد و گفت: هنوز شما بهائی

افتاد و سپس ما را به محلی که زندانی بودیم برگرداندند و در را به روي ما بستند. چند ساعت بعد بار دیگر ما را براي 

 بازجوئی احضار کردند.

م دستمان را دانستند ما را پشت سرهم قطار کردند، هر کداهاي همگی را بستند و به لحاظ اینکه ما را نجس میچشم

روي شانه نفر جلوئی قرار دادیم و سپس یک دستمال به دست نفر اوّل دادند سر دیگر آن در دست یک پاسدار بود که ما 

برد که در آن مسیر درخت وجود داشت و قصدش آنکه محکم را به محل بازجوئی راهنمایی کند. او عمداً ما را از راهی می

شد. باالخره به ساختمان اصلی که برد که گودالی قرار داشت و موجب زمین خوردن میبه درخت بخوریم. یا از قسمتی می

ها ایستاده مرکز کارهاي اداري بود رسیدیم. اطاق بازجوئی در طبقه دوّم قرار داشت، در آنجا هم پاسداران در دو طرف پله

هاي محکم به صورتمان، تا به دند و کشیدهزبودند و از دو طرف شروع به زدن مشت و لگد کردند و محکم توي سر ما می

طبقه دوّم رسیدیم. ما را به یک ایوان بسیار وسیع بردند. برف آمده بود و هوا بسیار سرد بود چند صندلی گذاشتند و ما با 

هاي رکیک به ما داد هاي بسته نشستیم. هنوز ساعتی نگذشته بود که طلوعی آمد و بعد از آنکه فحشفاصله، با چشم

ها را برداشتند و ما را در آن یخبندان روي زمین نشاندند. اید. صندلیها صندلی گذاشتهفت: چرا براي این سگ بهائیگ

میدانید هواي شمیرانات در آن فصل بسیار سرد است. در تمامی مدتی که در آن سرما در آن فضاي باز، نشسته بودیم، 

هایمان را ها دستهایشان را بلند کنند و به محض اینکه ما دستبهائیگفتند آمدند و میساعتی یک بار چند پاسدار می

آمدند همان افتادند. ساعتی دیگر یک گروه دیگر پاسدار میکردیم، با مشت و لگد و توسري و سیلی به جانمان میبلند می

شد و لگد بدنمان را کبود هایشان را بلند کنند، و به همان طریقی که ذکر شد با مها دستکردند، بهائیسؤال را می

 کردند.کردند. این عمل چهار تا پنج بار تکرار شد. روزهاي دیگر هم به همین طریق عمل میمی

روز اوّل در همان فضاي سرد ناهار پلو و مرغ براي زندانیان آوردند. یک دیس پلو و دو عدد مرغ براي ما آوردند. شهید 
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شود غذا خورد مرتب بودند. به یکی از پاسداران گفتند: بدون قاشق که نمیارجمند جناب دکتر مهندسی بسیار تمیز و 

لطفاً به ما قاشق بدهید. او رفت و چند قاشقی را که خودشان با آن غذا خورده بودند بدون آنکه شسته شده باشد آورد و 

ذا کردیم طلوعی وارد شد پرسید: ها استفاده نکردیم. همین که شروع به خوردن غروي زمین انداخت. البته ما از آن قاشق

هاي غذاي ما را برداشتند اید؟ کوفت بخورند و مرغها هم مرغ دادهها ناهار چه دارند گفتند پلو مرغ، گفت: به بهائیزندانی

لی ها دادند. بعد از غذا بار دیگر سؤال کردند بهائیان دست خود را باال کنند ما چنان کردیم و کتک مفصو به سایر زندانی

نوشتند مثالً محفل طهران، بازجو از گرفت، اسم و فامیل را روي پرونده میبه ما زدند. روز دوّم بازجوئی انفرادي انجام می

من سؤال کرد عضو محفل هستی؟ جواب دادم خیر، براي اطالع از پدرم آمده بودم که مرا دستگیر کردند. طلوعی گفت: 

ات چه مقدار پول لیه سؤاالتشان مربوط به مایملک افراد بود، در حساب بانکیاش بنویس مسئول تدارکات. کدر پرونده

 داري؟ منزلت کجاست؟ چه نوع اتومبیل داري؟

نشستیم براي گرفت که در همان فضاي باز و سرد روي زمین با چشمان بسته میسؤاالت کتبی بدین نحو انجام می

هایمان را نوشتیم، چشمد سؤال اول این بود، اسم و فامیل، آن را میکردنهایمان را باز مینوشتن جواب سؤال اول، چشم

هایمان را باز بستند و بعد از یک ساعت تأخیر و مقداري مشت و لگد و توسري براي نوشتن سؤال دوّم چشمبار دیگر می

زدند. شب ما را ن میسرما توي دفعات به و نشستیممی زده یخ زمین روي ساعت نه یا هشت –کردند. براي ده سؤال می

گرداندند. دو سه روز به همین طریق عمل کردند. سؤاالت روز بعد، تکرار سؤاالت روز با چشمان بسته به اطاق زندان باز می

 گذشته بود.

داد. بعد از گناه را آزار میطلوعی بغض عجیبی نسبت به بهائیان داشت. تا آنجا که در قدرت او بود بهائیان مظلوم و بی

د روز ما را از آن سلول به قسمت دیگري که اختصاص به معتادین مواد مخدر داشت منتقل کردند. در یک اطاق با چن

کردم ممکن است آزاد شوم، به جزئیات متري مربع دویست نفر را جاي داده بودند. من به لحاظ آنکه فکر می 70فضاي 

چک قبلی الاقل فقط خودمان بودیم، روي زمین روزنامه پهن سپردم. در اطاق کودادم و آنها را به خاطر میاهمیت می

گذاشتیم، لکن در این اطاق با آن جمعیت حقیقتاً نفس کشیدن مشکل بود. در کردیم و نان و غذایمان را روي آن میمی

بنشینیم.  ايبدو ورود تا نیم ساعت محلی براي نشستن نداشتیم. تا اینکه چند نفري بیرون رفتند و توانستیم در گوشه

اجازه بیرون رفتن از این اطاق به حیات را داشتیم در صورتی که در اطاق قبلی فقط روزي دو بار براي رفتن به دستشوئی 

 کردند.در را باز می
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توانستند خود را کنترل کنند و در همانجا خودشان را کثیف این اطاق با آن جمعیت که اکثراً معتادانی بودند که گاه نمی

قدري آلوده بود که همگی ما به گلودرد مبتال شدیم. ابتدا تصورمان بر این بود که به سرماخوردگی ند هوایش بهکردمی

گردید. معتادان اکثراً جوانانی بودند دچار شده ایم، لکن با خروج از اطاق و تنفس در هواي بیرون از اطاق ناراحتی رفع می

ضربه  70تا  30اگر براي بار اوّل دستگیر شده بودند، جرمشان کم بود و بین ها را از خیابانها جمع کرده بودند. که آن

شد. هر روز در بند عمومی صداي شالق و صبح انجام می 12تا  10زدند. این برنامه هر روز بین ساعت شالق به آنها می

ت در اثر فشار جمعیت جان گذششنیدیم. شب دوّم در آن اطاق مردي که حدود شصت سال از عمرش میناله افراد را می

 رفتیم.به جان آفرین تسلیم کرد. ما محلی براي دراز کشیدن نداشتم همانطور نشسته دقایقی را به خواب می

ایم هرگز فرمودند اگر خارج از این زندان براي افراد بگوئیم که چه مناظري دیدهآورم جناب اسکندر عزیزي میبه یاد می

هاي رکیک که به یک گوشه چهار نفر به علت نبودن جا، روي هم افتاده بودند. سروصدا و فحشکسی باور نخواهد کرد. در 

 بردند.کرد. ما را به دفعات براي بازجوئی میدادند و جنگ و دعواهایشان محیط را غیر قابل تحمل مییکدیگر می

ده شانزده پاسدار در اطاق بودند. اکثر در یکی از جلسات بازجوئی، اولین نفري را که صدا کردند من بودم. حدود پانز

خواستند بگویم که آنها کارشان چیست و کجا ساکن هستند. تعداد بردند و از من میسؤاالت چنین بود: افرادي را نام می

دند خوانزیادي دفتر تلفن که از منازل افراد و یا از جیب اعضاء محفل بیرون آورده بودند روي میز قرار داشت. اسامی را می

افتادند. یک دادم، با مشت و لگد به جانم میشناختم وقتی جواب نمیکردند. من اکثر آنها را نمیو درباره آنها سؤاالتی می

زد. حدود پانزده دقیقه به این نحو عمل پاسدار باالي سر من ایستاده بود و هر چند دقیقه یک بار محکم توي سرم می

بر بهائی، سگ بهائی و چند فحش رکیک به حضرت عبدالبهاء دادند. یکی از پاسدارها کردند. بعد همگی باهم گفتند مرگ 

خیر اینها «ها را آزاد کنید بروند! طلوعی گفت: دانند اینبه طلوعی گفت: این شخص و جمشیدي و پسرش چیزي نمی

کردند. بود که نفر به نفر بازجوئی می این از دفعاتی» جا بمانند.کنند باید همینروند و همه چیز را براي همه تعریف میمی

 بعد از من مهندس کوروش طالئی داخل اطاق رفتند و بعد هم مابقی اعضاء محفل را بازجوئی کردند.

هایمان بسته بود. خانم شیوا اسداهللا زاده نزدیک پس از خروج از اطاق بازپرس، ما را به فضاي سرد بیرون فرستادند چشم

کردند، من از صدایشان ایشان را شناختم. پاسداري از ایشان ودم با یک پاسدار صحبت میبه محلی که من نشسته ب

پرسید: یک بار دیگر آن آیه قرآن را که قبالً خواندي تکرار کن. خانم اسداهللا زاده آیه قرآن را خواندند و معنی کردند. 
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به هر تقدیر بعد از بازجوئی، همه ما را با » کنید.می هاي قرآن را هر طور که مایلید تفسیرها آیهشما بهائی«پاسدار گفت: 

چشمان بسته ردیف کردند. یک مرد غول پیکر شروع به زدن سیلی به صورت ما کرد. با اینکه چشمان ما بسته بود 

هاي او چقدر بزرگ است زیرا بعد از هر سیلی مدتی سرگیجه داشتیم. بعد شروع به لگد توانستیم حس کنیم که دستمی

هایمان بسته بود، ابتدا فکر کردیم آقاي عزیزي هستند بعد معلوم دن کرد ناگهان یک نفر از گروه ما بر زمین افتاد. چشمز

شد جناب عطاءاهللا یاوري بودند که چنان ضربه هولناکی به ایشان زده بود که نقش زمین شدند. بار دیگر ایشان را بلند 

ه بار دیگر نقش زمین شدند. در تمامی روزهائی که ما را براي بازجوئی کرده و با مشت چنان به صورت ایشان زد ک

 گرفتیم.بردند در زیر ضربات مشت و لگد و سیلی و توسري پاسداران قرار میمی

دانستند بهائیان نماز اسالمی را نخواهند خواند. ظهر اعالن کردند همگی براي نماز بروند. می 12یکی از روزها ساعت 

ا چشمان بسته روي صندلی نشسته بودیم. دو نفر پاسدار براي مراقبت از ما گذاشتند. آن دو باهم صحبت همگی ماها ب

ها بگویند مرگ بر بهائی یا بهاءاهللا. دیگري بندي کاري کنم اینکردند. یکی از آنها به دیگري گفت: سر چه شرط میمی

ومان به توافق رسیدند و او یک کابل بسیار قطور که طول آن گفت: اینها بهائی هستند نخواهند گفت. باالخره بر سر صد ت

حدود دو متر بود را آورد. نفر اوّل من بودم ابتدا سه بار با لگد به پهلویم زد و گفت بگو مرگ بر بهائی. چون سکوت کردم 

هللا آنها نیز سکوت ضربه شالق به من زد. سپس بقیه را مجبور کرد که بگویند مرگ بر بهائی و بهاءا 20با همان کابل 

کردند. آنها را نیز شالق زد و چون به هیچ طریقی موفق نشد ما را وادار به گفتن مرگ بر بهائی کند، این بار در آن هواي 

هایمان آن چنان حساس بود که کوچکترین تماس با آن دردآور بود، با آن کابل محکم به دو طرف بینی ما سرد بینی

گشت و همین رفت و برمیزد و مرتباً میتر میشد و محکمبر بهائی و از سکوت ما عصبی میگفت: بگو مرگ زد و میمی

کرد بطوري که از بینی من خون سرازیر شد. به آقاي اسکندر عزیزي گفت: بلند شو آقاي عزیزي گفتند عمل را تکرار می

لی محکمی به صورتشان زد و سپس با همان من خونریزي معده دارم. پاسدار جواب داد من با معده تو کاري ندارم و سی

شدیم چه ها متوجه میکابل محکم به شکم آقاي کوروش طالئی زد که از روي صندلی به زمین افتادند. ما از صداي ناله

هاي مجروح دیدند، آن دو آلود و بدنهاي خونخورد. وقتی پاسداران از نماز بازگشتند و ما را با آن صورتکسی کتک می

آمدند، معلوم نبود تا چه زمانی به این کار ادامه کنم اگر آنها نمیار را صدا زدند و به آنها گفتند کافی است. فکر میپاسد

 داد.می

مان گرفت. با آن هایمان را باز کردند و به صورت یکدیگر نگاه کردیم خندهپس از بازگشت به سلولمان وقتی چشم
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ها شده بودیم. باور کنید من پس از آزادي از آن زندان مخوف تا مدت شبیه دلقکهاي ورم کرده و سرخ شده، درست دماغ

هائی که بر من وارد شده بود کبود و سیاه بود. آن روز بیش از هر روز دیگري ما را شکنجه شش ماه تمام بدنم در اثر ضربه

انصاف گفت: رسید: چه اتفاقی افتاده؟ آن بیآلود مرا دید، از آن دو پاسدار پکردند. رئیس پاسداران وقتی سر و صورت خون

گوید مدت در راه رفتن به دستشوئی زمین خورده است. با خود فکر کردم باالتر از سیاهی که رنگی نیست، گفتم دروغ می

وگوي زدند. آن دو پاسدار را به داخل اطاق صدا زدند. من در محلی نشسته بودم و صداي گفتیک ساعت ما را با کابل می

دانم، شاید دستوري برایشان رسیده بود. سه روز شنیدم. به آنها گفتند: شکنجه کافی است. نمیآنها را از اطاق مجاور می

زد. آمد و چند سیلی به صورتمان میبعد که ما در آن کمیته بودیم دیگر ما را نزدند مگر در مواقعی که خود طلوعی می

کردند نفر اول بودم. یک روز پدرم مرا به آخر صف بردند و ما را به صف میمن بیش از دیگران کتک خوردم زیرا وقتی 

زنند و یکبار وقتی پسرم را جلوي رویم خورید، من دو بار، یکبار وقتی خودم را میگفتند همه شماها یک بار کتک می

 »زنند.کتک می

 شکنجه شدند؟از آقاي فاران فردوسی سؤال کردم آیا جناب اسکندر عزیزي بیش از دیگران 

جمعی شکنجه شدیم. میدانم که طلوعی دو بار کشیده گفتند: همه به جز روزي که بازجوئی تک نفره داشتیم دسته«

ام. سپس گفت: در زندان محکمی به صورت جناب اسکندر عزیزي زد. یک بار از ایشان پرسید: من شما را در جائی دیده

محکم توي صورتشان زد و یکبار دیگر هم به مناسبتی دیگر ایشان را سیلی ها آمده بودي و اوین براي وضع مالی عزیزي

ها خیلی به لباس و پوشاك خود آورم یک روز طلوعی خطاب به گروهی از پاسدارانش گفت: این بهائیزد. به یاد می

ق گِل کردند. طلوعی، این هاي ما را غرهایشان لباسدهند. یکباره پاسداران او به طرف ما آمدند و با کف پوتیناهمیت می

ها، روز اول دستور داد وسط موهاي ما را به صورت به عالوه تراشیدند مثل اینکه جاده وسط سرمان باز شده جانی زندانی

زد. بعد دستور داد کرد لبخندي تمسخرآمیز میهایمان آن چنان مضحک شده بود که هرکس نگاهمان میباشد و قیافه

 »د به طوري که سرهاي همگی ما زخم شده بود.سرها را از بیخ بتراشن

 از آقاي فردوسی سؤال کردم شما چگونه آزاد شدید؟ گفتند:

باشد. پدرم ها گفته بودند که فاران فردوسی عضو محفل نیست و به کارها وارد نمیپدرم و جناب عزیزي در کلیه بازجوئی«

ها بدهکاریم و اگر هر دوي ما زندانی ض است، به بانکبخصوص به بازپرست گفته بودند که شرکت ما به گروهی مقرو
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ها یا مصادره شده و یا به علت فرار ها ضرر خواهند کرد. دوران جنگ ایران و عراق بود و اکثر شرکتباشیم مردم و بانک

این موضوع را  صاحبان آن، کارشان به عهده تعویق افتاده بود. شرکت ما هنوز قادر به وارد کردن مقدار کمی الستیک بود.

هم به بازجویان گوشزد کرده بودند که ماندن فاران در زندان باعث خواهد شد که جنس وارد نشود و کشور دچار کمبود 

 الستیک شود، آن وقت تقصیر متوجه شما خواهد شد.

ئی گاهی در قبل از اینکه وارد بحث خروج خود از زندان شوم به چند نکته باید اشاره کنم. جناب مهندس کوروش طال

گفتند. یک روز گفتند: روزي که ما را دستگیر کردند من هاي مناسب مطالبی را به من میمدتی که باهم بودیم در فرصت

به نوعی که پاسداران متوجه نشوند کلید ماشینم را توي جوي آب انداختم ماشین متعلق به محفل طهران است. نشانی 

حتماً هنوز در آنجا پارك است پس از آزادي کسانی را بفرست آن را بردارند. بار  کلید اضافی را دادند و گفتند اتومبیل

ها از دیگر گفتند: به همسرم بگوئید حساب بانکی شماره ... به اسم من است لکن متعلق به محفل طهران است. در بازجوئی

تند: بالفاصله پس از آزادي به کامران اند یک بار دیگر به من گفکردهایشان چون درباره آقاي کامران صمیمی سؤال می

 هاي دوگانه کارش را دارند.صمیمی بگو مدتی پنهان باشد، سخت در تعقیب او هستند و حتی شماره تلفن محل

ام که توانستیم باهم صحبت کنیم. دو داستان از پدرم و آقاي کوروش طالئی شنیدهها خوابی در کار نبود و گاه میشب

وگو ذکر آن رفت، بعد از اند و در اوّل این گفتگفتند که پدرشان که اوایل مسلمان بوده. پدرم میبرایتان خواهم گفت

شوند و آنها را در یک آغل حبس اي از مسلمانان متعصب دستگیر میاي از بهائیان توسط عدهایمان، به همراه عده

ن را انکار کنید و یا باید از غذاي گاو و خر ما بخورید، آنها اند یا باید مذهبتاگفتهزده و میکنند. با زنجیر آنها را میمی

ها بخورند. جناب اسکندر عزیزي فرمودند: بعد از سه نسل، همان اوضاع تکرار شده ترجیح داده بودند از آن جوها و علف

یفه داشتیم که امر را به همه ایم. ما وظتقصیر نبودهاست: پدرتان، خودتان و فاران پسرتان و بعد فرمودند: ما بهائیان هم بی

که جلسات تبلیغی تبدیل اي داریم درصورتیهاي جهان بشناسانیم و با محبت و مهربانی نشان دهیم که چه عقیدهانسان

ها بودند که براي برهم زدن جلسات، یا شده بود به یک مشت مذاکرات بیهوده که مشتریان آن هم اکثراً تبلیغات اسالمی

کردند. آقاي کرورش طالئی گفتند: زمانی که به عضویت محفل روحانی ده از کتب امري شرکت میسؤاالت تحریف ش

دانستیم دستگیر خواهم شد و به همین مناسبت سعی کردم به فرزند دو ساله خود زیاد نزدیک طهران انتخاب شدم می

 دانستم هم براي او سخت خواهد بود و هم براي من.نشوم زیرا می

توانستند در همان فرمودند این است که همگی آنها میاند و در آنجا نیز میگی اعضاي محفل بارها گفتهمطلبی که هم
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اند و به ایران بازگشتند. شروع انقالب از ایران خارج شوند. بسیاري از آنها در بحبوحه انقالب خارج از ایران بوده

بود، که در گوشه و کنار مملکت تحت ظلم بهائیان مظلوم می کردیم چه کسی مدافعفرمودند: اگر ما سنگر را خالی میمی

هاي و ستم دشمنان امر هستند. اگر ما را بکشند گروه دیگري جاي ما را خواهند گرفت. باور کنید اعضاي محفل روحیه

تقدیر سؤال کردید داشتند ابداً حالت تأسف و تأثر نداشتند. به هر اي که بر آنها روا میعجیبی داشتند. با آن همه شکنجه

 من چگونه آزاد شدم؟

هاي سیاسی و بهائیان را به زندان اوین منتقل ده روز پس از ورودم به زندان، رؤساي زندان تصمیم گرفتند که زندانی

کنند، و زندان پل رومی مختص معتادان باقی بماند. با مطالبی که پدرم به بازجویان زندان گفته بودند و آن را قبالً ذکر 

هائی داده بودند که مرا آزاد کنند، لکن همان روز دهم طلوعی جانی معروف آمد و گفت حکم اعدام همگی ردم، آنها قولک

هاي خود را جمع کنید. پدرم به او گفتند: قرار است فاران را آزاد هایتان را بنویسید و اسبابنامهشما صادر شده، وصیت

اطاق خارج شد. در همین موقع یک پاسدار آمد و مرا صدا کرد که به اطاقی که وجه و از  کنید. طلوعی گفت خیر به هیچ

هایی که ما را شکنجه کردند و قبالً در آنجا بازجوئی شده بودیم بروم. این بار با چشمان باز رفتم و توانستم همه محل

اي اعضاي محفل را هم چشم بسته حظههاي دیگر را ببینم. وارد اطاق شدم، گفتند در آن گوشه اطاق بنشین. بعد از لاطاق

کردند آمدند سؤاالتی میبه همان اطاق آوردند و گفتند: اجازه حرف زدن ندارید. چهار ساعت در سکوت نشستیم گاهی می

 رفتند.و می

که ) بزرگ آمد Vanشدیم. یک ماشین (هوا تاریک شده بود و از شام هم خبري نبود زیرا باید به زندان اوین منتقل می

همگی را به زندان اوین ببرد. پدرم گفتند: برو و بگو قرار بوده تو را آزاد کنند. من داخل اطاق رفتم و به همان شخصی که 

اید مرا آزاد خواهید کرد، گفت مشکل تو این است که اگر از اینجا بیرون بروي مرا بازجوئی کرده بودم گفتم، شما گفته

توانم مایملکتان را خواهی فروخت. به او گفتم همه اموال ما توقیف است و من نمی نامه داري همهچون از پدرت وکالت

توانید وکالت مرا باطل کنید. گفت: صبر کن بروم درباره این موضوع سؤال کنم. نزد چیزي را بفروشم، در ثانی شما می

ود، لکن طلوعی گفته بود خیر او را هم به ها با او بود پیشنهاد مرا مطرح کرده بگیريطلوعی که رئیس زندان بود و تصمیم

 اوین ببرید.

ها پایین آمدیم. یکی دانستند اگر به زندان اوین برویم راه بازگشت وجود ندارد. بهر صورت حرکت کردیم، از پلهپدرم می
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از باال  یکی سوار ماشین شدند و من نفر آخر بودم، پدرم و آقاي عزیزي به من گفتند تو برگرد گفتم کجا برگردم،

گفتند گفتند برگرد آنها میگویند برو. پدرم بار دیگر گفتند برگرد من در موقعیت عجیبی گرفتار شده بودم، اینها میمی

برو. خالصه همه سوار شده بودند و من هم آماده سوار شدن بودم که مرا صدا زدند من بازگشتم. بازجو گفت اگر سند 

ات رسیدگی شود. من توانی موقتاً آزاد شوي تا به پروندهر ضامن تو شود، میمنزل و یک چک سفید بیاوري و یک نف

همراه یک پاسدار به منزل رفتم و سند منزل را برداشتم. عمویم، آقاي هاشم فردوسی هم به عنوان ضامن همراه من به 

 زندان آمدند.

روع کردند به فحاشی کردن به ایشان. آهسته طلوعی و گروه پاسداران در اطاق بودند. به محض اینکه عمویم وارد شدند ش

به عمویم گفتم کالمی جواب ندهید وگرنه اینجا ماندنی خواهیم شد. خالصه سند منزل را گرفتند و از من امضا گرفتند 

که چه بکنم و چه نکنم. وقتی که طلوعی به شناسنامه عمویم نگاه کرد، چند فحش رکیک نثار ایشان کرد و گفت تو سید 

اي؟ آخر نام عمویم در شناسنامه، سید هاشم فردوسی قید شده بود. یکی از پاسدارها گفت فردا صبح و بهائی شدههستی 

آوري که سید را از آن برداریم. یکی دیگر از پاسدارها گفت فردا صبح براي چه؟ شناسنامه را برداشت و ات را میشناسنامه

 همه زجر و فشار از آنجا خارج شدیم. با قلم روي کلمه سید خط کشید. خالصه پس از آن

پدرم یک باره که به عنوان خداحافظی و در حقیقت آخرین وداع مرا در آغوش گرفتند، آرام به نوعی به من فهماندند که 

 هر چه زودتر از ایران خارج شوم.

کردند و پس از ه افراد را آزاد میپس از آزادي، مدت دو ماه تقریباً بطور پنهانی زندگی کردم زیرا به کرّات دیده شده بود ک

نمودند. در آن مدت سعی کردم بعضی از کارهاي شرکت را که امکان انجام آن وجود چند روز بار دیگر آنها را دستگیر می

 دانستم که به زودي براي مصادره اموال شرکت خواهند آمد.داشت صورت دهم زیرا می

المی تا چه حد نسبت به بهائیان کینه و دشمنی داشت. من سعی کردم اگر دو مطلب را هم بگویم تا بدانید که رژیم اس

هاي خوبی بودند. سالها قبل از انقالب بشود براي آزادي پدرم کاري انجام دهم. دو دوست مسلمان داشتیم که بسیار انسان

هاي اهواز رئیس یکی از کمیتهکردند و به پدرم عالقه داشتند. یکی از آنها پس از انقالب اسالمی از شرکت ما خرید می

شد و با دادستان کل انقالب دوستی نزدیک داشت. به ایشان تلفن کردم ولی قبل از آنکه صحبتی بکنم با اظهار تأسف از 

من با دادستان کل درباره پدر شما، و دوباره مؤکّداً گفتند فقط درباره پدر شما صحبت «آنچه براي ما اتفاق افتاده، گفتند:

اید ندیده ادستان انقالب گفتند حاجی آقا خیلی متأسفم این شخص بهائی است. شما را هم که واسطه شدهکردم، د
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دادم لکن او بهائی است. گیرم. اگر مربوط به مواد مخدر بود و یا حتی آدم کُشته بود، هر کاري داشتید انجام میمی

 »فراموش کنید.

وزیر ان دیگرمان که بسیار به پدرم عالقه داشت رفتم. او با نخستپس از مأیوس شدن از ایشان به دیدن دوست مسلم

صدبار « بسیار نزدیک بود. به محض اینکه مرا دید قبل از اینکه صحبتی بکنم چون از قضایا مطلع بود با عصبانیت گفت: 

یف و تمجید از پدرم خالصه شخصی که تا چند هفته قبل هزار نوع تعر» ها بکش.به پدرتان گفتم دست از این کار بهائی

کرد ناگهان این چنین عوض شده بود. به همین لحاظ بدون حرف دیگري خداحافظی کرده و خارج شدم. از آزادي من می

 »تا شهادت اعضاي محفل روحانی طهران، که پدرم یکی از آنها بود پنجاه روز طول کشید.

 ش چگونه آزاد شدند؟ گفتند:از آقاي فاران فردوسی سؤال کردم آقاي جمشیدي و پسرش و همسر

روزي که خواستند آنها را آزاد کنند، طلوعی دستور داد نیمکت مخصوص شالق زدن را بیاورند و گفت: جمشیدي و «

پسرش را هر یک شصت ضربه و همسرش را پنجاه ضربه بزنید. مسئول زندان زنان گفت: خانم جمشیدي ناراحتی دارد و 

شود. به خانم جمشیدي سی ضربه بزنید و به جمشیدي و فت: بدون شالق که نمیخواست او را معاف کند. طلوعی گ

 پسرش هفتاد ضربه.

یکی یکی آنها را روي نیمکت خواباندند و شالق زدند. سپس طلوعی خطاب به جمشیدي گفت: این براي این است که 

کنی و نجا که رفتی اسبابهایت را جمع میخودي تلفن نکنی (به جهت تلفنی که به منزل آقاي بقا زده بود) از ایدیگر بی

 زنی. آنها را به این طریق آزاد کردند.روي و با هیچ کس هم حرف نمیبه شهر خودت می

 از آقاي فاران فردوسی سؤال کردم از خبر شهادت پدر ارجمندتان چگونه مطلع شدید؟ گفتند:

به شهادت رساندند. روز شش ژانویه شخصی به  1360ماه دي 14ژانویه مطابق  4اعضاء محفل روحانی طهران را روز «

اند ما را آزار و شکنجه روحی اهللا فردوسی اعدام شد. ما ابتدا تصور کردیم شاید خواستهگوید، فتحکند و میمادرم تلفن می

روش بدهند، به همین جهت همسرم به منزل جناب کوروش طالئی یکی از اعضاء محفل طهران رفتند. در آنجا مادر کو

کند چه خبر؟ مادر جناب کند حتماً اتفاقی نیفتاده سؤال میعزیز در نهایت آرامش نشسته بودند، همسرم ابتدا تصور می

برداري و اند، و حاال هم پاسداران براي صورتگوید مگر نشنیدي اعضاء محفل را به شهادت رساندهکوروش طالئی می

گذشت. از یک طرف مطمئن بودیم براي دیر روزهائی بس مشکل بر ما میمصادره اموال او در اینجا هستند. به هر تق
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 دستگیري من خواهند آمد، از طرف دیگر در صدد آماده کردن وسائل خروج خود از ایران بودم.

وآمد دوستان هم بسیار بود و در تدارك جلسه عمویم پس از تحقیق بسیار به محل دفن آن عزیزان پی برده بودند. رفت 

 »براي آن عزیزان بودند.تذکر 

 فاران عزیز در حالی که چشمانشان غرق در اشک بود گفتند:

یک شب قبل از خروج از ایران به زیارت قبر پدرم و سایر عزیزان، واقع در کفر آباد رفتم و دعا و مناجات کردم. روز ششم «

 ارج شدم.ژانویه از شهادت پدر نازنینم مطلع شدیم و روز نهم ژانویه من از ایران خ

دهند، از کنند فاران کجاست؟ مادرم جواب میدر همان روز نهم براي دستگیري من به منزل ما هجوم آورده و سؤال می

گردانیم من با هواپیما از ایران خارج شدم پاسپورت را توسط دوستان با گویند او را بر میایران خارج شده. با تهدید می

ه بودم. ما کارت مخصوص امور تجاري براي رفتن به دوبی براي کار شرکت در دست نفوذي که داشتیم قبالً حاضر کرد

بردند. چون داشتیم و به آن وسیله توانستم به سرعت ایران را ترك کنم. اگر یک روز دیرتر خارج میشدم مرا به زندان می

ه کردند، در حین مصادره، چند کارد پاسپورت با اجازه صادر شده بود نتوانستند حرفی بزنند. کلیه اموال ما را مصادر

بندي که در کردند را به عالوه پارچه چشمآشپزخانه که مادرم از اروپا خریده بودند و آن را در قفسه اطاق نگهداري می

 برند.دارند و به عنوان وسائل شکنجه میدهند برمیهواپیما موقع خواب به مسافرین می

گران جان سالم بدر بردم بار سومی هم وجود داشته است: و بار از دست شکنجهحال توجه کردید که من ددر این شرح

محفل مقدس ملی دوم، مدتی پس از اینکه از زندان آزاد شدم از من خواستند که با اعضاء محفل مالقات کنم مطمئناً 

ه مهمی که پیش آمده بود اند. تاریخ تعیین شده، آخرین جلسه محفل ملی بود. من آن شب به علت مسئلسئواالتی داشته

در آن جلسه شرکت ننمودم. همانطور که میدانید در آن شب کلیه اعضاء محفل ملی را دستگیر و چندي بعد به شهادت 

 »رساندند.

 ضمن تشکر بسیار از جناب فاران فردوسی براي ایشان صبر و استقامت و خدمت به آستان الهی آرزو نمودم.

 مالحظه نمایندجناب آسید ابوالقاسم فردوسی 

به لحاظ اطهر حضرت ولیّ امراهللا ارواحنا فداه فائز و مراتب توجّه و  15/1/20عریضه تقدیمی آن یار روحانی مورّخه 

روحانیّت به انوار لطف و عنایت منوّر از ملکوت رحمانیّت سائلند تا در جمیع شئون و احوال تأییدات و مواهب الهیه شامل 

ه موفّق باشند. راجع به نیّت و تمنّاي خدمت در عتبه مقدّسه که براي فرزند خویش آمیرزا فتح حال شود و در خدمات امریّ
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اهللا نموده بودید. فرمودند بنویس اقامت در ایران و مشارکت با یاران در خدمات امریّه در این ایّام پر افتتان اجرش اعظم و 

 .تر. امید چنانست موفّق به خدمتی عظیم گردندثوابش جزیل

اهللا و آنوراهللا و ائینه طلب عون و شان اقدس و آ فتحدر حقّ قرینه موقنه امۀاهللا طلعت خانم و فرزندان آهاشم و قرینه

فرمایند تا بهر فیض و موهبتی نائل شوند همچنین استدعاي شفا از براي چشم آهاشم عنایت و تأیید و استقامت می

 مرقوم گردید. االمر مباركفرمایند. مطمئن باشند. حسبمی

 زمین نورالدین                                            1941 اکتبر 9              98شهرالمشیۀ  12

 اهللا فردوسی جناب ابوالقاسم فردوسی)(توقیع حضرت ولی امراهللا خطاب به پدر جناب فتح

--------- 

 یرحیم پروین خانم نوشته جان بهاي به عشق کتاب :منبع

 

 

 

  )انگلیسی زیرنویس با فارسی( فردوسی طلیعه خانم با  گفتگو تصویري شاپور دانشمند

به عنوان یک تازه عروس براي طلیعه ارجمند بسیار سخت بود تا شاهد ناپدید شدن 

ناگهانی همسر(فاران فردوسی) و پدر شوهرش(فتح اهللا فردوسی) بدون هیج شواهدي 

باشد. در این گفتگو طلیعه این داستان را از زاویه دید بیرون زندان در خصوص دستگیري 

کند که چگونه آزار دیدند، تحقیر شدند و ل ذکر میهمسر، پدر شوهر و دیگر اعضاي محف

 .شدند واقع مورد شکنجه 

 

 

 

 (ارجمند) یخانم فردوس عھیطل  
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 فردوسی فاران آقاي با  گفتگو تصویري شاپور دانشمند
  

 زمانی شب یک  باشد.فاران پسر یک تاجر برجسته به نام فتح اهللا فردوسی در ایران می

 او کار دفتر به پدر دنبال به و شده نگران فاران میکند، دیر شام صرف براي پدرش که

 اعضاي دیگر و پدر که جایی افتد می زندان به و شده دستگیر او میان این در و میرود

کند. فاران بعد از چند روز آزاد میشود ولی تمام آنچه که او ان را نیز پیدا میتهر محفل

در این چند روز زندانی شدن شاهد آن بوده بسیار شنیدنی است. چند ماه بعد جناب 

 اعدام شدند. 1982فتح اهللا فردوسی در چهارم ژانویه سال 

 

 )انگلیسی زبان به گفتگو(فردوسی فرشید آقاي با  گفتگو تصویري شاپور دانشمند
  

در این گفتگو فرشید فردوسی در مورد اتفاقات وارده بر پدر ایشان، که قلبی 

سرشار از عشق و وفاداري خالصانه که منحصر به فرد جناب فردوسی بود صحبت 

در زندان اوین تهران  1982جناب فتح اهللا فردوسی در چهارم ژانویه سال  کند.می

 به شهادت رسیدند...

 

 فردوسی آذر خانم با  گفتگو تصویري شاپور دانشمند

نمود تا در مقابل آذر خانم فردوسی در تمام دوران گذشته بسیار مقاومت می

دوربین حاضر شود تا در مورد پدر خود جناب فتح اهللا فردوسی صحبت نماید. 

خانم جناب فتح اهللا فردوسی عضو محفل تهران بودند که دستگیر پدر آذر 

شوند و مدت زمان کوتاهی در زندان بودند و همه اموال ایشان غارت شد و در می

 نهایت به شهادت رسیدند.

در زندان اوین تهران به  1982جناب فتح اهللا فردوسی در چهارم ژانویه سال 

 شهادت رسیدند...

 یفردوس دیجناب فرش   

 یآذر خانم فردوس   

یجناب فاران فردوس    
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 وسقونقان از جاسبی ینالعابد زین میر آقا

 جاسبی مهاجر نوراهللا العابدین جاسبی به قلمشرح حیات جناب آقا میر زین

مرحوم آقا میر جاسبی ولد حاجی میرزا احمد در سنین جوانی بوسیله 

مالجعفر جاسبی به امر جمال مبارك اقبال نموده محل تولدش 

وسقونقان یکی از دهات قریه جاسب است و اوین مؤمن در دهکده 

باشد حامی ضعفا و پشتیبان بیچارگان بود. هنگامی که مذکور می

مأمورین تیول وقت براي وصول مالیات دهاقین فقیر و بیچاره به صدمه و 

شدند آن مرحوم مالیات قریه جاسب را شخصاً آزار متوسل می

داشتند به هنگامی که اضافه از خرج خود می پرداخت و بعداً رعایامی

پرداختند و تنها نیت آن مرحوم از این عمل جلوگیري از ظلم نامبرده می

نسبت به رعایا بوده است و نه تنها از این عمل خیر خود از لحاظ مادي 

 شده است.برده است بلکه متضرر هم میسودي نمی

العاده بوده است و هجري قمري داراي شخصیت و نفوذي فوق 1318و  1317این مرد شجاع که در سالهاي مقارن 

شهامت آن را داشته است که مظفرالدین شاه را مالقات و حکومت قم و کاشان را تعویض نماید. معروف است که یک 

را وقتی در محضر قایم مقام که مسبب ظلمی نسبت به رعایاي جاسب شده اظهار کرده بود همانطوریکه بخواست خدا تو 

 به این مسند باال بردیم پائین هم میاوریم به نحوي که مرحوم قائم مقام متوحش و حاضر به جبران مافات گردیده بود.

شاید تصور خواننده عزیز بیاید که مرحوم آقا میر جاسبی دنبال قیود و شخصیت ظاهري بود در صورتی که آن وجود 

نمود. در موقع حفر قنات به مخالفت شدید اهالی برخورد. حسودان و  نازنین به دست مبارك خود در وسقونقان قناتی حفر

کند آب آن دشمنان او براي اینکه از ابهت و مقام بلندش بکاهند شهرت دادند که چون او بهائی است قنات آب هم که می

 امالك ما را آلوده و از خیر و برکت خواهد انداخت.

که آن مرحوم داشت مخالفین را ساکت نمود و پس از اینکه از قنات مذکور آب  ناپذیريدر اثر قدرت و اراده و ایمان خلل

العاده خارج شد آن وقت براي اینکه به توده عوام و نادان بفهماند که بندگان جمال قدم منظور و مقصودي جز خدمت فوق

 از وسقونقان یجاسب نیالعابد نیز ریآقا م    
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Page | 
365 

خشکسالی اهالی وسقونقان را از  به خلق و رضاي حق ندارند قنات را به کلیه ساکنین ده بخشید. و همین قنات بود که در

شود. و همین امر سبب شده است که هنوز مرگ نجات داد زیرا در فصول مختلفه سال آب آن ثابت و کم و زیاد نمی

اي از اهالی معتقدند که هرکس دست و صورت خود را در قنات آقا میر بشوید و مراد و مطالب خود را از درگاه خداوند عده

 ت میشود.مسئلت نماید اجاب

آن مرحوم در زمان حفر قنات، کارگري از اهل وسقونقان داشته است به نام شیخ جعفر و نامبرده براي احباي جاسب شرح 

 نموده است.تصدیق خود را بدین طریق نقل می

نفس مرحوم مدتی بود که با آقا میر و محمد نوروزي از اهل وسقونقان مشغول حفر قنات بودم. بنده بنا به گفته عالم محل 

کردم بطوریکه هنگام صرف نهار در لب چشمه قریب المقدور از تماس با او اجتناب میدانستم. حتیآقا میر را سم می

کردم. آقا میر با گرفتم در مدت حفر قنات که قریب چندین ماه به طول انجامید از او پرهیز میسیصد قدم با او فاصله می

گفت از من پرهیز مکن من همان آقا میر چند سال پیش هستم منتهی وص او بود میزبان مهربانی و خلق نیکی که مخص

ام. اغلب اوقات از قعر چاه با من اند یافتهچندي است معبود و مقصود خود را که پدران ما براي درك زمان او زاریها کرده

ه صدا زد شیخ جعفر نگاه کن ببین این شد. نزدیک به خاتمه حفر آخرین چاه بود که یک روز از ته چامشغول مباحثه می

 اطراف کسی هست یا نه؟ بدون اینکه از مقصد او مطلع شوم اطراف چاه را مشاهده نموده جواب دادم خیر.

آن وقت گفت میدانی چه کن آن سنگهاي بزرگی که من از ته چاه فرستادم باال یکی را بردار و از آن باال به سر من بزن. 

اي و به بهشت میروي و من هم بنا به عقیده خودم بنا به عقیده خودت یک نفر کافر و مرتد را کشته در نتیجه این عمل تو

ام. از آن بیان اند شهید شدهدر سبیل قائم موعود و یگانه منجی عالم انسانی که تمام ادیان سلفه منتظر ظهورش بوده

ودم را به شریعت جمال اقدس ابهی اظهار نمودم و چنان منقلب شدم که همان شب به منزلش رفتم و ایمان و اقبال خ

 .گردید مؤمن ابهی اقدس جمال امر به بعداً هم دیگر کارگر ]1آقاي محمد نوروزي[

مود یک روز عده اي از اهالی وسقونقان در میان دشت دور من اجتماع نمودند و دهان به نمی اظهار نوروزي محمد آقاي

میر پس از وقوف از این بلوا خود را به آن جمع رسانیده زبان به نصیحت گشود و با  سب و لعن گشوده بودند. مرحوم آقا

اندام رشید و قوه بیان و برهان خویش چنان وقار و سکونی به خرج داد که همه شورشیان چوب و میل و کلنگ خود را 

 برداشته رفتند.

به تدریج مخالفین به منظور از بین بردن آن شخص  نمود.مرحوم آقا میر دقیقه اي از تبلیغ امراهللا به عمل غفلت نمی
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بزرگ بهترین وسیله که به دست آوردند این بود که انتشار دادند مرحوم آقا میر مخالف شریعت مقدسه اسالم است و 

هجري بود مخالفین موفق  1321اي از عوام را به دستیاري حکومت و علماي محل بر او شورانیدند و آنوقت که سال عده

شاه به مقام وزارت الدوله کاشانی که در عهد ناصرالدینند که نامبرده را به دستیاري میرزا مهدي خان پسر مرحوم امینشد

اش باال گرفته بود در خانه شیخ حسینعلی رسید و او را وزیر همایون گفتند و در زمان مظفرالدین شاه مقام و مرتبه

هی و مؤمنین شریعت اهللا بود به جرم بهائیت و حمایت از مظلومین و اش محل زجر و ستم بندگان الجاسبی که خانه

مخالفت با ظالمین چوب زدند و از طرفی بوسیله تفنگداران راه دوستارانش را سد نمودند و از حمایت آنان ممانعت کردند. 

دند و معلوم نشد که چگونه بعدها آن مرحوم را از طریق کاشان و از حدودي که طرفدارانش ندانند و نشناسند به طهران بر

سالگی  55آن نفس مقدس و بزرگوار را از بین بردند. معروف است که او را در حوض آب یخ در فصل زمستان در سن 

 گردد.شهید کردند. ذیالً یکی از الواحی که از کلک مطهر میثاق به افتخار آقا میر نازل گردیده درج می

 

 جاسب جناب آقا میر علیه بهاءاالبهی

 هواالبهی

اي آقاي میر امیر کشور فلک اثیر شخص خطیري است که الیوم حاکی عهد پیمانست و محامی از میثاق حضرت رحمن 

شمع پر نور انجمن استقامت است و سرو خرم آزاد بوستان موهبت. پس از خدا بخواه که در آن اطراف و اکناف به این 

عنوي مکلل شوي. غریب گذشته است و این عبد به تحریر به خدمت عظمی موفق گردي و به این تاج امیري عالم م

  تعجیل مشغولست در خط معذور بدارید والبهاء علیک

 ع ع                                                                                                           
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 سید جمال جمالی

 ایدر طهران  انیدر واقعه کشتار باب ایفوت او خبر ندارد که آ یاز چگونگ یکس رودیم نیدر طهران از ب یدر جوان شانیا

 کشته شده اند... گرید یجائ

 یجمال یعل دیس

 علی سید سنگ زدن با ،)هدایت سید و نظام سید( هایش عموزاده يتوطئه اثر بر نظام، سید پسر نصراللهی هادي سید 

 مهاجر و گروهی دیگر به اهللا حبیب و اکبر علی مشتی کند می مراجعت سربازي از رضا سید که وقتی. کشدمی را جمالی

او می گویند که سید هادي پدرت را کشته است و ما حاضر هستیم که بیاییم و در دادگاه شهادت بدهیم و او در پاسخ می 

شود بلکه مشکالت به مراتب براي احبا بیشتر ن زنده نمیگوید که با دادگاه رفتن و زندانی کردن سید هادي نه تنها پدر م

 خواهد شد و بهتر است که به خاطر منافع دیگر احبا این مورد را پیگیري نکنیم و به خدا واگذار کنیم...

 

 معصومه خانم همسر اول محمد علی ناصري 

 .شودمی کشته بلندي از سقوط علت به خانه در شودمی جلوگیري او رفتن عمومی حمام از اینکه از بعد ایشان 

 سید مسعود مسعودي

 روند.ایشان در راه جاسب و کاشان در محله نعل شکنون، در سرما در زمستان از بین می
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 نصراللهی الدین صدر سید

نمی گردد ولی دیگر کسی او را شوند و به همسرش می گوید که تا چند ساعت دیگر بر میایشان صبح از خانه خارج می

 بیند. احتمال اینکه او توسط عموزاده هاي متعصبش به شهادت رسیده باشد وجود دارد.

 

 وجدانی شکراهللا

شود، سید نظام در آن زمان کدخدا و میالدي توسط سید نظام به سربازي اعزام می 1940شکراهللا وجدانی در جوانی سال 

 سربازي به را هیچکدام که داشت پسر چهار خودش. بود  معاند امراهللا

 فرستادمی سربازي به و گرفته را بهایی جوانان عوض در ولی نفرستاد

 اصال و بفرستند نقاط بدترین به را آنها که کردمی نیز سفارش و

تاده که در ده زندگی اف کار از پیر مادر و پدر یک که نمیکرد اعتنائی

کنند و نیازمند حمایت و مراقبت تنها پسرشان هستند را باید از می

رفتن به خدمت معاف کند. از این رو شکراهللا و رضا جمالی براي 

شد. شکر اهللا وجدانی در آنجا محسوب میشود که در آن زمان جزء بدترین نقاط کشور خدمت به بهبهان فرستاده می

بخاطر گرمی هوا و بیماري ماالریا و دیگر امراض محلی و نبودن دوا و دکتر و دیر رسیدن به دکتر از بین میرود و فوت 

شود و نه هیچ وقت جسدي را تحویل خانواده دادند و نه اعالم کردند که می

هاي او گفته بودند که  جسد ایشان در کجا دفن شده است ولی هم دوره اي

  ایشان در حاجی آباد و بین راه بهبهان و اهواز دفن شده اند.

وقت فوت فرزندش را باور نداشت و تا آخر  چیه زیخانم مادر شکراهللا ن هیحاج

 هیحاج 1970سال بعد هم  در سال  یس یعمر منتظر بازگشت او بود. حت

 یرضا جمال دی، س یشکر هللا وجدان   

 خانم (ننھ آغا) و نوه او پوران خانم ھیحاج  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1165149_orig.jpg
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که  یوقت ایو  شودیدر باز م کدفعهی یهر روز منتظر پسرم هستم و وقتکرد که  یم فیپدرم تعر يخانم مادر شکراهللا برا

 که پسرم برگشته است. کنمیفکر م شنومیم ییصدا وام و سر  دهیخواب

و همه وقت تا  شهیکرد و هم دایاختالل حواس پ ادیپسر از غم و غصه ز یدر اثر فوت ناگهان شانیپدر ا یاهللا وجدان فضل

 رفت. ایاز دن نکهیآخر عمر اسم او ورد زبانش بود تا ا

 پدر، من مانده در بند يفرزند                                         تو آزاد يرو دهیند یرفت پدر

 بپاشم تیبر سر و رو یتو باشم                                          گالب شیآخر نشد پ دم

 تو ياری میایتو                                                نشد ممکن ب يماریوقع بم غایدر

 نام من بود تیناله ها انیدردت، هم به جان و هم به تن بود                             م تو

 دیبناگه بچه ات از در درآ                                     دیکه شا يدادیجان نم دمیشن

 پشت در مات يمانده بود دمیمالقات                                          شن يآمده بود دمیشن

 و آهت ندادند هیراهت ندادند                                         جواب گر يآمد دمیشن

 )يخرسند ي(هاد زانیگر دادشیب و ایدن نیاز                                          زانیاشکر یبازگشت دمیشن

 

  نصراللهی، همسر سید عباس نصراللهییداهللا آقا مادر صدرالدین عروس سیده نساء

شود که ایشان از طبقه دوم سقوط کرده و فوت شده اند. علت سقوط او مشخص نیست که در ابتداي صبح مشخص می

 عمدي بوده است یا خیر.

آمد این دو برادر به ماشااهللا و اسد اهللا نصراللهی بود که هر وقت تضعیقاتی علیه احبا بوجود میمنزل ایشان دیوار به دیوار 

 و قصابی  کردند. ماشاهللانحوي مسبب و محرك آن مشکالت بودند. این دو برادر معموال براي تجارت، مرتب به قم سفر می

 هوس شدندمی البال فارغ کمی و آمدند بعد از اینکه به کارهاي خود رسیده ه میک قم به. داشت بافی قالی اسداهللا

 ما براي بهاییان که کردندمی بهانه نداشتند دیدن براي اي بهانه چون و ببینند را معروف مرجع فالن و بروند که کردندمی

ه باید چه بکنیم و وقتی در نزد آیت اهللا ک بگیریم راهنمایی و ببینیم را اهللا آیت خواهیممی و کنندمی ایجاد مشکل

گرفتند و بافتند و دستورات الزم براي اذیت احبا را میرفتند آنچه دروغ و تهمت و افترا الیق خودشان بود به هم میمی
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 کردند.شدند و در ده پیاده میروانه ده می

. دو برادر در تبلیغات ضد بهایی رابطه خیلی مربوطی با من داشتند این که نویسدمی خود خاطرات در منتظري آیت اهللا

حتی در یک تابستان موقع درو از تمام اهالی کروگان جاسب خواستند که داس و دستغاله و کار را به کنار گذاشته و همه 

ا از آیت اهللا بروجردي بگیرند وقتی به منزل آیت اهللا بروجردي میروند موفق به راهی قم شوند و حکم قتل بهاییان ر

گوید بروید با هم بسازید همگی با هم قوم و خویش خطاب به آنها می بروجردي اهللا آیت  و شوند گرفتن حکم نمی

 هستید...

 بهاییان قتل حکم گرفتن براي اهالی که زمانی شمسی 1327 سال در که میکرد نقل حسینی آقا سید در این خصوص

آمده و کی از این گروه میی روز هر و میکرده کار آنجا در حلوایی دکان در ایشان میرفتند قم در  بروجردي اهللا آیت حضور

 گفته که دیگر امروز حکم قتل شما ها(بهاییان) را از آیت اهللا بروجردي خواهیم گرفت.به او می

هر چند آیت اهللا بروجردي حکم قتل نداد ولی باعث و بانی بیکار شدن جناب علی محمد رفرف گردید. و بعد از چند 

اخت و در زمان فلسفی هر گونه آزار و اذیتی را بر بهاییان روا داشتند که البته اند راه را  فلسفی موضوع شاه توافق با سال 

که در وسقونقان همه کفن پوش به خانه مسیب نوروزي رفتند و او را تهدید شامل حال بهاییان جاسب نیز گردید بنحوي 

کند و به کروگان فرار کرده و سپس به طهران کنند ولی برادرش (سلطانعلی نوروزي) تبري نمیکرد و مجبور به تبري می

 شود.رفته و در قاسم آباد خشکه مستقر می

لی بعد اتوبوسی کرایه کرده که از طهران عده اي بیایند و همه را بکشند و اما جاسبی ها همچنان بیکار ننشسته و چند سا

براي این منظور این افراد بجاي اینکه از جاده اصلی ازنا بیایند از بیراهه و از راه نعل شکنان به سمت ده میآیند تا احتمال 

ه قتل عام بهاییان بوده به راحتی دیده شدن توسط اهالی و خبر رساندن کمتر گردد و آنها بتوانند به مقصود خود ک

شوند و یک نفر شود، عده اي زخمی میبرسند. که از قضاي روزگار آن اتوبوس با شاخ درختی برخورد میکند و واژگون می

شود. به نام اصغر بهزاد پسر خانم سلطان خواهر سیف اهللا صادقی که سرکرده این گروه شرور بود در این تصادف کشته می

ازماندگان علت تصادف و واژگونی اتوبوس را اینگونه تعریف کردند که وقتی ما می آمدیم اصغر بهزاد سر خود را برخی از ب

شود براي اینکه شاخه به سرش نخورد فریاد میزند از پنجره به بیرون برده بود و وقتی اتوبوس به شاخه درخت نزدیک می

به سمت دیگر هدایت میکند که در همین بین تعادل از دست راننده  که شاخه اي در سر راه است و راننده نیز اتوبوس را

https://www.30yaroon.com/safar-montazeri.html
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خارج شده و اتوبوس واژگون میگردد. وقتی این خبر به ده میرسد یادم هست که کلیه اهالی به سمت محل حادثه 

در پشت  میدویدند که حدوداً چند کیلومتري با ده فاصله داشته و به کمک زخمی ها شتافتند و جسد اصغر بهزاد را نیز

 وانتی گذاشته و پتویی به روي آن انداخته و به سمت ده آوردند.

خواندم که ها را میسنگ نوشته از بعضی و شمسی روزي هنگام قدم زدن از قبرستان مسلمانان رد میشدم  1342در سال 

ز مقداري از آن را از آن میان یکی سنگ قبر همین اصغر بهزاد بود که چند بیت شعر روي آن نوشته شده بود و هنو

 بخاطر دارم.

 آمد بر قبر آن از ناله یک                    روزي ز سر قبر جوانی بگذشتم

 نرسیدم مقصد به و مُردم و بودم جوان که گفتا         گفتم که جوان ناله ات از بهر چه باشد؟

 هاي مظلوم و بیگناه...گویا مقصد ایشان چیزي نبوده جز کشتن بهایی
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 برادران عبودیت(جنابان استاد اسمعیل و استاد ابراهیم)
 بر گرفته از فصل سوم کتاب تاریخ امر بهایی در شهر قم نوشته دکتر نصرت اهللا محمد حسینی

اي که بر اثر انفاس طیّبه برادران ندّاف و تالش مداوم از جمله نفوس مبارکه

اند. برادران عبودیت جنابان استاد احبّاي قم و جاسب به شرف ایمان فائز گشته

اند. پدر استاد اسمعیل و استاد ابراهیم محمّد اسمعیل و استاد محمّد ابراهیم قمی

د به قم رفت و در آنجا توطّن نموده به حاج عبداهللا مسگر یزدي بود که از یز

شمسی و استاد ابراهیم در سال  1237کسب پرداخت. استاد اسمعیل در سال 

 دیانت به محکمی ایمان برادر دو هر شمسی در شهر قم تولّد یافتند. 1252

 تعصّب و مخالف بهائیان خصوصاً دیگر ادیان اهل به نسبت و داشتند اسالم

د. برادران عبودیّت در آخر ایّام جمال ابهی و نخستین داشتنمی ابراز شدیدي

سالهاي وصایت حضرت عبدالبهاء با برادران ندّاف معاشرت یافتند و پس از اطّالع 

از عقاید آنان مصمّم گردیدند که آن دو را مقتول نمایند، ثواب برند و بهشت 

نمایند. را نصیب خود نمایند. لذا در پی فرصت بودند تا طرح خویش را عمل 

نمودند بیشتر شیفته مظلومیّت امّا هر چه با برادران ندّاف بیشتر مؤانست می

نظیر شدند. سرانجام جاذبه خلوص و صفاء ایمان بیو اخالق ملکوتی آنان می

 برادران توصیه با که( برادران ندّاف و تالش جناب میرزا رضا قلی جاسبی

دران عبودیت را منقلب نمود و برا) بود شده مأنوس اسمعیل استاد با ندّاف

  نور ایمان در قلوبشان درخشد.

استاد اسمعیل که قدّي بلند و هیکلی تنومند داشت و مردم محلّات مختلف 

بردند و در ضمن به خاطر تمسّک عمیقش به اسالم قم از او حساب می

در شھر قم نوشتھ دکتر  ییامر بھا خیکتاب تار   
 ینینصرت هللا محمد حس
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ایمانش در شهر شایع گشت. علماء فتواي شناخت. به سرعت خبر برایش احترام خاصّ قائل بودند دیگر سر از پاي نمی

ضرب و قتل دادند و اراذل و اوباش جرأت یافته بر وي بتاختند و او را اسیر کرده بر خر کوچکی نشانده با کاله دلقکان در 

 زدند. استادانداختند و گروهی در کنارش نقاره میهر کوي، گذر دادند. مردم نادان و متعصّب به وي آب دهان و سنگ می

 . فرموداسمعیل در عوالم دیگر بود و در دل خویش براي هدایت آن مردم گمراه دعا می

فرسا نمود. زیرا این نمود آن روز در نهایت مظلومیّت تحمّل بالیاي طاقتمردي که حتّی نامش در دل مردم ایجاد رعب می

ادبی کردند او مردم متعصّب بیشتر ستم و بیارزید. هر چه بالیا در ره عشق بهاء بود. گوئی دنیا در نظرش پشیزي نمی

فرمودند. سرکار بهیّه خانم دختر بلند اختر جناب بیشتر مالیمت و ادب نمود. حاضر به جانبازي بود و آرزوي شهادت می

 فرمود که آن روز مردم شهر قم به واقع خباثت خویش را هویدا نمودند. زحمتی نبود کهآقا محمّد حسین ندّاف تعریف می

اعتناء به . استاد اسمعیل بی"اسمعیل درازه بره بیرون از دروازه"زدند بر آن عاشق جانسوز وارد نساختند. گروهی فریاد می

فرمود. کرد و در دل چون حضرت مسیح براي آنان طلب آمرزش میقیل و قال مردم چون قهرمان پیروزي بدانان نگاه می

ه وي ارادت فراوان داشتند او را از چنگال اوباش و ستمگران رها ساخته به سرانجام تنی چند از جوانمردان شهر که ب

 ها تحت درمان بود تا بهبود یافت.اش رساندند . استاد اسمعیل هفتهخانه

استاد ابراهیم عبودیّت نیز پس از ایمان مورد زجر و عذاب مردم متعصّب و شریر قرار گرفت. مادر برادران عبودیّت پس از 

گوید اینان سبب ننگ من و دو برادر را صادر نمایند. میکند که فتواي قتل رود و التماس میادران نزد علماء میایمان بر

ام و آرزو دارم هرچه زودتر مقتول گردند. اگر چه برادران عبودیّت گوید من شیرم را بدانان حرام کردهاند. میخاندان من

کردند. معروف است نمودند ولیکن همواره از احبّاي مظلوم قم دفاع میتحمّل میتحت ستم بودند و هر بالئی را در راه امر 

کنم ولیکن اگر نفسی به احبّاء ستم کند و یا به مقدّسات امر فرموده هر ستمی را به خود تحمّل میکه استاد اسمعیل می

یافتند که او را دستگیر ا با هجوم عامّ توفیق میکنم. این بود که افراد از او واهمه داشتند و تنهتوهین نماید او را تنبیه می

و مضروب نمایند. چنانکه چند بار رخ داد و ما به یکی از آن حوادث قبالً اشاره کردیم. برادران عبودیّت چند سال پس از 

استاد ابراهیم نمایند. شوند. در راه با نجّاري و کارهاي دیگر امرار معاش میتصدیق امر مبارك پیاده عازم ارض اقدس می

نماید. ولیکن استاد گردد. لذا به قم مراجعت میشود و قدرت ادامه سفر از او سلب میبرادر کوچکتر در راه بیمار می

رسد. مدّت شش ماه در جوار حضرت دهد و پس از شش ماه به ارض اقدس میاسمعیل با هر زحمتی بوده سفر را ادامه می

نموده است. جناب گردد. رائحه معطّره خاطرات این تشرّف همواره مشام جانش را معنبر میعبدالبهاء از فوز لقاء مرزوق می
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 هاشم فردوسی در تاریخچه شرح احوال خاندان عبودیّت در خصوص ایّام تشرّف جناب استاد اسمعیل چنین نوشته است:

... روزي به جناب آقا محمدحسن خادم نهایت مورد عنایت و الطاف مرکز میثاق شش ماه به فوز لقاء مشرّف بود و بی "

آوري که چه وقت باید بروند. اگر روزي براي من خبر مرخّصی اي و هر روز خبر میگوید تو عزرائیل شدهمسافرخانه می

کنم. اگر روزي به شما کنم و اگر باالي کوه باشیم تو را به پائین پرت میبیاوري اگر لب دریا باشم تو را در دریا غرق می

مر فرمودند که به من خبر مرخّصی بدهی بگو قربان خودتان به ایشان بفرمائید. جناب آقا محمّد حسن جریان را به حضور ا

فرمایند بسیار خوب به او کاري نداشته باشید. چند روز بعد حضرت عبدالبهاء ایشان را تنها به کند. میمبارك عرض می

آباد نامه فرمایند استاد اسمعیل امروز از عشقعنایت و رضایت از ایشان میفرمایند. پس از اظهار بیت مبارك احضار می

شتافت و با آباد میداشت و به عشقاند. اي کاش این عبد وقت میداشتم اجازه شروع ساختمان مشرق االذکار را خواسته

ل از جا برخاسته تعظیم کرد. استاد اسمعیکشید و در ساختمان این مشروع عظیم شرکت میدوش خود سنگ و خاك می

کند قربان حاضرم به جاي حضرت سرکار آقا این خدمت را انجام دهم. فرمودند مشروط به اینکه کند و عرض میمی

فرمایند بسیار خوب فردا صبح حرکت نمائید. این بالنیّابه از طرف عبدالبهاء بروي. فوراً لوحی به افتخار ایشان نازل و می

ام. امّا با شرحی که ایادي امراهللا جناب ابوالقاسم فیضی درباره ایشان در کتاب ات از ایشان شنیدهشرح را این عبد به کرّ

تر و موثّق تر است. اند مختصر فرقی دارد که یقین است آنچه به قلم ایشان ثبت شده صحیحداستان دوستان مرقوم فرموده

" 

فرمایند به نیابت از طرف حضرتشان افتخار ت که در آن امر میلوح مبارك حضرت عبدالبهاء به اعزاز جناب اسمعیل عبودیّ

 آباد داشته باشد چنین است:خاك کشی براي بناي مشرق االذکار عشق

هواهللا اي بنده بهاء الحمدهللا به صبح هدي حضرت نقطه اولی ربّی االعلی روحی له الفداء مؤمن و موقن شدي و به  "

ی الحبّائه الفداء مقبل گشتی و بر میثاق الهی و پیمان رحمانی ثابت و راسخ شمس حقیقت اسم اعظم جمال ابهی روح

پایان پیمودي و به آستان حضرت رحمن مشرّف گشتی و جبین بر آن خاك مشکین سودي و به ماندي. تا آنکه بیابان بی

آباد بشتاب و یاران الهی را شقآمال مقرّبین مؤیّد و موفّق گشتی. حال نیز در نهایت انقطاع و به شعله نار انجذاب به ع

تحیّت مشتاقانه عبدالبهاء برسان و روي هر یک را ببوس و شدّت حبّ این عبد را به جمیع بیان نما و بالنیّابه از عبدالبهاء 

در بناي مشرق االذکار خاك بکش و گل بردار و سنگ ببر تا انجذاب آن خدمت سبب روح و ریحان مرکز عبودیّت گردد. 

االذکار اوّل تأسیس پروردگار واضح و آشکار است. لهذا این عبد امیدوار است که اخیار و ابرار هر یک جانفشانی آن مشرق 
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نمایند و فرح و شادمانی کنند و خاك کشی را کامرانی شمرند. تا این بنیان رحمن بلند گردد و آئین یزدانی منتشر شود و 

ین امر عظیم قیام نمایند. اگر عبدالبهاء مسجون نبود و موانع در میان نه در جمیع اطراف و اکناف نیز به کمال همّت بر ا

شد. حال نهایت مسرور و شادمان میکرد و بیشتافت و در بناي مشرق االذکار حمل تراب میآباد میالبتّه بنفسه به عشق

ان نمایان گردد و احبّاء به ذکر جمال ابهی یاران باید به این نیّت قیام نمایند و نعم البدل گردند تا به مدتی قلیله این بنی

مشغول شوند و آهنگ مشرق االذکار در سحرگاه به مالءاعلی رسد و گلبانگ بلبالن الهی اهل ملکوت ابهی را به وجد و 

طرب آرد. دلها خوش شود و جانها بشارت یابد و قلبها روشن گردد. اینست آمال مخلصین و این است منتهی آرزوي 

 "علیک التّحیّۀ و الثناء. ع ع مقرّبین و 

 میالدي) 1902هجري قمري ( 1320آباد در سال باید توجّه داشت که بناي رسمی مشرق االذکار عشق

آغاز گشته لذا استاد اسمعیل  KRUPATKINبا حضور فرماندار کلّ ترکستان و نماینده تزار روس ژنرال کروپاتکین 

ار افتخار خاك کشی داشته است. در یکی از روزهاي خدمت هنگامی که ناوه سالها بعد در کار تکمیل بناي مشرق االذک

اند. این عکس را به حضور مبارك حضرت عبدالبهاء تقدیم رفته از او عکس گرفتهگِل را بر دوش داشته و از نردبام باال می

شرح  "استاد اسمعیل عبودیّت"نموده است. ایادي امراهللا جناب ابوالقاسم فیضی در کتاب داستان دوستان تحت عنوان 

 آوریم:جاذب و جالبی از حوادث زندگی این مرد جلیل نوشته است که بخشهائی از آن را در اینجا می

این سرگذشت پیلی است مست، عاشقی است خداپرست و وارسته ایست از هرچه هست. بسیاري از دوستان حضرت  "

گردید. پیرمردي با موهاي سفید محافل و مجالس عظیمه برپا می رحمن یاد دارند ایامی را که در حظیرةالقدس طهران

دید گاهی از خود شد و چون آن مجمع نورانی را میقدي افراشته، جبینی گشاده و لبانی دائماً چون غنچه خندان وارد می

جمال قدم از گوشه  کرد که امرشد. هرگز تصور نمیگشت و عصاي دست را بر باال برده مشغول رقص و آواز میخود میبی

کرد زندانهاي مظلم بیرون آمده و آنقدر جمعیت در محفلی حاضر گردند. آن همه سرور روحانی و نشاط قلبی را باور نمی

بیند بیدار شود. بلی او در شهر قم به شرف ایمان فائز گردید و با دو سه تن از داد که اگر خواب میلذا خود را تکان می

هم گذارده خیال داشتند ضیافتی برپا دارند. آب نبات و چاي و زغال خریدند و سماور را آتش دوستان سه شاهی روي 

کردند ولی دشمنان دیرین امان ندادند که سماور به جوش آید و با جوش و خروش فراوانی آن مجلس را برهم زدند و 

یّت نامید به زندان انداختند. دژخیم دیو استاد اسمعیل را که پس از ایمان اقتدا به موالي مهربان نموده خود را عبود

سیرت از آنانی بود که در عالم جهالت و جوانی با استاد اسمعیل سابقه حساب و کتابی داشت و حال تازه ایمان جوان را 
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از دیوار بلند و متین بود به کُند  انگاشت. اوّل آن مرد رشید را که چون پایههاي قهر و غضب خویش میتسلیم پنجه

داخت. یک پا را در طرفی و پاي دیگر را به مسافت بعیدي در طرف دیگر بسته و سر را خم نموده بر روي کُند با زنجیر ان

شد ولی در برابر آن نامرد تسلیم نشده فرمود در آن حال تمام استخوانهاي من داشت خرد میمقیّد نمود. جناب استاد می

اي که ایمان چوب بر پشت آن پیل زورمند زدن آغاز کرد. هر ضربهزندانبان بیبه وي گفتم من زیاد اسیر تو نخواهم ماند. 

آورد توقع داشت استاد اسمعیل ناله و استرحام کند. ولی یا عبدالبهاء یا عبدالبهاء گویان ضربات را یکی پس از فرود می

ت. در آن ایام حضرت آقا سیّد انگاشگفت ابداً باکی نداشت و دردي نمیدیگري تحمل فرموده همانطور که خودش می

العاده در حفظ و حراست یاران در اکناف ایران به دل و جان نصراهللا باقراف از عائله مقدّسه خمسی با جرأت و حمیّت فوق

کوشید و با حمیّت این وجود عزیز و مکرّم و مراجعه وي به رجال و ادارات حکومتی حکم آزادي استاد اسمعیل رسید و می

افکند. حال دیگر کی آید و به در و دیوار پرتو میخارج گردید. چون نوري بود که از ظلمت زندان بیرون میاز زندان 

دانست چیست و نه خوف و هراس را در دل وي راهی بود. او را از جوهري توانست جلوي او را بگیرد. نه حکمت میمی

باکانه به تبلیغ پرداخت و بار دیگر او را نزد پرداختند. لذا بیساخته بودند که از آن جواهر وجود شهداء و قهرمانان را می

ها شد. استاد هاي انار آوردند. فراش مشغول کندن تیغحاکمی ستمگر بردند. امر شد پاهاي او را به فلک ببندند. ترکه

پاي خود کوفتم و گفتم هاي انار را برداشتم بهاي از آن ترکهپاچه شلوار را باال زدم، دسته"اسمعیل به قول خودش: 

آمر و مأمور این رأي را صواب گرفته  "حضرت حاکم امر بفرمایند با تیغ بزنند که خون بیاید، چوب تنها که ثوابی ندارد.

آیند لذا او را اخراج بلد نمودند. دست در دست برادر واالگهر خود اش بر نمیآنقدر که توانستند وي را زدند. دیدند از عهده

 – 62(صفحات  "اهیم گذارده هر دو از آن شهر بیرون آمدند و به محض خروج عزم دیار حضرت دوست نمودند.استاد ابر

59( 

 بلد آن در اقامت و بغداد به اخیر شخص سفر و اسمعیل استاد جدائی و ابراهیم استاد بیماري شرح از پس فیضی جناب

 :گیرد می چنین را اقدس ارض سفر دنباله

ده رفت. پیا روز و شب انتهیبی بیابان آن در. داد ادامه محبوب حضرت کوه سوي به را خویش سفر دوّم مرحله...  "

دید با خود ها که ماه را میهاي آسمان. شبصحبتش ستارههاي سوزان و عطش فراوان و شب نیز هممؤانسش ریگ

اخترها را شمرد که کی صبح وصال  گردم. هر شبگفت اي ماه بلند که آسمان خانه تُست کی به دیدارت نائل میمی
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نمود. طیّ کشید. راه را دورتر و دیدار را دیرتر میرفتم بیابان هم خود را میفرمود تو گوئی که هرچه میبدمد ولی می

رساندند ها به کسی آزار مینمود. ولی اینحدوحصر میآورد. گرما بود. سختی و مشقت بیطریق بسی ناگوار بود. عطش می

ش عشقی در گوشه دل روشن نداشته باشد نه این پیل مست و این شوریده دلداده را که ریگ و هامون و که آت

گشت و به سوي بوستانی که جایگاه آن سرو نمود. او در پی سرو خرامان خود میهایش در زیر پایش پرنیان میدرشتی

وي آسمان محبتش همه بارها را به نهایت سرور و جست و به سشتافت. او ماه آسمان ایمان خود را میخوش خرام بود می

کشید. با این عشق و عطش بود که به بیروت رسید. مستقیم به سوي حضرت آقا محمد مصطفی بغدادي رفت هیجان می

و نیّت خود را باز گفت. بر حسب امر و اشاره مرکز میثاق جناب بغدادي فرمودند اجازه تشرف داري. در این موقع استاد 

ت نگاهی به دریا کرده پرسیدم حضرت عبدالبهاء کدام سمت این دریا تشریف دارند. جناب بغدادي که از عشق و گفمی

فرمایند در آن سوي. استاد اسمعیل که فقط در فکر خبر بودند با انگشت آفاق بعیده دریا را نشان داده میحرارت وي بی

که قبا از تن درآورده خود را به دریا افکند و شنا کنان بدان خبر بود مشغول شد محبوب و از همه چیز حتی اجازه بی

 شوند که با چه شوریده حالی طرفند.ساحل بعید خود را برساند. در این موقع حضرت آقا محمد مصطفی ملتفت می

ایشان را امر به دانست که آن محبوب الهی از این دلدادگان در تمام اطراف جهان زیاد دارد لذا از در اندرز درآمده زیرا می

فهمانند که تا اجازه نداشته باشد حرکت بدان سوي جسارت و فرمایند و نیز با نهایت مالطفت و آرامی میاصطبار می

مخالفت رضاي مرکز عهد و پیمان امر حضرت رحمن است. اتفاقاً در همان موقع جناب آقا محمد مصطفی مشغول نگاشتن 

گوید آخر اي را بنویس زود جواب خواهد آمد. استاد اسمعیل میید تو هم عریضهگواي حضور مبارك بودند و میعریضه

دهم مرا محروم مفرما. نوا این بود. ترا به جان آقا محمد مصطفی قسمت میکاغذت از قول من بنویس عریضه عاشق بی

طمینان شروع فرمود و در راه چیزي نگذشت جواب رسید مسافر بیاید مأذون است ... سومین مرحله را با پاي استقامت و ا

 خواند:رقصید و میکرد و میبا خود زمزمه می

   عکاس محبوبم فهمیدم من آخرش                                     کو بکو میگردیم از پی عبّاس

اش عالمی تغزل و قصائد مدح و ثنا در این بیت که به صورت ظاهر از حلیه سخن خالی است مندمج است. هر کلمه

گردد و روائح طیّبه و ایست که به خانه حضرت دوست باز میآورد و هر مصراعی روزنهآسمان اراضی مقدّسه را در نظر می

بخشد. با چشم دل و جان بایستی در این قلب و روان انسان می عطرهاي مهر و محبّت الهی و شور و انجذاب رحمانی به

گونه تغنیّات نگریست تا در عمق آن روحی دیگر زیارت کرد و چون مشتاقان بدین ترانه باید گوش داد تا دریاهاي خلوص 
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ل گردید. او را به اطاقی را با آهنگهاي بدیعه در آن موّاج یافت. سفر به پایان رسید. به عکا ورود نمود و به بیت مبارك داخ

اي به سر چشمه گواراي وصل بردند که منتظر بنشیند. عاشق به بارگاه معشوق بار یافت و حبیب به محبوب رسید. تشنه

فرمایید که فی الحین خود را در چشمه حیات انداخت. به وي گفتند اینجا بنشین حضرت نزدیک شد ولی تصوّر می

اي که منتظر حضرت محبوب عالمیان آیند. در این چند ثانیهف دارند و از این در اآلن میعبدالبهاء در اطاق مجاور تشری

ها در عالم جوانی و جاهلی نزاع کرده و با تیشه نجّاري بود جمیع حوادث حیات به خاطرش آمد. دید که با یکی از لوطی

لخی با دو دست گرفته از اطاق به وسط باغچه خود بر شانه او کوفته است ... دید خواهر خود را در حین خشم و اوقات ت

ها به نظرش آمد با خود گفت تو بیرون چه انداخته، دید از دیوار بلندي باال شده که حریف خود را خاك نماید. وقتی این

اي که اکنون آرزوي ورود بدین بارگاه داري. همانجا و همان حین تصمیم گرفت بدون آنکه چشمش به جمال دوست کرده

افتد همان راه آمده را باز گرفته به سوي مسکن و مأواي خود برگردد. ناگهان دري باز شد و خود را در آغوش گرم پر بی

دانست. همینقدر یادش بود که مدّتی سر بر روي قلب اطهر محبتی یافت. دیگر چیزي نفهمید و چه به سرش آمد نمی

فرمود دو بار افتخار کرد ... میچه هیجانی از جزئیات ایام تشرف بحث میدانید که این مرد عزیز با گذارده بود ... دیگر نمی

حمل صندوق حضرت رب اعلی را داشتم. اوّل وقتی که حامل جسد وارد قم شد صندوق را بر دوش من گذارد که به خانه 

اشت که آن صندوق عرش ببرم و چند روز بعد مجدّد همان صندوق را به من داد که از خانه بیرون آورم و بعدها مرقوم د

مبارك حضرت باب بود ... در ایّام تشرّف او ساختمان مقام مقدّس اعلی به پایان رسیده بود و مرکز عهد و پیمان الهی اراده 

کردند در فرمودند که صندوق مبارك را که بیش از نیم قرن از منزل به منزل، مسجد به مسجد و مدینه به مدینه نقل می

ستقرار ابدي بخشند. هشت نفر از یاران حامل عرش ربّ اعلی از عکّا به حیفا شدند و استاد اسمعیل را مقام اصلی خود ا

گفت وقتی کار تمام شد حضرت عبدالبهاء به رود. میاین فخر و منقبت ابدي است که یکی از آن هشت نفر به شمار می

ها از ذوق ها گل کاشتیم. شبس مقیم باشیم. در باغچهعکّا مراجعت فرموده امر کردند ما هشت نفر در نزدیکی مقام مقدّ 

داد که ناقضین دستبردي به مقام اعلی نزنند و چنان هیبت و اهللا خادم نجف آبادي کشیک میخواب نداشتیم. آقا رحمت

 گریستیم.خواندیم و میگفتیم، میصالبتی داشت که احدي جرأت تقرّب و جسارت نداشت. از شدّت سرور و بهجت می

سترد این نکته خیلی مهمّ است که بدانید البتّه مالحظه ساله را میگریستنی که هر قطره اشک زنگ غمهاي پنجاه

اید که اکثر الواح نام گیرنده لوح در باال مرقوم است. یعنی کسی که لوح به افتخارش نازل شده نامش در گوشه باال فرموده
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کنید که نُه اسم در باال رقم رفته و نُهمی نام مبارك حضرت عبدالبهاء است. یشد. حال لوحی را زیارت ممعموالً نوشته می

چرا چنین شده علّتش این است که در همان شبی که گفتم ما را چنان نشئه و سروري بود که: جوش بر می برداشت از 

نیامد. هر کس هر چه بلد جا سقف این میخانه را. آنقدر صفرائی عشق گشتیم که آنچه از خمخانه آوردند شکستی حاصل 

بود از اشعار و الواح و مناجات تالوت نمود. شب از نیمه گذشت که تمام عواطف احساسات و امیال خود را بر روي ورقی از 

کاغذ نوشته حضور حضرت عبدالبهاء عریضه کردیم و وقتی امضاء نمودیم دیدیم هشت امضاء است. یکی از دوستان گفت 

که در همه جا با مائی. دو یا سه نفر در همان موقع پیاده راه عکّا را گرفته آمدیم دم صبح به عکّا بنویسید و نُهمی خودت 

فرمودند و چون از دور ما رسیدیم. هیکل میثاق از وثاق بدر آمده در مهتابی بیت مبارك با تجلی و جالل عجیبی مشی می

ها سئوال کردند گُل کاشتید؟ مرحبا گفتند و از باغچه را دیدند با دست اشاره و احضار فرمودند. همینکه وارد شدیم

شمار فرمودند کاش ما را هم جزء خودتان حساب ها مرتّب است منظّم است؟ ... بعد از کمی مکث و اظهار عنایت بیباغچه

ردیم و فی الحین تر از جان و روان نامه را از جیب در آورده دو دستی تقدیم ککردید. به مجرّد استماع این بیان شیرینمی

 دو لوح امنع اقدس ذیل نازل گردید.

 هواهللا

 سواد این ورقه به هریک از آن اشخاص داده شود و اصلش در حظیرةالقدس محفوظ بماند.

 هواهللا

ربّ و محبوبی لک الحمد علی ما اولیت و لک الشّکر علی ما اعطیت. تؤتی من تشاء و تؤیّد من تشاء و توفق من تشاء علی 

. بیدك االمور کلّها و فی قبضتک زمام االشیاء. تشرف من تشاء و تحرم من تشاء بیدك الخیر و شأنک الجود انک ما تشاء

   ع عانت الوهاب المعطی الکریم الرحیم... 

 

 هواهللا

ه به فیض اعظم موفّق و به الطاف جمال قدم روحی الحبّائه الفداء مؤیّد شدید و با نهایت ک را خدا حمد خوشبختان اي

عجز و نیاز و در کمال تضرّع و ابتهال به حظیرةالقدس شتافتید و در آن مقام مقدس به دست هدیه مطاف مالءاعلی تربت 

دلش با شما بود. پس چون به فیض باغبانی در  نوراء بقعه مبارکه گلهاي معطّره کاشتید و عبدالبهاء نیز روحش و جان و
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آن گلشن روحانی فائز گشتید، باید شب و روز عنایت شکرانیّت به درگاه حضرت احدیّت تقدیم نمائید و اعظم از این آنکه 

 ع ع                                                          اي از جائی به چنان جائی شدید.حامل چنین هدیه

ریختند و به هر ... شبی در بیت مبارك ضیافتی برپا بود. حضرت عبدالبهاء دم در اطاق ایستاده آب روي دست مهمانان می

فرمودند که دستها را خشک کرده جاي خود جالس شوند. نوبت به من که رسید محو جمال اي عنایت مییک حوله

م و با گوشه قبایم دستهایم را خشک کرده سر میز نشستم. حضرت دوست شدم. حوله را گرفته بوسیدم و در بغل گذاشت

کشیدند و فرمودند و براي هر یک غذا میرفتند، بیانات شیرینی میهیکل مبارك را عادت بر این بود که دور میز راه می

مملوّ از اکل و ها فرمودند بخورید اینها ربطی به روحانیّت ندارد و این میهمانیگاهی هم دست بر پشت مهمانان زده می

رفت و کرد از جمله دور میشد. آقا محمّد حسن خادم که همشري خودم بود او نیز کمک میشرب روحانی و جسمانی می

گفت حوله را بدهید. کرد. خیلی آهسته به هر یک میهائی که هیکل اطهر به دست مبارك داده بودند جمع میحوله

اي. گفت نه. گفتم خوب برو هر کس داده من گفت حوله را بده گفتم مگر تو دادهها را دادند. وقتی به دیگران همه حوله

بیاید بگیرد. دید با بد آدمی طرف است دیگر هیچ نگفت و رفت. استاد در حینی که این را گفت حوله را از جیب بغل 

آمد و بیاناتی حانی به دور میدرآورده بر دو دیده گذارده و بوسید و دوباره به سر جایش گذاشت. بعد از شام مائده رو

شنیدیم. شبی بعد از استماع بیانات رشیقه عالیه استاد اسمعیل را فرصتی بدست تر از قند مکرّر از لسان اطهر میشیرین

آمد تا خواهش دل را بیان دارد. عرض کرد قربان سه آرزو دارم. فرمودند بگو. اوّل آنکه وقتی به شرف ایمان فائز شدم 

 –خیلی اذیّت کرد. به طوري که روزي در خیابان مرا ناسزاي فراوان گفت و به سینه خود کوفت و فریاد زد  مادرم مرا

 خیلی آنکه دوّم. اندفرموده عطاء مبارك جمال است نعمتی این فرمودند. شود آمرزیده دارم آرزو. کردم حرام تو به را شیرم

شدند که در این دوره دانستند شهید نمیمقام تبلیغ را در این ایّام می و قدر شهداء اگر فرمودند. شوم شهید خواهدمی دلم

باشند و در این میدان جوالن دهند. سوّم زبان و معلومات تبلیغ ندارم عنایت فرمایند. در جواب فرمودند برو به اطراف و 

 شرح حال خودت را بگو همین حکم تبلیغ را دارد ... .

بوسیدم که جاي چوب شدم. پاي او را میاستاد اسمعیل عبودیّت مشرّف می آمدم حضورهر سفر که طهران می

گذاشت. از اندازه به همه اینها احترام میهاي او بود ... در بین ناشرین نفحات اهللا خیلی دوست و رفیق داشت. بیخوردن

اش همان موقع مریضیورزید. در آبادي خیلی خیلی محبّت میجمله به مظهر اخالق حسنی جناب آقاي حسن نوش
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ها در مشهد بودند رسید و در آن نامه فرموده بودند در این ایّام حضرت حاج آبادي که آن وقتاي از جناب نوشنامه

اند و سبب سرور و بهجت موفور یاران الهی در جمیع محافل و ابوالقاسم شیدانشیدي از یزد بدین شهر تشریف آورده

باشند. آرزو دارم که سر و کلّه استاد اسمعیل را نیز ببینم. به ی مردم به شاهراه الهی میمجالس و باعث هدایت و راهنمائ

محض زیارت این ورقه از جا برخاست و عازم خراسان شد. بعد از دو روز صبح خیلی زود سرش را از پرده اطاق حضرت 

فرمائید. دیگر معلوم است که با چه زه میاجا است اسمعیل استاد کلّه و سر آبادينوش جناب –آبادي تو کرده گفت نوش

 شور و شعفی همه در آن مأمن عشق و محبّت حول این عزیزان الهی جمع شدند.

شد و از استاد اسمعیل منزلش را وقف خدمات امریه کرده بود و درس اخالق هفتگی اطفال مرتّب در آنجا تشکیل می

اي وانی که مدارس بهائی در تمام اطراف ایران بسته شد و زوبعهبرد. در آن احساب میاستماع همهمه کوکان لذّت بی

آمد، حضرت استاد ها شدید گردید و بوي شهادت میسخت از هر سمت روي نمود و بگیر و ببند زیاد و سختگیري

یشان رود منزل حضرت قائم مقامی از اکنند. صبح با نهایت مسرّت اوّل میاسمعیل را به دفتر شهربانی کلّ دعوت می

فرمایند خواهند. حضرت رئیس به او مینشیند تا وي را میگردد. میخداحافظی کرده به سوي اداره مربوطه روان می

گرید. استاد با نهایت وقار و پرسند چرا میزند به گریه. از او میهیچگونه اجتماعی در منزل شما مجاز نیست. استاد می

کردم. تصوّر داند چقدر خوشحال بودم و چه خیالها میاز دیروز تا به حال خدا میگوید حضرت رئیس ... من اعتنائی میبی

خواهید مرا در سبیل امر حضرت بهاءاهللا شهید کنید. مالحظه فرمائید ... دست در جیب کرده مقدار نقل در نمودم که می

خواستم تمام راه را برقصم لهاي ابریشمی میخواستم در راه مدرسه به مردم بدهم و با این دستماها را میآورد. این نقلمی

شد و همچنان کند. ولی استاد راحت نمیگذارد و چاي آورده تقدیم میگردد. احترام می... حضرت رئیس سخت متأثر می

گوید حضرت اجلّ با چه روئی من منزل خود بروم. منزل که مال من نیست. گریست. بعد مجدّد رو به رئیس کرده میمی

توانم به آنها بگویم منزل من نیائید. شما امر بفرمائید که آنها به خانه من نیایند. آن افسر عالی رتبه حبّاست. من نمیمال ا

گیرد به طوري که تا دم در اطاق ایشان را سخت تحت تأثیر مقدمات روحانی و صمیمیّت و سادگی استاد اسمعیل قرار می

هاي ایران در سیر و سفر بود و هرجا که قرار شب و روز در شهرها و قریهاشق بیفرماید. این مرد بزرگوار و عمشایعت می

کرد. در تبلیغ خیلی با جرأت و گفت و تبلیغ میبخشید. شرح حال خود را میرفت سروري و بهجتی وافر به احبا میمی

اي از همان ي خادم میثاق و عدّهاستقامت بود. عدّه بسیاري را به شریعۀاهللا هدایت فرمود. از جمله جناب مشهدي مهد

هاي این مرد بزرگوار بودند. در همان ایّامی که فانی افتخار خدمتگذاري یاران عزیز نجف آباد را ردیف همه از دست پرورده
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داشتم مدّتی استاد اسمعیل آنجا تشریف داشتند و تمام این شرح را در همان روزها از لسان شیرینش شنیده یادداشت 

د خداي را که در برابر امتحانات عظیمه الهیه چون رکنی شدید مقاومت فرمود و تا آخرین نفس به خدمت امر کردم. حم

 صفحات( "مبارك مشغول بود و بازماندگان و فرزندانش نیز دلیرانه در هجرت و خدمت چون او موفق و مؤیّد و مفتخرند.

85 – 59.( 

 فرمایند:عبودیّت (جنابان استاد اسمعیل و استاد ابراهیم) چنین می برادران به خطاب مبارك لوح در عبدالبهاء حضرت

 جناب آباد خلج بهاءاهللا علیهما اسمعیل استاد جناب و نجّار ابراهیم جناب ابهر ابن حضرت واسطه به طهران     هواهللا "

درخشنده و تابان. نور حقیقی در عالم  فرقدان چون برادر دو اي هواهللا. بهاءاهللا علیهما اسمعیل استاد جناب و نجّار ابراهیم

الخصوص که در خلق پرتو محبّت است و شعاع موهبت اهللا. الحمدهللا روي آن دو برادر به پرتو الهی چون مه انور منوّر. علی

سروسامان شدید و از النه و آشیانه دور گشتید و اسیر زندان گردیدید و حال سرگردان کوه و بیابان. این سبیل الهی بی

موهبت از الطاف حضرت احدیّت است که در حقّ آن دو بنده آستان مقدّر شده. همواره عاشقان روي جنانان سرمست جام 

اند و آواره از خانمان. گهی اسیر زندان گشته گهی حقیرترین مردمان. عاقبت در نهایت مسرّت به قربانگاه عشق بال بوده

دو برادر چون دو پیکر یعنی برج جوزاء آسمانی از افق کامرانی بدرخشیدند و در شتافتند و علم امراهللا برافراختند. لهذا آن 

هر دمی صد هزار شکرانه نمائید که سرمست جام بالئید و آواره دشت و صحرا و لسان بلیغ بگشائید و نطق فصیح بنمائید 

گذرد انیان را دلیل روحانیان. ایّام میتا نار عشق برافروزید و پرده غافالن بسوزید. جهانیان را یار مهربان گردید و جسم

صبح شادمانی به شام ظلمانی تبدیل گردد . پس فرخنده وجودي که آیت سرور گردد و رایت مقام محمود. و خجسته 

نفسی که ایّام معدوده را در راه جمال معبود به زحمت و مشقّت به پایان رساند و محروم سري که در راه او فداء نگردد و 

سی که قربان حضرت رحمن نشود. علی العجاله شما خانه و کاشانه را در راه حضرت احدیّت از دست بدادید. مأیوس نف

انشاءاهللا در گلشن مالءاعلی النه و آشیانه خواهید نمود و در افق محبّت اهللا چون نجم بازغ ساطع خواهید گشت و علیکم 

 "التّحیّۀ و الثّناء. ع ع 

هجري قمري که به خطّ منشی مبارك جناب میرزا  1345 مورّخ بیست و هفتم شعبان در توقیع حضرت ولیّ امراهللا

 محمود زرقانی صادر شده و حاشیه آن به خطّ حضرتشان است خطاب به استاد اسمعیل چنین آمده است:

از حیفا به طهران جناب استاد اسمعیل نجّار زیده عزّه و اقباله هواهللا تعالی بنده صادق حقّ عریضه آن مؤمن باهللا به "
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محضر انور ولیّ امراهللا روحی الحبّائه المخلصین فداء فائز. فرمودند شکر کنند حیّ ابدي را که در عبودیّت آستانش فیض 

اندازه جویند. گنج معرفۀ اهللا را بر سر تأییدي تازه یابند و سرور و فرحی بیسرمدي جستند. امید چنانست که هر دم 

همگنان بیفشانند و نافه مشک اسرار در آن دیار نثار نمایند. جناب شاطر عابدین سر دفتر مقرّبین شوند و سرخیل 

دند. نجل جلیل عبداهللا یگانه خادمین و ثابتین باشند. عصمت خانم در ظلّ سدره رحمت مقرّ یابند و غریق بحر غفران گر

بنده مخلص درگاه خدا شود و از پرتو نیّر عطا فیض پاینده گیرد. حبیب اهللا سرباز راه وفاء گردد و در محبّت جانان جان 

بازد. عطاءاهللا و فضل اهللا در دبستان فضل و عطاء نشو و نما نمایند و کسب فضائل عالم انسانی کنند. و ربابه خانم به ثناي 

 مشغول باشد که منسوب شهیدان راه خداست و یادگار جانبازان طریق وفاء. جناب استاد ابراهیم نجّار در ملکوت اسرار حقّ

همدم بخشش پروردگار شود و مخمور ساغر سرشار مغفرت کردگار. جواهر خانم به مشاهده جواهر معانی رخی نورانی یابد 

ه را به انوار تقدیس روشن کند و جان را مانند گلزار و گلشن نماید. و دلی غریق بحور شادمانی جوید. طلعت خانم چهر

اي وافر برد و زنگ هر آالیشی را از آئینه جان بزداید. خانم اعطاء به وجود و کرم قدسیّه خانم از طهارت روحانی حصّه

سیّه خانم و روحی خانم و امراهللا سلطان بقاء برخورد و بنات یاران را در بزم عرفان به وجد و سرور آورد. ملیحه خانم و شم

در جهان احسان پرورش یابند و مایه حسن اخالق آن عائله محترمه شوند. جناب میرزا محمّد اشتهاردي ناشر آثار رحمانی 

گردند و خادم انجمن وحدت انسانی باشند. و سمّی دلبر پیمان میرزا عبّاس فرات ساقی صهباي معارف شوند و نفوس را 

عرفت کنند و در ارتفاع رایت وحدت و وفاء مغبوط زمره اولیاء گردند. این بود خالصه عنایات مبارکه که به سرمست خمر م

 امر آن مشرق فیوضات ربّانیّه مسطور شد. عبد ذلیل زرقانی

قّق یار معنوي از حقّ علیم موفّقیّت آن بنده مقرّب درگاه حضرت احدیّت را راجی و طالب تا آنکه مقصود دل و جانش تح

 "یابد و مشکالت مرتفع گردد و سعادت ابدیّه رخ بگشاید. حفظک اهللا من کلّ شرّ و بالء و مکروه. بنده آستانش شوقی.

جناب استاد اسمعیل در طول حیات سه همسر اختیار نمود. از همسر نخست، سرکار بلقیس خانم، صاحب چهار دختر و 

نام داشتند و هر دو مؤمن به امر مبارك بودند. از همسر دوّم به نام سرکار  اهللادو پسر شد. پسران به ترتیب عبداهللا و حبیب

اهللا گردید که هر دو به امر مبارك مؤمن گشتند. از همسر سوّم عصمت خانم نیز صاحب دو پسر به نامهاي عطاءاهللا و فضل

ده با سرکار عطائیه خانم دختر جناب صاحب فرزند نشد. امّا ارشد اوالد استاد اسمعیل جناب عبداهللا عبودیّت بود. نامبر

استاد ابراهیم نجّار (برادر استاد اسمعیل) ازدواج نمود ولیکن صاحب اوالد نشد. جناب عبداهللا عبودیّت چون پدر موقن و 

خادم مخلص آستان الهی بود. وي به منظور اجراء فرمان مهاجرت صادر از سوي حضرت ولیّ امراهللا به عراق عرب مهاجرت 
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و پس از عودت از آن کشور به شهر قم رفت ولیکن به علّت وقوع ضوضاء مجبور به ترك نقطه مهاجرتی خویش نمود 

 1365گردید و به طهران رفت. سالها در کرند و قصر شیرین مهاجر بود و سرانجام در سنّ متجاوز از نود در آبان ماه سال 

ك حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیّ امراهللا چند لوح و توقیع شمسی در طهران به ملکوت جاودان صعود نمود. از قلم مبار

 به اعزاز نامبرده نازل گردیده است. لوح معروف ذیل از قلم حضرت عبدالبهاء به اعزاز جناب عبداهللا عبودیّت است:

اگر رضاي من اهللا ابهی اي بنده الهی تو عبداهللا و من عبدالبهاء بیا هر دو همّتی بنمائیم و به آستان مقدّس خدمتی. "

جوئی نعره عبدالبهاء برآور و با ثبات عبودیّت محضه من در آستان جمال ابهی قیام نما. اگر بدانی که مذاقم چگونه شیرین 

گردد البّته به بانگ بربط و چنگ و نی این آهنگ بنوازي، اي عبدالبهاء، اي بنده آستان بهاء، اي خاك درگاه بهاء، اي می

 "فته روي بهاء، اي سرمست روي بهاء، اي معتکف کوي بهاء، زودي بیا زودي بیا. والبهاء علیک ع ع غبار راه بهاء، اي آش

پس از بیان احوال جناب استاد اسمعیل عبودیّت باید از شرح حیات برادر ارجمندش جناب استاد ابراهیم نجّار آگاه گشت. 

از برادر تحصیالت مکتبی داشت. او نیز در جوانی نجّار بود.  نام خانوادگی استاد ابراهیم عبودیّت بود. استاد ابراهیم بیش

بدین سبب به استاد ابراهیم نجّار قمی معروف گشت. استاد ابراهیم با سرکار جواهر خانم فرزند استاد اسمعیل رنگرزي 

ت ولیکن در همان ایّام قمی ازدواج نمود. استاد اسمعیل رنگرز اگر چه اصالً بابی زاده بود، از امر بدیع اطالع دقیقی نداش

جوانی وسیله جنابان آقا محمّد ابراهیم ابن ندّاف و آقا محمّد ابراهیم صفّار به امر مبارك مؤمن گشت. لذا جواهر خانم 

هنگام ازدواج با استاد ابراهیم در غایت ایمان بود. ثمره این ازدواج فرزندان برومندي شدند که همگی در ظلّ امر مبارك 

. استاد ابراهیم در همان ایّام جوانی در قمرود موفّق به تأسیس مدرسه گردید و به تعلیم و تربیت کودکان بوده و هستند

بهائی و غیر بهائی همّت گماشت. خدمات او مورد تجلیل غیاث الدّوله حاکم قمرود که نسبت به امر مبارك نیز خوشبین 

گردید. ر دارالحکومه و با حضور بزرگان محلّ تشکیل میبود قرار گرفت. به طوري که در اعیاد بهائی مراسم جشن د

شاگردان مدرسه نیز همانگونه که حضرت عبدالبهاء به استاد ابراهیم دستور فرموده بودند همه لباس متّحد الشّکل 

ت. گردیده اساند. مراسم نیز با مناجات شروع میخواندهجمعی بهائی میاند و در صفوف منظّم سرودهاي دستهداشته

خدمات استاد ابراهیم به شأنی گرانقدر بوده که هنگام استدعاي اذن تشرّف به حضور حضرت عبدالبهاء آن حضرت امر 

 اند در قمرود بماند و به خدمات عظیمه خویش ادامه دهد.فرموده

قات از خامه لوح مبارك ذیل که گویاي بسیاري از نکات مهمّه خصوصاً در باب تعلیم و تربیت کودکان است در آن او
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 حضرت عبدالبهاء به اعزاز جناب استاد ابراهیم نازل گردیده است:

به واسطه آقا سیّد اسداهللا قمرود جناب آقا ابراهیم نجّار قمی علیه بهاءاهللا االبهی هواهللا اي ثابت بر پیمان نامه رسید اجازه "

اید و سبب تربیت و اید و موفّق شدهقیام نمودهحضور خواسته بودید حال آن جناب الحمدهللا در قمرود به خدمتی عظیمه 

اید. این خدمت بسیار در درگاه احدیّت مقبول لهذا اید و محلّ اعتماد حضرت غیاث گشتهتعلیم اطفال آشنا و بیگانه شده

خواهد  حال حکمت اقتضاء ننماید که سفر نمائید. پس باید به خدمت مشغول شوید. انشاءاهللا در آینده اذن و اجازه داده

شد. اگر حال حرکت نمائید آن مدرسه و آن ترتیب بهم خورد. و امیدوارم که حضرت مشارٌالیه مؤیّد به تأییدات غیبیّه 

الهیّه گردند و امّا ترتیب مدرسه باید اطفال اگر ممکن یک نوع لباس بپوشند ولو قماش تفاوت داشته باشد. اگر چه بهتر 

گر ممکن نه ضرري نه. و تالمذه باید در نهایت طهارت و نظافت باشند. هرچه نظافت آن است که از یک قماش باشد. ولی ا

بیشتر بهتر و موقع مدرسه در جائی باشد که هوا در نهایت لطافت باشد. و حسن آداب تالمذه را باید به غایت دقّت نمود و 

سلوك و طیّب و طاهر ت و پاکدامن و خوشاطفال را تشویق و تحریص بر فضائل عالم انسانی کرد. تا از صغر سن بلند همّ

تربیت شوند و در امور عزم شدید و نیّت قوي حاصل نمایند. از هزل در کنار باشند و در هر مقصد عزم صمیمی داشته 

باشند تا در هر موردي ثبات و استقامت کنند. تربیت و آداب اعظم از تحصیل علوم است. طفل طیب و طاهر و 

ادب کثیف بداخالق ولو در جمیع فنون ماهر گردد. ق نافع است ولو جاهل باشد بهتر از طفل بیاخالطینت و خوشخوش

رفتار نافع است ولو جاهل و طفل بداخالق فاسد و مضرّ است ولو عالم. ولی اگر علم و ادب هر دو بیاموزد زیرا طفل خوش

نمائی نشو و نما کنند. باري در بلندي همّت اطفال بسیار اند هر نوع تربیت نور علی نور گردد. اطفال مانند شاخه تر و تازه

کوشش نمائید که چون به بلوغ رسند مانند شمع برافروزند و به هوي و هوس که شیوه حیوان نادان است آلوده نگردند. 

نمائید. فرصت هاي طهران اقتباس بلکه در فکر عزّت ابدیّه و تحصیل فضائل عالم انسانی باشند. و امور دیگر را از مدرسه

بیش از این نیست. امۀاهللا المقرّبه حرم محترمه را تحیّت ابدع ابهی ابالغ دارید و همچنین اماء رحمن صبایاي مکرمه 

 "طلعت و قدسیّه و خانم عطاء و ملیحه خانم را و به احبّاي قمرود از قبل عبدالبهاء نهایت محبّت و وفاء ابالغ دارید. ع ع 

ش جواهر خانم سالها به خدمت ارزنده تعلیم و تربیت نونهاالن اشتغال داشتند و صدها دختر و پسر استاد ابراهیم و همسر

هاي تعلیم و تربیت بهائی وسیله آنان آشنا شدند و از نعمت خواندن و نوشتن بهره بهائی و غیر بهائی با آداب امر و شیوه

علیه استاد ابراهیم بپا خواستند و به شأنی موجب اذیّت و  یافتند. پس از درگذشت غیاث الدّوله دشمنان عنود امر مبارك

عذاب وي گردیدند که ناچار قمرود را ترك نمود و به خلج آباد اراك کوچید و در آنجا نیز به تعلیم و تربیت کودکان و 
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جعفر آباد پاقراف  ترغیب و تشویق یاران توفیق یافت. استاد ابراهیم بعداً به طهران نقل مکان نمود و طولی نکشید که در

مقیم گشت و به خدمات خود در باب تعلیم و تربیت کودکان ادامه داد. نامبرده مردي مطّلع از معارف امر بود خطّی زیبا و 

گشت لحنی ملکوتی و بیانی فصیح و بلیغ داشت و سبب هدایت نفوس عدیده به امر اعظم گشت. در هر محفلی حاضر می

ساخت. ئت اشعار زیباي امري که برخی را خود سروده بود شور و شعفی بسیار در یاران پدید میبا تالوت آثار مبارکه و قرا

جناب استاد ابراهیم در نخستین سالهاي والیت حضرت ولیّ امراهللا با نهایت عشق و ایمان به ملکوت ابهی صعود نمود. 

 فرمایند:ازل شده میحضرت عبدالبهاء در یکی از الواح مبارکه که به اعزاز استاد ابراهیم ن

لیه بهاءاهللا االبهی. اي بنده پروردگار، آواره ع نجّار ابراهیم آقا جناب قمرود    غالمعلی میرزا آقا جناب واسطه به    طهران"

ر. من نجّار، نامه با اختصار شما مرا امیدوار نمود که الحمدهللا بر عهد وثیق ثابت و برقراري و در فکر ترویج تعالیم در آن دیا

البتّه باید احبّاي الهی نهایت همّت را مبذول دارند تا دوباره مکتب معهود در قمرود در نهایت انتظام وجود یابد. تحیّت و 

اشتیاق مرا به یاران برسان و بگو این مکتب سبب الفت است، سبب محبّت است، سبب ترقّی اطفال است. باید از هر جهت 

شکوهی گردد و جمیع شهادت دهند که در این مکتب اطفال چنانکه باید و شاید همّت نمود تا در آن مدینه مکتب پر

اهللا اشتیاق دل و جان برسان. امیدم چنانست که در عسرت خفّت حاصل گردد. جناب شوند. به جناب آقا فرجتربیت می

از قبل من برسان. و  هاشم خان را تکبیر ابدع ابهی برسان و جناب عنایت و جناب استاد اسمعیل را نهایت مهربانی

کنم که رسانم و از درگاه احدیّت رجاء میهمچنین جمیع احبّاي الهی را به قلبی خاضع و خاشع تحیّت ابدع ابهی می

یاران قمرود را در ظلّ عنایت محفوظ و مصون بدارد و در هر دمی روحی جدید در قلوب بدمد تا آن خطّه و دیار مشکبار 

 "اف نثار شود. و علیهم البهاء االبهی. ع عگردد و نافه اسرار در اطر

 :فرمایندمی دیگري لوح در

معیل زائر علیه بهاءاهللا جناب استاد ابراهیم نجّار علیه بهاءاهللا االبهی. یا من اذکره و الانساه اس استاد جناب اخوي    هواهللا"

مبارکه فائز به عتبه نوراء و مؤانس احبّاء و مجالس ابداً جناب اخوي بالنّیابه از شما وارد بقعه نوراء گشت و اآلن در بقعه 

عبدالبهاء. با وجود ممنوعیّت ورود رأفۀ الیشان و رعایۀ به شما اجازه حضور داده شد تا اصالۀ من نفسه و نیابۀ از شما بدین 

. امّا چه فیض عظمی موفّق گردد. فی الحقیقه بسیار بر آن جناب مشقّت و زحمت وارد شد و این سبب خجلت ما گشت

گردد و توان نمود که اسباب چنین فراهم آمده که حضور احبّاء سبب گفتگوي بسیار و توهّم اولیاي امور این صفحات می
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شوند. انشاءاهللا این موانع زائل و گردند و مشتاقان از تقبیل آستان یزدان محروم میتشنگان از معین حیوان ممنوع می

ش واصل خواهند گشت. قدري حکمت را باید منظور داشت تا سبب توهّم اهل غرور یاران الهی به منتهاي آرزوي خوی

نگردد. جمیع یاران الهی و منتسبین را در کمال مهربانی بیان تحیّت مشتاقانه عبدالبهاء بفرمائید. و علیهم البهاء و علیهم 

 "الثّناء و علیهم االلطاف من ربّهم الرّحمن الرّحیم. ع ع

 :فرمایندمی ردیگ لوح در نیز و

ن نامه شما رسید الحمدهللا مضامین پیما بر ثابت اي     هواهللا االبهی بهاءاهللا علیه قمی نجّار ابراهیم آقا جناب قمرود"

دلنشین بود و دلیل بر خدماتی که نوزده سال در قمرود و قم قیام به آن نموده بودید. حمد کن خدا را که به تربیت اطفال 

بهائیان موفّق گشتی و مؤیّد شدي. این موهبت عظمی. قدر این موهبت را بدان و شب و روز بکوش تا آناً فآناً ترقّی نمائی. 

و به صبایاي خمسه خویش طلعت و قدسیّه و خانم عطاء و ملیحه و شمسیّه تحیّت و مهربانی برسان و همچنین به حرم 

محترمه تحیّت ابالغ دار. امید چنانست که به همّت احبّاي الهی دوباره در قمرود مدرسه تأسیس شود. به جناب استاد 

 "عکّا بهجی. 1339شعبان  16االبهی. عبدالبهاء عبّاس. اسمعیل نجّار نیز تحیّت مرا برسان و علیک البهاء 

لوح ذیل نیز خطاب به برادران عبودیّت (استاد اسمعیل و استاد ابراهیم) و تنی چند از دیگر احبّاي ستمدیده و مظلوم 

 شهر قم از قلم مبارك حضرت عبدالبهاء نازل گردیده است:

اسمعیل حلّاج کاشی، آقا سیّد نصراهللا پسرش، محمدابراهیم حلّاج، قم استاد حسن حلّاج، غالمحسین پسرش، آقا سیّد "

حسین حلّاج، استاد اسمعیل صبّاغ، محمد اسمعیل نجّار، محمدابراهیم نجّار برادرش علیهم بهاءاهللا االبهی. هواهللا اي 

وفا همواره بر بی انصاف همیشه بر اولیاي الهی واقع و جفاي مردمانستمدیدگان سبیل الهی ظلم و اعتساف مردم بی

اصفیاي الهی وارد. همیشه دوستان حقّ جام بال را از دست ساقی بقاء نوشیدند و هدف سهام و سنان طعن و لعن و سبّ 

طاغیان یاغیان گشتند و مورد زجر و ظلم و عوانان از اهل جهان. این بال جامی است که محبوب آفاق سرمست آن بود و 

بین کوکب اشراق به آن روشن بود. گمان نکنید که این تعرّض و اذیّت سبب وهن و این مصائب نوري است که جبین م

ذلّت شما بود. بلکه واهللا الّذي ال اله االّ هو عزّت ابدیّه است و موهبت سرمدیّه. این عذاب عذب است و این تعب طرب. این 

رگاه مرهم دل و جان. ولی مذاق سالم باید تا زهر شکر است و این سمّ قند مکرّر. این دواي تلخ درمان است و این زخم جگ

تر از زهر است و سودائیان را شربت قند حالوتش را بچشد و لذّتش را احساس کند. و الّا صفرائیان را شهد و شکر تلخ

که مضرّتر از سمّ مکرّر. باري اي احبّاي الهی از این بال محزون مباشید و دلخون نگردید. عنقریب مشاهده خواهید نمود 
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کلّ به آن افتخار کنند و سروري در جهان جویند. یکی گوید که من در فالن عهد به جهت ایمان و ایقان به حقّ زجري 

چنین دیدم و اجري چنین بردم. دیگري گوید در سبیل محبّت آفاق در فالن وقت سمّ نقیع را چون جام سلسبیل نوشیدم 

پایان بردم. یّت آستان حضرت یزدان در حبس و زندان افتادم، فیض بیو به فیض ابدي رسیدم. دیگر گوید که من به عبود

نظیر یافتم دیگري گوید از دیگري گوید به سبب اقتباس انوار از نیّر اثیر اسیر سالسل و زنجیر شدم و چنین اجر بی

ر بزرگوارم در ره اشتعال نار عشق در قلب و سینه به قربانگاه حقّ شتافتم و لب شمشیر را بوسیدم. دیگري گوید پد

خداوندگارم در میدان فدا هیکل مقدّسش ارباً اربا شد و دیگري گوید که جدّ محترمم از دست ساقی الست سرمست جام 

شهادت شد و مظهر الطاف و عنایت گشت. و دیگري گوید که خاندان مقدّس ما در سبیل حضرت دوست ویران شد. 

زنان این  بی سروسامان گشت. باري کلّ فخرکنان، خندان، پاکوبان، کفدیگري گوید دودمان پاك ما در اعالء کلمۀاهللا

وقایع را شرح و بیان کنند و بر سایر طوائف عالم فخر و مباهات نمایند. آن وقت به حسب ظاهر نیز واضح و باهر شود که 

یاران دست شکرانه  این مصیبات و بالیا در سبیل جمال مبارك چه موهبت عظمی بود و چه رحمت کبري. پس حال اي

همتا ستایش و نیایش تو را که این اکلیل به درگاه خداوند یگانه بلند کنید و بگوئید اي خداوند یکتا، اي پروردگار بی

جلیل را بر سر این ضعفا نهادي و این رداء عزّت ابدیّه را بر دوش این فقراء دادي. پرتو تقدیست بر هیکل ترابی زد. انوار 

شد و شعله عنایت از نار موقده ظاهر شد و قلوب را حیات جاودانی داد. شکر تو را بر این موهبت و بر  جهان ابدي ظاهر

 "این عنایت و بر این رحمت که این ضعفاء را به آن مخصّص داشتی. توئی کریم و رحیم و مهربان. ع ع 

هاي او را . در اینجا ابیاتی از یکی از سرودهاز جناب استاد ابراهیم عبودیّت اشعاري آکنده از شور و عشق باقی مانده است

 کنیم:نقل می

  آمد کالم اندر باز ذرّه این الکن نطق که                     عجب بوي خوشی امروز ما را بر مشام آمد"

  آمد بکام حبّت باده مجدّد حمدهللا به                          زمانی بوده است محروم از خمخانه حبّت

 آمد شام دوست فراق از صبحم که کن توسّط      حال اي برادر جان بدرگاه بها گر عرضه می داريبهر 

 "آمد حرام جائی چنین در او ماندن دیگر که                         الهی که خالص این ذرّه نجّار را ز آنجا

ن شد دختر بلند اختر جناب استاد اسمعیل رنگرز گونه که قبالً بیاهمسر جناب استاد ابراهیم عبودیّت، جواهر خانم، همان

از احبّاي مخلص ساکن شهر قم بود. جواهر خانم تقریباً چهل سال داشت که همسر خویش استاد ابراهیم را از دست داد. 
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وي از استاد صاحب شش فرزند، پنج دختر به نامهاي طلعت خانم، عطائیه خانم (خانم عطاء)، قدسیه خانم، ملیحه خانم، 

شمسیّه خانم و یک پسر به نام امراهللا گردید. پس از صعود استاد ابراهیم همسر وي تمام نیروي خویش را در تعلیم و 

تربیت فرزندان مصروف داشت و با نهایت ثبات و استقامت مسائل و مشکالت زندگی را تحمّل کرد. سرانجام فرزندان او به 

خدمت گردیدند. جواهر خانم در اواخر حیات تحت سرپرستی پسرش جناب  سامان رسیدند و همگی در ظلّ امراهللا قائم به

شمسی در طهران به ملکوت ابهی صعود نمود. دختر ارشد  1354در سال  94برد تا در سن امراهللا عبودیّت بسر می

شمسی با ناشر نفحات اهللا جناب سیّد ابوالقاسم  1292شمسی) در سال  1272نامبرده سرکار طلعت خانم (متولّد حدود 

 فردوسی ازدواج نمود.

شمسی در جاسب تولّد یافت. پدر خود  1264جناب سیّد ابوالقاسم فردوسی فرزند آقا سیّد هاشم و فاطمه خانم در حدود 

د و فردوسی مقدّمات خواندن را در کودکی از دست داد. مادرش او را نزد بانوئی به نام ملّاباجی جهت قرائت قرآن شریف بر

و نوشتن را نیز فرا گرفت. سپس به توصیه مادر براي تحصیل علوم دینیّه عازم شهر قم گردید و در مدرسه فیضیّه به تلمّذ 

رفت برخی از بهائیان آن نقطه با وي معاشرت نزدیک نزد استادان آن زمان پرداخت. ایّام تابستان که ه جاسب می

اهللا پدر جناب محمّد علی روحانی ه مذاکرات امریّه شود. خصوصاً جناب آقا غالمرضا جاسبی علیه رضواننمودند تا آمادمی

کوشیده است. و هم او بوده که به حقیقت میل به آموخته و در تنویر افکار او میبه فردوسی مسائل جدیده علمیّه می

رود تا با برخی جناب فردوسی از جاسب به طهران میتحقیق در خصوص امر مبارك را در فردوسی به وجود آورده است. 

گردد و سرانجام پس از زیارت کتاب مبارك از مطّلعین در خصوص امر مبارك مذاکره نماید. سپس به جاسب بر می

گردد. فردوسی پس از فوز به مفاوضات و برخی از دیگر آثار مبارکه و گفتگو با تنی چند از احباب به شرف ایمان فائز می

کند. امّا خدمت اصلی و جاودانه جناب نماید و جمعی را در ظلّ شریعت اهللا وارد میایمان قیام به هدایت نفوس می

فردوسی تعلیم کودکان بهائی و غیر بهائی در مدارس بهائی در نقاط مختلف ایران بوده و توفیق این خدمت را همراه 

 همسر ارجمند خویش سرکار طلعت خانم داشته است.

ي طلعت خانم و جناب فردوسی در همان آغاز ازدواج با تأسیس مدرسه پسرانه و دخترانه در جاسب توفیق یافتند و به بار

شمسی ادامه داشت.  1311تعلیم و تربیت کودکان (اعمّ از بهائی و غیر بهائی) مألوف شدند. این خدمت ارزشمند تا سال

ه دستور محفل روحانی کاشان جناب فردوسی و طلعت خانم به در آن سال مدرسه دولتی در جاسب تأسیس گشت. لذا ب

آران کاشان عزیمت نمودند. جناب فردوسی در مدرسه بهائی معرفت به تدریس پرداخت و طلعت خانم نیز در محلّ 
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حظیرة القدس آران (که وسیله جناب آقا میرزا محمود فروغی آرانی تقدیم گشته بود) به تأسیس مدرسه دخترانه توفیق 

شمسی به طهران عزیمت  1327یافت. این دو نفس محترم سالها در آران به تعلیم کودکان اشتغال داشتند تا در سال 

آباد نزدیک طهران مقیم شدند و به خدمات خویش در کردند. در همان سال به توصیه محفل ملّی ایران در قریه خانی

ت عدم قدرت به ادامه تعلیم به شهر برگشتند و در خانه فرزند به علّ 1329میدان تعلیم و تبلیغ ادامه دادند. در سال 

اهللا فردوسی مقیم شدند. جناب فردوسی و سرکار طلعت خانم همچنان به خدمت نشر برومندشان، شهید مجید جناب فتح

اهللا جناب فتح ی افتخار اداره بیت تبلیغ در خانهفان این که شمسی 1336 – 38نفحات اهللا مألوف بودند. در فاصله سالهاي 

گردید. جناب رسیدم و از روائح معطّره ایمانی آن دو مشام جانم معنبر میفردوسی داشتم مرتّباً خدمت این زوج جلیل می

شمسی  1338سیّد ابوالقاسم فردوسی پس از دهها سال خدمت در میدان تعلیم و تبلیغ در هفتاد و چهار سالگی در سال 

ود فرمود. سرکار طلعت خانم نیز پس از قریب هشتاد سال خدمت به امر مبارك و تعلیم در طهران به ملکوت جاودان صع

شمسی در طهران صعود فرمود و در کنار مرقد  1364ماه سالگی در سوّم دي 92کودکان و تبلیغ و هدایت مردمان در 

له ایادي امراهللا مقیم ارض اهللا فردوسی مدفون گردید. پس از صعود جناب فردوسی هیئت مجلّفرزند شهیدش جناب فتح

اقدس حیفاء و پس از صعود سرکار طلعت خانم بیت العدل اعظم الهی مراتب تسلیت و مرحمت خود را به خاندان گرامی 

فردوسی ابالغ فرمودند. توقیع مبارك ذیل به قلم منشی حضرت ولیّ امراهللا و به امضاء مبارك به اعزاز جناب فردوسی 

 صادر گردیده است.

 به 15/1/20 مورّخه روحانی یار آن تقدیمی عریضه نمایند مالحظه بهاءاهللا علیه فردوسی ابوالقاسم سیّد آقا جناب    انآر"

ت رحمانیّ  ملکوت از. منوّر عنایت و لطف انوار به روحانیّت و توجّه مراتب و فائز فداه ارواحنا امراهللا ولیّ  حضرت اطهر لحاظ

سائلند تا در جمیع شؤون و احوال تأییدات و مواهب الهیّه شامل حال شود و در خدمات امریّه موفّق باشند. راجع به نیّت و 

اقامت در ایران و «اهللا نموده بودید فرمودند بنویس تمنّاي خدمت در عتبه مقدّسه که براي فرزند خویش آقا میرزا فتح

تر. امید چنانست موفّق به خدمتی در این ایّام پر افتتان اجرش اعظم و ثوابش جزیل مشارکت با یاران در خدمات امریّه

اهللا و آقا شان اقدس خانم و آقا فتحدر حقّ قرینه موقنه امۀاهللا طلعت خانم و فرزندان آقا هاشم و قرینه» عظیم گردند.

تا بهر فیض و موهبتی نائل شوند. همچنین استدعاي فرمایند نوراهللا و امینه آغا طلعت عون و عنایت و تأیید و استقامت می

، اکتبر 98شهر المشیّۀ  13االمر مبارك مرقوم گردید. فرمایند. مطمئن باشند. حسبشفاء از براي چشم آقا هاشم می
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 "نورالدین زین. مالحظه گردید. بنده آستانش شوقی. 1941

میالدي) جناب فردوسی به حضور ولیّ  1922ي (هجري قمر 1341همچنین در پاسخ عریضه مورّخه چهارم شعبان 

 رمضان همان سال صادر گردیده است: 24امراهللا توفیق ذیل به امضاء منشی مبارك و مورّخ 

هواهللا بنده آستان الهی و معلّم دبستان اطفال سبقخوان نورانی علیه بهاءاهللا االبهی همواره از اعتاب مقدّسه رحمانی "

و آملیم. نامه آن حبیب روحانی که نفحه ذکر و ثناي محبوب عالمیان از حدائق معانیش ساطع  موفّقیّت و مصونیّت سائل

به حضور مبارك قبله اهل راز ولیّ امراهللا حضرت غصن ممتاز روحه له الفداء ارسال داشتید و مورّخ چهارم شعبان بود با 

نمودند و بر معانی ابیات و اشعار ملیح آبدار که از  این برید به بقعه مبارکه واصل گردید، به لحاظ انورشان فائز قرائت

قریحه چون ماء زالل آن ناطق به ثناي مرکز انوار جاري و ساري گشته مستحضر و مشعوف گشتند. ضمن اظهار عنایت 

شفاهی به آن مخمور از صهباء طور فرمودند هنگام تشرّف و طواف مرقد منوّر حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه االطهر 

االقدس فداء به دعا و مناجات پردازند. عون و عنایت و صون و حمایت و موفّقیّت خدمت آستان یزدان مخصوص آن معلّم 

مهربان بر اطفال و سائر یاران و دوستان کروگان جاسب مسئلت فرمایند و اسباب تنظیم و ترتیب آن مدرسه را به همّت و 

ضرت احديّ فیض و برکت مخصوص هر نفسی که قیامی شایان در این قیام نفوسی ذي مقدرت امیدوارند. و از ساحت ح

سبیل نماید راجی و خواهانند. زیرا این خدمت راجع به آستان مقدّس الهی است و جالب فیوضات مادّي و معنوي. خوشا 

علیه بهاءاهللا به حال نفوس مخلصی که سبقت و پیش جویند و بدین موهبت فائز و نائل شوند. جناب آقا احمد تازه تصدیق 

فرمایند امر تبلیغ را مهم شمرید و به هدایت را بیان اشتیاق وافر نمائید. همواره در خاطرند و نظر عنایت شامل ... می

غافالن همّت شدید مبذول دارید تا روح مقدّس حضرت عبدالبهاء روحی لرمسه االنور فداء در ملکوت اقدس ابهی از آن 

 "گردد. و علیکم البهاء االبهی. حسب االمر تحریر شد. عبد فانی میرزا هادي شیرازي. یاران باوفا مسرور و شادمان

 کنیم:از جناب فردوسی اشعار وزین و زیبائی به یادگار مانده است. در اینجا دو بیت از یکی از آثار نامبرده را نقل می

  اوهام پرستی ز خدا بی خبرستی تو تا                             بپرستی تو اگر وهم خدا را نپرستی

  هستی مطلق آن و باشد کجا صرف عدم                            پیرو ظنّ و گمان کی ببرد به حقیقت

اهللا، نوراهللا و امینه باقی ماندند که از جناب سیّد ابوالقاسم فردوسی و سرکار طلعت خانم چهار فرزند به نامهاي هاشم، فتح

شمسی در  1293اند. فرزند ارشد، جناب هاشم فردوسی در سال بارك به خدمات مهمّه نائل گشتههمگی در ظلّ امر م

کروگان جاسب تولّد یافت و پس از تحصیالت مقدّمات فارسی نزد پدر و مادر همراه آنان به آران کاشان رفت و سپس در 
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ت امراهللا قائم بود و از محضر فضالي امر مدرسه وحدت بشر کاشان به تحصیل پرداخت. مدّتی در طهران مقیم و به خدم

نمود. سالها در کرمان، عراق عرب، قم و الهیجان مهاجر و مقیم بود. تا آنکه پس از وقایع اخیر ایران در کانادا استفاده می

ت. اقامت نمود و اینک همراه همسر مؤمن و موقن خویش سرکار اقدس خانم به نشر نفحات اهللا و خدمت امراهللا قائم اس

اند. جناب نوراهللا فردوسی نیز همراه فرزندان این زوج مظلوم و مخلص نیز در اقطار شاسعه عالم قائم به خدمات مهمّه

سرکار نوریّه خانم همسر ارجمندش (نواده برادران ندّاف) سالها در ایران قائم به خدمت بوده و اینک مقیم کشور بلژیک 

قی ازدواج نموده و هر دو ساکن کشور کانادا و چون گذشته قائم به خدمات است. امینه خانم نیز با جناب علی میثا

اهللا فردوسی است. در اینجا شرح حیات نامبرده را به قلم اند. امّا سرآمد خاندان فردوسی، شهید جاودانه جناب فتحخالصانه

 آوریم:برادر ارجمندش جناب هاشم فردوسی می

در قریه کروگان جاسب که از جمله نقاطی است که در بدو ظهور  1297سال  اهللا فردوسی درشهید مجید جناب فتح"

اند اي که پدر و مادر به شغل تعلیم و تربیت و تبلیغ اشتغال داشتهحضرت ربّ اعلی امر مبارك به آنجا رسیده در خانواده

د از تحصیالت ابتدائی آن زمان پدرم تولّد یافت و ایّام کودکی را در آن محلّ و در دامان چنین پدر و مادري گذرانید. بع

ایشان را براي ادامه تحصیل به شهر کاشان اعزام و در مدرسه وحدت بشر که با مدیریّت خادمان برجسته امراهللا و 

شدند و از نزدیک در ظلّ شد مشغول تحصیل میمتصاعدین جلیل دین اهللا جنابان نصراهللا و عبّاس محمودي اداره می

گیرند. مشارٌالیه بعد از تعطیل مدارس بهائی از جانب حکومت وقت به مدینه منورّه القدر قرار میه جلیلتربیت این خانواد

طهران آمدند و با مساعدت جناب نوراهللا میثاقیّه به ادامه تحصیل و کار در تجارتخانه ایشان پرداختند و سپس در مؤسّسه 

شدند. در اینجا الزم است یک واقعه تاریخی را که در حیات ایشان متصاعد الی اهللا جناب غالمعلی عبادي به کار مشغول 

قبل از شروع خدمات روحانی و در زمان کودکی اتّفاق افتاده است بنگارم و سپس به شرح خدمات ایشان بپردازم. هنگامی 

شود و از ضوضاء میاهللا فردوسی را حامله بوده است در جاسب بر علیه امر مبارك که مادرم فرزند دوّم خود جناب فتح

شود که با وجود این شخص در جاسب و تبلیغ دین بهائی دیگر از اسالم پدرم به علماي قم و دوائر حکومتی شکایت می

برند. در دهند و خالصه او را جهت محاکمه و رسیدگی به قم میچیزي باقی نمانده است و فریاد وادینا وامسلمانا سر می

اهللا بگذارید. او خوشبختانه با فتح ر از این واقعه فاتح برگشتم و نوزادم پسر بود اسم او را فتحگوید اگموقع حرکت پدرم می

اهللا گردد و نام نوزاد را فتحو ظفر کامل که شرح بسیار مفصّل دارد ... به جاسب مراجعت و به خدمات خود مشغول می
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ماند. پدرم قبالً نذر د و امیدي به حیات ایشان باقی نمیشونگذارند. ایشان در زمان طفولیّت به مرض سختی مبتال میمی

کند که اگر شفاء حاصل کرد پس از رسیدن به سنّ بلوغ او را جهت خدمت به ساحت اقدس اعزام دارد و در حقیقت او می

به اتمام گردد. زمانی که ایشان خدمت نظام وظیفه را کند. لذا با عنایت حق کسالت ایشان مرتفع میرا فداي حقّ می

رسانیدند پدرم در آران کاشان به همان خدمات تربیتی و روحانی اشتغال داشتند. در این موقع به طهران آمدند و 

اي به خطّ این عبد و با انشائی بسیار عبیدانه و خاضعانه به ساحت قدس حضرت ولیّ محبوب امراهللا معروض و نذر عریضه

انید. در جواب توقیع منیعی از ساحت اقدس واصل و ضمن اظهار عنایت نسبت و نیّت خود را به استحضار هیکل اطهر رس

اهللا در طهران بمانند و به خدمات امریّه مشغول گردند ... در این فرمایند در این ایّام بهتر است که فتحبه پدر بزرگوارم می

مریه مشغول گردد تصمیم به ازدواج موقع جناب فردوسی که بر حسب امر و اراده مبارك بایستی در طهران به خدمات ا

با خانم شمسی کاظمیان فرزند متصاعد الی اهللا جناب حسین کاظمیان از احبّاي کاشان ازدواج و  1320گرفت و در سال 

زندگی سعادتمندي را دارا بودند. از این اقتران یک دختر و چهار پسر به نامهاي آذردخت، فریبرز، فرزین، فاران و فرشید 

آمدند که به حمدهللا همگی به حلیه ایمان مزیّن و مفتخر و به خدمات امریّه مؤیّد و موفّقند و اینک تمام فرزندان به وجود 

ایشان در آمریکا ساکنند.... شهید واال مقام از بدو طفولیّت و نوجوانی و جوانی و بزرگسالی عاشقی صادق در خدمت امر 

داشت. منزلش همیشه محلّ تشکیل دمات امري و اجتماعی باز نمیحضرت یزدان بود و هیچ موضوعی ایشان را از خ

برد و معتقد بود که الطاف الهیّه در پرتو خدمت به جلسات و رفت و آمد یاران الهی بود و از این خدمت لذّتی فراوان می

 "آید.نوع بدست می

بود. نگارنده از نزدیک با وي آشنائی و  اهللا فردوسی سالها در طهران در لجنات ملّی و محلّی قائم به خدمتجناب فتح

اش افتخاراداره بیت تبلیغ داشت. نامبرده جوهر خلوص و خضوع و ادب بود. پس از جریانات اخیر دوستی و مدّتی در خانه

بدیع به عضویّت محفل روحانی بهائیان طهران انتخاب گردید و سرانجام در ساعت  138سرزمین مقدّس ایران در سال 

شمسی همراه دیگر اعضاء محفل وسیله مأموران حکومت اسالمی  1360زظهر روز دوشنبه یازدهم آبان ماه هشت بعدا

بازداشت و به زندان اوین اعزام گشت. شصت و یک روز در زندان بود و انواع شکنجه را تحمّل فرمود. سرانجام در روز 

هاي معاندین امتناع از تبرّي در زندان اوین هدف گلولهماه همان سال به علّت ایمان به امر مقدّس بهائی و دوازدهم دي

گشت. در هنگام شهادت شصت و چهار سال داشت. جسد آن شهید مجید را با اجساد دیگر اعضاء محفل (شیوا اسداهللا 

یزبان زاده، دکتر خسر مهندسی، اسکندر عزیزي، عطاءاهللا یاوري و کوروش طالئی) و نیز جسد بانو شیدرخ بقاء (امیرکیا) م
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گونه نامیدند و احبّاء نامش را جنّت آباد نهادند پس از اعدام بدون هیچجلسه محفل در محلّی که مأموران کفرآباد می

  مراسم و بی اطّالع بستگان شهداء مدفون نمودند و روز بعد به آن مظلومان خبر دادند.

  ستاد ابراهیم)ا و اسمعیل استاد جنابان( عبودیّت برادران –زیرنویس بخش سوّم 

 

جناب هاشم فردوسی نوه جناب استاد ابراهیم عبودیّت در تاریخچه خطّی شرح احوال خاندان عبودیّت (که از این  .1

شمسی دانسته  1227خوانده خواهد شد) سال تولّد استاد اسمعیل را حدود  "یادداشتهاي جناب فردوسی"پس 

آید که استاد ابراهیم حدود شود. از قرائن بر میسال می 25است. بدین ترتیب اختالف سنّ دو برادر حدود 

دوازده تا پانزده سال از استاد اسمعیل کوچکتر بوده است. نظر نگارنده از جمله مستند است به اظهارات جناب 

 عبداهللا عبودیّت فرزند استاد اسمعیل.

 اهللا.پدربزرگ جناب علی محمّد رفرف علیه رضوان .2

بیان مبارك حضرت عبدالبهاء در کمال صحّت نقل نگردیده است. زیرا در ایّام تشرّف  رسد که مفادبه نظر می .3

آباد ساخته شده بوده است. البّته میالدي) بخش اعظم مشرق االذکار عشق 1909جناب استاد اسمعیل (سال 

 آباد انجام یافته است.اتمام واقعی با شش سال پس از عزیمت استاد اسمعیل به عشق

 4 – 5نامه خاندان عبودیّت. صفحات ي جناب فردوسی در بخش مربوط به شجرهیادداشتها .4

 آوري جناب هاشم فردوسی.مأخذ: مجموعه الواح مبارکه به اعزاز خاندان عبودیّت. جمع .5

 رجوع فرمایند به: .6

 .300. اثر قلم حضرت ولیّ امراهللا. صفحه GOD PASSES BY الف)

 .997شتم (قسمت دوّم)، صفحه ب) فاضل مازندرانی. ظهور الحقّ. جلد ه

 .164پ) فیضی، محمّدعلی. حیات حضرت عبدالبهاء. صفحه 
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به طوري که بعداً در متن کتاب مذکور خواهیم داشت جناب آقا محمّد رضا ندّاف نقش اصلی در هدایت جناب   .7

خادم میثاق داشته است. شاید مراد جناب فیضی تکمیل مراتب ایمانی خادم میثاق وسیله استاد اسمعیل بوده 

 است.

 جناب هاشم فردوسی.آوري مأخذ: مجموعه الواح مبارکه به عزاز خاندان عبودیّت. جمع .8

میالدي)  1894هجري قمري ( 1312میرزا عبّاس فرات شاعر معروف فرزند آقا محمّد کاظم یزدي و متولّد سال   .9

 سالها در ظلّ امر ابهی بود ولیکن سرد و مخمود گردید و از جمع اهل بهاء مفارقت گرفت.

 جناب هاشم فردوسی.آوري مأخذ: مجموعه الواح مبارکه به اعزاز خاندان عبودیّت. جمع .10

 مأخذ: یادداشتهاي جناب فردوسی.  .11

 اند.مأخذ باال، برخی از پژوهشگران بهائی این لوح مبارك را خطاب به جناب میرزا عبداهللا معلّم موسیقی دانسته  .12

 مأخذ باال.  .13

 مأخذ:  .14

 .215 – 16الف) فیضی. اخالق بهائی. صفحات 

 .فردوسی جناب یادداشتهاي) ب

 جناب فردوسی. مأخذ: یادداشتهاي .15

 آوري جناب فردوسی.مأخذ: مجموعه الواح مبارکه به اعزاز خاندان عبودیّت. جمع  .16

 مأخذ باال.  .17

 مراد مبارك جناب آقا شکراهللا آل ندّاف داماد جناب استاد ابراهیم عبودیّت است.  .18

 آوري جناب فردوسی.مأخذ: مجموعه الواح مبارکه به اعزاز خاندان عبودیّت. جمع  .19

 االمأخذ ب .20

 مأخذ: یادداشتهاي جناب فردوسی  .21

 مأخذ باال.  .22

 مأخذ: مجموعه الواح مبارکه به اعزاز خاندان عبودیّت.  .23
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  مأخذ باال.  .24

 

 

 

از کتاب تاریخ ظهور الحق جلد پنجم تالیف جناب میرزا  1300قایع سال و

 مازندرانی فاضل اسداهللا

 نویسی:باهتمام و باز 

   پور شفیع عادل 

 میالدي 1882 -ه ق  1299 سال اقعات و  چهلّم سال

 

 شرح فتنهٌ خطیرهٌ طهران

چنانکه از واقعات سنویه گذشته مفهوم گردید ناصرالّدین شاه پس از مطالعهٌ لوح 

 و معارف شیفتهٌ  و نیارند مداخله سیاستش در و ندارند معارضه دولتش با بهائیان که دانست را این بدیع شهادت از بعد و 

 لکن و نکرد احباب اذیت و بضدیت اقدام بنفسه کشیده تعرّضات از دست متدرّجاً رو این از و هستند خود دینیه مقاصد

ود و به مالحظه حدت و عدّت روز افزون این طائفه مزید گشت و عوام را تحریک و تهییج ب مستمر شیعه فقهاٌ تعرّضات

عدم رشد و قدرت و از جهت بیم و خوف از مقام خود فرمان به تعقیب و مجازات مظلومین میداد همی کردند و شاه براي 

 -ه ق  1300 سال واقعات  یکم و چهل سال تا مالٌها راضی شده عامّهٌ انام از تدین شاه اسالم خورسند و آرام باشند و براي

از طغیان گردن کشان و انقالبات داخلیه کُنت مذکور اطریشی را بري است انتظامات و تاٌمینات  احتیاط میالدي 1883

گشت و کُنت نیز مردي حق گو و عدالت جو و بی غرض نسبت به احزاب مشغول داشت و از واقعات جاریه روزانه مطّلع می

الع داشته حمایت مینمود و معذلک ناچار و العالج تاٌسّی و عقائد ایرانیان بود و از بهائیان و آئینشان نیز چنانکه نوشتیم اطّ 

 مازندراني فاضل اسد�ّ  میرزا   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/9604942_orig.jpg
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 درجهٌ  اوّلین مملکت داخلهٌ در که الشّاٌن عظیم شاهزاده دو مابین دیگر طرفی از و میکرد شاه داخلیه سیاست از روش و 

معظّمه بشاهزاده  دوَل نمایندگان بتصویب عظمی الیت و مقام اینکه با و میرفت حسادت و رقابت به کار داشتند را اهمیت

پروراندند و این طائفه را حسب معظّم مظفّرالّدین میرزا و اگذار شد هریک هوي و هوس شاهی درقلب و دماغ خود می

امیال متخالفه متقابلهٌ خود نوعی مخصوص نزد شاه جلوه میدادند و کامران میرزا جمعیت و نفوذ آنان را مهیب نشان داده 

شان روي مالطفت نموده تحت مراقبت خود نگاه داشت و در مواقع مقتضیه تنی چندرا  با بعضی از اعاظم و مهمّین

 پدر نظر مطمح برادران از بیش تا ساخت می گر جلوه را خود سیاست عمق و کفایت و تدبیر مقام بابا شاه دستگیر کرده به

ده و نائب السّلطنه و سپهساالر کشور سپر او به مازندران و گیالن و قم نیز و مضافاتش و طهران حکومت و شود تاجوَر

آقا سید مهدي دهجی یزدي اسم اللّه المهدي از ارض مقصود (عکّا) وارد غرب  1300ایران بود و در اوّل محرّم سال 

طهران شد و از لسان برخی از مخلصین که مدّتی به انتظار ورودش بودند چنین شهرت یافت که یکی از بزرگان این طائفه 

میشود و گویا خیاالت بزرگی در سر دارد و جمعیت تا چهار فرسخ باستقبال شتافتند و با اعزاز و اجالل تمام  وارد طهران

اورا وارد کردند و مجالس پی درپی منعقد گشت و در افواهشان شهرت یافت که خدمتی عظیم درنظر ندارد و او از عظمت 

   …یده همی بیان کرد و طالبین از دورجمال ابهی در عکّا و تعالیم و الواح صادره و اخبار جد

 برمَن نفوس بخوبی مطّلعم و صندوقچه را درب گشود و فهرستی از اسامی قریب هزار نفر بیرون آورد گفت تمامت این …

 قمع که شاه اعتنائی بدین اسالم ندارد مَن مکرّرا به اٌو نوشته قلع و  کنم چه لی و اند طائفه  این از که است  ثابت

 که کردم عهد من لذا کرد مرخّص داشته نگه محبس در ایامی گرفته را چند تنی نوبت هر در او  و خواستم را گروه  این

نزد آقا سید صادق مجتهد  الجرم نکرد اثر نمودند اقدام درخواست باصرار ي و از آنچه و نگویم سخن باب دراین دیگر

 چون خصوصاً آمد هیجان به مجتهد سید  و دادند مقال بسط بهائیان از سعایت  و شکایت در طباطبائی مشهور شتافتند و 

 مشهور قول مصداق خوانده زمان دجّال را شما که دادند جواب مذکور منافق دو  و میگویند چه من دربارهٌ  بابیه که پرسید

زند چنان متغیر و متاٌثّر شد که عمّامه از سر بی افکند لطمه بر سر و عتقدند که هر موي شما سازي میم شما دربارهٌ را

سینهٌ خویش نواخته لختی بر اسالم گریست و فی الحال قلم برداشته مکتوبی مفصّل و موٌثّر و قاهر بنائب السّلطنه نگاشت 

 نائب کیداً قلع و قمع و استیصال این طائفه را خواستار گشت و و با کتاب و فهرست توسّط دو منافق مذکور بفرستاد و ا

 به روي بودند حکومتش دائرهٌ در که احباب از برخی اغفال براي کتاب و فهرست مالحظهٌ و مکتوب مطالعهٌ از پس السّلطنه

یا تورا اجبار کردند  و آمدند تو مسکن به ایشان آنکه یا رفتی شان بخانه تو آیا پرسید کرده مذکور فروش کهنه مسلم
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جواب گفت که من خود رفتم و شاهزاده به لحن شدّت خطاب و عتابی به وي نمود آنگاه در خلوت از حدت و عدّت 

 بهائیان چون و دهند ادامه را احباب با معاشرت که داد دستور و کرد سوٌاالتی دهجی مهدي سید احوال و طائفه این 

اٌمورین به یکبار همه را دستگیر سازند و از آنسو احباب از ماوقع مطّلع شده دست از م تا دهد خبر نمایند اجتماع خواهند

و خواست نوعی  معاشرت با آندو منافق بازداشتند و کربالئی محمّد منافق مذکور هرچند طرح نیرنگ کرده نعل واژگونه زد

خان پسر میرزا ابوالحسن خان ایلچی از محترمین  تفسیر و تفهیم کرده آنانرا اغفال نماید و استشهاد کرد که میرزا ابراهیم

احباب در موقع گفتگوي با نائب السلطنه حضور داشت احبّا بسخنان کذبش اعتنا نکردند و او ماٌیوس از اجتماع ایشان شد 

اقدام نائب  و نزد مالّ رضاي همدانی مذکور رفته داد و فغان نمود و متّفقاً شکایت به آقا سید صادق مجتهد بروند و از عدم

السّلطنه شکایت کردند و او مکتوبی مفصّل به شاه نوشته به تاٌکید اظهار داشت که اگر اقدام عاجل نکرده بهائیان را گرفتار 

 فرستاد السّلطنه نائب نزد را مکتوب و مقتول نسازند عامّه انام خود ازدحام کرده این طائفه را قلع و قمع خواهند نمود و 

و نائب السّلطنه نیز از اجتماع این طائفه و دستگیري آقا سید مهدي نومید بود و مکتوب را به شاه داد و  ه به شاه رساندک

فرمان موٌکّد به دستگیري عموم این طائفه صدور یافت و از آنسو مالّ رضا و سائر روضه خوانهاي شهیر و نیز دراویش معرکه 

اد به رذیلت به دین طائفه نسبت داده و لعن همی کردند چنانچه عامّهٌ گیر در منابر و معابر انواع فساد و عقیدت و اعتی

 و شد شروع بهائیان کاري اهالی را به هیجان آوردند و شاه را هم بیم بروز انقالب گرفته منع اکید کرد و جلوگیري نمود و 

مذکور ابتدا به خانهٌ آخوند مالّ علی  ئی محمّد منافقکربال با دولتی غالمان و گماشتگان االٌوّل ربیع هشتم و بیست صبح در

اکبر شهمیرزادي رفتند و کربالئی محمّد تقدّم جسته دقّ الباب کرده اظهار داشت مشهدي باقر دیزي پزَم و همینکه درِ 

خانه باز شد بی تاٌمّل و ارد و داخل حجره گشتند و آخوند حاضر شده رسوم آداب به جاي آورد و کربالئی محمّد از او 

ل نمود که ربّ اعلی چه معنی دارد آخوند جوابی در آن خصوص نداد و آن دو از جاي برخاسته گفتند گویا وقت فارغ سوٌا

براي تبلیغ و صحبت امري ندارید پس بماند براي و قتی دیگر و از درب خانه خارج شدند و آخوند را درآنجا خواستند 

 آخوند طلبید ماشتگان نائب السّلطنه افتاد که گفتند آقا شماراهمینکه بدرب خانه رفت دیده اش به قهوه چی باشی و گ

 حجره و خانه بدرون محمّد کربالئی اثناٌ درآن و ندادند اذن ماٌمورین بپوشم عبا و پوستین و جوراب تا کنید تاٌمّل گفت

و مقداري از آیات و آثار بهائی و صورت فتوغرافیه سلطان  بقره سورهٌ  شرح و کوثر سورهٌ شرح و فارسی بیان کتاب رفته

الشّهدا را برداشت و با آخوند نزد نائب السّلطنه رساندند و نائب السّلطنه با وي به بازپرس و مکالمه مشغول گشت و از 
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ري از احباب میزیستند طرفی دیگر غالمحسین منافق مذکور با ماٌمورینی چند به محلّهٌ دروازهٌ قزوین که خانواده هاي بسیا

شتافتند و آقا میرزا ابوالفضل گلپایگانی با آنچه از آثار امري و صوَر احباب که درمنزلش بود بدست آوردند و از آنجمله 

صورت جمعی اصحاب متعلّق به ایام ادرنه بود که صورت آقا سید مهدي دهجی را درآن جمع دیدند و نیز مشهدي حسین 

مشهدي باقر دیزي پز و عمو حسین نجف آبادي و بابا حسن کاشی و آقا سید علی کفّاش کاشی و  عطّار قزوینی و برادرش

آقا نصراللّه تنباکو فروش جدید االٌیمان و مالٌ محمّد عطّار عرب و کربالئی جعفر خاتم ساز شیرازي و حیدر علی بیگ 

که گروهی از عائالت احباب درآنجا سکونت داشتند و  قزوینی را گرفتار کردند و نیز بطرف محلّهٌ دروازهٌ عبدالعظیم رفتند

آقا میرزا حبیب اللّه بن ذبیح و آقا مالّ احمد روضه خوان و استاد حسین نعلبند کاشی و استاد حسین دبّاغ کاشی را 

ثیر دیگر از دستگیر کردند و نیز به بازار شتافتند و آقا میرزا زین العابدین جرّاح کاشانی شاعر شباهنگ تخلّص و عدّهٌ ک

قبیل استاد اسداللّه آهنگر و کربالئی مهدي و میرزا مرتضی قالب تراش قمی و حاجی آقاي حلوائی کاشی را گرفتند و 

استاد حسن کاشی نیز به اٌزادي خود از حجرهٌ میرزا زین العابدین باتّفاقشان روانه شد و عدّهٌ کثیر دیگر از قبیل آقا 

علی کاشی آقا عبدالحسین تاجر و آقا میرزا موٌمن و آقا محمّد حسین کاشی و غیره هم عبدالکریم ماهوت فروش آقا میر

 آخوند حاجی با السّلطنه نائب که موقعی در الحکومه بدار و ورود یک یک را مذکوره گرفتار شدند و تمامت نفوس

ي عمارت مسکن دهند تا هر ایوان واقع درجلو در را همه گفت شاهزاده کردند وارد بود صحبت به مشغول شهمیرزادي

یک را که بطلبد حاضر نمایند و همینکه تمام قرار گرفتند و قت نهار شد و یک مجموعه غذا براي شان آوردند بعضی 

خوردند و برخی دست بسوي غذا نبردند و مکالمهٌ شاهزاده با حاجی آخوند تا و قت غروب بطول انجامید و در آن هنگام 

لبید از یک یک سوٌاالتی نمود و هیچ یک اقرار صریح بعقیده نکردند و از تبرّي احتراز جستند شاهزاده سائر احباب را ط

هریک بعذر و بهانهٌ متمسّک شدند که موجب تنویر افکار و تبلیغ امر ابهی گردید و لعن و سبّ را مبغوض عنداللّه و مخالف 

که با هریک به مالیمت و مالطفت تکلّم کرد و اذن حکم منصوص قرآن شمردند و اسلوب سلوك نائب السّلطنه چنین بود 

جلوس در محضر خود داد و چون تبرّي و بیزاري نمی جستند با نهایت شفقت می گفت پس براي تحقیقات باید بمانی 

یعنی درحبس باشی و کربالئی محمّد بزّاز حاضر بوده یک یک را براي شاهزاده شرح احوال میداد و چون بدین طریق 

و مکالمه ابتدائیه با آنان بپایان رسید همه را حکم داد که درحجرهٌ و اقعه درخلف مقّر جلوس وي مقّر دادند و شناسائی 

توقیف آزاد کردند و امّا آنچه از صوَر احباب و کتب و آثار و الواح که برایش آوردند به مالّ باشی معلّم عربی و عبّاسقلی خان 

این جهت خوشنود و امیدوار شدند که کتب و الواح بدیعه بدست شاه و امناٌ دولت معلّم و مترجم خود سپرد و احباب از 
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رسیده میخوانند و بخوبی میدانند که این طائفه ممنوع ازمداخله درسیاسیات و ماٌمور باطاعت از دولت متبوعهٌ خود هستند 

ین العابدین جرّاح خویشتن را درویش و و نیز نفوسی که تبرّي کردند بتحقیر و شدّت و غلظت سلوك نمود چنانکه میرزا ز

 شدید خطاب و فحّاشی شده متغیر مرید میرزا کوچک همدانی خوانده گفت نسبت به بابیان بَدهَم میگویم و نائب السّلطنه

یز با دیگران درحجرهٌ مذکوره ن را او و گرفتی پیش حیله و خدعه راه و بیخبرم تو احوال از من میکنی گمان گفت کرده

نمود و به بعضی از خائفین و متزلزلین که قبل از سوٌال و تفحّص حال تبرّي کرده بَد گفتند و به افترا و نسبتهاي  محبوس

ناالیق لب گشودند متغیر شده با غضب و شتم امر داد که لطمی چند به رفقایشان نواختند و باٌنان چنین گفت در اوقات 

را نیز  ت و تنگی به مردم نیک اعمال ستوده اخالق افترا میزنید و آنانآسایش و استفاده بهائی ثابتید و در مواقع شدّ 

 بهائی پرسید یکی از میداریم ثبت نمونه ارائه براي مذکور محبوسین با را وي مکالمات از ٴتوقیف نمود و این که شمّه

است که بهائی ثابت و جازمی  القرآنم شاهزاده گفت از این معلوم فی اللّه انزله ما و اسالم به موقن مسلم گفت هستی

جواب داد عرض کردم مسلم و موقن به اسالمم شاهزاده گفت لعن کن جواب گفت خدا لعن کند کاذبان و ظالمان و 

لعن کن  مفتریان بر خدا و رسول و لعنت کند ضالّ و مضلّ را شاهزاده گفت شخص معلومی را که تو را به اسمش آوردند

 من یدعون الذین تسبّوا ال است جواب گفت مالحظه فرمودید که مدّعی کاذب و مفتري علی اللّه را لعن کردم درقرآن 

 درقرآن خداوند گفت جواب کن لعن را عمر گفت شاهزاده موٌمناً لستَ السّالم الیکم القی لمَن تقولوا ال ایضاً و اللّه دون

 اند کرده چه مرد موقع شاهزاده اظهار حیرت و تعجّب کرده بحضّار گفت ببینید با این  ندرای نفرموده لعن باسم را احدي

 بر لعن اسالم شریعت و قرآن که کردم عرض گفت جواب کن لعن ابوالفضل میرزا به گفت بدو و کند نمی لعن عمررا که

 است داند و از علماي اسالم محسوب یم مسلم را خود و شناسم نمی که را شخصی چگونه من نداد اجازه اسم به را احدي

 و شدم اقف و شانادلّه و حجج بر و کردم مطالعه را طائفهاین استداللیه کتب مَن گفت چنین ایشان از دیگري کنم لعن

ت و آیا و است  متقن و محکم شان حجج و مینمایند تمسّک اسالمیه احادیث و قرآنیه اٌیات به که رساندم بتحقّق

است این که از خدا میترسم که براي حفظ جان و استخالص از حبس و زندان تبرّي  کلماتشان نیز شبیه به آیات قرآن

خانه بفرمائید و مقصودش توقیف و حبس بود و کنم و مورد موٌاخذه و بازخواست الهی شوم و شاهزاده بدو گفت به مهمان

مراجعت از زیارت ارض مقصود به طهران نمود براي شاهزاده چنین  نیز مشهدي حسین قزوینی که در قرب همان ایام

قصّه کرده گفت که مَن درقزوین از درویشی خبر ظهور قائم و رجعت حسین را شنیده از امر جدید آگاه گشتم و براي 
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و اصحابش رسیدم  امر تحقیق احوال مسافرت بعکّا نمودم و مدّت چهار ماه مهمان شدم و کراراً مراراً بمالقات صاحب این 

اشهد اللّه که جز حقیقت دیانت نفهمیدم و امري مخالف و مغایر انسانیت ندیدم و غایت مردمی و مهربانی در حقّم بجاي 

آوردند پس مراجعت به ایران کردم و به این نام مشتهر شدم حال آیا سزاواراست زبان بکذب و افترا بیاالیم و نزد خدا و 

ر خجل و شرمسار باشم و درضمن کلماتش برخی از آیات قرآنیه خوانده و کیفیت انحراف یهود و وجدان خود در مدّت العم

مسیحیان را از و عود مذکوره در کتبشان ذکر کرد و بالجمله مکالمهٌ اوّلیه با افراد محبوسین تا دوساعت گذشته از شب 

ن از ایشان فرّاشی را گماشت تا با یکدیگر تکلّم بطول انجامید و بسر تیپ عبّاسقلی خان بعداً دستور که مابین هر دوت

نمایند و مواضعه نکنند آنگاه خود به حجرهٌ مذکوره که محلّ توقیف همگی بود درآمده به ایشان اظهار مالطفت بسیار 

چه آن ایام روید و در این نموده گفت چند روزي شما میهمان من هستید آنگاه درکمال مسرّت و اطمینان بمنازل خود می

الزم دارید از ناظر بخواهید و دستور داد که فی الحال از بازار برایشان رختخواب بقدر کفایت بیاورند و دو برادر مذکور 

مشهدي حسین و مشهدي باقر قزوینی را باخود همراه کرده بسائرین گفت شما شام بخورید و غذاي این دو را نگهدارید و 

تمامت مستخدمین و اعضاٌ دائره اش  بمانند و خود رفت و در نیمهٌ شب هنگامی که به آندو دستور داد که درقهوه خانه اش

بخواب رفتند و جز یک تن فرّاش خلوت و تنی دیگر پیش خدمتش کسی نبود هردو را احضار نموده اذن جلوس داد و 

بهتر آن بود هنگامی باشد  چنین اظهار کرد من بیخواب شدم و شما را هم بیخواب کردم امّا چون میخواستم سوٌاالتی کنم

 شناسید می دولتی مستخدمین که کسی نشنود حال آنچه می پرسم راست بگوئید و هرکه از این طائفه از طبقهٌ نوکران و 

 از هرکه فقط داشت نخواهم اظهار هم بخودشان بلکه شد نخواهد وارد اذیتی باٌحدي که است  قسم خداوند بحّق بگوئید

 بیم طائفه ریاري هستند از آن خدمت برداشته کاري بهتر رجوع خواهیم نمود زیرا دولت از این بان اعلی حضرت شهمقرّ

 شاهزاده گویم دروغ یا کنم عرض راست آیا که گفت چنین اٌو به حسین مشهدي و نباشند نزدیکانش از میخواهد و دارد

اشخاص که فرمودید نمیشناسم شاهزاده گفت اگر در این موسم  قبیل این از احدي من گفت او بگوئید راست البتّه گفت

شدّت برودت شتاٌ که در این محضر جالل و عطا بر فرش نرم و در هواي معتدل و گرم مستریحید همکیشان خود را نشان 

 دهید بهتر از آنست که در میان استخر پرآب منجمد و شکنجه و زجر بیحد هتک استار و کشف اسرار کنید مشهدي

حسین گفت من بخوبی میدانم که شما قادر بر قتل مانند من هزار نفر بلکه بیشتر هم هستید و هیچ کس از شما موٌاخذه 

نخواهد کرد ولی بحّق خدا قسم است من چنان کسانی را که بیان فرمودید نمیشناسم شاهزاده گفت حکم میدهم تمامت 

 را هرکه االّ   و کردم عرض که بود ضرت و اال سخن راست این گوشتهاي بدنت را با گزلک بکنند مشهدي حسین گفت بح
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 جواب او و بگو تو گفت نموده باقر مشهدي به روي شاهزاده پس القهّار الواحد للّه الحکم برد خواهم اسم بفرمائید امر

 و است  معاشرتی ت و مناسب چه دولت ارکان و اُمَرا با را پز دیزي آیا باشم طائفه  این از من که این بفرض که داد چنین

 رفت خویش منزل به استراحت و خواب براي برخاسته نیز خود و بروید گفت دو بهر کرده تاٌمّل و تفکّر مقداري شاهزاده

 ادإ برخاسته بستر از همگی شد صبح چون و خوابیدند کرده تناول شام آمده احباب نزد باقر مشهدي و حسین مشهدي

 اٌخوند به و پرسید احوال محبوسین از و نمود ورود السّلطنه نائب حال درآن  چاي حاضر شدند و سماور و نمود صالة

 صرف از پس رفته خود بمقّر و میپرسم شما از خواهم آنچه ندارم کاري یک هیچ با دیگر من گفت اکبر علی مالّ  حاجی

ین گفت اي حاجی مالّ علی اکبر دیگر محلّ انکار نیست چن و نمود سخن آغاز داده جلوس اذن کرده احضار را آخوند چاي

اولی آنکه براستی سخن گوئیم مقصود ما فقط این است که از احوال رعایا و نوکران خود مطّلع باشیم مالحظه کنید اگر 

نست دولت روس از حال رعایاي خود مطّلع میبود اوضاع دولت و مملکتش بدین منوال نمیشد و حاجی مالّ علی اکبر دا

که در و اقع جاي مالحظه و کتمان نیست و باید رفع سوٌ تفاهم کرد و تبلیغ امر ابهی نمود و لذا شرحی مفصّل داد که 

 و مفاسد و نواقص رفع و عالم در انتظام و امنیت ایجاد ظهور این از منظور و مقصود اال و نوّاب ايّ است خالصه اش چنین 

 اعظم امر ور سیاسیه مملکت و قیادت و ریاست ملّت سروکاري ندارد و اساس این ام با و است  امم خداپرستی و هدایت

 همه  این نفوس تزکیهٌ و اخالق تهذیب براي و باشد می سجایا و ملکات تکمیل و انبیا بکلّ  تصدیق و خدا عرفان و ایمان

مظلوم که از شیراز ظاهر شد براي محبّت  سید همان و بود همین انبیا کلّ  بعثت از مقصود و اند کرده تحمّل و قبول بالیارا

به اٌنام جان خود را فدا ساخت چنانکه با همهٌ انتظار که سالها براي ظهورش داشتند فتوي بر قتلش دادند نائب السّلطنه 

کتب آثار مخصوصه که در و عالئم با و کند ظهورپرسید چگونه قائم موعود تواند باشد با این که قائم باید از شهر جابلقا 

مسطور است بیاید و ترویج قرآن نماید و هیچ یک از امور مذکوره درحقّش تحقّق نیافت و حاجی مالّ علی اکبر جواب گفت 

که تمامت عالئم و آثار مسطوره در کتب و اخبار هویدا گشت و صدق نمود و لی چنانکه بر ملل قبل مشتبه شد کار بر این 

 ظاهر بمعنی ماٌثوره بشارات  و آثار و عالمات میخواستند که بود ملل همیشه این  ملّت نیز به اشتباه رفت و علّت احتجاب

 قائم حضرت و رسول حضرت و مسیح حضرت ظهور یوم در مسلمین و مسیحین و یهود و نشد هرگز  این و یابد وقوع لفظ

ور است اذا ظهرت رایۀ الحق لعنها اهل الشّرق و ماٌث خبر در که فرمائید تعمّق اندکی گشتند محتجب علّت بهمین همگی

الغرب و دراوصاف قائم فرمودند علیه کمال موسی و بهاٌ عیسی و صبر ایوب فیذلّ اولیائه فی زمانه و تتهادي روٌوسهم کما 
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م و یغشوا دمائه من االٌرض تصبغ مرعوبین جلین و خائفین یکونون و یحرقون و یقتلون تتهادي روٌوس التّرك و الّدیلم و 

 شود واقع منتظرند و فهمیده مردم الویل و الّرنه فی نسائهم اولئک اولیائی حقّاً اگر ظهور قائم با عالمات و آثاري که این 

 این از شیعی علماي را موهوم جابلقاي شهر امّا و نمایند رفتار بدینگونه اولیائش با یا و کند لعن او بر است  آن قدرت را که

ند که آنرا بلغت عبریشان شهرین موشه میخوانند و درآثار اٌئمّه اطهار بصحّت نه پیوست حضرت و اال قدري کرد اقتباس رو

 کما یصنع جدید احکام و جدید کتاب ذو هاشم بنی من صبّی یظهر است تفکّر فرمائید دربارهٌ حضرت قائم خبر داده شده 

 را خود شده ظاهر نفسی ایران بالد از ر الجاهلیۀ حال اگر در یکیام اللّه رسول هدم کما قبله ماکان یهدم اللّه رسول صنع

 و استماع محض به پادشاه البتّه کنند اطاعت و قبول بعضی ناس و خواند مردم مُطاع حکمران و پادشاه جانب از ماٌمور

حاکم کاذب را  کذب فرستاده حکومت آثار تمامت داراي مخصوص حاکمی تاٌکید و سرعت باکمال ننشسته آسوده اطّالع

مبرهن میسازد پس چگونه در مدّت چهل سال بی رضاي خداوندي در بین مردم ظاهر شده خود را همان قائم موعود و 

 قائم یعنی خود مخصوص ماٌمور از جانب خدا خواند و کثیري از مردم اطاعتش را فرض شمردند و معذلک خداوند حاکم

ت تا بطالن داعیهٌ مدّعی کاذب معلوم گردد در این مقام نائب السّلطنه پرسید کوره آشکار نساخمذ آثار با را جابلقا ساکن

چرا علما قبول نکردند حاجی آخوند جواب گفت همیشه امثال قیافا و خناس و ابوالحکم ملقّب به اٌبوجهل و ولید و ابو 

ه و باعث قتل انبیا و اولیا شدند و راهب و عبداللّه ابی علّت گمراهی مردم و موجب اعراضشان از حضرت مسیح و رسول اللّ 

دربارهٌ علماٌ آخر الّزمان چنین ماٌثور است فقهاٌ ذلک الّزمان شّر فقهاٌ تحت ظلّ السّماٌ ولی معذلک اگر موٌمنین صدر اوّل در 

ا آمن هر ظهوري ماهیگیر و عشار و راعی و عمار بودند که در حقّشان چنین درقرآن مذکور است و اذا قیل لهُم آمنوا کم

ا النّاس قالوا اٌنوٌمن کما آمن السّفهاٌ اٌال انّهم هُم السّفهاٌ و لکن ال یعلمون و در جاي دیگر فقال المالٌ الذین کفروا من قومه م

نراك إالّ بشراً مثلنا و ما نراك اتّبعک إالّ الذینهم اراذلنا بادي الّراي و ما نري لکم علینا من فضل بل نظنّکم 

 باقر محمّد مالّ  و صادق مالّ حید و یحیی سید آقا بشرویه حسین مانند معروف علماي از اغلب ظهور  این موٌمنین  کاذبین

 مهدي مالّ  حاجی و الخالق عبد مالّ  و قائینی فاضل محمّد آقا و علی محمّد میرزا و آبادي رفیع محمّد میرزا مالّ  و خراسانی

علی زنجانی و مالّ مهدي کندي با برادرش و مالّ یوسف اردبیلی و امثالهم متجاوز از  محمّد مالّ  و یزدي رضاي مالّ و

چهارصد نفر بودند که مطابق بیان قرآن یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انّکم اولیاٌ للّه من دون النّاس فتمنّوا الموت ان کنتم 

اهر که عاري از علم حقیقی و دیانت و طالب و عابد صادقین درراه خدا از جان و مال و عیال گذشتند و سائر علماٌ ظ

ریاست و متطاول در اموال ملّت بودند خالف نصّ آیهٌ قرآن یا ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنباٌ فتبینوا ان تصیبوا قوماً 
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ثل الذین حمّلوا بجهالۀ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین بی تاٌمّل و تحقیق حکم به کفر و فتواي قتل دادند و مصداق م

 التّوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا و علماٌ السّوٌ دجاجلۀ االٌمّۀ شدند نائب السّلطنه پرسید آیا معجزهٌ ایشان

 چنانکه الهیه مظاهر و بود انبیا کلّ بلکه رسول حضرت برهان که است همان ایشان برهان که گفت جواب آخوند چیست

 فی قائمنا اربع عالمات من اربعۀ نبّی موسی و عیسی و یوسف و محمّد امّا العالمۀ من موسی الخوف و انّ  "داده اند:  خبر

االٌنتظار و العالمۀ من عیسی ما قالوا فی حقّه و العالمۀ من یوسف السّجن و التّقیۀ و العالمۀ من محمّد یظهر باٌثار مثل 

الّرحمن و شریک القرآن آیا کدام کافر مشرك به معجزه ایمان آورد و  القرآن و در زیارت حضرت قائم فرموده اند یا خلیفۀ

نسبت به سحر و شعبده ندارد انکار نکرد انبیا اگر معجزه اظهار کردند باختیار خودشان بود نه بحسب میل ناس و اگر 

خاص متعدّده طالب امور معجزه حجّت بود بر سائر انبیا فرض میشد که براي هر معترضی معجزه اتیان نمایند و لوآنکه اش

ضدّ و نقیض باشند چه اگر براي بعضی اتیان کنند و براي دیگران نکنند ظلم و اغراٌ بجهل و نقض درامر رسالت می شود و 

 و میشوند مکلّف چگونه میایند عالم بدین ظهور صاحب ایام از بعد که نفوسی آیا نفوس کثیره که در بالد بعیده هستند و 

اٌوَلَم  "لهذا حجّت خودرا آیات قرار دادند که باقی و برقراراست و نسبتش بکلّ بشر مساوي میباشد چنانکه درقرآن است: 

یکفهم انّا انزلنا علیک الکتاب و نیز تلک آیات اللّه نتلوها علیک بالحّق فباٌيّ حدیث بعداللّه و آیاته یوٌمنون و نیز و قال 

منا اللّه او تاٌتینا بایۀ کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا االٌیات لقوم الذین ال یعلمون لوال یکلّ 

 تُتلی اذا و ایضاً  یوقنون و نیز ان کنتم فی ریب ممّا نزّلنا علی عبدنا فاٌتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدائکم ان کنتم صادقین

درین موقع عباسقلی خان سرتیپ گفت علماٌ  "قالوا ائتوا باٌبائنا ان کنتم صادقین ان إالّ حجّتهم کان ما بینات آیاتنا علیهم

میگویند آیات شما ملفّق از کلمات قبل است حاجی آخوند جواب گفت درقرآن همین قول را نقل از کفّار دربارهٌ کلمات و 

 إالّ  هذا انّ  هذا مثل قد سمعنا لو نشاٌ لقلنو اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قالوا  "آیات حضرت رسول چنین حکایت فرمود : 

 قل افَتراه یقولون ام ایضاً مبین عربّی بلسان هذا و اعجمّی الیه یلحدون الذي لسان و بشر یعلمه انّما نیز و االٌوّلین اساطیر

ین و نیز اٌئنّا لتارکوا آلهتنا لشاعر صادق کنتم ان اللّه دون من استطعتم من ادعوا و مفتریات مثله من سوَر بعشر فاٌتوا

مجنون عبّاسقلی خان پرسید این همه معجزات که گفته اند پس از کجا پیدا شد آخوند جواب داد که درقرآن خبري از 

 من بیت لک یکون او ینبوعاً االٌرض من لنا تفجّر حتّی لک نوٌمن لن قالوا و است آنها نیست بلکه در قرآن چنین مسطور 

و تکون لک جنّۀ من نخیل و عنب فتفجّر االٌنهار خاللها تفجیرا او تسقط السّماٌ کما زعمت علینا کسفا او تاٌتی باللّه ا زخرف
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و المالئکۀ قبیالً او ترقی الی السّماٌ و لن نوٌمن لرقیک حتی تنزل علینا کتاباً نقرٌوه قل سبحان ربّی هل کنت إالّ بشرا رسوالً 

منع النّاس ان توٌمنوا اذ جائهم الهدي االن قالوا ابعث اللّه بشراً رسوالً و درجاي دیگراست قل ال و در جائی دیگراست و ما 

املک لنفسی نفعاً و ال ضّراً إالّ ماشاٌاللّه و لو کنت اعلم الغیب الستکثرت من الخیر و ما مسّنی السّوٌ ان اٌنا إالّ نذیر و بشیر 

خزائن اللّه و ال اعلم الغیب و ال اقول لکم انّی ملک ان اتّبع إالّ ما یوحی الَّی هل  لقوم یوٌمنون ایضاً و ال اقول لکم عندي

یستوي االٌعمی و البصیر اٌفَال تتفکّرون و درمحلّی دیگراست و اقسموا باهللا جهد ایمانهم لئن جائتهم آیۀ لیوٌمنّن بها قل اّنما 

نون ایضاً و قالوا لوال نّزل علیه آیۀ من ربّه قل انّ اللّه قادر علی ان ینزل االٌیات عند اللّه و ما یشعرکم انّها اذا جائت ال یوٌم

آیۀ و لکن اکثرهم ال یعلمون و نیز و یقول الذین کفروا لوال انزل اللّه آیۀ من ربّه قل انّ اللّه یضلّ مَن یشاٌ و یهدي مَن اناب 

زه و ما منکر معجزه نیستیم و سلب قدرت از انبیاٌ معج نه است پس شکّی در این نیست که حجّت در قرآن آیات اللّه 

 نمیکنیم و البتّه معجزه داشتند و لی نه باٌختیار مردم و چون ناس بصیرت بخیر و شّر خود نداشتند و به هواي نفس

میامدند چنانچه  یر انبیا اذیت درصدد کرده تکذیب پذیرفت نمی انجام ماٌمولشان و کردند می اشیاٌ بعضی طلب خویش

 کفروا الذین یقولون و ایضاً   تقتلون فرقاً  و کذّبتم ففریقاً استکبرتم انفسکم تهوي ال بما رسول جائکم اٌفَکُلّما است درقرآن 

 چنین مشرکین طلب جواب در و نذیرا معه فیکون ملک علیه انزل لوال االٌسواق فی یمشی و الطّعام یاٌکل الّرسول لهذا ما

 محمّد هنگام درین  قل قد جائکم رسُل من قبلی بالبینات و بالذي قلتم فلِمَ قتلتموهم ان کنتم صادقین مذکوراست

 است   این مگرنه که پرسید گردید طهران شهر وزیر و نظام بوزیر ملقّب که السّلطنه نائب خالوي معمارباشی خان ابراهیم

همه آیات قرآنیه را شاهد آورده تفسیر کردید حاجی آخوند چنین   این شما و نمیفهمد احدي را قرآن معنی اند گفته علما

گفت کتابی که رسول اللّه حجّت نبوّت خود قرار داده و تمامت اوامر و نواهی الهیه را مجتمع در آن گفته و یگانه صحّت 

ماٌخوذ می شوند و آیا هدایت ناس در زمن خود و من بعده قرار داد اگر مفهوم احدي نگردد چگونه ناس مکلّف و مسئول و 

 للّذکر القرآن یسّرنا لقد و آیهٌ آنکه حال و اند فهمیده طریقی ازچه علما را غیره و غسل و صالة و صوم احکام همه این 

 هزار هفتاد و نفاس و حیض در بیت هزار صد قریب فرمائید مالحظه شد مکرّر اقتربت سورهٌ از جاي چند در مذکّر من فهل

رت و شصت هزار بیت دراستنجاد نجاست مالّها تصنیف کردند و چندین کتاب براي احکام شکّیات طها و غسل در بیت

نماز نوشتند و تجوید قرائت را از جملهٌ و اجبات صالة قرار دادند تا مردم ناچار بتقلید شوند و االّ چون دین یکی و کتاب 

در امر دین حرام و تقلید علماٌ روا باشد مجوس نیز بتقلید  یکی بیش نیست این همه آراٌ مختلفه پیدا نمیشد و اگر تجسّس

از دستوران خود جز دین زردشت همهٌ ادیان را باطل میدانند و یهود نیز تبعیت از کهَنه و مالّهاي خود همهٌ اهل ادیان 
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 و اند نگاشته مسیح درحّق مفتریات انواع نوشته عبري بزبان قوي یعنی خراقا بنام کتابی غیر خود را گمراه می خوانند و 

 و خلیفه و کشیش از تبعیت به نصاري همچنین و اند داده رسول حضرت به بسیار کذبه نسبتهاي غیره و مذکور درکتاب

 نسبتهاي هزاران رسول حضرت حّق در و دانسته جهنّم اهل را آنها پیروان  و باطل را خویش دین جز ادیان جمیع پاپ

انکه کتاب میزان الحّق شاهد حاضراست بلی تقلید از علما فقط در فروع دین رواست و علمائیکه مقلّد انام چن دادند فاسده

اند باید مصداق حدیث ماٌثور و امّا من کان من العلماٌ صائناً لدینه حافظاً لنفسه مخالفاً لهواه مطیعاً الٌمر مواله فللعوام ان 

رعی چند از قماش ابیض بسر پیچیده خود را به ظواهري آراسته افتخار نموده بر ذ که عمائم ارباب یقلّدوه باشند و این 

منبر خود آرائی می کنند موٌمن اند امّا ریاست ظاهره را حافظ اند مال خود را و اموال مردم را نیز مال خویش می شمارند 

 حیلهٌ اموال انام نموده نام آنرا خدعه و و مطیع اند هوي را و مخالف اند امر مولی را و صد هزار مکر و حیله براي اکل 

 اکبر علی مالّ  حاجی اي گفت کرده باٌخوند خطاب السّلطنه نائب رسید مقام این به کالم ذیل چون و میگذارند شرعیه

 ادإ از بعد و کردند غذا صرف رفته احباب نزد آخوند و بروید ناهار صرف براي و است  بس حال کنی بابی مرا است  نزدیک

از ظهر فرّاش چاي آورده گفت آقا میرزا ابوالفضل را خواستند و او نزد شاهزاده رفت و اذن جلوس یافته نشست نائب نم

السّلطنه گفت اي میرزا ابوالفضل حاجی مالّ علی اکبر جمع مالّها را فاسد و ضایع خواند و معجزات انبیا را نیز ردّ کرد آقا 

له و تزویر براي اکل اموال انام کردند که خدا ایشان را رسوا نمود و امّا در باب میرزا ابوالفضل گفت امّا علماٌ بس حی

 انبیا که است  معجزات انبیا هرگز مقصود جناب آخوند چنین نبود که سلب قدرت از انبیا کنند بلکه منظورشان این 

ان چیست میرزا ابوالفضل جواب داد ایش حقیت دلیل پس پرسید السّلطنه نائب ندادند قرار خویش برهان و بینه را معجزه

 و کنیم گفتگو هم با تا شوند حاضر علما از نفر چند بفرمائید ندارید باور اگر است جمیع اخبار و آیات دلیل ظهور ایشان 

ولی حیف  است علما همهّ  از بیش شما فضل و علم مراتب الحق گفت السّلطنه نائب فرمائید قاطع حکم خود اال و حضرت

 آنها مضاعف بلکه انبیا کلّ  معجزات گفت میرزا شد دیده ایشان از معجزه آیا مذاکرات که بابی شدید حال بعد از همه این 

 به معجزه نسبت حّب محض دارید ایشان به اعتقاد چون شما کنیم باور راهی ازچه گفت السّلطنه نائب شد دیده ایشان از

جزه کدام پیغمبر را منکرین او قبول کردند چنانکه میدانید معجزات زردشت را هنود مع کدام گفت میرزا میدهید ایشان

 و دارند انکار یهود و مجوس قبول ندارند و معجزات حضرت موسی را هنود و مجوس منکرند و از حضرت عیسی را هنود و 

 چون مردم که است وم و واضح علم  این و نپذیرفتند یک هیچ نصاري و یهود و مجوس و هنود را مئاب ختمی حضرت از
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 نباشد صدق ساله بیست اخبار هرگاه بعالوه و کرد نخواهند قبول نیز را اش معجزه البتّه نکنند قبول بنبوّت را پیغمبري

 بدو السّلطنه نائب هنگام این در نیست اعتبار محلّ  اولی بطریق ساله سیصد و هزار یا سال هزار دو یا سال هزار سه اخبار

ون شما نزد رفقاي خود بروید و من کار الزمی دارم پس میرزا ابوالفضل نزد احباب آمد و شاهزاده درهنگام بعد از اکن گفت

مغرب و عشا آخوند مالّ علی اکبر و میرزا ابوالفضل هر دو را طلبید و به اتّفاق نزد وي حاضر شدند پس از جلوس شاهزاده 

دتان کنید خوبست بنوع راستی و حقیقت هرکس از وزراٌ و صاحب خو مثل مراهم است بایشان گفت حال که نزدیک 

منصبان و اُمَرا ازین طائفه هستند بگوئید قسم بحّق خدا و به حقّه شاه ابداً به آنان اذیت و ضرري نخواهیم رساند بلکه و 

یم داد علّت این است که واهخ اٌو به بهتر شغلی و کار است اللّه بخودشان اظهار نخواهیم کرد فقط اگر مقرّب پادشاهی 

 است دولت از این طائفه بیم دارد و میخواهد مانند امپراطور روس از رعایاي خود بیخبر نماند که غفلۀ چنانکه معروف 

 حاجی و دارید مضایقه خودتان شناساندن از چرا شما نیستیم طائفه  این اعدام و قتل بصدد که ما شدند او قتل موجب

ند آغاز سخن کرده گفت اي حضرت و اال اوّالً این که فرمودید ما در صدد قتل و استیصال این طائفه نیستیم مالحظه آخو

 و بیشتر اشتعالش بروز روز و نمودند الهی نور  این اٌخماد به قیام ایران مقتدر ملّت و دولت است فرمائید چهل سال 

 طهران در طائفه این از آنچه فرضاً بخوابد صدا و ندا است که این   محال میکنم عرض بشما حال و گشت قویتر شوکتش

 و زنجان و خراسان ایالت تمامت و کرمان و یزد و شیراز و همدان عراق و اصفهان و قم و کاشان و قزوین آورید بقتل اند

اه تمامت جمعیت کثیرهٌ اهل بها هرگ الفرض به و است  طائفه این از مملّو ایران بالد سائر و مازندران و گیالن و آذربایجان

را در ایران بقتل با عربستان و مصر و ترکیه و قفقازیه و هند و اروپ چه خواهید کرد لذا مشقّت و سعی بی ثمر را تحمّل 

نکنید و به یقین بدانید که این طائفه هرگز بخیال ریاست و سلطنت نیستند تا مانند کمنیست ها نسبت به امپراطور چنان 

 است کنند اگر ما نسبت باعلی حضرت پادشاهی قصد سوئی داشتیم چون در همه جا حتّی در اندرون شاهی ممکن رفتار 

 صادق سید آقا و کرد اقدام بزّاز محمّد هنگامیکه حالیه اقعهٌ و همین از چنانکه کردیم می بعمل مبادرت ناچار باشند ما از

از خود مطمئن بودیم پنهان نشدیم و موجب اقدامات دورهٌ سابق  چون و شدیم خبردار اولی ساعت همان در نوشت بشما

 گونه این جاهل مردم از و افتاد جهّال بدست کار زمام کشتید را طائفه نیز خود شما شدید زیرا چون تمامت بزرگان این 

ی کشتند کارها به نم را شیرازي سید اگر میگوئید راست گفت کرده ویرا کالم تصدیق السّلطنه نائب نیست بعید اقدامات

اینجا نمی رسید آخوند گفت با این که خود دانسته و پی بردید پس چرا بصدد اذیت این طائفه هستید شاهزاده گفت 

 قبال که محاربات و مقاتالت و فساد و فتنه براي گفتم مکرّر چنانکه بلکه نداریم را طائفه استغفر اللّه ما ابداً خیال قتل این 
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ده سلب اطمینان دولت شده و از شما مطمئن نیست چنانکه شما نیز از او اطمینان ندارید و شما نباید از کر بروز بابیها از

 می گفتم بکرّات چنانچه و کند باز شمااین رهگذر مکدّر شوید و دولت میخواهد راهی براي اطمینان فکر خود و نیز 

رزا ابوالفضل گفت اي نوّاب واال مکرّر اندر مکرّر عرض کردیم امالً بدانیم میک دولت به نسبت را جماعت  این خیال خواهیم

که محبوب ما متعالی تر از خیال فساد و انقالب و تحصیل ریاست و سلطنت است و در مقامی از آثارش چنین فرمود از 

ان تَقتلوا و در بحر و بر همه را بسالطین که مظهر قدرت اند و اگذار نمودم و در جائی دیگر فرمود ان تُقتلوا خیر من 

محلّی دیگر طوبی لمن اصبح قائماً لخدمۀ االٌمم و نیز لیس الفخر لحبّکم انفسکم بل لحّب ابناٌ جنسکم و نیز لیس الفخر 

لمن یحّب الوطن بل لمن یحّب العالم و ایضاً عاشروا مع االٌدیان بالّروح و الّریحان گذشته ازهمه این ها آنچه از آثار کتبیه 

 معلوم باشند داشته سلطنت و ریاست قصد ایشان هرگاه فرمائید مطالعه و بیارید افتاد شما بدست ایام این  که از قبل و

 کنید استراحت خورده شام بروید اکنون ولی گفتید خوب بسیار گفت السّلطنه نائب رسید اینجا به سخن چون شد خواهد

و در صبح روز بعد چون صرف چاي کردند شاهزاده باز هر  ل کرده خوابیدندتناو شام و آمد محبوسین جمع به ایشان لذا

دو را خواست و گفت از کلمات و آثار خودتان بیارید و قدري بخوانید و ایشان نزد احباب آمده و بعضی آیات را به محضر 

ایشان بخوانید  شاهزاده بردند حاجی آخوند پرسید که از آثار طلعت اعلی بخوانیم یا از جمال ابهی شاهزاده گفت از کلمات

و حاجی شروع بخواندن کرد تا بجائی رسید که لفظ ربّ اعلی مذکور بود در این مقام وزیر نظام مذکور گفت ببینید سید 

شیرازي از قائمیت گذشته ادّعاي الوهیت کرد حاجی آخوند جواب گفت که ذکر لفظ ربوبیت مستلزم ادّعاي الوهیت نیست 

می باشد مانند رحیم کریم غفّار ستّار و هّاب عزیز رحمن غفور و غیرها و مردم بدون  زیرا که ربّ یکی از صفات اللّه

استحقاق آنها را اسماٌ خود قرار دادند رحیم بیرحم و کریم عاري از کرَم و ستّار خالی از ستر است بلکه اصالً از جادّهٌ 

بدیدهٌ غیر درستی مینگرند اسم ربوبیت را  شریعت خارج اند و احدي بر ایشان اعتراض نمی کند و لی در این جا چون

 چنان را نفوس هزار چندین و بود انام مربّی بزرگوار سید آن که دید خواهند بنگرند انصاف الوهیت می خوانند و اگر بنظر

محمّد علی بارفروشی بود که هشت هزار  مالّ جمله آن از گشتند متّصف اللّه بصفات کلّ  که نمود تربیت و تزکیه و تصفیه

بیت به سبک آیات در معنی اللّه الصّمد و شرح بر قُل هوَاللّه نوشت و عدّهٌ کثیر از علماي معروف دست از ریاست ظاهره 

 کشیدند و جان و مال و عیال را فی سبیل اللّه فدا نمودند انصاف دهید اگر نفسی و لو بدینی از ادیان متدین نباشد ولی

متّصف ببعضی از صفات اللّه گردد فی المثل جود و کرَم از او مشاهده شود و خویش را کریم خواند آیا قرآن تکذیبش 
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 گفت توان چگونه دهد نسبت بخودش را اللّه صفات از یکی هرگاه است نماید پس کسیکه از هر حیث متّصف بصفات اللّه 

پیش خدمت باشی نائب السّلطنه و والی گیالن پرسید چرا حضرت خاتم  خان عبداللّه هنگام این در نمود الوهیت ادّعاي

النّبیین خود را بدین اسماٌ ننامید آقا میرزا ابوالفضل درجواب گفت اسماٌ تمام انبیا صفات اللّه بود و حضرت والیت مئاب که 

ان انا دیان انا رحمن انا رحیم انا غفّار انا خود را عبدي از عبید خاتم االٌنبیا فرمود در خطبهٌ شقشقیه نداي انا حنّان انا منّ

 ربّ  با عددا بود محمّد عل سید که نامشان چون امور ستّار انا خالق السّموات و االٌرض برکشید گذشته از همهٌ این 

فی  گفت کرده حضّار سائر و نظام بوزیر روي السّلطنه نائب مقام این در خواند نام این به را خود رو این از است  یکی

 برخواسته جاي از پس دهند می بکلماتشان گوش که  الحقیقه کلمات این طائفه عجیب جاذب است و مردم ذیحق اند

 طائفه این متقدّمین از یزدي آبادي محمّد رضا مالّ روز  این ظهر از بعد و آمدند احباب نزد ایشان و بروید الحال شما گفت

ید درمسجد شاه بشغل ترسل و تحریر مکاتب اشتغال و نزد عامّهٌ انام به این نام سف عباي و دستار  و کشیده قامتی با که را

 مالّ  و داد جلوس اذن نموده احضار را او اشتهار داشت غالمان و گماشتگان دولتی گرفتار کرده آوردند و نائب السّلطنه

به وزیر نظام مذکور گفت گویا در ظاهر به حضور شما  و نمود اکرام و ادب اظهار حضّار تمامت با و نشست رضا محمّد

رسیدم ولی نمیدانم در کدام عالم بود وزیر نظام گفت خدا نکند در هیچ حشر مَن با تو باشد مالّ رضا گفت شما مطمئن 

ه از او باشید در هیچ عالمی از عوالم با مَن محشور نخواهید شد زیرا که متّحد جانهاي شیران خداست پس نائب السّلطن

پرسید تو بابی هستی جواب گفت بلی بابی هستم و پنهان نمی کنم و نهایت امتنان خواهم داشت اگر ریش سفیدم را به 

خونم قرمز کنید و سالها بدین آروز بودم که جان ناالیق خود را در راه حضرت بها جلّت عظمته فدا کنم نائب السّلطنه 

ی دانید بگوئید او جواب داد که رضاقلی خان پسر سلیمانخان صائن قلعه از گفت از خوانین هرکس را از این طائفه م

 داخل در که(  تلگرافخانه خانه باال به ببرید را  این گفت بفرّاشان السّلطنه نائب شناسم نمی را کسی دیگر است طائفه این 

کنند که به هر جا خواهیم مخابره نمائیم و  صل و آنجا به مرکزي تلگرافخانهٌ از سیمی و) بود السّلطنه نائب مسکونهٌ عمارت

مالّ رضا را به این جهت تنها به آنجا فرستاد که مبادا سائر احباب محض مراعات و به جهت حکمت وي را به کتمان وا 

به  دارند و چون پاسی از شب گذشت نائب السّلطنه حاجی آخوند و میرزا ابوالفضل و مالّ محمّد رضا را متّفقاً احضار کرد و

مالّ رضا گفت مقداري از کلمات جدیده بخوان و او کتاب الواح را با دست گرفته بوسید و باز نمود و مقداري از آن با لحن 

بدیع خواند و نائب السّلطنه از حاجی آخوند پرسید که علّت این همه تاٌکید در تبلیغ چیست آخوند جواب داد چونکه 

 است لق را دوست دارد و می خواهد همهٌ انام به دین حقیقی او که اصل جنّت ایشان امروز مدّعی حقانیت اند و حق خ
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 تبلیغ نیز و نکشیدند خدا بسوي خلق هدایت از دست کرده تحمّل جهّال از مشقّات  و بلیات انواع انبیا چنانکه شوند وارد

 تبلیغ را خود باید اوّالً ناچار که شد مقرّر مبلّغین براي شرائطی و ظائف و که چه است  خدا بسوي مردم تقرّب و شوق علّت

 را خود مردم که شود می سبب تبلیغ به قیام رو این از و پردازند دیگران هدایت به آنگاه شوند تصفیه و تزکیه کرده

 ایام ایام،  رضا گفت این مالّ دارند ادّعا را مقامی چه ایشان که پرسید شاهزاده یابند عالیه ترقّیات نموده متّصف اللّه بصفات

 ملّتی هر در دانید می چنانکه شاهزاده اي گفت چنین الحال فی آخوند حاجی و اللّه ظهور ظهور  این و است  اللّه

 از بعد که دادند خبر قبل از چنانکه کنم می عرض بنده امّا نمود غلّو و است  طائفه این صوفی رضا مالّ  و است  صوفی

ت حسین می شود حال ظهور حسین می شود نائب السّلطنه گفت چگونه ایشان چنین ادّعا توانند رجع قائم حضرت ظهور

و حال آنکه میان ایشان و حضرت حسین هزار و دویست سال فاصله است و پدر و مادر آنحضرت و والدین ایشان جدا 

موسی دو هزار و کسري سال است حاجی آخوند گفت حضرت رسول فرمود منم موسی و حال آنکه میان ایشان و حضرت 

فاصله بود و ایشان از قریش و حضرت موسی از بنی اسرائیل بود و نیز چگونه فرمود منم عیسی و حال آنکه ششصد سال و 

کسري ما بینشان فاصله بود و ایشان از عبداللّه و آمنه و حضرت عیسی از روح القدس و مریم بودند و نیز فرمود منم آدم 

هیم و حال آنکه والدینشان معلوم و تا چهل سال هم درمیان خلق بودند و این گونه ادّعا ننمودند پس منم نوح منم ابرا

معلوم میشود که منظورشان محلّ و زمان و شوٌون جسدانیه نبود بلکه نظر به حقیقت انبیا داشتند که قوّت و قدرت باطنیه 

االٌرضین و برهانی که تمامت خلق اتیان به مثل آن نتوانند و احاطه درجمیع علوم اوّلین و آخرین و ما فی السّموات و 

 چرا نگویند علوم گفتیم همینکه امّا شد ظاهر مرتبت ختمی حضرت از همی و است یعنی آیات و خطب و مناجات 

 به چون و است انبیا مخلوقین شاٌن ظاهره علوم که چه نمیدانست غیرها و نجّاري یا کوبی آهن یا سازي ساعت حضرت

حیات ابدي سرمدي عطا شوند قوّت قوي و انشراح صدر یافته موفّق بعلوم و فنون گردند اگر  وح ایمانی و نشاط روحانی ر

 اوامر و مدنیه قوانین زیرا است بنظري دقیق بنگریم خواهیم دید که آنچه صنایع و علوم از مردم تراوش نمود به انبیا راجع 

د و حقوق اجتماعیه و آداب و انتظامات و مراسم انسانیه را از انبیا آموختند تا جان و مالشان از حدو و شرعیه نواهی و

تعرّض یکدیگر مصون مانده در مهد امان قرار گرفت و از اسفل درکات حیوانیت و وحشیت نجات یافته در راه انسانیت و 

کمال را انجام دهند از آثار و نتائج ظهورات الهیه  ترقّی مدنیت پیش رفتند پس آنچه از مدارج و معارج کشف و صنعت و

 حاصل انتظامات و اختراعات و صنایع در تفکّر فرصت امنیت و مدنیت حصول بدون که است  بدیهی می باشد و این 
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کدیگر ی ظلم گرفتار نیافته صنایع از گونه هیچ در تفکّر فرصت دادند کف از را تامّه مدنیت چون که ایران اهل مانند نگردد

گشتند و لی مقصود ما از علم انبیا علم الهی است که ناس را تزکیه و تصفیه نموده بصفات اللّه متّصف سازد و به الجمله 

 حیث از شان تغایر و است حاجی آخوند فصلی مشبع و کامل در تحقیق این که حقیقت کلّ انبیا و ما یقوم به النبوّة یکی 

می باشد ذکر نمود و به وحدت حقیقت گل از حیث لون و عطر بدون مالحظه تخالف  حادثه عوارض سایر و مکان و زمان

 زمان و مکان بیان مقصود کرد و به شعر مشهور مثنوي رومی؛

 ) دیده میخواهم که باشد شه شناس ***** تا شناسد شاه را در هر لباس (

را به دین اساس موٌسّس داشته سخن را به تمثیل جست حدیث انا کلّ النّبیین را فرو خواند و حقیقت رجعت حسینی 

انجام رساند و نائب السّلطنه و حاضرین از بیان معظّمش ملزم و مبهوت و مفخم گشته به گماشتگان خود گفت حاجی 

آخوند و آقا میرزا ابوالفضل به منزل خودشان و مالّ محمّد رضا به مقّر خود برود و آنان رفته صرف شام نموده استراحت 

و روزي بعد پس از ادإ صالة و صرف چاي باز هرسه را متّفقاً احضار نمود چون نشستند از مالّ رضا پرسید آنشخص کردند 

 ابهی جمال و اعلی ربّ  حضرت گفت رضا مالّ آورد جدید احکامی یا و کرد ترویج را قرآن احکام آیا میدانید قائم شما که را

 و نماز از شاهزاده فرمودند تازه نواهی و اوامر اند جدیده قوانین قه و البتّه صاحب احکام و مطل والیت مقام داراي دو هر

 میرزا به روي زاده شاه و کرد بیان کمال و تمام به را همه رضا محمّد مالّ و پرسید خواست آنچه غیره و غسل و روزه

النّبیین و حاللنا حالل الی یوم القیامۀ و حرامنا حرام  خاتم انا فرمودند مکرّراً رسول حضرت نه مگر گفت نموده ابوالفضل

 و القیامۀ قامت القائم قام اذا فرمودند که است دیگر حدیثی حدیث الی یوم القیامۀ میرزا جواب داد گفت اوّالً مفسّر این 

اغالقی ندارد و امّا  و تعقید نیز مذکور احادیث مفهوم باشد می قائم یوم حدیث این مفاد به القیامۀ یوم از مراد چون

 ایشان دربارهٌ هم آخریت است درخصوص کلمهٌ خاتم النّبیین چنانکه اوّلیت که با آدم بود درحق حضرت رسول صادق 

 و جناب رو این از و بجاست نیز خاتم منم بفرماید اگر الطّین و الماٌ بین االدم و نبیا کنت فرمود که آنکسی و است  صحیح

 و است ضرت ختمی مرتبت فرمود الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل سابق که معلوم و مشخّص ح زیارت در مئاب الیت

 آغاز بریده را امر  این مسائل به راجعه سوٌاالت السّلطنه نائب مقام این در و بیاید بایست نهج بدان هم مستقبلی ناچار

نیم بنوعی که طرفین از یکدیگر مطمئن باشیم چه ک صلح هم با بخواهیم ما اگر حال گفت چنین نمود خود اصلی منظور

باید کرد ایشان جواب دادند که چنانکه مشروحاً مفصّالً گفتم در بارهٌ دولت ابداً نظر و قصد و غرضی نداریم و معذلک آنچه 

خصی موجب اطمینان شما می شود بفرمائید تا معمول داریم شاهزاده گفت دولت دو چیز از شما میخواهد یکی حضور ش
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که تازه از عکّا آمد و این طائفه چنین باو گرویده فریفته شدند که غوغا و آشوب برانگیخت دیگر آنکه بهائیان طهران را به 

 کنید می تردید و تاٌمّل امر دو این ما بشناسانید و اگر چه شما براي بلیات و تضییقاتی که قبالً از دولت دیده اید در قبول

ئب السّلطنه ام به سر شاه و حضرت امیرالموٌمنین قسم یاد میکنم ابداً قصد کشتن و اذیت نداریم که پسر شاه و نا من ولی

چه میدانیم که شما بکشتن ممنوع و تمام نمی شوید بلکه مقصود این ست که قانونی مرتّب کنیم که دولت و شما هردو 

از آنزمان که حضرت بهاٌاللّه دربغداد اقامت داشتند تا آسوده شوید آقا میرزا ابوالفضل اذن تکلّم خواسته چنین گفت اوّالً 

 دیدند جفا و ستم هرچه و نشد مشهود طائفه این از محاربتی و مقاومت ایران جاي درهیچ است حال که نزدیک سی سال 

 مطّلع دولت که است  کافی  این و است  فرض و اجب و برآنان دولت اطاعت که چه نمودند شکایت و التجا دولت به فقط

 و قلبی امر  این که چه باشد می امکان حیطهٌ  از خارج حصرشان و ضبط طهران بهائیان امّا و نماید حاصل اطمینان شده

 اعضاٌ  که میکنند کتمان بنوعی را خود ایمان که هستند بسیاري نیز و میباشد ازدیاد و ترقّی در فیوم یوم و است  اعتقادي

همدیگر خبر ندارند و شناختن آنان بنوع سالمت و مالیمت براي دولت ممکن نیست و بنوع شکنجه و  حال از شان عائله

عذاب نیز میسّر نخواهد شد زیرا افراد این طائفه عذاب و زجر را تحمّل مینمایند و برادرشان را که میشناسند بدست نمی 

ه و بیداري انام و نشر بهائیت می شود و اگر مستضعفین دهند و براي دولت این گونه اقدام نتیجه نداده بلکه موجب تنبّ

چند از این طائفه را شکنجه و عذاب گیرد چونکه مهمّین و محترمین قوم پیوسته از این گونه اشخاص مجتنب و محترزند 

د نداشت غیره و کار و کسب براي معاشرت طائفه این با که اشخاصی است افراد حقیقی بهائیان بدست نیاید و ممکن 

 ین از دولت که است   این اولی لذا گردد عامّه راحت و اطمینان سلب و انقالب و اضطراب سبب گرفتار شوند و این 

 دیدنش طالب واال حضرت که بداند اگر البتّه شد ارد و عکّا از تازه که آنشخص درخصوص امّا و نماید نظر صرف مقصود

 سه یا دو و بیاید اگر بلی گفت شاهزاده شود حاضر که است  وظیفه اش این  تفحّص و تجسّس جز مقصودي و هستند

 اگر گفت آخوند حاجی است مفید و الزم بسیار گردد اطمینان سبب که بسپاریم نوشتهٌ طرفین شده مالقات مجلس

وز نرفتند و در شب قبل هن گفت رضا مالّ رفتند شهر از لی و فرمودند اال و حضرت که است  همین باشند برقرار درطهران

به خانهٌ دامادم مهمان بودند و لی براي همین گفتگو که در شهر پیچیده شد نیامدند و اگر کسی نزد ایشان معروض دارد 

بی مضائقه میایند و آنچه را ایشان امضا گذارند احدي تردیدي نکند شاهزاده گفت البتّه اگر بیایند و یک بار هم با اعلی 

القات کنند اولی و انسب می باشد این که شما به باالخانه مقّر مالّ رضا رفته دراین خصوص شور کنید حضرت پادشاهی م
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و من نیز به محضر شاهی میروم الجرم هرسه بباالخانه تلگرافخانهٌ مذکور رفتند و صرف ناهار کردند مالّ رضا بایشان گفت 

ا تکلیفی دارید و مَن تکلیفی دیگر و مقداري مکالمات متفرّقه از مَن دیگر نشنوید هرکس تکلیف خود را بهتر می داند شم

کردند و پاسی از شب گذشته نائب السّلطنه هرسه را طلبید و تا ساعت پنج از شب گذشته صحبت داشتند و مقداري از 

الخانه مشورت آیات و کلمات بدیعه خوانده شد و نائب السلطنه گفت بروید باالخانه و شور دقیق کنید و هرسه باز در با

کردند مالّ رضا گفت آقا حکماً باید بیایند و االّ بر احباب صدمه بسیار وارد میاید آقا میرزا ابوالفضل هم گفت اگرچه عهد 

 قوع و احتمال نیایند ایشان اگر اند عظیم بیم و اضطراب و اندیشه غریق چون ولی نیست اطمینان و اعتبار محلّ  گروه این 

است و علی الصّباح شاهزاده هر سه را طلبیده پرسید که نتیجه مشورت چه شد هر سه گفتند اگر بیاید   مخاطرات و بلیات

بهتر است و شاهزاده بمالّ رضا گفت پس بروید و بیاورید و او جواب داد که بسخن من اعتنا نخواهد کرد شاهزاده از میرزا 

نیست فقط به موجب کالم حاجی آخوند شاید بیایند و من نیز موٌثّر  ابوالفضل خواست و او نیز جواب گفت که قول

 به یا و رفته طهران از است شاهزاده باٌخوند گفت شما، او گفت میروم و لی آمدن شان را بعهده نمیگیرم چه ممکن 

خدا و کالم اللّه  حق به نمائید مطمئن را ایشان هم شما دهم می اطمینان شما به من گفت شاهزاده نیاید من قول موجب

 و بنویسید پس گفت آخوند است و به حق رسول که احدي را به ایشان تعرّض نیست و مقصود مالقات و اطمینان طرفین 

 بمُهراست احتیاج چه دیگر نوشتم خودم بخطّ  گفت شاهزاده کنید مُهر گفت آخوند داد نوشته مذکور بمضمون شاهزاده

بزرگوار از اوالد رسول اللّه آورده بدست شما میدهم بس هرگاه صدمه به ایشان و  سیدي و میروم الحال چون گفت آخوند

 السّلطنه نائب شدم مطمئن شاه پسر سند ارد شد من نزد خدا و خلق مسئول و ماٌخوذ نباشم و بگویم به موجب این 

تا بدانم که من چگونه ازشما  بگوئید امّا شدید مطمئن من از که این گفت داده باٌخوند کرده مُهر را مکتوب خندیده

گردید آخوند گفت من فقط حسب تکلیف و اطمینان حاصل کنم که چون از اینجا رفتید به موجب و عده وفا کرده برمی

امر شما میروم اگر اطمینان ندارید نفرستید در این موقع نائب السّلطنه و عبّاسقلی خان و کُنت دومونت فوت رئیس نظمیه 

وص رفتن وي سخنی چند گفتند و شاهزاده باٌخوند گفت این چنان رفتن شما را مصلحت نمیدانند بلغت فرانسه درخص

 من ولی بردند گمان خود مثل مراهم بینند نمی خود در و است  ایمانیه ظائف و از بعهد وفاي چون داد جواب آخوند و 

آمده مکتوبی توسّط یکی از نسوان به اٌقا سید  خود بخانهٌ آخوند و بروید للّه الحکم گفت السّلطنه نائب برگشت خواهم

مهدي نوشته تمام ماوقع را بیان داشت و خود در وقت عصر نزد نائب السّلطنه برگشت و او حضور شاه بوده پیام فرستاد که 

ید که هنوز جوابی نرس و فرستادم آقا نزد مکتوب گفت اٌو به آخوند باشید تا بیایم و پاسی از شب گذشته بیامد و حاجی
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 آزادي اٌو به بدانم درطهران هستند یا نه نائب السّلطنه گفت اي حاجی مالّ علی اکبر آفرین مرحبا ثّم آفرین ثّم مرحبا و 

 به نموده صحبت مقداري رفته احباب نزد آخوند و بیائید اینجا به عصر قت و در روزه همه ولی بروید خود بخانهٌ گفت داده

رفت و رقعهٌ دیگر به اٌقا سید مهدي عرض نمود جواب رسید که امشب درخانهٌ شما مالقات شده قراري می  خود خانهٌ

دهیم و درهمان روز شیخ ابوالقاسم عطّار که عائلهٌ مشکین قلم را از اصفهان بعکّا رسانده مراجعت کرده به طهران وارد شد 

بزّاز منافق مذکور و غالمان دولتی می گذشت او را دیده گرفته نزد و با احباب طهران معاشر بود در معبر کربالئی محمّد 

نائب السّلطنه حاضر کردند او را مخاطب داشته پرسید شیخ ابوالقاسم توئی گفت بلی پرسید کجا رفتی گفت بزیارت 

وست شاهزاده پرسید چه دیدي گفت آنچه آرزو داشتم و خواستم پرسید دلیل حقّانیت چه دارند گفت دلیل آفتاب ضیاٌ ا

خندید و گفت او راهم نزد رفقایش ببرید و حاجی آخوند و قت عصر نزد شاهزاده پیام فرستاد جواب داد که امروز کار دارم 

و مالقات ممکن نیست باشد به عصر فردا و آخوند نزد احباب رفته مقداري جویاي احوال شد آنگاه مراجعت به خانهٌ خود 

ا سید مهدي به اٌنجا رفته از تمامت احوال و واقعات استحضار یافت و به حاجی آخوند نمود و ساعتی از شب گذشته آق

 اعتمادي گروه  این خطّ و عهد به گفت آخوند آمدم همین براي امشب گفت براي رفتن نزد نائب السّلطنه حاضرم و 

و هنی و ارد شود و دربارهٌ من  مبادا کنم شور احباب با آنکه اولی گفت آخوند میروم معذلک میدانم من گفت او نیست

سخنانی گویند او گفت برشما حرجی نیست و من خود به میل و رضا میروم و اجتماع احباب براي شور بیرون از مصالح و 

قت می باشد آخوند گفت با یک یک مشورت می کنم و روزي بعد با احباب مشورت نمود برخی تصویب کردند و جمعی 

 نمود اظهار او و گفت بوي را آراٌ و اقوال آنگاه است پوشیده رما مستور و صواب و خطا بر افکار ماب واقعه گفتند اسرار این 

 دکّهٌ  از را قمی اسداللّه سید آقا فرّاشها روز همین ظهر از بعد و باشد می رفتن در مصلحت نیز شور حسب که این که

 و سیاح مردي من گفت جواب هستی طائفه دند از او پرسید که تو از این کر حاضر السّلطنه نائب نزد گرفته دوزیش کفش

 اظهار بلی گفت جواب داري معاشرت هم طائفه  این با که پرسید میکنم معاشرت طائفه هر و عقیده هر اهل با و درویشم

ئف عالمند و بسیاري از طوا بهترین بلکه ندیدم بدي ایشان از من گفت کن لعن و سب نیستی طائفه  این از اگر که داشت

 حضرت از که این حال و گویم بد چگونه اینصورت در است کلمات و مطالب شان را شنیدم همه صحیح و فصیح و جذّاب 

 در بیشمار روایات نیز ایشان از باشد مناط معجزات روایات اگر و نیست بدست اکنون دیگر چیزي کلمات جز نیز رسول

 السّلطنه نائب نزد عصر بوقت آخوند حاجی و ببرید سائرین نزد را اٌمورین گفت حال این ب شاهزاده ام شنیده معجزه باب
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 آنکه حال و اسداللّه سید آقا کردن دستگیر با شما لسانی مالطفات و فرمایشات گفت باٌو آخوند کردند صحبت مقداري آمد

 است  کردند و چون او را جهراً آوردند بهتر این  اقدام چنین من اطّالع بی فرّاشها گفت شاهزاده دارد منافات نیست ما از

 شب از دو درساعت شب فردا گفت آخوند شدند چه بگوئید حال شوند مرخّص یکبار همه و بیاید مهدي سید آقا که

 شهر پنجم که فردا درشب و رفت خویش بخانهٌ و کرد پرسی احوال رفته احباب سائر نزد آخوند و میائیم باتّفاق گذشته

الثّانی بود دو ساعت گذشته از شب آقا سید مهدي و حاجی مالّ علی اکبر متّفقاً وارد منزل نائب السّلطنه شدند و در  ربیع

حجرهٌ خلوتی که مقرّر داشت نشسته باهم صحبت کردند پس شاهزاده با عبّاسقلی خان و عبداللّه خان آمد و به کمال 

مهدي گفت آیا نترسیدید و به اینجا آمدید او گفت حبّاً الٌهل العالم و فی احترام نشست و آن دو ایستادند و به اٌقا سید 

 از بسیار توصیف و تمجید شاهزاده و نداریم نزاع و فساد خیال که گردد معلوم شما بر تا شدیم حضور سبیل اللّه شرفیاب

ز احوال ارض اقدس و جمال ابهی سوٌاالت بسیار کرد ا پس میباشد نظیر بی و نادر شما جرئت و وفا الحق کرده طائفه  این

و آقا سید مهدي با رعایت مصالح و قت و مناسبت مطلب جواب گفت و سخن بجائی منجر شد که آقا سید مهدي حدیثی 

ان در خواند نائب السّلطنه گفت مگر شما باٌحادیث ما عقیده دارید و او گفت نه تنها به قرآن و احادیث اعتقاد داریم بلکه ج

راه آنها فدا میکنیم و حامل و عامل قرآن ما هستیم نه علماي که ایمان به اٌصول دیانت را اجباري و تعبّدي میدانند و تمام 

 و کنند نمی عمل باٌنها خود و انباشتند فقهیه کتب در کرده استنباط فائده و دلیل بی که است همّشان در فروع احکامی 

تطاول باٌموال و عیال مردم دراز می نمایند و به اٌحدي حّق سوٌال و بازخواست از عقاید و  دست شرعیه مجعوله عناوین به

 گفت شاهزاده است  مشحون و مملّو اخبار و قرآن در اعظم ظهور اعمال خود نمی دهند و بعالوه بشارات و اخبار این 

ی را گرفتم گفت آنچه بدست میاید بقتل رسانید تن چند گفتم کردید چه بابیه با پرسید رفتم صادق سید آقا بدیدار امروز

آقا سید مهدي گفت شما ایشان را از همه مردم بهتر می شناسید چرا تا این درجه تحکّمات ایشان را تحمّل میکنید گفت 

ت ناچاریم چه دولت دشمنی اعظم از آنان ندارد و لی از آغاز تسلّط و نفوذ یافتند و اکنون چاره نیست و آن شب تا ساع

پنج گذشته از شب صحبت بطول انجامید و بعد از صرف شام شاهزاده به عبّاسقلیخان سرتیپ گفت خودت فانوس کشیده 

جناب آقا را با حاجی مالّ علی اکبر به منزلشان برسان و آقا سید مهدي گفت امشب وقت گذشت اولی این که همین جا 

و مضطرب اند بهتر این که بروید آخوند گفت پس خود حامل بیتوته کنیم شاهزاده گفت چون همه دوستان شما منتظر 

 --- 297 صفحه --- فانوس میشویم و سرتیپ زحمت نکشند شاهزاده گفت چون قراول دوره بدون اسم شب بعد از

 حاجی و مهدي سید آقا کفشهاي و باشند همراه آنکه اولی دارند شب اسم سرتیپ و اند ایاب و ذهاب از مانع مقرّره ساعت
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خوند را عبداللّه خان جلو گذاشت و شاهزاده تا درب در بدرقه نمود و بعد از عذر بسیار گفت جناب آقا حال مرا نیم بابی آ

کردید اولی آنکه چند مجلس مالقات شود و سخن را بپایان رسانیم آقا سید مهدي گفت حقیر حاضرم هر و قت معین 

ف بحضور می شویم شاهزاده گفت همه روز در هنگام عصر به اینجا آئید فرمائید به جناب آخوند خبر دهید به اتّفاق مشرّ

همینکه فرصت شد خبر میکنم آنگاه عبّاسقلیخان فانوس کشیده تا درب خانهٌ حاجی آخوند رساند و ایشان از سرتیپ 

م فرستاد شاهزاده معذرت خواهی نموده بخانه رفتند و عصر روز بعد حاجی آخوند به منزل شاهزاده و نزد احباب رفته پیا

پیام کرد که امشب و قت فراغت ندارم و به این نوع تا چهار روز گذشت و آخوند را مالقات با شاهزاده حاصل نشده بعد از 

مالقات احباب بخانهٌ خود برگشت و در آنمدّت احاد احباب با وي مالقات و صحبت کرده اظهار شادمانی از ماوقع نمودند و 

اظهار محبّت و تعهّدات قاجاریه اعتماد نباید کرد مکرّرا درآغاز با احبّا خدعه کرده قسمها خوردند و او پیوسته میگفت به 

در پایان کار تخلّف نمودند مگر خداوند تفضّلی فرماید و از آنسو شاهزاده خود هر روز یک بار به حجرهٌ احباب درآمده 

یاسه روز آزاد میشوید و بعضی از کودکان احباب را که براي دلجوئی کرده میگفت محزون و ملول نباشید یقینا همین دو 

ابالغ پیام و امور اخري به حجرهٌ احباب میرفتند به هریک پنج قران یا یک تومان انعام میکرد تا در عصر روز دهم ربیع 

د و او بخانه رفته الثّانی حسب المعمول چون حاجی مالّ علی اکبر نزد شاهزاده رسید به حاجی گفت امشب جناب آقا بیاین

باتّفاق آمدند ولی شاهزاده مالقات نکرد چنین پیام فرستاد که امشب چون با سفراي دوَل مشورت داریم شما در باالخانه 

 حضرت اعلی امروز که کرد پیام چنین فردا صبح و شود مالقات فردا بمانید ابوالفضل میرزا آقا و رضا مالّ  تلگرفخانه نزد

و بعد از دو روز خواهند آمد و معذرت بسیار جسته گفت چون حاجی مالّ علی و آقا سید صادق  دشاهی بکن میروندپا

اصرار دارند اولی این ست که چندي در اینجا باشید و تشویش نکنید آقا سید مهدي گفت اگر مطمئن نبودیم چرا به اٌینجا 

سبیل اللّهیم و اگر نکشند شاکریم از ماسوي چشم پوشیده راضی  فی شهید بکشند اگر چه است میامدیم قلب ما آسوده 

بقضاٌاللّه شدیم بالیش را بجان خریدار و فدا کردن جان را موجب دیدار محبوب میدانیم نه از بستن محزون و نه از رستن 

ت مملکت خود حمصل آنچه گرفتن در قادرید شما و دادن در حاضریم ما شما شمشیر آن و ما سرِ مسرور میشویم این 

 تعرّض بخیال ابداً دولت داشتم اظهار مکرّراً  که است  همان گفت بشنید میدانید معمول دارید نائب السّلطنه چون این 

 طائفهٌ مَن اللّه و گفت غیره و نظام وزیر به رفته پائین بطبقهٌ  شاهزاده و است  مالها سخنهاي سدّ  براي هم این نیست شما

 میرزا اثناٌ آن در ندارد قیمت خردلی بقدر نزدشان در جان گویا نشنیدم جماعت ندیدم و  این از بمرگ تر مشتاق
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 چه گفت چنین داشته اظهار ایشان بر را حکایت همین شاهزاده آمدند حضور امین علی آقا و الّدوله نصیر خان عبدالوهّاب

 تدبیر با که است  طائفه نی رئیس این ثا شخص  این نکرد بحال تا کس که کردم خدمتی نمیشناسد قدر دولت که کنم

 بر اقدام جسارت گروه  این از احدي است  دولت حبس تا و نمیشد میسّر میکرد خرج کرور یک دولت اگر و آوردم بدست

 نوهٌ خان ابراهیم میرزا فرستاد کس دیگر روزي  و نمودند خدماتش از همی تمجید و توصیف نیز آنان و کند نمی خالفی

لحسن خان ایلچی را که یکی از پیش خدمتان مخصوص وي بود حاضر کردند و از او پرسید که آیا تو هم از این ابوا میرزا

 بزّاز محمّد کربالئی یعنی کدخدا داد دستور شاهزاده ندارم اطّالعی طائفهٌ بابیه هستی جواب گفت بابی نمیشناسم و 

 ...ابراهیم میرزا احوال استفسار او از و شد حاضر مذکور

و درآغاز به دستور وي مالّ محمّد رضا را حاضر کردند و نشست و از او سوٌاالت بسیاري نمودند و چنانچه طبیعت وي   ...

بود بصراحت بیان و هریک را جواب داد تا سخنش به اینجا رسید که جمال ابهی در مدّت چهار ساعت هزار بیت آیات 

نش صادر مینماید و معتمد الّدوله با نهایت غرور علم و جاه و مال و نسب و بنوع تکبّر و مانند قرآن از لسان و قلم معجز بیا

استهزاٌ سخن مالّ محمّد رضا را چند بار تکرار کرد که در چهار ساعت هزار بیت آیات مثل قرآن از لسان و قلم معجزبیان 

نشست و شروع بسخن کرده خطاب به معتمد الّدوله  خود نازل مینماید و دراین موقع آقا میرزا ابوالفضل را وارد ساختند

 شاهد و نشان و عالمت را خدا کالم که است  محقّق نموده گفت آیا تعجّب حضرت نوّاب واال شاهزاده کبیر از چیست این 

و جدا نماید در هر کالم که آن عالمت و اثر و خاصّیت و ثمر مشاهده شود  سازد ممتاز خلق کالم از آنرا که است  بیناتی و

 و باشد ملیح و االٌسلوب بدیع و بلیغ و فصیح هرقدر ولو باشد نداشته را عالمت آن اگر و است و لو یک سطر باشد حجّت 

 شما و است دوله گفت بلی صحیح الّ  معتمد یابد صدور تفکّر و بتاٌنّی یا و شود جاري قلم و لسان از سرعتی هر به خواه

 بیان و ایضاح مناظره قانون حسب گفت ابوالفضل میرزا میکنید جدا و میدهید تمیز عالمت بچه بشر کالم از خدارا کالم

 نزّلنا ممّا ریب فی کنتم ان فرمود چنین العزّة ربّ  بوحی رسول حضرت زیرا باشد می اشرف اجلّ برحضرت مسئله  این

ا بسورة من مثله و ادعوا شهدائکم من دون اللّه ان کنتم صادقین و با این که بشهادت کلمّه من دون اللّه فاٌتو عبدنا علی

 که میپرسم داشته عرضه واال حضرت محضر به چیست مماثلت از مقصود و کیست شهدا از مراد که است مفهوم و معلوم 

فی المثل آواخر کالم به واو و نون مانند یعلمون و یاذنون  که دمیباش  عربی کالم شوٌون در مشابهت و مماثلت مقصود اگر

 و سهل آن مانند اتیان دان عربی برهر پس مانند صادقین و الف تنوینی در حالت نصب مانند بصیرًا و امثال ذلک تمام شود

ه در اوآخر جمالتشان اگر یعلمون ک است  فروان و بسیار بالغت و فصاحت باکمال عربیه قصائد و مقاالت و کتب و آسان
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صادقین و بصیرا و اقع نشده بامثال إعظاماً و إجالالً اختتام پذیرفت و اگر براي کالم اللّه عالمات و نشانیهاي دیگري بدست 

 دراین و کنید واضح و روشن و فرمائید بیان هستم متمنّی دارید که مماثلت و مشابهت بدون آنها تمام نشود ملتمس و 

م مناظره فی مابینشان بطول انجامید و معتمد الّدوله مانند طیر هراسان و گریزان همی از شاخه بشاخه پرید که شاید مقا

 مجتمع و حاضر را مجتهدین مشاهیر از جمعی است مغالطه نماید و عجزش ظاهر نشود و باالٌخره میرزا به اٌو گفت خوب 

از همه هستیم و نائب السّلطنه چون عم اکرم را مغلوب دید و احتمال میداد  اعلم که بدانید و کنیم مناظره هم با تا سازید

که بیان میرزا در قلوب حاضرین تاٌثیر نماید سخن به میان آورده به میرزا خطاب کرده گفت اي جناب آقا میرزا ابوالفضل 

ندارند و میخواهند از این امر  خواهش دارم در این مسائل با اعمام کرام به مالیمت صحبت کنید زیرا که قصد مجادله

اطّالع یابند و با معتمد الّدوله لغتی از حُسن خط و انشاٌ مراسالت میرزا که براي مانکچی صاحب نمایندهٌ پارسیان هند 

ه بوزراٌ و امَرا نوشته تمجید نمود و معتمد الّدوله نیز مقداري از علم و فضل و قوّت انشاٌ میرزا توصیف کرده تاٌسّف خورد ک

 ایمان به فائز و موفّق که آورد بجاي را خدا شکر و حمد ممکن بود براي ترسّل و انشاٌ حقوق بسیار از دولت بگیرد و میرزا 

 از و جسته توسّل حق به و میباشد برهان و دلیل با نموده اعتقاد را آنچه و است  حق راه در مجاهد  و  طالب و حقیقی

 تا کند ثابت برمن را عقیده هار داشت که بسیار مائل و مشتاقم کسی بطالن این اظ و گردیده مستغنی و بیزار ماسوي

 جمال احوال و آداب خصوص در سوٌاالتی وي از الّدوله معتمد و کردند حاضر مذکوررا ابوالقاسم شیخ اینموقع در برگردم

 کرد وصف را چاي شرب و اکل ابآد و منزل فرش و لباس وضع حتّی یلیق و ینبغی کما را امور تمامت او و نمود ابهی

 و حکّام و الت و خشوع و خضوع درکیفیت شرحی شیخ و نمایند می احترام و اعتنا عکّا مردم آیا پرسید الّدوله معتمد

 شهر از اعظم غصن یکبار اقالّ هفته در گفت داشته بیان اعظم بغصن نسبت عکّا معاریف و مفتی و قاضی و حکومت ارکان

عکّا عزم زیارت جمال ابهی نموده مسافت غرب نیم فرسخ تا قصر بهجی پیاده طی مینمایند و پاشاي معظّم و ارکان 

محترم و علماي ممجّد و بزرگان بلد نیز در عین گرمی هوا به اتّفاق ایشان پیاده ببهجی میروند و باٌداب و خضوع ال یوصف 

یق و مستحّق درك حضور محترم میشمارند و از سخنان شیخ تمامت به محضر ابهی تشرّف می جویند و خویشتن را ال

حضّار خصوصاً معتمد الّدوله غریق حیرت و تعجّب شدند و مجلس را سکوت عمیقی فراگرفت و میرزا ابوالفضل بیانی در 

بهی را برده باب حجّیت قدرت و نفوذ مظاهر الهیه نمود و معتمد الّدوله با لحنی آمیخته بتعجّب و غضب اسم جمال ا

پرسید آیا ایشان حجّت عصرند میرزا پرسید که اگر ایشان نباشند پس حجّت عصر کیست و حدیث ماٌثور لوال الحجّۀ 



 

Page | 
419 

لساخت االٌرض باٌهلهارا خواند معتمد الّدوله گفت عُلَما حجّت اند میرزا گفت علما را در شعب عقیدت و مدارك دینیه 

 و الهام مقام و نشاید تعدّد و اختالف عصر حجّت در و نیستند قائمیت م و اختالف است و هیچیک مدّعی مقام الها

 به اعتراف و تصدیق دو هر السّلطنه نائب و الّدوله معتمد و هستم زمان علماٌ  از یکی خود مَن و باید اللّه جانب من مبعوثیت

ن و اقامتش در شهر جابلقا و غیره بسط الحس بن محمّد حیات به عامّه عقیدهٌ  درخصوص میرزا و نمودند اش علمیه مقامات

مقال داده آنرا مخالف راي حکما و عقال بیان کرد و معتمد الّدوله خود تاٌلیفات در جغرافیا داشته نتوانست به شهري موهوم 

داد و  تمسّک جوید الجرم به مسئلهٌ خاتم النّبیین و معجزات و نیز عالمات ظهور قائم تمسّک کرده موضوع سخن را تغییر

میرزا تمامت امور مذکوررا حل کرده جوابهاي مقنع و مسکت داده و شمّهٌ از الواح ابهی صادره درحّق خود را خواند و 

 یجول االٌحیان کلّ فی االٌعلی قلمی انّ هذا هو و است مسطور مذکوره بیانات از برخی در که جملهٌ از سخن معتمد الّدوله

البیان و لکن اهل االٌمکان یسمعون و ال یعلمون إالّ مَن شاٌ ربّک المهیمن القیوم به میان آورد و  و الموعظۀ مضمار فی

 سخن  و  داد شرح مذکوره جملهٌ  در را بلیغه کنایه و  خواست تنقید ادبی و اعتراض بر کلمهٌ یجول نماید و میرزا استعاره

رش به پایان رساند دراین موقع فرهاد میرزا از شدّت غرور و حسد و ام نفوذ در متتابعه تاٌییدات و ابهی عظمت و بقدرت را

کینه نتوانست خودداري کند و سخنی ناالیق بر زبان راند و چنین گفت شما که را می پرستید و چه ادّعاها در حقّش 

بوي جواب گفت که مینمائید در صورتیکه با خودم بازي شطرنج کرده شراب خورد و میرزا با مراعات ادب و مالیمت کالم 

 یاٌتیهم ما است  قرآن در چنانکه ندارد قبول مورد سخنان چون بهمهٌ انبیا ازین قبیل تهمت زده افترا گفته اند امثال این 

 و نمود نفس قتل بعثت از قبل موسی حضرت که مطّلعید شما باشد صدق که این بفرض و یستهزئون کانوا إالّ رسول من

چنین مسطوراست قلتها اذاً و اٌنا من الضّالین ففررت منکم لمّا جئتکم فوهب لی ربّی حکما و  حضرت آن قول از قرآن در

جعلنی من المرسلین و حضرت عیسی در مجلس مهمانی آب را شراب کرده تناول نمود و کذلک در قرآن از قول مریم 

چنین مسطور یا اُخت هارون ماکان ابوك امرٌ چنین مذکوراست یالیتنی مُتّ قبل هذا و کُنت نسیاً منسیا و خطاب قوم باٌو 

سوٌ و ما کانت اُمّک بغیا و حضرت رسول اصحاب خود را به هجوم بر قافله و سرقت و غارت ماٌمور نمود و فرهاد میرزا 

میخواست تکرار سخن کرده ادامهٌ بحث نماید که مالّ رضا سخنش را قطع نموده با صراحت بیان که مخصوص او بود چنین 

 صریحاً اٌو به مَن و گفت سخن  این مَن به هم دیگري است هرکس بگوید ایشان شراب خورده اند کافر و ملعون  گفت

 تا نیست مسموع دیگري درحّق فاجر فاسق شهادت و شد ثابت فسقت و نمودي خود بفسق اعتراف و اقرار خود تو گفتم

 جمیع داشت صاعقه نزول حکم بیان  این و صمدانیه زبر و صحف و  کتب جمیع موعود و اللّه بظهور نسبت رسد چه
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 در اختیار بی برخاسته جاي از چنانکه گشت نمودار غضب و سخط آثار میرزا فرهاد چهرهٌ در  و ساخت مدهوش و خاموش

رضا و شیخ الفضل با مالّ ابو میرزا و رفتند سائرین و عمّین با برخواسته فتنه اطفاٌ براي نیز السّلطنه نائب و زد قدم تاالر

ابوالقاسم نیز به مقّر خود عودت کردند و فرهاد میرزا معتمد الّدوله اعتیاد به عبادت و اشتداد قساوت را با هم تواٌم داشت و 

در مقّرهاي حکمرانیش بسا اتّفاق افتاد که چون میخواست مشغول به اقامهٌ صالة فریضه شود گماشتگان حکومتی مقصّري 

بقتل داده مشغول به نماز شد و محکوم را در حضورش سر بُریدند و در حالیکه ادعیه در تعقیب  را حاضر کردند و او امر

نماز میخواند سر به نزدش آوردند و گاهی چون از او می پرسیدند که مقصّررا چه نوع بقتل برسانند سَر ببُرند یا طناب 

یامد جاري میکرد و بسا در اثناٌ اشتغال بنماز باٌشاره بیندازند یا شکم پاره کنند استخاره مینمود و هر نوع را که خوب م

حکم قتل میداد و حسام السّلطنه و دیگران نیز در اجراٌ اعمال قساوت نادر النّظیر بودند و به الجمله بدین طریق مناظره و 

مجلسی منتهی بطلب محاجّه اکابر شاهزادگان و اعاظم ارکان دولت با محبوسین مذکور روز و شب مستمّر شد و اخیراً در 

معجزه و خوارق عادات گردید و احباب اقتراح معجزات را باٌدلّه منقوله از کتب مقدّسه ردّ کردند و حجّۀ باقیه را کتاب و 

معجزه عمومیه را قیام و استقامت و نفوذ امر و شریعت و تربیت شمردند و مالّ محمّد رضا ملتزم شد که آنان متّحد و در 

ق شوند و تلگرافاً یا کتباً از محضر ابهی بخواهند و اگر انجام نپذیرفت از اعتقاد خود برگردد و او را بقتل تعیین معجزه متّف

آرند و نائب السّلطنه التزام مالّ رضارا براي میرزا ابوالفضل گفته راٌي او را خواست و او جواب گفت که با چنین التزام و 

 و یکی از مجالس مناظره در حجرهٌ مذکوره خانهٌ نائب السّلطنه که مقّر میرزاتعهّد مالّ رضا براي چه مسامحه مینمائید 

 وزیر و الملک نصر و نظام معین و الّدوله سهام با ایشان و شد واقع بود رضا محمّد مالّ و اکبر علی مالّ حاجی و ابوالفضل

 سوٌ بر حمل نموده بهانه گرفته ایشان از کلمهٌ  که بود ور جمع مذکور این منظ و کردند گفتگو السّلطنه نائب خال نظام

 و فساد و فتنه تاٌسیس در مشورت شده انجمن غالباً مذکور جمع و آرند بدست بهانهٌ نتوانستند لی و نمایند فساد و قصد

ماٌمورین سالم و بی آزار را معزول  و  حکّام ایران سرتاسر در که داشتند مقرّر جمله از نمودند همی بهائیان قمع و قلع

نموده بجایشان حکمرانانی معین کنند که تشنهٌ خون بهائیانند و نیز بعلمائی که تعرّض ندارند بی اعتنائی شود و با 

ن علمائیکه با ایشان دشمن اند غایت تعظیم و تجلیل نمایند تا اُمَرا و عُلما متّفق شده عامّه انام را به درندگی نسبت به ای

طائفه وا دارند و از این رو رکن الّدوله سابق الّذکررا از حکومت خراسان معزول و حسام السّلطنه را که دشمن بیرحم 

بهائیان بود بر جایش منصوب داشتند گویند او درمجلس شوراي دولتی فریاد برکشیده گفت تا دویست نفر از اهالی وطن 
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 شاه نزد نیز و نمود توانیم نابود را گروه این است ان بواقع بهائی باشد محال بنام بهائی کشته نشوند که یکی فقط در آن می

 ذکر امر صاحب کلمات بعضی در که این گفتند و دادند شاه با ضدّیت نسبت طائفه این به کرده حیله و سعایت انواع

شاه را متوحّش و مضطرب  که چندان داد خواهد دیگر حکمی بخواهد قت و هر و ماست اغفال براي شده دولت از اطاعت

ساخته بقلع و قمع این طائفه وا داشتند و از مجتهدین عظام طهران فتوي خواست حاجی مالّ علی کندي که اعلم وارئس 

بود فتوي داد که عوام تقصیر ندارند و ارتدادشان موجب قتل نیست زیرا که امر برایشان مشتبه شد ولی مبلّغین و موٌلّفین 

ید دست و زبان بُرید و عوام را توبیخ و تهدید اکید کرده از حبس آزاد نمایند و بسیاري از علماي دیگر نیز و علمایشان را با

  بهمین طریق نوشتند ولی آقا سید صادق طباطبائی نوشت که کلّ را از کوچک و بزرگ و عامی و عالم

 هجري قمري. 1300واقعات سال یکم  سال چهل و

باید بقتل رسانند و زنان را از شهري به شهر دیگر برده آزاد سازند و شوهر دهند و چون تبرّي از حقیقت نمایند اطفال 

 حکم دادن از پس او صغارشان را بدستشان سپارند و گرنه نزد امینی بسپارند تا به عقیدت و احکام اسالم تربیت شوند و 

زد وي به عیادت رفت چنین گفت: شاهد باشید عهد کردم چون حالم چندان ن هرکس به و گشت بستري و مریض مذکور

بهترشود که بتوانم از بسترحرکت کنم به حبس خانه رفته تمامت بهائیان را با دست خود به هالکت برسانم. ولی شاه 

وزي بعد از مناظرة ر مطالعات مفصّل و مالحظات گوناگون کرده راضی به قتل بهائیان نشد و حکم به حبس ایشان داد و 

 را محبوس احباب تن پنج و بیست از یکیک  و آوردند عکّاس  ملّا رضامذکور ما بین معتمد الدّوله با میرزا ابوالفضل و 

 شاه نزد چسبانده عکسش پاي تا نویسند را خود احوال هریک که فرستاد پیام السّلطنه نائب عصر هنگام و برداشتند عکس

 ٴخانه باال به نخست  و شدند حاضر مستنطق تن دو بعد روزي هر یک مختصر احوال خود را نوشته دادند و  لذا و ببرند

 کالم حسب به من گفتند  مذهب درخصوص نوشتند را ایشان جوابهاي و کردند سؤاالت رفته مهدي سید آقا نزد مذکور

ز نائل به سیاحت بودم به عکا نیز رفته حضور آغا از چون و میکنم عمل مذهبک و ذهابک و استرذهبک فرمود که جدّم

ایشان رسیدم و چون از احوال عرض مقصود پرسیدند موافق حکمت جواب داد آنگاه از او پرسیدند آیا بد میگوئی جواب 

شایسته نیست آنگاه  شیرازي استفتاءکردم فرمودند در هرجهت لعن میرزا حسن و حاجی مرتضیداد من ازمرحوم شیخ

ملّا(علی) اکبر و آقا میرزا ابوالفضل پرسیدند و ایشان جواب گفتند که ما مجاهدیم و در هرجا جویا شده استفسار  ازحاجی

 نام بیان از پس شدند جویا ملّارضا از همینکه و گوئیمنمی بد نیست معلوم برما مذهب نمائیم و چون هنوز بطالن این می
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  شمارم و اگرچنین کنید.راه را عین و صول به مطلوب می دراین شهادت و بهائیست من مذهب گفت موطن و

 

تغییر و تبدیل داد و هرقدر احباب اصرار کردند که آنچه ما میگوئیم بنویس جواب گفت آنچه نوشتم عین گفتهٌ شما ... 

وطبق مصالح میباشد و صورت مکالمات را پاي عکس چسبانده نزد شاه برد و در همان روز حکم شد که تمامت مظلومین 

باطبائی مذکور درگذشت در آنروز نبردند و کیفیت وفات ناگهانی وي را به اٌنبار ببَرند و لی براي این که آقا سید صادق ط

چنین شد که در پنجم ربیع الثّانی احتراقی در قلبش پیدا گشته بستري گردید روزي بعد حرقت نزول نموده مرض نقرس 

یده می گفت ایواي در پاها ظهور نمود و روز دوازدهم به دماغ صعود کرده تولید خوف و بیم گردید و پیوسته فریاد برکش

بابیان مرا کُشتند ایواي قطعه قطعه ام نمودند و عریضه نزد نائب السّلطنه فرستاد که این طائفه قصد قتل مرا دارند و 

 گردیده بشفاقلوس متحوّل نقرس شانزدهم در و کرد ماٌمور شاهزاده چند دسته مستحفظین نظامی براي حفظ وي روانه و 

 روز و آوردند بجاي عزاداري مراسم بسته را شهر بازار و دکّان روز شبانه سه دولت امر حسب و درگذشت جهان ین از

که راهها پُر از گِل و بیرون شهر پر از برف بود اغلب درحالی کرده حمل بود اش خانه که سنگلج محلّهٌ  از را جنازه هجدهم

علما و اُمَرا و تجّار اطراف عماري پره زده گروهی از یهود را بر آن داشتند که بلغت خویش در جلو جنازه نوحه گري کردند 

تن فرّاشان قرمز و به دین طریق تا بقصبهٌ شاهزاده عبدالعظیم برده دفن کردند و روزي بعد از و فات سید صادق پنجاه 

پوش ماٌمور شدند آن بیست و پنج تن احباب مظلوم را درمیان گرفته هر یک نفر را دو تن فرّاشان از دو طرف پنجه درپ 

 تماشائیان انبوه گذر و معبر در و رساندند است نجه انداخته از منزل نائب السّلطنه تا دم سبزه میدان که انبار شاهی 

 را شاه غیار همه در گمان داشتند که براي قتل میبرند و لی پس از و اقعهٌ ناگهانی سید صادقا و احباب و بودند مجتمع

 بود باٌو سپرده انبار که یوزباشی بیگ ابراهیم محمّد تسلیم را همه لذا نمود صادر ابد حبس حکم و کرد احاطه وهم  و بیم

همهمه در شهر راجع به این طائفه و عدم خوف و هراسشان پیچید چه  روز آن تمامت در و گرفتند رسید قبض و نمودند

 از بالجمله آن مظلومان همراه فرّاشان بانوعی از سکینه و وقار میرفتند که مشهود بود تکیه گاه قوي و مقتدري دارند و 

اه و نیز یک پسریک ساله اش که ش زن دو مذکور ایام درابتداٌ  و شد ماه یک تقریباً السّلطنه نائب درخانهٌ احباب حبس آغاز

صاحبقران میرزا نام داشت فوت شدند و همینکه نظر آن مظلومان به زندان و کند و زنجیر گران افتاد در خیالشان گذشت 

که این که در مقامی مظلومانه واردند که شهداٌ اوّلیه و جمال ابهی مقّر داشتند و استاد حسین دبّاغ کاشی باحالت انقطاع و 
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ر برزبان آورد که خانهٌ اصلی ما این جا است و هرقدر در خارج باشیم مانند غریب خواهیم بود و آقا محمّد جعفر خاتم تاٌثّ

ساز شیرازي کفش پاي خود را اوّالً با آب حوض انبار تنظیف و تطهیر نمود فرّاشی از وي جهت پرسید و او جواب گفت که 

ر انبیا و اولیا بوده و خوب نیست با کفش آلوده وارد شویم پس فرّاشان زنجیر مقّ همیشه و است انبار جاي پاکان و نیکان 

گران آوردند آقا سید مهدي و حاجی مالّ علی اکبر و آقا میرزا ابوالفضل و مالّ رضا را بیک زنجیر کشیدند و بیست تن دیگر 

یک زنجیر نهادند و یک پاي هریک را در خلیلی را ده نفر ده نفر بیک زنجیر بستند و آقا میرزا ابراهیم خان را علیحّده در 

نهاده مقفل کردند و بیست چهارتن مذکور را دو قسمت کرده در دو کند سنگین طویل و به زنجیر مشهور قره گهر دست 

و پا محکم بستند و چون پاسی از شب گذشت محمّد حسین خان حاجب الّدوله بن محمّد رحیمخان عالٌ الّدوله وارد انبار 

و از یوز باشی ابراهیم بیگ مستحفظ انبار احوال محبوسین را سوٌال کرد و او یک یک را بیان نمود تا چون نوبت به   شد

احباب رسید و پرسید که اینان کیستند محمّد ابراهیم بیگ گفت بابیه اند و او روي به آقا سید مهدي کرده گفت اي مردم 

 نمایم زنجیر و کند باید ناچار باشد پیغمبر پسر یا پیغمبر من میسپارند خواهمن ماٌمورم و هرکس را براي حبس در انبار به 

 را خود حقّید به  و میگوئید راست شما اگر و معذورم مٌامورم چون و مهمانی اسباب نه میباشد زنجیر  و کنده البتّه انبار در

موسی کاظم خود را از چنگ اعدا و ام حسین و امام ام و عیسی حضرت چرا گفت مهدي سید آقا دهید نجات حبس از

حبس خالص نکردند و امثال شما همیشه ماٌمور و معذور بودید چه در مکّه چه در کربال و غیر آن دو آنچه کردید حسب 

ي وزن قدر داد دستش به آورده او و  امري بود که از مراکز خود داشتید پس حاجب الّدوله بیوزباشی گفت آن شالّق را بیار

 و رفت داده یوزباشی بدست را تازیانه حاجب میزنیم محکم گفت یوزباشی میاورد درد است  سبک این  نموده گفت

 باٌقا توجّه و بیائید برداشته تازیانه گفت القلب قسی فرّاشان تن دو به و بنشست خود آوردند صندلی داد دستور یوزباشی

ار جاي صافان و پاکان نیست بلکه محلّ دزد قالّش و سفله و اوباش است انب بدکیش اي گفت نموده شیرازي جعفر محمّد

و بفرّاشان امر داد او را تازیانه بزنند و دو سخت دل بتمام قوّت و شدّت وي را با تازیانه بزدن گرفتند و چون پایش بکنده و 

قامت نمود چنانکه لب بتکلّم و گردنش در زنجیر بود و حرکت نمیتوانست سر خویش را روي کنده گذارده تحمّل و است

تظلّم نگشود تا قریب به پانصد تازیانه زدند و یوزباشی متغیر شده سپند آسا از جاي جست تازیانه از دست فرّاش بگرفت و 

آقا محمّد جعفر را مخاطب ساخته گفت اي بابی یوست کُلُفت استقامت به من میفروشی حال بر تو معلوم میدارم و با تمام 

ریب سیصد تازیانه برپشت آن مظلوم غریب نواخت و صدائی از وي نشنید دستش ازکار افتاد و دمی بیاسود پس قوّتش ق

خطاب به استاد حسین دبّاغ کرده گفت چون خانهٌ اصلی شما این جا است البتّه غذاي اصلی شما هم شالّق می باشد اي 
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رد آوردند و صدائی از او نشنیدند باز یوزباشی بخشم آمد و با فرّاشان بزنید و قریب چهارصد تازیانه بنوع مذکور بر او وا

 مظلومان دستش قریب صد تازیانه برآن مظلوم نواخت در این هنگام آقا سید مهدي یوزباشی را مخاطب ساخته گفت این 

او باکمال غلظت جواب  و کنید استراحت قدري شدید خسته شما و باشند تعذیب و ضرب مستوجب که نکردند تقصیري

 و راضی ساز وارد مَن بر آري وارد اینان به میخواهی آنچه و است داد تمامت تقصیر با تو است آقا سید مهدي گفت چنین 

 فکر آمدم اینجا به که قتی و همان من گفت مهدي سید آقا میرسد توهم نوبت باش خود بفکر تو گفت یوزباشی شاکرم

نزد نائب السّلطنه نرفتم حال بسم اللّه شروع کنید مهیا و حاضرم بزنید آنچه میخواهید در این  فکر بدون و کردم را خودم

مقام یوزباشی خجلت کشید و نشسته گفت من تقصیري ندارم شنیدید حاجب الّدوله چه گفت و إالّ من راضی نیستم آقا 

وزباشی قلیان کشید و رفت و شب را محبوسین سید مهدي گفت ما عذر شمار و حاجب الّدوله هر دو را قبول داریم پس ی

 غذاي و گذشت منوال بدین روز دو و خواندند مناجات و صالة بند با غل و کند بسر بردند و صبح بیدار شده در قید و 

 داشتند استطاعت که محبوسین بعضی خانهٌ از نیز و عطّار کریم محمّد آقا و اکبر علی مالّ حاجی خانهٌ از شام و ناهار

رسید و براي مصاریف الزمهٌ دیگر نیز از خانهٌ حاجی و عطّار مبلغی نقد آوردند و در روز بعد که نوزدهم ربیع الثّانی بود می

میرزا ابراهیم خان را با آقا نصراللّه تنباکوفروش مرخّص و آزاد کردند و در روز بیست و دوّم کربالئی مهدي و آقا حبیب اللّه 

تاد حسین دبّاغ و آقا محمّد جعفر شیرازي و آقا حیدرعلی بیک قزوینی را مرخّص نمودند و سائر و استاد حسن بنّاٌ و اس

محبوسین هریک یک تومان بیوزباشی دادند زنجیرشان را سبکتر کردند و گمان میرفت که همه بتدریج مستخلص شوند و 

د و علّت را چنین ذکر کردند که اعلی حضرت لی پس از چهار روز دیگر باز همان زنجیر اوّل را آورده بگردنشان گذاشتن

 روز در که بود جدیدي غریب آشوب و فتنه سبب و علّت ولی است  الزم راه در سبک زنجیر شاه عزیمت سفر مشهد دارد

و از  نکرد رفتار رضایشان موافق دولت که دیدند چون شدند مذکور فساد و هنگامه موجب کسانیکه و نمود ظهور هفدهم

فوت آقا سید صادق نیز آتش کینه شان مشتعل تر گشت نیرنگی بکار بردند که رعیت را از دولت متنفّر و دولت را از ملّت 

بدگمان نمایند و شبانه چند مکتوب درب خانه هاي علماٌ انداختند و ابالغ کردند که فالن مبلغ از نقود براي جهاد فی 

ور را فردا در فالن مکان گذارید تا در این طریق به مصرف رسانیم و آن مکاتیب مذک مبلغ باید است سبیل اللّه الزم 

 عطّار کریم محمّد آقا و آهنگر اسداللّه استاد و فرستاد بازار به را فرّاشان بدست نائب السّلطنه رسید و جمعی از غالمان و 

ان سوگند یاد کردند که ما ابداً اطّالعی از مکاتیب ایش و کیست خطّ مکاتیب  این که پرسید ایشان از بردند او نزد گرفته را
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و امور مذکوره نداریم و بعد از تهدیدات بسیار ایشانرا به انبار انداخت و عبّاسقلیخان سرتیپ به انبار درآمده آن دو را 

ندوقچه آقا میرزا بشکنجه گرفته صاحب خطوط را مطالبه کرد و فهرست اسماٌ که قریب پانصد نفر بود با عکسهائی که از ص

ابوالفضل گرفته بودند نشان داده گفتند باید همه را به اسم و رسم بیان کنید و بدست دهید و ایشان بعضی را منکر شده 

برخی را به اٌجمال و ابهام گفتند آنگاه صورت اسماٌ و عکسهارا نزد مالّ رضا بردند و سوّال کردند او جواب چنین گفت که 

اند و لی در پاي سماور و نزد قاب پلو سپس عکس جمعیتی ادرنه را نزد آقا سید مهدي برده  ابیب اشخاص تمامت این 

 نخواهم من و است  احترام و ادب مخالف عمل گفتند اسماٌ هریک را در باالي عکسشان بنویسد و او جواب داد که این 

ی خان سبب پرسید و او جواب گفت که عبّاسقل و کرد تبسّم رسید خودش بعکس چون و نمود بیان را هریک نام و کرد

 اشخاص  این و نیستم شهر  این اهل من که خودم هستم آنگاه از سائر عکسهاي متعلّق به اٌحباب طهران پرسید و او جواب

ب یا روز ش همان در که داشت گمان و برد انبار زمین زیر به را محبوسین تمامت االٌمر حسب یوزباشی سپس نمیشناسم را

بعد همگی را بقتل میاورند و لذا عبا و باالپوش بعضی را از تنشان در آوردند و زیر زمین مذکور گل و اي و رطوبت بود و 

یوزباشی نمی گذاشت که لباسشان را در خارج محبس از رطوبت و نم خشک نمایند و به ایشان همی گفت در این دو روز 

آن مظلومین شب و روز را بدان مشقّت در عین انقطاع و مسرّت  باقی اگر لباس شما نمناك باشد چه خواهد شد و

گذراندند و بعد از سه روز از حوض وسط انبار که تا خود انبار تقریباً ده ذرع فاصله داشت راهی به زیر زمین بازشد و آب 

اسباب قید و بندشان را جوشیده انبار مملّو ازآب شد و یوزباشی ناچار محبوسین را بیرون آورده درحیاط انبار درآفتاب 

مهیا ساخت و لذا لباس خود را خشک کرده آسوده شدند و روزي بعد از دستگیري استاد اسداللّه و آقا محمّد کریم استاد 

محمّد قلی خیاط داماد حاجی آخوند و نیز آقا عبدالعظیم آقا حیدرعلی اخوین او و هم میرزا علیجان خرازي فروش ترك 

رده به اٌدارهٌ پولیسیه بردند و بعد از یکشب دیگر پنج تن را که از این طائفه اشتباه کرده دستگیر و نزد را در بازار گرفتار ک

نائب السّلطنه کشیدند و چون از این امر پرسید انکار کردند و آنچه میلش بود گفتند و خالص شدند و لی به چهار تن 

کشب در ادارهٌ نظام توقیف شدند و روزي بعد داماد و اخوین احباب مذکور هر قدر اصرار کردند نگفتند لذا هر چهار ی

حاجی آخوند را بانبار نائب السّلطنه بردند و میرزا علیجان را در ادارهٌ نظام نگهداشتند و پس از پنج روز پدر پیر آنجوان نزد 

اه بود به ایمان بدیع فائز گشت امر نائب السّلطنه رفته به اقدامش افتاد گریه و التماس کرده براي پسر خود که تقریباً سه م

آزادي گرفت و آنجوان بعد از هشت روز از حبس رهائی یافت و یوزباشی از قتل احباب ماٌیوس شد و لباس شان را ردّ کرده 

تی پی دستگیري این حکوم غالمان و نظمیه ادارهٌ  عمّال چه بود برپا همهمه و غوغا طهران در قبول معذرت خواست و لی
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طائفه هرسو جویا و پویا شدند تا هرکه را یابند گرفتار نمایند و درآن احوال مسعود میرزا ظلّ السّلطان که بنوع مذکور 

شاهزاده اکبر و در درجهٌ اولی متنفّذ و مقتدر و حکمران چندین ایالت مملکت بود در شوراي دولتی چنین اظهار داشت که 

نیستند بلکه آن کسانی دشمن شاهند که متعرّض ایشان میشوند و من بتحقیق  ن بهائیان دشمن شاهالیقی علی القطع و 

رساندم که این گروه مردمی ستمکش و مظلوم میباشند و ابداً سرکاري با امور دولتی ندارند و خود بحضور شاه چند بار 

بتحریک میرزا حسین امام  عرض نمود که اذیت به این طائفه ابداً موافق مصالح دولت و مملکت نیست و مَن در اصفهان

جمعه سه تن از ایشان را کُشتم و با این که خودم تقصیر کار نبودم زنم هالك شد و ضرر و خسارت کلّی به من رسید و 

اهل اصفهان برمَن شوریدند بنوعی که جانم به معرض تلف رسید و امام جمعه خود ببدترین مرض و سخت ترین الَم از 

لت ایشان را بحالشان و اگذارد اگر فی الحقیقه براه ضاللت و باطالند از میان رفته نیست جهان رفت اولی این که دو

میشوند و اگر بجادّهٌ حّق و صوابند مخالفت و معارضت روا نیست و گذشته از این امور الحال در این شهر بابی نمیگیرند 

 شاه هذا علی بناٌءً  و است  بیچاره رعیت فناٌ موجب اعمال بلکه هرکه را صاحب مال و ثروت می بینند اخذ مینمایند و این 

 صدور و السّلطان ظلّ اصرار و اظهار لی و است  بس اند گرفته که آنقدر و نشوند طائفه  این متعرّض دیگر که نمود حکم

از جملهٌ اموریکه سبب رفع  نیز و نهاد محبوسین حبس ادامهٌ بر همّت و گردید السّلطنه نائب مضادّت موجب شاهی امر

تعرّض دولت نسبت باحباب گشت واقعهٌ هالك سلطان مراد میرزا حسام السّلطنه مذکور بود و او براي مغلوبیتش در مقابل 

ادلّه و براهینی که میرزا ابوالفضل و غیره در مجمع و محضر نائب السّلطنه اقامه کردند و سخنانی که از مالّ رضا شنید 

 گفت شدید سخنانی السّلطان ظلّ حمایت به کینه برافروخته در شوراي دولتی بمقابل اظهارات ظلّ السّلطان بغایت حقد و

 دیگر تن دو و ساز رکاب آقا میرزا شیراز در همچنانکه رسید خراسان مشهد و خود حکمرانی مقّر به چون که نمود عهد و

ل و اسر و انواع اذیت بعموم بهائیان آن حدود ذرّهٌ فتور و قصور نکند و از نائب قت از ساخت مقتول الّذکر سابق بنوع را

 ادامهٌ بمَن خدا اگر که نمود تکرار را سخن السّلطنه صورت اسماٌ بهائیان خراسان را گرفت و غالباً در مجالس و محافل این 

صفّی خواهم کرد ولی پس از پوشیدن خلعت م طائفه این جود و از را حدود آن تمامت بخراسان سفرم این در دهد عمر

حکمرانی خراسان در بیست و سوّم ربیع الثّانی قولنج گرفته نزدیک بهالك رسید اطبّاٌ در بالینش مجتمع شده بمعالجه 

پرداختند درهنگام صبح زبانش گویا و حالش بهتر شد ولی درد پهلو داشت و پنج روز ادامه یافت تا در شب بیست و 

دّت کرد و مدهوش شد و همینکه بحال آمد صدقه بسیار بسادات و فقرا داده انعام فراوانی باٌطبّاي ایرانی و هشتم مرض ش
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اروپائی بذل نمود و با توسّل بهمه و سائل مذکور یوماً فیوماً مرض شدید و قوایش ضعیف شد تا در شب چهارم جمادي 

نائب السّلطنه نزد شاه شتافته واقعه را خبر داد و شاه یکی از  االٌولی غش کرد و اطرافیانش گمان نمودند که جان سپرد و

اطبّاي مخصوص خود را شبانه فرستاد وي را به کمک بادکش پی در پی و تزریق با سوزن و تیغ کشیدن بریدن بهوش 

ششم دچار آوردند و به طبیب یک طاقه شال کشمیري و صد تومان نقد دادند و به فقرا بذل مال بسیار کردند تا درصبح 

غشی عمیقتر شده قریب به موت رسید بنوعی که اسباب تجهیز از قبیل عماري و غیره حاضر کردند و باز به انواع و سائل 

مذکوره وي را بهوش آوردند و اغلب اندوخته هاي ثمینی و غیره که درطول ایام حکمرانیش از مردم گرفته جمع نمود در 

ید و باالٌخره درصبح هفتم بعالم دیگر و مقّر اصلی خود انتقال یافت و جنازه اش مدّت بیماریش صرف معالجه و غیره گرد

 شاه درمسجد سوگواري و عزاداري مجلس و فرستادند خراسان مشهد به آنجا از را با کمال تجلیل تا قصبهٌ عبدالعظیم برده

شده صرف قهوه و قلیان و ناهار نمودند و در روز سوّم ظلّ  حاضر عظماٌ  و علما و امَراٌ و وزراٌ  همهٌ روز سه و گذاشتند

السّلطان ازطرف شاه رفته مجلس را برچید و بالجمله چند روز بعد از فوت او استاد اسداللّه و آقا محمّد کریم بدخالت و 

دّهٌ از نسوان وساطت و شفاعت حاجی مالّباشی مرخّص و آزاد شدند و باقی محبوسین مذکور درانبار باقی ماندند و ع

بهائیان دلیر که درطول مدّت حبس مظلومان همّت برساندن خوراك و پوشاك و نقدیه و اخبار و غیرها گماشته سعی 

دراستخالصشان همی نمودند بقوّت و همّت تمام اقدامات خودرا ادامه دادند و آنان مادر و زوجهٌ حاجی مالّ علی اکبر و نیز 

 علی مالّ حاجی برادر علی حیدر آقا زوجهٌ  و هم مادر آقا محمّد کریم عطّار (هدهد) و  خواهرش زوجهٌ استاد محمّد قلی

 و بودند غیرها و عطّار محمّد مالّ  آقا زوجهٌ و علی محمّد میرزا آقا زوجهٌ  و دیوان صاحب صندوقدار محمّد آقا خالهٌ  و اکبر

اي استخالص آقا سید مهدي بکار برد امتیاز داشت و با بر مخصوصاً که کریم محمّد آقا مادر اقدامات و خدمات میان درآن

وجود کبر سّن و ضعف بنیه در حالیکه تازه از بستر بیماري برخواست محرّك سائر نسوان همی شد و آنان را با خود به 

به شاه همی اینجا و آنجا برد و مکرّرا بسفارت انگلیس رفته سفیر را پی استخالص آقا سید مهدي برانگیختند و نیز عریضه 

دادند و به دیوان خانهٌ عدلیه پی درپی تظلّم کردند و باالٌخره دریوم بیست و چهارم جمادي االٌولی هنگامیکه شاه ببدرقهٌ 

ظلّ السّلطان تا قصبهٌ عبدالعظیم رفت چون مراجعت به شهر مینمود ده تن از زنان مذکور درمعبر کوکبهٌ شاهی ایستادند 

ک رسید خواهر حاجی مالّ علی اکبر عریضه سر دست بلند کرده نزدیک فرّاشان سواره جلو و همینکه موکب شاه نزدی

شتافت و هرقدر سعی کردند که او را دور کنند نتوانستند و چوبی چند بر او نواختند و پولیسها رسیدند سعی و اصرار 

 به را خویش احوال  این باهمهٌ  او و دریدند کردند که بکناري روَد میسّر نشد عاقبت با پشت کتّاره بشدّت زدند و چادرشرا
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 و تفصیل چه شدائد و بلیات از گفت جواب کشتند را کسی ازشما مگر پرسید شاه داد عریضه و رساند نزدیک شاه کالسکهٌ

ریضه را نگهداشته بدو ع شاه محبوساند السّلطنه نائب انبار در نفر سه و شاهی درانبار نفر یک تنها مَن از آنکه مختصر هم

گفت نزد شاطرباشی برو و جواب را بگیر و او دو روز بعد نزد شاطرباشی رفت جواب شنید که نزد نائب السّلطنه بروید 

الجرم روزي بعد نقودي به اٌقا سید رضی طبیب نائب السّلطنه و نیز به عبّاسقلی خان دادند و آنان را و اسطه کردند و 

لطنه نوشتند لذا در یوم بیست و نهّم جمادي االٌولی نائب السّلطنه استاد محمّد قلی و آقا عبدالعظیم عریضه نیز بنائب السّ

و آقا حیدر علی را احضار التزام گرفت که با احدي از این طائفه حتّی با حاجی مالّ علی اکبر مراوده نکند و ایشان را 

غین شهیر آقا میرزا حیدرعلی و آقا میرزا اسداللّه اصفهانی در عشر مبلّ  از دوتن احوال مرخّص و رها نمود و در اثناٌ این 

اخیر جمادي االٌولی بطهران وارد شدند و این طائفه مضطرب گشتند چه که جاسوسان خبر یافته آنان را نیز گرفتار می 

آقا میرزا اسداللّه به  نمودند الجرم پس از ایامی چند حاجی میرزا حیدر علی به اصفهان عودت کرده رهسپار شیراز گشت و

حدود مازندران رفته بعد از چندي به طهران برگشت و توقّف ننموده به اصفهان مراجعت کرد در آن بین سید فتح اللّه بن 

سید علی کفشدوز کاشی به شاه عریضه داد و شاه رجوع به دیوانخانه عدلیه کرد سید فتح اللّه عریضه به دیوانخانه برده به 

ر الّدوله داد مشیر الّدوله پرسید عریضه از کیست گفت از من است پرسید تو کیستی گفت بچه بابی و از یحیی خان مشی

این جسارت همهٌ اعضاٌ دیوانخانه در شگفت شدند و باالٌخره هنگامیکه شاه ازسلطنت آباد مراجعت کرده به عشرت آباد که 

مشهدي حسین قزوینی که هر دو صغیر بودند به میان جادّه رفته  قریب دروازهٌ شهر بود رسید فتح اللّه مذکور با یونس ابن

 را عرائض غفلۀ رسید شاهی موکب چون و نشدند متعرّض ندانسته را قصدشان غالمان و فرّاشان و مشغول ببازي گشتند

 بیار را دو ائی آبدار گفت عریضهٌ این د اٌقا به آمده خوش بسیار تدبیرشان و جسارت این از را شاه کردند تقدیم آورده بیرون

 که کرد دستخط السّلطنه بنایب شاه رفتند مذکور دائی آقا نزد درشهر آندو و بگیرند جواب شهر در که داد دستور و

 السّلطنه نائب ولی نمود دستخط بار چند شاه که گفتند کرده التماس دائی اٌقا به مذکور اطفال و نماید مرخّص را پدرانشان

 دو خّص نکرد الجرم آقا دائی خود دستخط را نزد نائب السلطنه فرستاده اظهار داشت که شاه مرا ماٌمور نمود که این مر

 مرخّص را شما تا بگوئید بد گفت ایشان به و کردند حاضر آندورا و فرستاد انبار به السّلطنه نائب لذا کنید مرخّص را نفر

 را خدا حالل هرکه و است یم که شخصاً بد نمیگوئیم و لی بر هر که کذّاب و ظالم گفت اوّل روز در ما که گفتند جواب کنم

 نصیر نمیرود بفروش من نزد تزویر  این گفت السّلطنه نائب اٌو به لعنت هزار صد بلکه لعنت کرد حالل را خدا حرام و حرام
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ه گفت شما ملتفت نیستید این ها حالل و شاهزاد نگذاشتند باقی سخنی جاي دیگر اال و حضرت اي گفت بود حاضر الّدوله

 سخن  این اگر گفت حسین مشهدي میخوانند مظلومش و صادق و میدانند خدا حرام و حالل را شخص حرام این 

 نفر یک گفت السّلطنه نائب کردیم لعن است  دروغگو هرکه بر ما است  کذب اگر و دارید اعتراضی چه دیگر است  راست

یرزا عبدالّرحیم امام جماعت مدرسه مرحوم محمّد حسینخان مروي برد تا فتوي و حکم بیارند و هر م نزد را دو هر فرّاش

دو نزد مالّي مذکور همان کلمات را تکرار نمودند و او عریضه بشاه نوشت که این دو نفر بابی نیستند و فرّاش هر دو را با 

و حکم مرخّصی هردو صادر شد و بدینطریق آن دو تن در روز عریضه مالّ بعشرت آباد نزد آقا دائی برد و او بشاه رساند 

 --- 319صفحه  ---بیست و نهّم جمادي الثّانیه وارد خانهٌ خود شدند و مدّت حبسشان سه ماه و یک روز بطول انجامید

ص شد و مرخّ خوان روضه احمد میرزا آقا رجب چهارم روز در و دادند همی شاه به عریضه نیز دیگر محبوسین عائلهٌ و

سائرین در انبار ماندند و هرچند روزي یکبار مبلغی نقود به یوزباشی زندانبان میدادند تا زنجیري سبک و زن بگردنشان 

می نهاد و باز عذري آورده همان زنجیر سنگین را اعاده میداد و آقا سید مهدي و حاجی مالّ علی اکبر روزها بی زنجیر و 

بودند و آقا میرزا ابوالفضل و مالّ رضا هر یک بتنهائی زنجیري بگردن داشتند و نسوان در شبها هریک در زنجیر جداگانه 

موٌمنات همه روزه بدرب انبار رفته گاهی یوزباشی اذن مالقات نمیداد ناچار مراجعت میکردند و گاهی مبلغی نقود داده نزد 

و از واقعات طهران در آن ایام این که آقا  آقا سید مهدي و غیره رسیده مطالب خود را اظهار کرده عودت می نمودند

سلیمان تاجر شال فروش از بائیان یهود همدان پیوسته براي استخالص محبوسین کوشید و بواسطهٌ یهودیان به وزیر امور 

خارجه عریضه داد و فرّاشباشی یوم هشتم جمادي الثّانیه او را نیز دستگیر کرده یک شب درحبس و زنجیر نگهداشتند و 

ا سلیمان مبلغ پنج تومان داده مرخّص و آزاد شد و نیز در میان اوراق حاجی مالّ علی اکبر مکتوبی از طهماسب قلیخان آق

سواد کوهی بن خلیل خان بود شاه ویرا از محمّد ابراهیم امین سلطان طلبید و او دوتن سوار فرستاده طهماسب قلیخانرا 

احترام توقیف کردند و هرچه از او راجع باین امور جویا شدند جواب داد که به طهران آوردند و در خانهٌ یکشب با کمال 

اطّالعی در این مقوله ندارم و صبح روز بعد امین السّلطان وي را بنصراللّه خان سرهنگ فوج سوادکوه سپرد که در طهران 

چون امین السّلطان بیمار و به بستر دچار آزاد باشد ولی بوالیت خود نرود تا رفع اشتباه گردد و به این حال به سر برد و تا 

شد اذن رفتن به والیت یافته مرخّص گشت و درخالل احوال مذکوره نسوان بهائیات چنانکه نگاشتیم پی درپی بوسائل 

وزي به تظلّم در ر بردند شکایت و دادخواهی مکرّراً عدلیه اعظم وزیر الّدوله مشیر به داده متنوّعه عریضه به اٌرکان دولت

دیوانخانهٌ عدلیه رفتند مشیر الّدوله پرسید شما کیستید جواب گفتند ما زنهاي بابیها هستیم مشیر الّدوله گفت شما خود 
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در عریضه نوشتید که شوهران ما از این طائفه نیستند و حال اقرار مینمائید و من شاید براي شما اقدام نافعی بکنم و لکن 

ر نکنید چه که مصلحت شما نیست و روزي زوجهٌ میرزا زین العابدین جرّاح بدرب انبار بجائی دیگر این گونه اعتراف و اقرا

رفته تا میرزا را مالقات نماید و مستحفظین مانع شدند و او اصرار کرد عاقبت چوبی چند بر او نواختند و روزي بعد نزد 

نائب السّلطنه امیر کبیر و وزیر جنگ عرض کردم  مشیر الّوله رفته تظلّم نمود مشیر الّدوله جواب داد که من بنوّاب و اال

ایشان وعده فرمودند که مالّ محمّد و میرزا زین العابدین را مرخّص کنند و روز بیست و ششم رجب نائب السّلطنه مالّ 

ب دکّان و محمّد و میرزا زین العابدین را خواسته بنهایت تغیر و تشدّد گفت شما مرخّصید امّا باید در این شهر نمانید در

حجرهٌ شما را هم که مُهر کرده اند ماٌذونید که باز کنید و آندو پس از چهار ماه االّ دو روز که درحبس بسر بردند مراجعت 

به خانهٌ خود نمودند و باقی درحبس بودند تا آنکه در روز دو شنبه پنجم شعبان شاه به عزم مشهد از طهران خارج شد و 

انبار مالّ محمّد رضا را ببهانه این که با سائر محبوسین مکالمه کرد قریب سیصد تازیانه بر بدن یوز باشی ابراهیم مستحفظ 

زد و او با وجود کبر سّن و ضعف بنیه تظلّم بلکه تکلّم نکرد و نیز آقا میرزا مرتضی قمی را قریب صد تازیانه نواخت او نیز 

و مقداري تغیر و تشدّد کرده رفت و از آنسو پدر میرزا مرتضی شیخ لب نگشود و آقا شیخ ابوالقاسم را نیز چند تازیانه زد 

اسداللّه اعمی را که خواجه بود و براي بیان مسائل فتوائیه شرعیه درحرم شاهی راه داشت واسطه قرار داده توسّط یکی از 

 سه و نمائید مرخّص را قمی جوان حرمها چهار عریضه بحضور شاه رساند و شاه بنائب السّلطنه دستخطّ کرد که این 

 حکماً  السّلطنه نائب نوشت چنین شاه چهارم دستخطّ  در و گذاشت اثر بی تسامح و بتعلّل السّلطنه نائب را دستخط

شعبان از  اواخر در باالٌخره و نمودند رها و مرخّص را مرتضی میرزا و نگاشت نظام وزیر به دماوند از او و نماید مرخّص

محبوسین احباب طهران در انبار یازده نفر برجاي ماندند و شش تن از احباب مازندران و نیز سه تن از اغیار مازندرانی 

بشرحی که عنقریب میاوریم با آنان محبوس بودند و نسوان بهائیات بنوعی که نوشتیم همه روزه به انبار رفته شام و ناهار 

ع می یافتند و سوسن باجی شهمیرزادیه از موٌمنات براي اطّالع احوال محبوسین مازندران و میبردند و از احوالشان اطّال

بردن غذا برایشان و رخت شستن و رخت نو بردن همه روزه به انبار رفته مراجعت میکرد و خویش را از اقربایشان نزد 

یشاوندانشان میباشد و احباب حتّی از بالد دور زندانبانان شناساند چندانکه برخی از محبوسین را نیز گمان رفت که از خو

 احوال براي وقت هر تا خواند مهدي سید آقا خواهر را خود عطّار کریم محمّد آقا والدهٌ  رخت دوخته برایشان فرستادند و

یرها که گفتیم غ و اکبر علی مالّ حاجی الّزوجه امّ با روزه همه و نگیرند ایرادي میرفت انبار درب ناهار و شام بردن و پرسی
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به درب انبار رفته جویاي احوال شده بر میگشتند و شام برایشان میبردند و باقی روز را براي استخالص آقا سید مهدي و 

حاجی مالّ علی اکبر و سائر محبوسین چارهٌ جسته عریضه ارسال مینمودند و باالٌخره چندان رشوه دادند که زنجیر حاجی 

ا ابوالفضل و آقا مالّ رضارا برداشتند و زنجیر دیگران را هم سبکتر کردند و مصاریف اسماللّه و برخی مالّ علی اکبر و آقا میرز

دیگر از محبوسین که بیکس بودند از خانهٌ آقا محمّد کریم میرفت و معذلک احبّا از بسیاري از بالد مصاریف فرستادند و 

 به عدلیه دیوانخانهٌ  به عریضه محبوسین دیگر متعلّقین نیز بر و والدهٌ آقا محمّد کریم و کسان مذکور حاجی مالّ علی اک

 زیر السّلطنه نائب و نوشت السّلطنه بنائب شرحی او و کردند استدعا دیگران و مهدي سید آقا استخالص داده الّدوله مشیر

 مصلحت را او خالصی و نیست شبههٌ سید این بودن بابی در که نوشت مهدي سید آقا نام زیر و آورد بهانه و عذر هریک نام

 استخالص شاه حضور به دیوانخانه عرائض ضمن در شد امید نا السّلطنه-نائب از الّدوله مشیر چون و نمیدانم ملّت و دولت

ین ا باب در کلّی قرار طهران به ورود و مشهد از مراجعت از بعد انشاٌاللّه که کرد دستخط شاه  و خواست را محبوسین

طائفه داده خواهد شد مطمئن باشند زوجه وامّ الّزوجه حاجی مالّ علی اکبر عریضه نیز بنائب السّلطنه نوشته استدعاي 

 است مرخّصی آخوند را نمودند و نائب السّلطنه باٌمّ الّزوجهٌ وي گفت حاجی مالّ علی اکبر کافر و دخترت بخانه اش حرام 

 نیست درعالم دینداري پس است ن دین دار تر از دامادم احدي ندیدم اگر او کافر م گفت جواب او  و ده شوهر دیگري به

 مهر قریهٌ در خراسان به شاه سفر اثناٌ در السّلطان امین ابراهیم محمّد آقا چون سپس و دارد صغیر طفل چند او از دخترم

 امین لقب اٌمین الملک پسرش داد و  به را سلطانی امین لقب حتّی وي منصب و شغل شاه درگذشت سلّ  مرض به سبزوار

 السّلطان امین به نیز عریضه و نگاشته شاه به عریضه اکبر علی مالّ حاجی زوجهٌ  نمود برگذار کوچکترش پسر به را الملکی

 پست توسّط نهاده اش عریضه درجوف را بشاه عریضه و کرد آخوند استخالص استدعاي و تظلّم و نمود عرض جوان جدید

مقدّس نمود بعد از چندي امین السّلطان مکتوبی به اٌمین الّدوله نوشت و دستخط شاهی را خطاب بنائب  مشهد روانه

السّلطنه که حاجی مالّ علی اکبررا از حبس رها نماید ارسال داشته مرقوم کرد که شما خود دستخط را نزد نائب السّلطنه 

ید تا آسوده خود و عائله اش بدعا گوئی شاه مشغول باشند و معذلک ببَرید و حاجی مالّ علی اکبر را البتّه مستخلص ساز

 از بعد انشاٌاللّه و گردند آزاد  و مرخّص متّفقاً  باید و شدند دستگیر هم با اشخاص نائب السّلطنه عذر پیش آورد که این 

شاه از سفر مشهد متدرّجاً  جعتمرا بعداز مذکوره اقدامات بموجب بالجمله  و میایند بیرون حبس از بیکبار همه شاه ورود

و اقع  1302 صفر شهر اوآخر در که شد خالص تمامت محبوسین خالصی و رهائی یافتند و آقا سید مهدي موٌخّر از کلّ

گردید و مدّت حبس وي بیست و دو ماه بطول انجامید و در شش ماه اوّل پیوسته اخبار موحشه اقدام دولت به قتلشان 
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 در منشایتش میرسید و غالباً کسی را به مالقاتشان راه نمیدادند و احوال واقعه مذبوره طهران که ما آنرا براي عظمت و 

 از و شده ذکر مقصود ارض از صادره آثار و الواح از بسیاري در نگاشتیم تفصیل بدین ایران بهائیان براي عمومیه فتنه ایجاد

چنین مسطوراست یا علی علیک بهائی و عنایتی آنچه بر تو در فتنهٌ ارض طاٌ  اکبر علی مالّ بحاجی خطاب لوحی در آنجمله

از احزان وارد شد نزد مظلوم مذکور انّه معک یشهد و یري و هو السّمیع البصیر معشر غافلین بر اطفاٌ نور الهی قیام نموده 

جهد را مبذول داشته اند آیا فرعون چه ربح برد و از  اند و شرذمهٌ مغلّین بر اخماد نار محبّت ربّ العالمین منتهاي جدّ و

اعمالش چه ثمر دید و از ظلمش چه اثر یافت با تمام همّت برسفک دماٌ اطفال قیام نمود عاقبت ید قدرت و تربیت الهی 

ر نما سی و کلیمرا در بیت او تربیت نمود و ظاهر فرمود ارادهٌ الهی برکلّ غالب است در شفقت حق جالله و ظلم اعدا تفکّ

دو سنه او از ید حزب اللّه را از نزاع و جدال و فساد منع نمودیم سحاب قضا امطار بال برایشان ریخت معذلک صبر نمودند 

کلمات سخیفه شنیدند و جواب نگفتند کمال ذلّت را دیدند و اعتراض ننمودند کُشته شدند و نکُشتند معذلک خلق بی 

را دیده اید صبر و سکون و حلم و شفقت و محبّت و وقار ایشان را اکثري دیده اند  انصاف دست برنداشتنند اسم اللّه

 نپوشیده چشم ظالمان ظلم از حق خلق شاٌن است میدانند معذلک او را مفسد قلم داده اند و بر ضرّش قیام نموده اند این 

قبل و طائفان حولش تفکّر نما  از روم رئیس در داده جزا را ظالمین از هریک که ظهور این در مخصوص پوشید نخواهد و

 تفکّر ذئب و رقشاٌ در همچنین و فرستاد اعظم سجن به را اللّه آل قد اخذهم اللّه اخذ عزیز مقتدر چه که من غیر جهۀ

نائی دا  و آگاهی بحر از و اند نیامده شعور به غافل خلق معذلک کنید مالحظه معروف صادق به که طارا ارض کاذب نمائید

 هر معانی سماٌ افق افتاب به قسم قائم امر خدمت بر بالمرّه محروم اند آنجناب باید درجمیع احوال باٌفق اعلی ناظر باشید و 

 فخر ظلم و صفوف و بجنود که عالم گلپارههاي  این مکنون و مخزون اللّه لدي برآید الهی سبیل در شما از که نَفَسی

ز هم بریزند بیک تب شعلهٌ نار غرور بیفسرد و آتش حرص و هوي منطفی گردد فسبحان ا قلیلی آب مالقات به مینمایند

اللّه معذلک متنبّه نشده و نمیشوند من غیر جهۀ قصد نفوس راسخهٌ مطمئنّه نموده اند اولیاٌ الهی را من دون جرم و گناه 

عدل شمرده اند چه که درسبیل حضرت اخذ و حبس کرده اند لعمراللّه سجن را جنّت دانسته اند و ظلم را از آیات 

محبوب بر ایشان وارد شده آنچه وارد شده طوبی لمن یحبّهم و یذکرهم و یخدمهم و یتقرّب الیهم انّه من اهل الفردوس 

و علی فی السّجن انّه ال إله إالّ اٌنا العلیم الحکیم البهاٌ علیک  االٌعلی فی کتاب االٌسماٌ یشهد بذلک مظلوم االٌفاق الذي ینطق

و نیز در  1301شهر رجب سنه 29 فی ادم خ  مَن معک و علی الذین ما ذلّتم اشارات القوم عن صراطی المستقیم انتهی
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لوحی دیگر که درجواب عریضه حاجی آخوند مذکور بعد از استخالصش از حبس و طلب اجازهٌ تشّرف به عکّا صدور یافت 

ایها المسجون فی سبیلی ان استمع ندائی انّه نذکرك فی احاطۀ االٌحزان من کلّ  یا القدیر النّاصر هو   خطاباً له چنن مرقوم

االٌشطار انّه اخرجکم من السّجن لیعلم الغافلون انّهم غیر معجزیاللّه انّه یبشرهم فی هذا الحین بعذاب الیم ال تحزن من 

 یجدون سوف بکائهم و حنینهم ینفعهم ال هلعمراللّ قدیر مقتدر لدن الذین کفروا و اعرضوا سوف یرون ما قدّر لهم من

 نحن و خیولهم و سیوفهم و صفوفهم و بجنودهم علینا استنصروا الغافلین انّ    معین و ناصر غیر من اللّه عذاب فی انفسهم

القدیر قد حضر کتابک و قرئه من کان حاضراً لدي العرش اجبناك باٌیات ال  المقتدر الغالب القوي باللّه علیهم استنصرنا

تعادلها مافی العالم یشهد بذلک هذا الکتاب المبین قد و رد علیکم فی سبیلی ماناح به قلمی و صاح من طاف حول عرشی 

بین عند اللّه ربّ العالمین انّا ذکرناك و رّالمق من انّهم اٌال الضّراٌ  و الباٌساٌ فی شکروا و صبروا للّذین و لک طوبی   العظیم

 بقوّة کتابی خذ الذین سجنوا من قبل بذکر یجد منه المقرّبون عرف البقاٌ کذلک قضی االٌمر من لدي اللّه العلیم الحکیم. 

 سلطان موجود ابناٌ یا است  مسطور چنین خادم قلم به لوحی در و   الّرحیم الغفور هو انّه یقرّبکم و یوٌیدکم انّه عندي من

مالقات واقع نشده بلی هنگامی که دربند شمیران قبل از ظهور منظر اکبر و اقع شاهزادگان عظام از جمله مراد میرزا که 

بحسام السّلطنه ملقّب و فرهاد میرزا و امام قلی میرزا که به عماد الّدوله ملقّب دو بار بدربند آمده حضور مبارك را ادراك 

الّدوله پسر ظلّ السّلطان و امّا فریدون میرزا که بفرمان فرما ملقّب بود یک بار جمال قِدم به منزل او رفته  نمودند مع سیف

چه که در جوار ساکن بود من دون آن آنچه گفته اند کذب بعضی از ذوي القربی با ایشان مراوده داشتند و بعضی هم 

 بامروات بعضی مشغول

____________________________________________________________ 

ودر بعضی از مکاتیب وارده از ارض مقصود درآن ایام چنین مسطوراست این ایام در این ارض امور جدیده احداث شده لذا 

 ارض این از حین تا طا ارض انقالب درحین ایضاً  در اذن توقّف نمودند و بعدهم به مقتضیات حکمت ربانیه عمل می شود

 مده از هر چیزي تفحّص مینمایندآ انمی به گفتگو

___________________________________ 

 جمیع بر و شود می مشاهده ابهی و اعلی و اکبر و اعظم امر ظهور نمائیم تصدیق را نفوس آن قول اگر اللّه سبحان بودند

نسان بی بصر و بی انصاف حکم معدوم بر او شده و ا الحقیقه فی قبل من قالوا ما یقولون باري  تمام و کامل بالغه حجّت

می شود امرائیکه به این صفات موصوف باشند به مثابهٌ قبور فراعنه بوده و هستند ظاهر مکمّل و باطن غیر آن الخ خادم 
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وّاب ن شد حیرت سبب الحقیقه فی که رسید مظلوم سمع به کلمهٌ  ارض آن از  و قوله عّز بیانه  1302ذیحجّه سنه  29فی 

 کم بسیار امثال و ایشان با مظلوم و اال معتمد الّدوله فرهاد میرزا دربارهٌ مسجون فرموده آنچه ذکرش محبوب نه این 

 کرّه و یومی عصر اولی کرّه آوردند تشریف بود مظلوم مقّر که شمیران محلّه مرغ در بار دو است نظر در آنچه نموده مالقات

ند و نزدیک مغرب مراجعت فرمودند ایشان عالم و آگاهاند نباید بغیر حّق تکلّم نمایند آورد تشریف صبح جمعه یوم ثانیه

 الملک یابن   الخبیر هوالعلیم   دارد مذکور مظلوم  این قبل از جه و امام را کلمات اگر نفسی خدمت ایشان رسید این 

یدر احد مَن اظهره و بنار ال تدري نفس من اشعلها  لم بنور ترانی الیوم تتوجّه لو النّاس من کاٌحد قبل من راٌیتنی حضرتک

و لکن المظلوم یدري و یعرف و یقول اظهرته ید ارادة اللّه ربّ العالمین و اوقدتها ید القدرة یسمع من زفیرها تاللّه قد اتی 

امري اظهرنی ربّی و کنت الوعد و مکلّم الطّور ینطق فی سدرة الظّهور و القوم اکثرهم من الغافلین یا امیر قد کنت ساتراً 

راقداً ایقظتنی نسمۀ اللّه فلمّا رفعت راٌسی سمعت من کلّ الجهات یا ایها النّاطق فی السّدرة طوبی الٌرض تشرّف بقدومک و 

لنفس فازت بندائک و لوجه توجّه الیک قُم و قُل یا مالٌ االٌرض لیست افکاري افکارکم و ال امشی فی طرفکم اذکروا ما و 

 قدیر مقتدر لدن من بل عندي من هذا لیس به اُمرت بما نطقت و قُمت اذا المبین کتابی فی و قبل من نزّل ما فی عدتم به

 سبیله فی الذي االٌمر تسئل ان لحضرتک الکریم النّباٌ هذا و العظیم النّباٌ  هذا فی االٌنصاف و العدل حضرتک من اسئل

و تشبّکت الّصدور و ذابت االٌکباد و انصعق العباد إالّ مَن شاٌ اللّه ربّ العالمین لیس االٌمر بیدي  الّروٌوس نصبت و الّدماٌ سفکت

 گرفت تسلیم احترام به و رساندند مذکور الّدولهٌ  معتمد به ایران در بهائیان را لوح بل بیده انّه هو القوي الغالب القدیر و این 

 چون و نیاورد زبان بر ادب مخالف کلمهٌ انیم داد و خواندند متعجّب و متفکّر شد و بخو شما براي ماٌموریم گفتند اٌو به  و

 وي از احدي بعداً و نمود خود درحّق خیر دعاي استدعاي کرده ادب و خضوع اظهار برخاستند محضرش از گرفته اجازه

 به امر خن در خصوص این س و داشت حضور مهّم مجلسی در که شد مسموع و نشنید امر  این خصوص در سوئی کلمهٌ 

 جائکم قد و اللّه ربّی یقول ان رجُالً اتقتُلون ایمانه یکتم فرعون آل من موٌمن رجُل قال و  را قرآن از آیه  این او و آمد میان

 مسرف هو مَن یهدي ال اللّه انّ  یعدکم الذي بعض یصبکم صادقاً یکُ  ان و کذبه فعلیه کاذباً یکُ  ان ربّکم من بالبینات

 حکومت که ایامی در نیز قبالً او و کنید بخدا تفویض و ننمائید انکار و تکذیب را امور قبیل ذّاب فروخوانده گفت این ک

 بدین کتابی گفت چنین و نمود مطالعه و رسید بدستش ایقان کتاب احباب از بعضی بواسطهٌ  شیراز در داشت فارس

ه نشد و مخصوصاً تبیین انّ شجرة الّزقوم طعام االٌثیم را دربارهٌ کریم نوشت کنون تا مطبوع اسلوب این به و اتقان و حالوت
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 از را طائفه  این و میکرد ستایش کرمانی و عبارت کریم فی االٌسم عزیز بین االٌنعام و اثیم فی الکتاب را همی و صف و 

 و بعداً از او مقاومت و معارضتی دیده نشد قبالً طهران مذکورهٌ واقعه این از بجز هذا علی و نمود محافظه اعدا و مالّها شرور

 فتنه در سروستان فارس و شیراز

 این بتعرّض فساد و شورش طالبان  و عناد و تعصّب اهل شد منتشر ایران بالد به طهران مذکوره فتنهٌ  اخبار چون      

شجعان و دلیران قوم بود و اعدا پیوسته انتظار  از جمعی مرکز که فارس سروستان در جمله آن از گشودند دست مظلومان

اقتضاٌ وقت و تحصیل وسائل را داشتند موقع را مناسب دیده بناٌ حمله و هجوم را گذاشتند و احباب مدافعت نمودند و کار 

حسین از محاوره و مشاجره به منازعت و مجادلت کشید و اخبار واقعه به حکومت شیراز رسید و حکمرانی فارس با سلطان 

میرزا جالل الّدوله بن ظلّ السّلطان از جانب پدرش بود و میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان پیشکاري ویرا داشت و ماٌموري 

علیخان نام براي تحقیق احوال از شیراز به سروستان فرستادند که دستخوش القائات کذبه و تطمیع و تهییج اهالی گشت 

ابالغ نمود و حکم صادر شد که مظلومین را به شیراز ببرند و چهار تن از بزرگان و  و اخبار واقعه را موافق میلشان بحکوت

دلیران و فدائیان این طائفه کربالئی حسنخان و کربالئی صادق و مشهدي سلیمان و غالمعلی خان را مغلوالً بردند و لدي 

و جوابی چند حکم داد تا گماشتگان ایالتی  الورود در باغ ایالتی شیراز نزد صاحب دیوان حاضر کردند و او بعد از سوٌال

 و جسور و دلیر جوانی که خان غالمعلی به نوبت چون و زدند چوب بسته فلک به را اوّل تن سه نموده حاضر فلک چوب و 

 و برافروخت غیرت آتش به رسید بود مذکور صادق کربالئی خویشان از هم و حسنخان کربالئی دخترزادهٌ و امر  این فدائی

نکه پاهایش را بفلک بسته بلند کردند برآشفت و نسبت بحکمران کلماتی سخت باین مضمون گفت که خود تحقیق همی

 ساختی واضح و روشن کرده برائت ما و طمع و غرض و رزي ماٌمورین را دانستی و عالماً عامداً باذیت مظلومین پرداختی و 

 تمام شدّت و بقوّت را وي الجرم است دا سرشته و آمیخته خ بندگان بر ستم و جور با شما امثال عقیدت و سجیت که

 و شیفته چنان خان غالمعلی و نمودند زنجیر و کند شریر سارقین و طاغین با برده محبس به را چهار هر آنگاه زدند

 کرده نقر ازرق برنگ را بیت این از مصراعی بازوانش از هریک جلد بر که بود ابهی جمال به بندگی  و محبّت از سرمست

 از کند می زنده مرا اش جلوه مصراع چپ بازوي در و کند می جلوه بها طلعت مصراع راستش بازوي در چنانکه داشت

 حکم و آوردند محضرش به زنجیر با را وي داد دستور روزي و بدانست دیوان صاحب و کرد می خیره را دیده دور مسافتی

 بدقّت داد جواب او کوبیده خود بردست که چیست ها این گفت نگریسته د و به آن کلمات زدن باال را آستینهایش نمود

 تغنّی و رفیع آهنگی با خان غالمعلی و چیست بگو خودت گفت دیوان صاحب  چیست که فهمید خواهید فرمائید مالحظه
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جسارتش اظهار تعجّب نموده  و گی شیفته حال از دیوان صاحب و است من محبوب نام  این گفت خوانده را بیت بدیع

 بازوان بر کلمات گفت نمیترسی و به این وضوح و صراحت اظهار مینمائی و او درجواب چنین گفت هرگاه میترسیدم این 

 و بغل محبس در رفقایش با باز و گرداندند برزن و درکوي و بُریدند گوش را وي نمود حکم دیوان صاحب  و نمیکوبیدم

چندي حاکم فارس تغییر کرد و صاحب دیوان نیز بعد از پنج سال مباشرتش در اعمال حکومتی  از پس تا کشیدند کند

 . معزول گشت و محبوسین مظلوم باقدام محمّد رضا خان قوام الملک از حبس مستخلّص شده به سروستان رفتند

 فتنه درآباده فارس

عاندین و مفسدین اجتماع نموده تنی از ایشان را م  و زیستند می طائفه این از جسور و غیور جمعی فارس آباده در و 

دستگیر کرده به محضر یکی از مالّها کشیدند و مالّ فرمان داد تا مظلوم را چوب فراوان زده به محبس انداختند و گروهی 

اسیر از دلیران بیتاب احباب گرد آمده مهیاي قصاص و استخالص گشتند ولی مالّي مذبور خبر بشنید و بترسید و نخجیر 

را احضار و عذر خواهی بسیار کرده چنین گفت عملی که از من ظاهر شد نه منبعث از عداوت بلکه براي مصلحت شما و 

اخماد نیران اعدا بود این که مستدعیم نزد گروه خود شتافته نصیحت آغازي و همه را متفرّق سازي و راه خانهٌ خود گرفته 

  . الجرم بدین طریق آتش افروخته منطفی گردیدخویش پردازید  بشوٌون زندگانی و مشاغل

 فتنه در یزد

و در یزد ایامی که ظلّ السّلطان بنوع مذکور درطهران بود مالّ ها مکاتیب شکایت از اقدامات میرزا علی محمّد و رقاٌ شهیر 

شتند که مردمی که چندي درآنحدود تبلیغ می کرد نزد حاجی مالّ علی کندي مجتهد مشهور طهران فرستاده اظهار دا

کثیر را باٌمر بهائی دعوت و هدایت و علی مالٌ االٌشهاد با علماٌ محاجّه و مناظره نمود و اگر شاه امر بقتل او ندهد ما خود با 

کزلگ آمه جامه زندگیش را از هم بدریم و مجتهد مذکور نامه ها را نزد شاه فرستاد و او ظلّ السّلطان را طلبیده گفت بال 

 به السّلطان ظلّ لذا دارند مجري درحقّش است مملکت مصلحت آنچه و بگیرند شخصرا فاً دستور ده این درنگ تلگرا

 منزل در گرفته را ورقاٌ میرزا که کرد تلگراف چنین داشت یزد حکومت وي جانب از که الّذکر سابق خان خلیل ابراهیم

به اصفهان مراجعت کرده دستور دهم و حاکم مذکور میرزا ورقا را در توابع  تا بسپار وي بدست نموده توقیف فرّاشباشی

یزد دستگیر ساخته بنوع مزبور توقیف نمود تا آنکه ظلّ السّلطان به مرکز حکمرانیش اصفهان رفت و ورقا را از ابراهیم 

در محضر خود احضار و شخصاً  خلیل خان طلبید و مغلوالً به اصفهان وارد کرده محبوس نمودند و ظلّ السّلطان وي را
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تحقیق کرد و ورقاٌ به اقتضاٌ مصالح وقت جواب داد و ظلّ السّلطان چنانکه ضمن واقعه طهران آوردیم به اٌمید نیل آمال و 

مقاصد سامیهٌ خود درآن ایام با این طائفه حسن سلوك مینمود و براي خالصی ورقاٌ اقدام کرده شیخ محمّد باقر مجتهد 

داشت که به شاه عریضه نموده استخالص ویرا خواست و خود نیز به این مضمون عریضه فرستاد که میرزا ورقا (ذئب)را وا

مردي شاعر و طبیب و سیاح است و آنچه معاندینش خبر دادند صرف بهتان و افترا بود و تعرّض و آزار بوي مخالف عدالت 

 قا نداد و او چندي در اصفهان محبوس بماند و با اسفندیارر و اٌزادي به حکم شاه معذلک ولی است و بی موجب و علّتی 

 حکم چندي از پس آنکه تا نمود امر این به منجذب و موٌمن ویرا شده مصاحب بود درحبس نیز که بختیاري خان

 . گردید آزاد و رسید شاه از استخالصش

 نشر امر بهائی درسَدِه اصفهان و حدوث فتنه

ن چند تن از سادات و شعرا و ادبا و غیرهم که فائز به ایمان بدیع شدند شعلهٌ تبلیغ برافروختند و بحر العلوم اصفها در سده

و میر سید علی و امام جمعهٌ قریه از مشاهدهٌ آن احوال به هیجان آمده اهالی را تهییج نمودند و به شیخ محمّد 

 السّلطان شکایت کردند و چند تن فرّاشان حکومتی براي باقر(ذئب)مجتهد اصفهان و رکن الملک نائب الحکومهٌ ظلّ 

گرفتاري احباب وارد سده شدند و پنج تن از معاریف یعنی آقا محمّد تقی و آقا سید محمود نیر و آقا سید اسماعیل سینا 

 راجالً به اصفهان و آقا میرزا محمّد نعیم و آقا سید محمّد کنت کنزا را دستگیر کرده چوب وافر زدند و کتفها بسته مقیداً 

 تاراج و یغما را اشیا کشیدند و در انبار حکومتی به غلّ و کند انداختند و درب خانه هایشان را درسده سوزانده اموال و 

 لی و کردند همی درقتلشان اصرار معاندین و بردند بسر اصفهان درحبس چندي مذکور محبوسین مظلومین و نمودند

عنوان این که بطالن عقیدتشان به ثبوت نه پیوست زنجیر از گردنشان برداشته آزاد و  به و ننمود اقدام الملک رکن

امتداد یافت چنْانکه ایشان دیگر اقامت در وطن نتوانسته  1304مستخلص ساخت و رشتهٌ شورش و فتنه سده تا بسال 

ادند چنانکه در بخش الحق ضمن مهاجرت به طهران کردند و مالّها زنان بعضی از ایشان را به تشویق و تکلیف شوهر د

 . احوال نعیم و نیر و سینا مینگاریم

 فتنه درگیالن و حبس و شهادت بهائیان

 بود حکمرانیش قلمرو بالدیکه در تعرّض به اقدام طهران در طائفه این به تعرّضاتش خالل در السّلطنه نائب میرزا کامران 

 دستور و تعلیم با معروف به والی که از جانب وي حکمران گیالن بود خان اللّه عبد عالیش پیشخدمت آنجمله از نمود نیز
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از طهران عودت به مرکز حکمرانی خود کرد و  1300 الثّانی ربیع شهر آخر عشر در طائفه این دستگیري براي مخصوص

ن طائفهٌ ضالّه یا شکارگاه مَن است ای و گاهجنگل مازندران تلگرافی از شاه خطاب به وي بدین طریق رسید که گیالن و 

حبس ابد یا اخراج بلد و چند روزي بعد از ورود اقدام به حبس و قید بهائیان رشت و توابع نمود و گماشتگان حکومتی و 

اشرار و مفسدین را فرصت بدست آمده پی غارت خانه و دکاکین منتسبین به این امر آستین باال زدند و نخست حاجی 

لعهٌ طبرسی که وصف احوالش در بخش سوّم نگاشته گردید و با پسر ارشدش آقا علی و نیز نصیر قزوینی از بقیۀ السّیف ق

میرزا حسین هدي و میرزا مهدي و مالّ مجید و مالّ یوسفعلی و میرزا باقر بصّار و برادرانش حاجی میرزا علی و میرزا علی 

نه هایشان به محبس حکومتی کشیده کنده و غل اصغر و برخی دیگر از معاریف این طائفه را از حجرهٌ تجارت و شغل و خا

نمودند و در الهیجان میرزا علی اشرف عندلیب و کربالئی بابا و آقا محمّد تقی و نیز آقا محمّد صادق قزوینی را دستگیر 

اي کرده زنجیر بر گردن و بازوان انداخته پاهایشان را زیر شکم مرکب بسته بسوي رشت آوردند و اهالی بعضی قصبه و قر

واقعه در اثناٌ راه ظلم و ستم بر اسیران بیگناه وارد کردند و حین و رود برشت نیز انبوه زن و مرد و صغیر و کبیر در بازار و 

معابر براي تماشا ایستاده دست و زبان به سوٌ ادب گشوده خار و خاشاك بر سرشان همی ریختنند و والی محترمین 

را دعوت کرده هریک به مناسبت شان خود بر صندلی و نیم تخت شادمان و خوش بخت نشستند در  بلد مترفّهین و 

چنان حال مظلومان را وارد بارگاه جالل ساختند و والی بعد از سخریه و استهزاٌ آنان را نیز در انبار حبس نمود و عدّهٌ 

روزي دیگر آقا سید عبداللّه بروجردي و حاجی  مجموع محبوسین رشت بعالوهٌ چهارتن مذکور به چهل و یک نفر رسید و

سید خلیل قمی از احباب به باب محبس رفته دراهمی چند بزندانبان دادند و بنام تماشاي محبوسین داخل شدند و 

ستحفظ کرده م به خطاب و نهادند برگردن برادران دینی خود را زیر غل و زنجیر و کند مشاهده نمودند و زنجیر را بوسیده

د ما راضی به مشقّت و جستجوي گماشتگان حکومتی نشده با پاي خود و به حال اختیار و رضا آمدیم این که ما را به گفتن

جوار برادران در کند و زنجیر نه و مستحفظ نزد والی شتافته ماجري بیان نمود و او و جمیع اهل مجلس غریق بحر تعجّب 

و جوابی چند ردّ و بدل شد باالٌخره چنین گفتند که آنچه بر برادران ما و تحیر شدند و آن دو چون بحضور آمدند و سوٌال 

وارد شود بر ما نیز باید وارد گردد پس هر دو را در محبس بکند و غل کشیدند و والی شرح فتوحات خود را عریضه کرده 

او درمجلس و محضر خود نزد با مبالغی از نقود که از اموال مظلومان بدست آورد بطهران نزد نائب السّلطنه فرستاد و 

ارکان و اعاظم دولت تمجید بسیار از حّق خدمگذاري والی نمود و مکتوبش را به شاه داده و او هم اظهار مالطفت بسیار به 
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والی کرد و به الجمله حاجی نصیر که مردي پیر بود و طاقت کند و زنجیر و مشقّات محبس را نداشت پس از نُه یوم از 

قی عروج نمود و حسب حکم والی چهار حمّال جسد آن مظلوم را از کنده و زنجیر گرفته بر تخته پاره حبس به جهان با

نهاده بیرون از محبس کشیدند و به خانه اش بردند و چون این واقعه در روز جمعه اتّفاق افتاد و اهالی شهر بیکار و 

خاك انباشتند و درخانه ریخته جسد را مُشله کردند و مجتمع در رهگذرها بودند اطراف جنازه اجتماع نموده سنگ زدند و 

خواستند بسوزانند ولی مالک خانه مستاٌجره مسکونه حاجی شهید مانع شد و لذا جسد را بیرون بلد برده با همان لباس 

ع مشقّات که دربدن داشت در چاهی انداخته باسنگ و خاك چاه را پُر کردند و سائر محبوسین در زندان تاریک پلید با انوا

و تضییقات استقامت کرده روزان و شبان بسر بردند و با اینکه همه سخت پیوسته بکند و زنجیر بودند و از سختی غل که 

در گردن داشتند مُشرف به اختناق شدند و هنگام خفتن و برخاستن بایستی همه به یک بار بیفتند و یا برخیزند 

و صیت نامه بنویسید چه روزي دیگر همه اعدام شوید مگر این که به خانهٌ  یاد برکشیدند کهفر رفته بزندان دژخیمان و 

امام جمعه رفته تبرّي کنید ثبات و استقامت ورزیدند و چون مناجاتی صادر از قلم ابهی براي استخالصشان رسید که بر 

مناجات و طلب خالصی  شنی چراغ نفتی کم روشنائی خواندهرو از استعانت به شب دل در بود نوشته قرطاسی الجوردي

 نیک مردم و آشنایان از برخی کردند و به اٌوج رضا و تسلیم مسرور و شادمان گشتند و چندي ایام بر این منوال گذشت و 

صحّت یابد  هرگاه که کرد نذر والی شد بیمار والی دختر و رسید رمضان ماه چون تا و نمودند خالصیشان در اقدام فطرت

محبوسین بابیه را مرخّص نماید و دخترش شفا یافت لذا چهار تن را مرخّص و رها نمود و آقا میر سید محمّد علی امام 

جمعه که مردي حکیم و عارف و شاعر بود و با این طائفه ابراز مالطفت مینمود آقا علی (ارباب) بن حاجی شهید مذکور را 

معیت خود از وي تجلیل و مدح کرده درحقّش چنین گفت مردي به اٌین درجه از از حکومت طلبیده در محضر پُر ج

 انوار مَن و نیست اعتنا محلّ  گوید هرچه هرکس دیانت و امانت و خداپرستی و عبادت در این بلد نشان ندارم بجز این 

ا مستخلص ساخت و باالٌخره ر وي طریق دین به و میبینم یلیق و ینبغی کما ایشان تقواي با درسیماي را اسالم حقیقت

بشفاعت او و برخی دیگر از اخیار و هم باٌخذ درهم و دینار همگی مستخلص شدند چنانکه بعضی از ایشان هرچه از متاع 

دنیوي ذخیره داشتند بوالی دادند و بعد از استخالص محتاج بقوت خود و عیالشان گشتند و فقط پنج تن از محبوسین آقا 

آقا سید مهدي اصفهانی و آقا سید عبداللّه بروجردي و دوتن دیگر باقی ماندند که در طول مدّت علی اشرف عندلیب و 

مدیده متدرّجاً مرخّص و آزاد گشتند و مدّت حبس عندلیب تقریباً دوسال شد و فقط آقا محمّد صادق قزوینی را مدّت 
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ه در قبرستان دفن کردند و بیست و دو ماه درحبس گذشت و در محبس جان سپرد و جسدش را بیرون کشید

 . مستخلصین را نیز غالباً امر به جالٌ وطن دادند و عدّهٌ از آنان بسوي عشق آباد پناه بردند

 فتنه درقزوین

بّاس میرزا ملک آراٌ برادر ناصر الّدین شاه از جانب کامران میرزا نائب السّلطنه حاکم قزوین شد و مالّها معرضین معارضین 

 معروف جناب ان و در صدد تعرّض و طغیان بعموم احباب آمدند و درآن اثناٌ کاظم نام خواهر زادهٌ مالّ علیاز اهالی به هیج

 نمود طریق بدین شهیر سمندر کاظم شیخ از سعایت و شکایت رفته الحکومه بدار بود مبغض و معاند بغایت که فاریابی به

مفقود ساخت و جناب مذکور در آن وقت حسب مئال اندیشی نده و جسدش را رسا بقتل مخفیانه را جناب خالویم که

احباب و احتیاط از تعرّض اعدا فاضل قائینی را که متوقّف در قزوین بود بالموت نزد آقا محمّد علی الموتی رساند و درآنجا 

سمندر را توقّف داشت گماشتگان حکومتی بخانهٌ آقا شیخ کاظم سمندر ریختند و آنچه دسترسشان واقع شد بردند و 

دستگیر کرده نزد حاکم آوردند و فرمانداد که باید مالّ علی را نشان دهد و بدست ایشان سپارد و سمندر اظهار بیخبري 

نمود و باالٌخره بعد از آنکه گفت و شنیدهائی ما بین او و حکمران و اقع شد التزام سپرده مبلغ بیست و سه تومان ناچار به 

رخّص و آزاد گشت و در این واقعه که حکومت درصدد گرفتاري احباب بر آمد تقریباً چهار روز اعضاٌ دائرهٌ حکومت داده م

دست از شغل و کسب خود کشیده مخفی و پنهان شدند و معذلک معرضین و مفسدین دامن باٌتش فساد همی زدند و لی 

بودند و خویش را نزد اهالی با اسلحه  به تدبیرات احباب و به سالت جمعی از خوانین ایالت که برخی موٌمن و بعضی محّب

و حاضر براي مدافعه نشان دادند و برخی از ارامنه ساکن قزوین نیز مساعدت نمودند اهالی را بیم گرفته اندك اندك 

برجاي نشستند و حادثهٌ موٌلمه واقع نگردید جزآنکه محمّد تقی نامی از اینطائفه را سید مجتهد درخانهٌ خویش سخت 

برّي نماید و او استقامت کرد لذا باٌمر مجتهد آنمظلوم را ضرب شدید کرده شعرات محاسنش را کندند و نیز گرفته که ت

      .  بعضی از معاریف احباب مانند فاضل قائینی و مالّ علی مذکور و غیره ما از شهر خارج شده چندي مختفی گشتند

 قتل بهائیان و فتنه در مازندران و غارت و حبس

 دستگیري و مازندران حکومت ماٌمور را الّدوله سهام نوري ابراهیم میرزا خود جانب از السّلطنه نائب میرزا کامران نیز و 

  ورود به شهر بارفروش کرد. 1300 الثّانیه جمادي ماه در او و نمود حدود آن احباب

سالم گفت از طائفهٌ بابیه یقین دارید صورت اسماٌ بدهید تا گرفتار کنم و االٌ حجّۀ اسماعیل مالّ حاجی به روز چند از پس و
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مجتهد به وي چنین جواب داد در این شهر از این طائفه احدي نیست چه در سنین اولیه حکومت وقت همه را کُشتند 

للّه شریعت مدار نموده ا فضل میرزا اٌقا به توجّه گشت نومید مذکور مجتهد از که همین خانه هایشان را آتش زدند و 

 به را اسماٌ صورت حکمران مطلوب خود را از وي خواست و شریعت مدار قریب سیصد نفر از شهر و اطراف صورت داد و 

 متّهم را مردم  این عداوت طریق از مدار شریعت گفت نموده پاره گرفته را ورقه مذکور حاجی و داشت ارائه االٌسالم حجّۀ

بابی باشند به هرکجا که شما یا دولت بطلبید روانه نمایم و شما بال تاٌمّل ضمانت نامهٌ مرا تلگراف  اگر ضامنم مَن و کرد

کنید من ضامن ایشانم و هرگاه فسادي از این افراد ظاهر شود مَن موٌاخذ دولت خواهم بود و حکمران مزبور ناچار پذیرفت 

بهائیان ساري و توابع را خواست و او از بهائیان مشهور قریه ارطی  و به ساري رفت و درآنجا از آقا ولی کالنتر صورت اسامی

و ماه فروزك جمعی را صورت کرد و در آن مجلس آقا میرزا مهدي کار پرداز دولت روس و عثمانی حضور داشته اظهار 

اشد و حکمران چون ب می غرض بر مبنی که است  واضح اند و این نمود که موافق قول آقا ولی تمامت اهالی مازندران بابی

 و فروش بار بهائیان سمع به مذکوره اخبار و رفت اٌشرف به روز چند از بعد و کرد پاره را اسامی صورت بشنید سخنان این 

 بعد حکمران الّدوله سهام ولی شد نخواهد طنشان و در غیره و طهران مانند فتنهٌ  که بردند گمان و رسیده اطراف و ساري

رف به ساري آمد و شبانه مظفّر میرزا دیوان بیگی را با محمّد حسنخان بن میرزا مسیح و میرزا اش از دیگر روزي چند

عیسی خان و آقا ولی کالنتر با چهار صد نفر سوار کُرد ساریلو ماٌمور داشت که به جنگل اطراف مهیا و پنهان و منتظر 

ري ریخت تا بیزحمت بهائیان توابع را طبق صورت وصول دستوري باشند و علیخان نوري تفنگدار باشی او نیرنگ موٌثّ

 مذکوره اسیر نمایند و حین االٌقتضاٌ سواران مذکور را نیز ماٌمور دارند و آن نیرنگ چنین بود که علیخان لباس تجارت

ل قریه جمادي الثّانیه وارد شد و از اه21روز غروب وقت فروزك ماه به دیگر سواري دو با نهاده اسبی بر بند نموده دربر

خانهٌ آقا سید آقا بزرگ کدخدا را پرسید و بدان سو رفت و در خانهٌ مذکوره پیاده شد و آقا سید آقا بزرگ حضور یافت و او 

به این عبارت پرسید که آقا سید بزرگ کجا تشریف دارند و آقا سید آقا بزرگ گفت مَن هستم پس بال درنگ بتحیت و 

بگردنش حلقه کرده گونه هایش را بوسید و من قربان و تصدّقت همی شوم و به دروغ  رسم بهائیان اللّه ابهی گفته دستها

 از شد مازندران حاکم الّدوله سهام سرکار که هنگام  این و دارم تجارت درتبریز است اظهار داشت که مَن از افنانم و مدّتی 

اد که بطهران رفته قطع محاسبه با مردم نموده مراجعت د دستور و کرد معین خود تفنگدارباشی مرا خویشاوندي جهت

کنم و به نصب مذکور برقرار باشم و انشاٌاللّه بعد از این بدون خوف مراوده بسیار خواهم کرد و از این قبیل کلمات 

اسب را که  چاپلوسی فریبنده بسیار گفت و بهائیان ساده دل باور کردند و در اثناٌ سخنان خود بیکی از ایشان گفت این 
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همراه من است بدهید یکی از بندگان خدا سوار شود و نیز چون عباي آقا سید آقا بزرگ اندکی کهنه بود عبائی نو از 

مفرش خود بیرون آورده باٌو هدیه کرد و آقا سید آقا بزرگ امتناع از قبول ورزید ولی او چندان اصرار داشته متعهّد شد که 

 است گیرد تا قبول نمود و تا قریب به موقع صرف شام صحبت کردند آنگاه گفت مدّتی در مراجعت ثمن عبا را از وي ب

 نه گر و دارند مزاج انکسار نیز علیجان مالّ و بخوانم نمیتوانم مَن گفت بزرگ آقا سید آقا کنیم تالوت بیاورید نخواندم آیات

بزرگ صندوقچهٌ آیات و آثار بدیعه آورده نزد وي  آقا سید آقا و میخوانم من گفت علیخان مینمودند تالوت آورده تشریف

گذاشت و مقداري از آیات خوانده صرف شام کرده خوابید و علی الصّباح برخاسته گفت خوب نیست در اینجا آمده خدمت 

 ...جناب علیجان مشرّف نشوم و بهتر این است چاي صبح را در منزل ایشان صرف کنیم

 

د و همچنین باٌنکه چنین نسبت بما میدهد مگر در میانه شما زنی خدیجه یا سکینه یا آنکس را که چنین اعتقاد دار... 

رقیه نام نیست ما هم از بدو والدت چنین اسماٌ داشتیم و مردم جاهل و کاذب و متعصّب بما تهمت ها زدند و امثال 

 هرکه و ابیطالب بن علّی است علی آنکه و الغالب اسداللّه است اسداللّه نامش آنکه دادند نیز ما مردمان به را ها نسبت این 

 علی را جوانی هر و عبّاس حضرت را رشیدي دلیر هر میخوانند اللّه روح عیسی را عیسی و اللّه رسول محمّد است محمّد

علیل و بیمار است امام زین العابدین و حتّی برخی را جبرائیل گفتند و حکمران توجّه  آنکه و یوسف را وجیهی هر و اکبر

بزوجهٌ مالّ علیجان که خواهر آقا سید بزرگ مذکور و بلقب علویه مشهور بود نموده پرسید توئی خاتون جواب گفت مادرم 

واب گفت استغفراللّه من اگر کنیز خاتون نامم را خاتون نهاد حکمران پرسید تو خویش را خاتون صحراي محشر میدانی ج

محشر محسوب شوم زهی افتخار و لی از ذرّیهٌ ایشان هستم و اگر بدین یقین نداشتم امروز که بدین حالم یقین حاصل 

کردم و در آن حال دست بر سر دخترك صغیرش گذاشته چنین گفت اي حکمران اگر بگمان شما مردان ما گناه کارند از 

 ادیان همهٌ  در صغار اطفال نی ظاهر شد که اسیر و مقید به زنجیر شوند و هرگاه زنان عصیانی کردند این زنان چه عصیا

 بیکدیگر شده متاٌثّر سخنانش از حضّار و مینماید ترحّم برحالشان بیدین یا و دین با هر و باشند می گناه بی و معصوم

 ماه اهالی آنسو از و مرخّصید و آزاد بروید زدند بشما که است  تهمت امور  این همهٌ  گفت الّدوله سهام و نگریستند همی

 متفرّق درجنگل خودرا یملک ما و زراعت حاصل غارتگران و سواران بیم از کردند مالحظه را جاریه اوضاع چون فروزك
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ز چند روز که غالمان ا بعد و بردند بسرقت را همه یافته راه اشیاٌ باٌن دیگر قراي اهالی و شدند پراکنده کرده مختفی  و

 ... حکومتی در جستجوي احباب به هر سو میشتافتند قلندري را یافتند که در کوچه ها قدم میزد و مجذوبانه

 

بیست و شش روز درآنجا محبوس بودند و احباب طهران براي راحتشان همی کوشیدند و خواهر حاجی مالّ علی اکبر ...

مذکور همه روزه بانبار نزد مالّ علیجان رفته تفحّص احوالشان نموده آنچه از غذا و دوا الزم میشد فراهم مینمود و از آنسو 

را در سمنان بموکب همایونی رساند و از حسن تدبیر و شجاعت خود شمّهٌ سهام الّدوله هم به دستور کامران میرزا خود 

معروض داشته اظهار نمود که اگر پنج روز در اقدامات مذکوره و اخذ رئیس بابیان ماه فروزك تاٌخیر میشد قطعاً دوسال 

یه و ثبوت عصیان و سرباز و سوار و توپخانه دولتی مشغول گرفتاري آن عاصی میگشتند و شاه گفت پس از تحقیق قض

ا رسانند هفدهم شعبان نائب السّلطنه به طهران مراجت نمود و روز جز به را وي است طغیان مالّ علیجان چنانچه الزم 

چهار شنبه بیست و یکم مالّ علیجان را طلبیده گفت در بابی بودن تو شکّی نیست و او جوابی نگفت نائب السّلطنه متغیر 

را با خلعت و مستمري و لقب حجّۀ االٌسالمی مرخّص کرده آنچه از تو و سائرین غارت کردند  شده گفت تبرّي کن تا تو

پس بدهند مالّ علیجان چنین جواب داد که مَن آن نیستم که دین را به دینار بفروشم و نائب السّلطنه دستور داد او را به 

بابیه مازندران را با نُه نفر دیگر آوردند و آنچه سعی کردم انبار برگرداندند و به شاه در دامغان چنین تلگراف کرد که رئیس 

بد نگفت شاه جواب تلگراف کرد که آنچه جناب حاجی مالّ علی حکم کند مجري دارید و در عصر روز چهارشنبه خواهر 

وّم شعبان حاجی آخوند نزد مالّ علیجان رفت او گفت امروز و فردا روزي سه بار نزد ما آئید و روز پنجشنبه بیست و د

هنگام ظهر نائب السّلطنه به مالقات حاجی مالّ علی رفت و ماوقع را بیان کرده صورت تلگراف شاه را نیز نشان داد مجتهد 

مذکور گفت چون اقرار دارد و شماهم اظهار علم میکنید قتلش واجب است لذا در سه ساعت به غروب مانده همان روز 

 آورده غضب با چند تن فرّاشان و یک نفر نائب به انبار نائب السّلطنه رفته وي را بیروننائب السلطنه دستور قتل داد و میر 

 چونکه است  من امل منتهی شدن کُشته که داد جواب نکُشیم را تو بگوئی بد اگر سپردند امّا شد تو قتل به حکم گفتند

 پاي به معروف میدان به بازار راه از را وي پس دارید مجري شد حکم شما به آنچه بیاالیم ناالیق به زبان است  ممکن

دند و در طیّ طریق طویل با بنیهٌ ضعیف نحیف زنجیر گران در گردن داشت و میر غضبان دو طرف زنجیر را بر قاپوق

بدست گرفتند و با سرعت و بشاشت و چهرهٌ افروخته به میدان فدا میشتافت و دم به دم با فرّاش و نائب گفت و شنید 

موجب حیرت دوست و دشمن شد و جمعی از اسرائیلیان و پارسیان تماشائی و غیره هم از مشاهدهٌ آن حال  میکرد که
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متنبّه و متفکّر شدند و فائز به اقبال و ایمان به این آئین گشتند و در بین راه دو نفر باٌن مظلوم رسیده گفتند نائب 

 تا است د شمارا مرخّص و آزاد کنیم جواب داد آنچه گفتم همان السّلطنه سپرد از هرجا در راه اگر پشیمان شده بد بگوئی

 مبالغی و گشت مشغول مناجات و آیات بتالوت گرفته وضو طلبیده آب خواسته مهلت میرغضب از و رسید مذکور مقتل به

 چون نمائیم مرخّص را شما تا بگو بد گفت بدو نائب باز نمائید عمل ماٌمورید آنچه به که کرد اشاره داده غضب میر به نقد

 جسد و کرد قطع خنجر با حنجرش دژخیم مناجات حال همان در لذا است ه محال ک کرد اشاره بدست بود مناجات بحال

 بنائب را قتلش خبر چون  و ریختند اٌو بر همی آبدهن و خاك برده هجوم تماشائی مردم انبوه و بینداخت بخونش غرقه

آقا سید حسین آقا میر  خلیل میر آقا بزرگ آقا سید آقا شهید آن همرهان محبوسین که داد دستور رساندند السّلطنه

عبداللۀ آقا میر حسین استاد نوراللّه را با سه تن غیر بهائی آقا زکریا محمّد تقی آقا آقا گل از انبار مخصوص وي بانبار 

جان خبر یافتند و خواهر حاجی مالّ علی اکبر با شاهی برده بکند و غل نهادند و از آنسو بهائیان طهران از شهادت مالّ علی

سوسن باجی مذکور در همان عصر پنجشنبه به پایدار رفته خویش را بروي بدن آغشته بخون آن مظلوم غریب افکنده 

شیون کنان از خون حلقومش بروي خود مالیدند و مردم اخالط هجوم به ایشان کرده سنگسار نمودند و فرّاشان مستحفظ 

 به فردا باز و گشتند مراجعت به ناچار موٌمنه شجیعهٌ آندو و ه دور کردند و شدّت بسیار نمودندا از روي جسد کشیدایشان ر

 دین به و کنند ادب سوٌ زیاده اشرار مردم نگذارند که داد فرّاش به تومان یک آخوند حاجی خواهر و شتافتند دار پاي

فا کردند تا در یوم سوّم شهادت ج و ستم مردم و تابید او بر آفتاب و افتاده میدان در روز و شب سه شهید آن جسد طریق

سوسن باجی رفته یک تومان بفرّاش داد و جسد را برداشت و فرّاش با او همراه شد که مردم اذیتی نرسانند و مصاریف 

کردند و بدن آن شهید از  غسل و کفن داد آنگاه جسد را بخلف کاروانسراي گلی اوّل قبرستان دروازه عبدالعظیم دفن

کثرت اثر سنگ و کارد و غیره پاره پاره بود و گوشت ران ها قطع شده و از سینه تا پهلو سوراخ شد و به دان حال در زیر 

خاك مستور گردید و بعداً در عشر اوّل شوّال سوسن باجی قبر آن شهید را ساخته نشان نهاد که محلّش مفقود نشود و 

ظلوم غریب و واقعات مذکوره به محضر ابهی درعکّا معروض گردید صورت زیارتی فرستادند که به  چون خبر شهادت آنم

این کلمات عالیان مصدّر می باشد هذا ما نزل للعلّی االٌعلی الذي استشهد فی ارض الطّاٌ بشهادة تحیرت منها المالٌ االٌعلی و 

 اُسَري باقی و   وا مالهم و بهم فی سبیل اللّه مالک االٌرضین و السّمواتناح اهل الجنّۀ العلیا و للحروفات العالیات الذین انفق

 شهادت ذکر وي درحّق ابهی قلم از و درگذشت زنجیر و کند زیر در سلمانی نوراللّه استاد و بودند انبار محبوس سال دو تا
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 . برگشتند بوطن شده مرخّص سائرین با و آورد ابهی اٌمر به ایمان محبس در آنان از نام تقی محمّد و یافت صدور درلوحی

 گشتند ایمان و بعرفان فائز امر این اولیه درسنین زردشتیان آحاد از برخی گرچه  فوذ این امر فیما بین زردشتیانن آغاز

 و نگاشتیم کرد اقبال مبشّر حضرت دور در که را کاشان مقیم پارسی تاجر بهمن مهربان ایمان شرح سوّم دربخش چنانچه

 نمود حاصل یران میامد در بغداد به محضر ابهی رسیده ارتباط و التفاتا به چون هند پارسیان نمایندهٌ  صاحب مانکچی نیز

 قریهٌ  ساکن خاوري اختر بهرام مالّ تاریخ این از قبل چندي آنکه تا نگشت مشهود آنان در فعالیتی و اجتماع و نفوذ ولی

طّالع دینی و معروفیت درحسن و اعمال یزدان ا وسعت و مالی قدرت با  و گشت ایمان به فائز یزد توابع از آباد مریم

شاه سیاوخش مهربان از شناخته گان پارسیان اطراف یزد نیز  1300پرستان به تبلیغ این امر پرداخت و در این تاریخ 

مع مجا و محافل در مراوده اسالمی و پارسی احبّا بین و شد آنحدود پارسیان مابین امر ایمان آورد و شروع نفوذ و نشر این 

 . مستمّر و دائم گردید

 داللت به همدان امزاجرو قریهٌ  بزرگان از محمّد گل میرزا و اللّهی علی بیگ قلی داود سال دراین نیز و همدان امزاجرو قریهٌ

 و نمودند قبول بیگ عبّاس سپس نصراللّه کربالئی و بیگ طالب آنگاه شد امر این در داخل آبادي بیوك بیگ محمود

 اقدام و قیام احباب مخالفت به ورزیده تعصّب اهالی و شد حاصل مذکوره قریهٌ  در امر ت و مرکزیت براي این جمعی متدرّجاً

 مرور و عبور درحین رویشان و سر بر دهان آب پرداخته لعن و سب به و نمودند منع عمومی درحمّام دخول از آنانرا کردند

  .  مذکوره قرار گرفت قریهٌ در امر جمعیت و قدرت باالٌخره ولی انداختند
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 جاسب

 جاسب میراث ماندگار دلیگُن(دلیرگان)

 ساسانیان سلسه مقارن اسالم از قبل به برمیگردد جاسب تاریخچه 

سال قبل، و دین 2000اولین سکونت گاههاي بنا شده در جاسب حدود 

رسمی آنان زرتشت و بعضی افراد یهودي نیز در جاسب زندگی میکردند 

 و آتشکده اي بین دشت اوراز و شمال روستاي واران وجود داشته است

اولین بناهایی که در جاسب به صورت مجتمع بنا شده عبارت است از 

ه و یک کاروانسرا که در زمان هما دختر بهمن یار از طوایف قلع 11

 عسگریه که بر نیمور و پشت گدار حکومت داشته بنا شده است.

قلعه به ترتیب عبارت بودند از. اولین قلعه در بیجگان یا بیژ  11و این 

 سی بنا شده است.مکان مکان بسته اي که در جنوب دره ي جاسب در مکان فعلی حواشی مسجد جامع تا مسجد کر

دومین قلعه روبروي دره درخنون به نام کبوده با جمعیت نسبتا زیاد تري بنا شده و علت نامگذاري کبوده وجود انواع 

 درخت هاي سنجد در اطراف روستا که منظره ي متمایل به کبودي را نمایش میگذارد بوده است.

از محدوده ي مسجد محله پایین تاال صالح وجود داشته و  سومین مکان جاسب روستاي وشتکان یا وشتنگاه، وشمکان که

 گشته است.با دو ورودي و خروجی محصور می

چهارمین مکان قلعه جبال یا قلعه کوهی بر بلنداي صفحه هاي صخره اي سیاه رنگی بین روستاي وشتکان و هرازجان در 

  کنار دشت بیده به صورت بیضی شکل با برج و بارو بوده است.

  ي از مردم وشتکان نیز قبال در آنجا سکونت داشته اند.عده ا

پنجمین قلعه به نام قلعه ملک که بین روستاي وسقونقان و هرازجان در محله پاچنار فعلی به صورت بیضی شکل با بناي 

  دو طبقه رفیع و پناهگاههاي زیر زمینی که به قلعه شازده محمود نیز معروف بوده. 

عطاءهللا  ،یشکرهللا صادق اس،یجاسب ( فتح هللا ال یاھال   
 )یغالمرضا فرزند استاد محمد عل ،یثابت

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/13592281-294931967521546-7363364841158954956-n_1_orig.jpg
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  قلعه نیز موجود است و منطقه جزو مکان هاي تحت نظارت میراث فرهنگی است.آثار و بقایاي این دو 

سال گذشته به صورت بکر و با برج و بارو وجود  50ششمین قلعه، قلعه میر جمشید در شمال روستاي وسقونقان که در 

 داشته است.

 هفتمین قلعه، قلعه سید احمد در محدوده ي مرکزي وسفقونقان وجود داشته است.

  دو قلعه اخیر از طریق راه زیر زمینی به هم متصل و آب نیز از هر دو عبور میکرده است. که

 که چهار قلعه اخیر محل اسکان سادات پس از ورود اسالم به ایران در این منطقه بوده است.

ه از آن موجود کاروانسراي ذکر شده نیز در محدوده قبرستان فعلی وسقونقان جایی که هم اکنون درخت طاق باقی ماند

  میباشد و به صورت مربع مستطیل با بناهاي دو طبقه که سنگ هاي ورودي در آن هنوز موجود است.

قلعه هشتم قلعه هراز جان یا هزار جان یا هراسگان با برج و بارویی بلند در محدوده غربی روستاي هرازجان که بقایاي آن 

 هنوز موجود است.

ي واران یا بهرام با یک قلعه و یک مجتمع مسکونی که با تونل زیر زمینی به هم متصل نهمین قلعه، قلعه اي در روستا

 سال گذشته موجود بود. 40بوده است و در محدوده ي جنوبی روستاي واران آثار و بقایاي آن تا 

 ست .دهمین قلعه در روستاي زر در محدوده ي شرقی روستا در حاشیه تپه اي که بقایاي آن هنوز نیز موجود ا

و آخرین قلعه، یازدهمین قلعه در محل روستاي کروگان یا کروك مکان که در محدوه ي مرکزي روستا که تا صد سال 

 اخیر به صورت تقریبا سالم باقی بوده است.

در بین این قلعه ها دو قلعه سید جمشید و سید احمد به صورت یک روستا بوده ضمنا نام جاسب ابتدا جاست بوده که در 

ن شیخ مرتضی جاسبی از علماي بزرگ ري نام آن به جاسب که در حروف ابجد معادل با نام اهللا است تغییر نام یافته دورا

 است.

 برخی از بزرگان و مفاخر جاسب:

 ششم قرن در ) 283ص1شیخ نجم الدین ابوالقاسم علی بن حسین جاسبی فقیه: از محدثین و فقهاء (بیان المفاخر ج

 هجري

 علی بن محمد جاسبی فقیه: ( همان منبع ) از محدثان و فقیهان قرن ششم هجري شیخ رشیدالدین

حسن بن علی جاسبی: از طبیبان دانشمند و ماهر قرن هفتم هجري. او سال ها در کاشان به تحصیل پرداخت و سپس 
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هجري آن را کتابت کرده  636است که در سال ” حواشی منهاج البیان”طبابت کرد. تنها یادگار به جاي مانده از او کتاب 

 ) 49ص17است. ( فهرست دست نوشت نسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ج

علی بن محمد بن علی جاسبی وارانی : عالم فاضل ادیب. در اوایل قرن هشتم هجري می زیسته است. او نزد جالل الدین 

ه. ق. براي او اجازه نوشته است.  714ستادش در سال یوسف بن جمال الدین محمد اصفهانی به تحصیل پرداخته است و ا

 ) 382ص1( تراجم الرجال ج

 .هجري سیزدهم  قرن دانشمندان و فضال از)  282ص1ج المفاخر بیان: (  شیخ محمد بن عبدالرحیم جاسبی 

شیخ محمد جعفر بن میرزا اسماعیل کروکانی جاسبی قمی : عالم فاضل و فقیه ماهر. او براي تحصیل به اصفهان آمد و از 

محضر علما و مجتهدین بزرگ این شهر همچون حاج محمد ابراهیم کلباسی و حاج سید محمد باقر حجه االسالم شفتی 

) 284و283ص1حج استادش سید حجه االسالم ( بیان المفاخر جمناسک ” نسخه اي از کتاب  1254بهره برد. او در سال 

نوشته استاد دیگرش حاجی کلباسی را کتابت کرده است . ( فهرست ” و در همان سال نسخه اي از کتاب منهاج الهدایه 

 ) 284ص10دست نوشت هاي ایران ج

 و در دوران معاصر بزرگان و مفاخري هم چون:

  وسس دانشگاه آزاد اسالمی، عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی،شاعر و نویسندهدکتر عبداهللا جاسبی عضو هیات م

امیر سرتیپ دکتر محمد حسن نامی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و رئیس هیئت مدیره 

 مجمع خیرین سالمت کشور

 علیرضا قربانی خواننده مطرح کشور

  بین المللیحاج احمد ابوالقاسمی قاري برجسته 

  حاج رضا ابوالقاسمی قاري برجسته

 از اهالی این منطقه می باشند.

 بیجگان:

بیجگان یا بیج مکان به معنی مکان بسته و این اسم بدان جهت بوده چون راه ازنا در گذشته ها باز نبوده و راه روستا از 

  پسته ي بیج گفته میشود طرف باال مانند اتاقی که از سقف ان وارد میشده به پسته هاي بسته هم
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در این روستا مسجدي با سبک معماري دوره صفویه با صفه ها و سبک معماري گچ بري و کاهگل. و تیر چوبی که هنوز 

 هم دایر میباشد و جز میراث فرهنگی ثبت گردیده است

ن گردو بادام و انواع میوه اهالی این روستا از قدیم به شغل دامداري و کشاورزي اشتغال داشته اند و عمده محصوالت ا

نفر در ان سکونت میکردند که 1980جات و کشت محصوالت زراعی بوده است و در اواخر دوره قاجاریه جمعیتی معادل 

در مراتع روستا نیز انواع گیاهان دارویی من جمله گون وجود داشته است و یکی از محصوالت دارویی روستا به نام سماق 

  که خواص فراوانی دارد

 سماق:

ضد دیابت .ضد روماتیسم .و داروي شفا بخش نقرس است که مورد استفاده اهالی قرار میگرفته است و خاصیت ضد 

میکروبی این گیاه به اثبات رسیده است و براي درد دندان نیز مفید و اشتها را نیز تحریک میکند و لثه را تقویت و از 

ه و قابض و مقوي معده است از اسهال صفراوي و مزمن جلو گیري و خونریزي معده جلوگیري میکند و پاك کننده معد

  خلط خونی سینه را در مان میکند. ولی تازه نباید مصرف شود چون ایجاد مسمومیت میکند.

این روستا داراي امامزاده اي مجلل در خارج از روستا میباشد که مدفن امامزادگان عیسی اسحاق و مریم از اوالد موسی 

 ع با گنبد نقره اي رنگ و ایوانی در جهت شرقی غربی میباشدبن جعفر 

 وشتکان یا وشتنگاه :

  کیلومتري شمال شهرستان دلیجان 24روستایی در 

نام وشتکان= وشت :مخفف وشتنگاه یا محل خوش اب و هوا، خنک، سر سبز مفرح و این به دلیل ان است که قبل از 

وسیع در حاشیه رودخانه در شمال روستاي وشتکان حدود قنات روستا با  ساخته شدن روستاي وشتکان چمن زاري بسیار

گانه جاسب مکانی براي تفریح مهاجران 11درختان بید فراوان وجود داشته است و معموال قبل از ساخته شدن قلعه هاي 

  فصلی جاسب بوده است

مه دهخدا جلد( و) این مطلب تایید شده من جمله کسانی که از نیمور و شهرهاي دیگر به جاسب می امدند در کتاب عال

است و کلمه وشتن را نیز با شعري مورد تایید قرار داده است به هر حال در زمانی که هما دختر بهمن یار مکان هاي 

سکونتی در جاسب را بنا نموده است یکی از این مکان ها روستاي وشتکان و مثل سه قلعه دیگر جاسب داراي برج و بارو و 
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نبوده بلکه به صورت دژي با ساختمان هاي دو طبقه که از ناحیه ي رودخانه ي( الصالح) وشتکان تا محدوده ي دیوار 

درخت توت انتهاي وشتکان در جلوي مسجد که به شکل یک مربع مستطیل از جنوب به شمال با سه کوچه فرعی و سه 

یشده است و داخل این محدوده نیز چاه آب قنات گذر اصلیوجود داشته است که در قبل از زمان صفویه با در محصور م

  بیجگان وجود داشته که در صورت قطع شدن اب توسط افراد مهاجم از چاه استفاده میکردند

هجوم سردار کاشی و  در هم بار یک و 1293یک بار در قحطی  دو بار آسیب هاي جدي به این روستا وارد گردیده که

  .است بوده چپاول و غارت این روستا

و تعدادي از سادات صحیح النسب نیز در این روستا ساکن و از این روستا مردمی سخت کوش مهمان نواز منظم داشته 

قدیم ایام یعنی پس از تشرف به اسالم شیعه ي دوستدار اهل بیت بوده و حوصله ي خوبی نسبت به بر پایی مراسمات و 

 . تداوم ان داشته اند و از قدیم ایام به دلیل کم بودن زمین هاي کشاورزي دامداري رونق بیشتري داشته است

در این روستا یک امامزاده صحیح النسب و بسیار با عظمت به نام امامزاده محمد ع که داراي بقعه ي کوچکی میباشد و 

شایسته است اهالی این روستا و محبان اهل بیت دست در دست هم گذاشته و نسبت به بازسازي ان و ایجاد تاسیسات 

ام (اقا میر ابو طالب) که در گذشته مرشد و راهنماي خوبی براي اهالی شایسته اقدام نمایند یکی از بزرگان در خور ذکر ن

 بوده و مورد احترام تمامی اهالی و هم اکنون نیز داراي بفقعه اي در قبرستان روستاي وشتکان میباشد.

 گر بوده اند.برادران اهالی این روستا از قدیم ایام نیز تعاون و همکاري خوبی نسبت به امورات جاري و توصیه به یک دی

 نفر نیز گزارش شده است. 370جمعیت این روستا در دوران قاجاریه بنا به گزارش مامور مالیاتی تا 

 وسقونقان :

 از 2090 ارتفاع با جغرافیایی طول دقیقه 48 و درجه 50 و جغرافیایی عرض دقیقه 6 و درجه 34 در وسقونقان روستاي

 به غرب از و شنون دور به شرق وشتکان،از به جنوب ،از واران به شمال از که است واقع جاسب دهستان در دریا سطح

 حسن آباد محدود میشود.م و رزنه

 مردم این روستا نام آبادیشان را وسکینقون خوانده و در کتابها و نامه هاي اداري به نام وسقونقان است.

واکه و حاصل اراضی آن گندم و جو ،عدس ،نخود و هواي آن ییالقی،آبش از قنات و درختان آن جوز و بادام و انگور و ف

 لوبیا و مردمش رعیت پیشه و کارکن.

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/19633595_270284326779284_284973455206514688_n.mp4
https://www.30yaroon.com/hamleie-nayeb-hosein.html
https://www.30yaroon.com/hamleie-nayeb-hosein.html
https://www.30yaroon.com/hamleie-nayeb-hosein.html
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مزارع این روستا گله سیاه،رزنه درهنون است و کوههاي آن عبارت است از کوهی که روبه روي نراق هست به نام ساللت و 

 کوه دیگري که روبه روي راونج است به نام بونوخو و هفت بچه باشد.

 

 ا هراسگان یا هزارجان :هرازجان ی

  که مسماي هر سه به این صورت است که

هرز جان یا پناهگاه جان و این به ان دلیل بوده که پس از ساختن قلعه هاي یازده گانه در جاسب که قبال ;هراز جان -1

قلعه از ارتفاع بلندتر و برج و بارو محکم تري  11متذکر شدیم در محدوده نسبتا وسیع این تنها قلعه بوده است که بین 

ر جمشید وسقونقان که به همین ارتفاع وجود داشته و دلیل می قلعه یکی واران یکی دیگر قلعه دو و برخوردار بوده است. 

 بلند بودن ارتفاع ان قرار داشتن در محدوده وسیع و صاف و سخت تر بودن دفاع از ان بوده است.

ی مکان ترسناك واین به دلیل ان بوده که اولین هجوم از سمت شرق به این قلعه و نسبتا بیشتر از بقیه هراسگان:یعن - 2

 در معرض خطر قرار داشته است.

هزار جان :هم همانطور که قبال عرض کردیم در زمان یورش حاکم اصفهان براي سرکوبی شیعیان مخفی گاه جاسب  -3

نفر که از قلعه هاي دیگر جاسب به اینجا پناه اورده بودند گردید و  1000شدن که منجر به محاصره این قلعه و کشته 

میتواند مسماي صحیحی باشد این قلعه داراي کانال مخفی از طریق قنات روستا و حتی مخفی گاههاي زیر زمینی به 

م افراد مهاجم، شکل اتاقک که نمونه هاي ان هنوز هم در قسمت باالي هراز جان موجود میباشد و در زمان هجو

کشاورزان و دامداران مشغول کار به سرعت خود را به این کانال ها میرساندند و به داخل قلعه می امدند و در زمان هاي 

  محاصره نیز مخفیانه از این کانال ها خارج میشدند.

سالم مستقیما به مذهب همانطور که در مورد روستاهاي دیگر جاسب گفته شد اهالی این روستا نیز در زمان تشرف به ا

شیعه مشرف گردیدند و بعد از حمزه ابن عون از اوالد علی اموزه هایی نیز از سلطان علی ابن محمد باقر در طی یک هفته 

  اقامتش در جاسب و زمان تشریف فرماییش به سمت کاشان فرا گرفتند.

شیخ که قنات معروف هرازجان را حفر نموده و  در این روستا افراد پاك دل و متقی وجود داشته نظیر شیخ علی یا بابا

مزارش نیز درجوار ان میباشد و همچنین شیخ جعد جاسبی که بنابر اخبار صحیح هنگام حرکت به سمت مشهد از باالي 

روستابه امام هشتم ع سالم داده و صداي جواب به نام او در استان حضرت بنا به اقوال مختلف شنیده شده است و اوالد او 
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ز به مشهد مهاجرت و خدماتی نیز به استان مقدس ارائه دادند و گفته میشود در نزدیکی مشهد به خاك سپرده شده نی

  اند.

ساختار روستا نشان دهنده ان است که مردم این روستا از گذشته اهمیت زیادي به خواندن نماز در مسجد و در اول وقت 

  کز روستا چندین مسجد قرار دارد.داشته و در فاصله ي بسیار کمی ازکوچه اصلی مر

در طول زمان هاي مختلف افراد متعددي از نقاط مختلف ایران در این روستا ساکن شده اند که از جمله میتوان به سادات 

  صحیح النسب و سادات مهاجرت نموده از کاشان اشاره کرد.

سمت غرب هرازجان ودر کنار رودخانه یا محل  متري 200قلعه ي هراز جان با روستاي متیرگان که در فاصله ي تقریبا 

گل موال ارتباط داشته است و هنوز اثار وبقایاي برج قلعه هرازجان موجود میباشد در دوره قاجاریه سکنه این روستا 

 نفر بوده است. 585بنابرنوشته ها

 واران :

  زبان باستان ایران میباشد.کلمه ي واران به معنی حاکم و یا فرمانروادر فارسی و معادل ان بهرام در 

روستا ودر گذشته  7واران نام روستایی است در شمال شهرستان دلیجان. در دره اي به نام جاسب که در ان هم اکنون 

روستا یا قلعه وجود داشته است انچه مسلم است این روستا نیز قبل از اسالم داراي سکنه و اباد بوده است و همچنین  11

عضی از سنگ نوشته هاي قبور به دین زرتشت و داراي اتشکده بوده بر بلنداي تپه اي بین اوراز و واران بوده بنا به اقوال و ب

 ي محله اب منبع و چاه حدود واران پایین ي محله در واران قلعه که بقایاي ان در صد سال گذشته نیز موجود بوده است 

 همچنین و بوده احشام براي دژي قبال که جایی. باال ي محله تا زمینی زیر کانال و وبارو برج و متري 7 بلند دیوار با پایین

ارهاي قبل از انقالب براي جاي لوله اثبات گردیده در دوران قاجاریه بناهاي زیادي حف در که بوده قلعه این مخفی و نفر راه

طریق کانال به داخل قلعه پناه میبردند  در محله ي واران وجود داشته که سکونت گاه اهالی بوده. و در زمانهاي ناامنی از

این روستا از استعداد بهتري براي کشاورزي. و مرتع نسبتا وسیع تري براي دامداري برخوردار بوده به همین دلیل جمعیت 

 نفر در سفر نامه ماموران مالیاتی قاجاریه نقل گردیده است. 1800ان در اوایل قاجاریه نیز تا 

رو بودن سطح اب زیر زمینی دسترسی به اب اسان تر میباشد و از گذشته دور یکی از مشاغل مهم در این روستا به دلیل 

این روستا و حتی روستاهاي دیگر جاسب شغل عصاري و روغن کشی و حلوا سازي بوده است که با گسترش اهالی این 
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این روستا و مبتکرین خالق ان که  روستا به شهر هاي دیگر ایران هنوز هم قسمت عمده حلواي ایران توسط زحمت کشان

  باعث گسترش این صنعت گردیده اند تولید میشود.

محصوالت این روستا شامل گردو بادام و میوه جات سیفی جات غالت و حبوبات میباشد و در گذشته نیز باغهاي انگور اباد 

از ابتداي تشرف به اسالم در زمان  و پر باري داشته و یکی از مراکز تولید کشمش نیز بوده مذهب اهالی این روستا

  عباسیان شیعه ودر این روستا چند تیره سادات صحیح النسب سکونت داشته و دارند.

از مراکز قدیمی ان دو تاالر بسیار زیبا و چند بناي دو طبقه ي قدیمی با مصالح خشت و گل و درهاي چوبی کتیبه اي که 

 اثار و بقایاي ان هنوز موجود است.

این روستا نیز با سنگ نوشته هاي قدیمی عالمت دار یکی از نقاط مصون مانده از حوادث روزگار که در خور  قبرستان

  تامل و بازدید است.

یکی از مکانهاي واران به نام سیجان یا سی یاران مکانی است که محل جنگ حمزه ابن عون و شهادت او و یارانش در ان 

 در ان قرار دارد که مورد احترام اهالی میباشد.محل میباشد که هم اکنون غار کوچکی 

هم اکنون دانشگاه ازاد اسالمی جاسب مکانی براي جذب طالبان علم از سرتاسر ایران و مشغول فعالیت میباشد این روستا 

 داراي کتابخانه عمومی ، درمانگاه، بانک ملت، پاسگاه انتظامی، مدرسه ابتدایی و راهنمایی و.... میباشد.

 ن یا کروك مکان :کروگا

 کیلومتري شمال شهرستان دلیجان ودر ناحیه ي شمال شرقی جاسب30روستایی در 

این روستا که اهالی اولیه ان از طوایف اصالتا کرد( پشت کوه لرستان) که به صورت مهاجر به این منطقه مهاجرت کرده اند 

جاعت وافري داشته اند و در زمانهاي متعدد با و مردمی سخت کوش پرتالش وقادر به تحمل زندگی سخت بوده اند و ش

  دفاع از ورودي شرقی جاسب یعنی گدار نراق و ایجاد برج و سنگر نگهبانی نقش هاي مثبتی نیز ایفا نموده اند.

اولین بناي مسکونی و ساختار روستا در زمان هما دختر بهمن یار از طوایف عسگریه در ناحیه مرکزي کروگان بنا شده و 

 رت قلعه با برج و بارو با خروجی غربی و سه کوچه همجوار بوده است.به صو

بعد هادر خارج قلعه نیز بعضی مکانها به عنوان کارخانه عصاري و تبدیل محصوالت کشاورزي وبعضا مناطق مسکونی 

زمان( امام ولی اهل ساخته شده است و انچه مسلم است سکونت انها قبل از اسالم بوده و در زمان ورود اسالم به ایران در 

علی یا حمزه ابن عون) مستقیما به اسالم و شیعه روي اورده و در دفاع از وي نیز در منطقه سی یاران یا سیجان واران این 
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سی تن به همراه امامزاده حمزه به عنوان سند افتخار روستا به این مکان فعلی منتقل و سر یاران و جسم امام زاده حمزه 

 ن و زیارتگاه اهالی و شیعیان گردیده است.در مکان فعلی دف

سابقه کشاورزي ان با تالش وافر قرین است داراي دو قنات مستقل ودو قنات مشترك با هرازجان بوده که البته درحال 

حاضر شاید چنین نباشد به دلیل کوهستانی بودن و برف گیر بودن به خصوص در ناحیه برزه یا ولیجیا که در منطقه 

مزارعی نیز در کوهستانها واطراف روستا با سابقه ي حاصلخیزي قابل توجه مثل مزرعه کاشفی وجود داشته شاخص است 

 است.

بعد ها نیز افراد متعددي از شهر هاي مختلف من جمله کاشان در این روستا ساکن شده اند بنا بر اطالعات موجود در 

قاجاریه بناهاي نسبتا خوبی در این روستا احداث و هم اکنون سال گذشته از رونق بیشتري برخوردار بوده و در زمان 150

  نیز دو بناي زیبا و یک بناي در شرف تخریب که عبارت است از:

  اب انبار شهید حقگو - 1

 خانه مرحوم کاشفی - 2

 خانه به جا مانده از فخر - 3

  شایان بازدید میباشد.

 م واقع گردیده است.ضمنا خانه کاشفی یک بار توسط سردار کاشی مورد هجو

توضیح انکه بنا بر شنیده ها و مکتوبات امامزاده حمزه فرزند عون وفرزند علی که در گذشته نیز به امام ولی اهل علی 

معروف بوده و انچه در کتب دیده شده که مقارن دوران عباسیان در عراق بوده و گفته هاي راجع به قرن پنجم صحیح 

ه به جاسب پس از قیام سلطانعلی ابن محمد باقر در اردهال و شهادت وي نیز در حدود اواخر نباشد و ورود امام زاده حمز

  عمر مبارك امام هشتم ع در ایران ویا کمی بعد تر بوده است.

 : زر 

کیلومتري شمال خاوري شهرستان دلیجان و در ناحیه ي شمال غربی دره ي قلعه مانند جاسب روستایی به نام زر 28در 

  نامیدن ان بنا به نوشته هاي متعدد، به این نام نامیده شده است.که 

زر به معنی گیاه ازگیل و دلیل ان این است که قبل از اسالم و قبل از سکونت در جاسب طوایفی که به جاسب مراجعه 
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تا قبل از ان ماهه بعضا یکی دو ماه بیشتر به چراي گوسفندان و گله داري مشغول بودند  6میکردند به صورت فصلی 

حاشیه ي این روستا به درختان خود روي ازگیل که در شمال روستاي فعلی وسعت بیشتري میافته و به صورت جنگل 

هاي انبوه در می امده و در سه رود خانه ي اصلی زر و رود خانه ي منشا گرفته از دره ي معروف به خنگ و رود خانه ي 

دند و شبیه به یک گردنبند طبیعی از جنگل ایجاد میگردید و به خاطر این واران که این جنگل ها به هم پیوسته میش

  درختان ازگیل ،به منطقه ي زر معروف بوده است.

نامیدن زر به این دلیل است که به هنگام پاییز که ازگیل ها میرسید و تابش نور نسبتا زیاد تر زر منظره اي بدیع و زرین و 

ردنبند طال بر سینه ي تپه ي ان بوده است و هم به دلیل هم نامی طال و زر و هم به زیبا ایجاد میکرده که شبیه به گ

 دلیل زرین بودن این منظره به زر معروف و مسما گردیده است.

در برخی از نوشته ها امده است که اولین طوایفی که در این مکان اسکان یافته اند از اوالدان جعفر برمکی یعنی پس از 

  خر دوره ي عباسیان و چون این طایفه به زر معروف بوده این محل را زر مسما کرده اند.اسالم و در اوا

ز. ر. ج. ب. به معنی زر و طال مردمی شاخص که گویند از سیستان و بلوچستان در این مکان اسکان یافته اند هم اکنون 

طال و به معنی( بچه ي محل زر )نیز گفته نیز در بین. انها زبان راجی که بر گرفته از زبان پهلوي ساسانی به معنی 

  میشود.

 

اولین قلعه اي که بر روي بلنداي وسط زر بنا گردید در زمان هما دختر بهمن یار از طوایف عسگریه و در نزدیکی جوي اب 

ثر گسترش امنیت قنات اصلی بنا گردیده و داراي دیوار و برج بوده و به دلیل بلندي به اسانی قابل دفاع بوده که بعد ها بر ا

نفر بوده که بیشتر به شغل دامداري و کشاورزي و بعضی 612تا سطح فعلی گسترده شده جمعیت ان در زمان قاجاریه 

حرفه هاي مورد نیاز مشغول بوده اند به دلیل فراوانی اب در قسمت شمالی روستا سطح کشاورزي از این قسمت تا لبه ي 

با جمع شدن جنگل هاي ازگیل کشت هاي مختلف به دلخواه ان ها جایگزین رودخانه ي اصلی واران گسترده شده و 

گردیده است و در زمان حمزه العون مستقیما به اسال م و شیعه مشرف شده اند و قبل از ان بنا به قولی که گفته میشود از 

و زر بوده که بقایاي ان تا زمان ساسانیان در این مکان سکونت وجود داشته اتشکده اي نیز بر بلنداي کوه بین واران 

 سالهاي اخیر نیز مشاهده گردیده است بنا به گفته ها امامزاده اي نیز بین دشت واران و زر به نام هرمز وجود داشته است.
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 نامه دهخدامعنی لغوي کلمه جاسب در لغت 

د و در این هاي بسیار سرجاسب.(اِخ) از مضافات قم. صاحب مرآت البلدان آرد: والیتی است در نهایت برودت و از ییالق

زمان از مضافات قم که حکومت آن جزو حکومت این شهر 

باشد و در میان درَه واقع شده چهار طرف آن کوهسار می

شمال آن قریه است. جنوب این والیت دلیجان و نراق و 

کرمجگان از دهات قم، مشرق آن محدود بکوهسار اردهال 

شود. و مغرب آن منتهی به جبال راورنج می

 فرسخ نیم است شده واقع آن در جاسب که  ايدرّه عرض

کی از امراي عسکریه هماي دختر بهمن بن اسفندیار مشهور به ی بناهاي از جاسب گویند. است نیم و فرسخ یک طول و

باشد. و این امر در نراق و دیلیجان و دهات پشتکدار حکومت داشته و در آن حدود بناي محکم گذاشته که از نیمور می

جمله سدیست که به رودخانه آبار قم بسته و نهري براي زراعت نیمور جاري ساخته و این سد پنج زرع طول و چهارده 

باشد یک اندازه تراشیده و با ساروج بکار برده و سد ره مضروبی میذرع ارتفاع دارد. سنگهاي مربع سفید که هر یک ده گ

چنان مستحکم است که در اینمدت متمادي یکی از سنگهاي مزبور نیفتاده است... و نیز آتشکده اي در دو فرسخی نیمور 

سکونت دارند. هواي  در آتش کوه بنا کرده که پایه هاي آن برقرار است. هواي خوبی دارد و ده خانوار بختیاري در انجا

شود.آب دهات جاسب از کوهسار است جاسب بدرجه اي سرد است که از اول آذر تا نوروز از بسیاري برف راه مسدود می

که داخل دره وسط کوه شده و هر ده باندازه کفایت از آن استفاده کرده بقیه به رود آب میریزد بعالوه هر ده دو یا سه 

تر سادات صحیح النسب و بروایتی هفت تن از سیصد و سیزده تن یاران امام زمان اهالی آنجا بیش قنات دارد.

 به کاشان و قم و تهران در آنان بیشتر مشغولند بزراعت آنانکه جز اهالی شغل باشند.اهل قراء سبعه جاسب می

هِرازجان، واران، کِروگان، وِشتِکان، لواي آنها شهرت دارد. قراي سبعه جاسب عبارتند از : ح و دارند اشتغال پزي حلواارده

 باشند.زٌر، وسقونقان، بیجَگان که همه داراي سکنه و زراعت و مشاقل دیگر می

 )70-66ص  4(از نرآت البلدان ج 

 

http://76628107-126774207884384239.preview.editmysite.com/editor/main.php
http://76628107-126774207884384239.preview.editmysite.com/editor/main.php
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 جاسب خصوص در تحقیقی

 وکشتزارهاي ان اینگونه نوشته شده است: در کتاب تاریخ قم از آن به جاسب نام برده شده و درباره روستاها

در سهرینان و یمحکان و کروگان و وسقونقان و هرازکان و کبوده و ابالویه و “

وشتکان و میترکان و وسقوندر و واران و زر والتیمره و منقوله الی االیغارین 

فی سنه سبع وثمانین و ماتین نشره و کب و سوره و ورزنه و مرحون و مرازاد 

 بلکه ندارد وجود جاسب نام به بخصوصی منطقه اینجا در ” رجانو الوا

 هم روي بر همدیگر از کیلومتر یک به نزدیک فاصله با یادشده روستاهاي

کیل میدهند. درباره نام این بخش باید گفت که در گویش تش را جاسب

راجی دلیجانی به آن گاس گفته می شود، پس میتوان گفت گاس بازمانده 

ي نام کاسی نخستین اقوام بومی ایرانی پیش از کوچ آریائیان به ایران باشند 

بومگاه اصلی کاسیان همانا بخش مرکزي سلسله جبال لرستان ”چرا که: 

، اما قلمرو حکمرانی آنان در طرف شمال و مشرق آن منطقه توسعه یافت و به گفته محققان شامل ناحیه اطراف کنونی بود

 عهد در سال پیش از این( 4400ق.م ( 24همدان هم میشده است .قدیم ترین متنی که ذکر کاسیان نموده از سده 

ژه اي پهلوي است و معنی تخت را میدهد و چون وا گاس اینکه دیگر ”.است عیالمی پیشداد پادشاه پوزوراینشوشیناك

گویند “جاسب بر فراز کوه بلند قرار گرفته است، این گفتار بی مناسبت با آن نیست و شاید زمانی هم پایتخت بوده است. 

 بخش جاسب را بدان جهت بدین نام خوانده اند که در دوره ي اشکانیان جایگاه اسب هاي سوارکاران و تعلیف دواب آنان

با توجه به نظریه ” بوده است از این روي (جاي اسب) خوانده شده از کثرت استعمال با تخفیف (جاسب) گفته شده است.

من این روایت تا حدودي می تواند با اقوام کاسی (اجداد لرستانی ها) تناسب داشته باشد زیرا در تاریخ باستان این اقوام 

النحرین به این حیوان خر کوهی میگفته اند اسب هاي پرورش یافته توسط این قوم پرورش دهنده اسب بوده اند و در بین 

مدالی که به نفر سوم در المپیک می ;قوم بهترین اسب هاي دوران باستان بوده اند وعالوه براین این قوم در مفرغ (برنز

ن نظریه اقوام و پیشینیان ما دهند) سازي نیز مهارت و دستی توانا داشته اند. بنابرین میتوان گفت در صورت صدق ای

گویند جاسب از بناهاي یکی از امراي عسکریه هماي دختر “جاسبی ها لرستانی ها بوده اند و در جاي دیگر آمده است که: 

 امیر بالجمله…بهمن بن اسفندیار مشهور به نیمور میباشد و این امیر در نراق و دلیجان و دهات پشتگدارحکومت داشته 

 امامزاده حمزه در کروگان جاسب   

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/13592281-294931967521546-7363364841158954956-n_1_orig.jpg
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حکومت در این نواحی جاسب را محل اسب و مادیان هاي خود قرار داده و بواسطه خوبی و لطافت هوا و  ایام در مذکور

عذوبت ماه تابستان این مکان را ییالق و اقامتگاه خود قرار داده و این محل را جاي اسب می نامیده اند، کم کم تلفظش 

جاسب در قدیم االیام “و باز هم امده است که :  “.جاي اسب و رفته رفته مخففش جاسب گردیده و مصطلح شده است 

بجاي اسب مشهور بوده است بکثرت استعمال جاسب شده و گویند که ضحاك ملقب به بیوراسب در اینجا مرتعی داشته و 

بعضی از خیول و اسبان او در اینجا بوده است و این مکان را جاي اسب مینامند. اگر چه از بعضی باتالق و نیزارهاي 

ب و چمنزار آنجا که آب جمع شده معلوم است که انجا همیشه باید مرتع اسبان باشد و اکنون هم طوریکه اگر یک جاس

 “هفته اسب در آنجا چرا کند و از او توجهی شود فربهی اسب نمایان میگردد که راکب به تعجب در میاید 

به معنی جا و جایگاه است و میتوان گفت که ” ایگا“و ”گا“اگر جاسب را به معنی جاي اسب بپذیریم در گویش راجی 

نخست ایگا اسب و گا اسب بوده، بعدها گاسپ و گاس شده است و در گفتار عرب جاست و جاسب شده است .وجود آب و 

هواي خوب کوهستانی و چراگاه کافی به غیر از آنکه جایگاه خوبی براي پرورش اسب بوده دیگر حیوانات و جانوران نیز در 

ش یافته و شکارگاه خوبی هم بوده و پلنگ نیز در آن دیده شده است. یکی از نام هاي خانوادگی در راونج پلنگی آن پرور

است. چون پدر این خانواده در سالیان پیش در کوه هاي جاسب با پلنگی روبرو میشود و بدون اسلحه پلنگی را از پاي در 

یما سازمان حفاظت از محیط زیست بود حالش را میگرفتند و من از می اورد و به پلنگی شهرت میابد. (البته اگه تو قد

قدیمی ها یک سري داستان از شکار گرگ و آیین و رسومات مردم جاسب و روستاي زر را شنیده ام و رد پاي پلنگی را 

 نیز روي برف ها درواران دیده ام حاال حیوانات و محیط زیست بماند براي بعد بحث سر تاریخ جاسب است)

منبع: تاریخ و فرهنگ دلیجان با اندکی دستکاري در اینترنت داستان نادرستی را در باره ي تاریخ جاسب خواندم که 

متأسفانه در سایت شما نیز منعکس شده بود نمیدانم این داستان از کجا انتشار یافته است و داستان از این قرار است که: 

رج گاه محسوب می شود، می آیند و سربازان به هفت دسته تقسیم شده سربازان ساسانی براي استراحت به جاسب که تف

 در هفت مکان ساکن شده و روستاهاي جاسب را تشکیل می دهند.

این روایت از نظر من از دو جهت مورد انتقاد است. اوالً همانطور که در باال گفته شد (برگرفته از کتاب تاریخ قم) یا مثالً 

نیده ام تعداد روستاهاي جاسب بیش از هفت روستا بوده است این که دقیقاً چند تا روستا من از خیلی از جاسبی ها ش

بوده یا به چه دالیلی این روستاها از بین رفته اند هنوز بر ما مشخص نیست و الزمه تحقیق و مطالعات بیشتري را دارد که 
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جاسب، جاسب تاریخی سه چهار هزار ساله دارد و  باید در مناطق جاسب صورت بگیرد و ثانیاً بنابر گفته هاي قدیمی هاي

این یعنی جاسب ما تاریخی قبل تر از هخامنشیان را داراست و خالصه داستان و روایت تاریخی اشتباه و غلط در زمینه 

تاریخ جاسب زیاد است. خود من به شخصه از یکی از اهالی محترم روستاي هرازجان شنیدم که می گفت جاسبی ها، 

اصل هستند و وقتی عباسیان قصد حمله به قم را داشته اند قمی هاي اصل به طرف روستاها و بخصوص جاسب  قمی هاي

ها روابط و رهسپار شده اند و جامعه بعد قم عباسیان و اعرابی بوده اند که به قم یورش برده اند. البته در اینکه ما جاسبی

، شکی نیست ولی این روایت نیز کامال مشکوك و نادرست و رفت و آمدهاي بسیاري به قم و با قمی ها داشته ایم

 ساختگی است .

از جمله تحقیقات و نظریات من در زمینه تاریخ جاسب مسئله روستایی به نام متیرگان است. از جمله دالیل وجود این 

تان تاریخی و قدیمی روستا دشتی به نام متیرگان در حوالی واران است و اینکه به گفته یک جاسبی سنگ قبري در گورس

سال پیش باز  1300واران یافت شده که نام خدیجه متیرگانی فرزند آقا کمال بر روي آن حک شده و تاریخ ان به 

میگردد. گفتنی است متیرگان یکی از روستاهاي از بین رفته جاسب است که تبدیل به دشت و زمین کشاورزي شده 

و اروپایی، آنا یا آناهیتا الهه آب بوده و مهر یا میترا (اگر اشتباه نکرده باشم الهه است. در اوستا و ایران باستان و متون هند

آتش یا خورشید اقوام هندو اروپایی که آریایی ها دسته اي از آنها محسوب می شدند، در ابتدا خورشید پرست بودند و 

ییان برخالف دیگر اقوام اثر باستان یکتا پرست اقوام آریایی آتش را مقدس میدانسته اند نه این که آن را بپرستند. ایران

بوده اند) بوده است و بسیاري از آتشکده ها در ایران به نام این دو الهه ایران باستان بوده است. به عقیده من احتماالً اسم 

گویش محلی به  بوده و سپس در” میترگان”و ” میتراگان“این روستا را نام الهه میترا گرفته شده و نام اصلی این روستا 

متیرگان تغییر یافته .و مسئله بعد یک روز داشتم کتابی را با موضوع کوروش هخامنشی مطالعه میکردم. طبق گفته 

به معناي سگ ” اسپاکو“و یا ”سپاکو“هردوت مورخ یونانی پدر علم تاریخ نام دایه اي که کوروش هخامنشی را بزرگ کرد 

جی که آن هم به معناي سگ است در ذهن من تداعی شد. این جا بود که متوجه شدم ماده و ناگهان واژه اسپه در زبان را

ریشه کلمه اسپه در زبان راجی از نام دایه کوروش در زبان مادي گرفته شده واین یعنی زبان راجی که اکنون فقط در 

ان مادي است. بعدها من این روستاهاي واران و زر و فقط توسط برخی قدیمی ها استعمال میشود و شکل تغییر یافته زب

نکته را در شبکه ي استان مشاهده کردم و در کتابی خواندم. از این که این مطلب را خودم با فکر و دانشم فهمیده ام، 

خوشحال شدم. یک روز که من به جاسب امده بودم در یکی از کوه آن قطعه سنگ عجیبی پیدا کردم و بعد تکه هاي 



460 
 

را که سر همدیگر کردم متوجه شدم یک ظرف است و جزء میراث فرهنگی است. چون خسته  دیگر خیلی گشتم و تکه ها

شدم به خانه آمدم و جریان را کامال از یاد بردم تا اینکه روزي یاد قطعه سنگ ها افتادم و وقتی دنبالشون گشتم و 

 کنی چیکار!!!پیداشون نکردم از مامانم که پرسیدم گفت: ریختمشون دور بچه سنگ تو خونه جمع می

انگار یک سطل آب یخ رو سر آدم ریخته باشند و تمام زحمات من را هیچی کرد !!! و غیر از آن ما که دیگه اثر تاریخی در 

جاسب ندیدیم. این لزوم و نتیجه تحقیقات و مطالعه در هر زمینه اي را نشان میدهد. متأسفانه همان طور که اشاره کردم 

د پیشینه جاسب آنچنانی صورت نگرفته و اینها همه نظریات است و تا مدرکی نباشد که مور در هیچ گونه تحقیقاتی

نظریات را اثبات و تأیید کند، فایده چندانی نخواهد داشت ولی بعنوان یک جاسبی که اجدادم در این مرز و بوم با شادي 

شم را در فضاي مجازي و در سایت خوب در کنار همشهري هایشان زندگی میکردند خودم را موظف دیدم تا اطالعات و دان

 شما به اشتراك بگذارم. امید که جرقه اي باشد براي پژوهش و تحقیقات و مطالعات در هر زمینه ها بخصوص تاریخ...

 

 خاطرات حاج سیاح

 )شمسی 1259 خرداد –قمري  1297الثانی (اواخر جمادي حرکت از محالت به طرف طهران:

وعلف با  رفته بودم، از راه جاسب به سمت قم حرکت کردم. از نخجیروان گذشته به کوه پر آباز غیر راهی که سابقاً 

و هوا و پر میوه خصوصاً  صفاي پر دره و سنگ جاسب برآمده تا به جاسب فرود آمدم. بسیار ده خوب و ییالق خوش آب

روند. بالجمله یک شب در یر به دهات قم میبادام است. در سر کوه برف دائمی موجود است. از منتهاي دره و گردنه سراز

وسط راه اقامت کرده، دو روزه وارد قم شدم و زیارت کرده با دوستان قدیم مالقات به عمل آورده، مال مخصوص گرفتم که 

 دو روزه مرا به طهران رسانید.

  )شمسی 1259 خرداد –قمري  1297(اوایل رجب  ورود به طهران:

------ 

میالدي، یک جهانگرد، و نخستین ایرانی  1836قمري/ 1252 متولد حاج سیاح به ملقب میرزا محمد علی محالتی

 .پذیرفت را آمریکا متحده ایاالت است که رسماً تابعیت

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/4491321
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 )پنجم سال بدیع آهنگ شماره سیزدهم( قریه جاسب

هاي مختلف از قبیل وسقونقان و جاسب محل با صفا و ییالق پر طراوت و خضارتی است و شامل هفت قریه است به نام

گردد. در مرآت البلدان جلد دوم مذکور است که: (گویند جاسب از بناهاي یکی کروگان که به تمام آنها جاسب اطالق می

باشد و این امیر در نراق و دلیجان و دهات پشتکدار شهور به تیمور میامراي عسکریه هماي دختر بهمن بن اسفندیار م

حکومت داشته و در آن حدود بناي محکم گذاشته ... بالجمله امیر مذکور در ایام حکومت خود در این نواحی جاسب را 

و اقامتگاه خود قرار ان تابستان این مکان را ییالق می …هاي خود قرار داده و به جهت لطافت و خوبی هوا و محل اسب

 اند و از کثرت استعمال جاسب شده است.)نامیدهداده و این محل را جاي اسب می

باشند جمعی از احباب در یکی از این قراي سبعه که بنام کروگان موسوم بوده و تا نراق سه فرسنگ فاصله دارد موجود می

زء قرائی بوده که نور ایمان در آن درخشیده است. به قرار تقریر اي نسبتاً کثیر دارند. جاسب از اوائل ظهور مبارك جو عده

خوانند و و متفق علیه کهنساالن قریه در همان اوائل دو تن از سادات اصفهان به جاسب آمده و مردم را به امر داور می

داشته خود را مخفی می شوند. سید نصراهللا که ایمانموجب ایمان دو تن از مالها یکی مالجعفر و دیگري سید نصراهللا می

غ و اعالن امر کرده و رهد ولی مالجعفر بعد از ایمان روزي در باالي منبر علناً ابالکند و از رنج و بال میچندي بعد فوت می

ها را گفته، بعد از اتمام حجت به منزل آمده و از خوف توطئه مخالفین به کاشان رفته و به منزل میرزا فخرالدین گفتنی

ي خودش که از علماي کاشان بوده وارد شده و در آنجا نیز در محضر چند تن از علما سخن از امر بدیع به میان پسر عمو

دهد منقل آتش خواهند که اگر در دعوي خود محق است به میان آتش برود. او دستور میآورد و آخوندها از او میمی

کنم. من براي اثبات نفوذ امر و استقامت خویش چنین می گوید هرچند شأن آتش سوزاندن است ولیکنند و میحاضر می

شود. دارد که گوشت و پوست سوخته و مقداري خون جاري میقدري نگاه میبعد مشتی از آتش را در دست گرفته به 

ن گردد. دو سه روز دیگر او به امید ترك کاشان مخفیانه بیرواین امر موجب تحریر بعضی و کثرت عناد جمعی دیگر می

برند. به قرار تقریر اهالی حضرت گردانند و به انبار طهران میآید ولی وي را به عالمت زخم دست شناخته بازمیمی

اند که او را در طهران به چاه انداخته، مقتول ساختند و زیارتنامه به نامش نازل شده است و در عبدالبهاء جل شأنه فرموده

گردد. کند و موجب ایمان برادرش میرزا غالمرضا میر به نام مال فاطمه تصدیق میهمان اوایل زن عالم و داناي مال جعف

 میرزا غالمرضا از مؤمنین غیور و دلیر و عالم امر بوده و شهرتی داشته است.
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زیسته تا در جاسب ضوضائی برپا شده او مجبور به ترك مسکن مألوف و توطن این شخص شهیر مدتها به همین حال می

گردد و پس از چندي مراجعت نموده پنهانی جهت استفسار حال د کمره که در هفت فرسنگی جاسب است، میدر خورآون

زنند و به قم برده تحویل اعتضاد گیرند و نجار آورده کند بزرگی به پایش میآید. ولی اغیار او را در ده میبه قریه می

دان قم محبوس بود تا از طهران حکم قتلش رسید ولی چون نمایند. میرزا غالمرضا سه سال در زنالدوله حاکم وقت می

وسائل اعدامش فراهم شد به حسب وصول نامه دیگر به طهران اعزام شد و باالخره رها گشته به جاسب آمد و مدتی دیگر 

 طیبه فاسان اثر به که جاسب دوستان  قمري از دار فناء به ملکوت بقاء شتافت. 1332محفوفۀ بالبالیا زیست نمود تا در 

 سال سه دو در تا اندبوده مهمه صدمات معرض در غالباً  اندداده تشکیل جمعیتی یافته تزاید کم کم مقدسه نفوس این

 و روح و مستریحند دوستان حال ولی کردند زحماتی تولید آورده هجوم اطراف قراء از و نموده شورش اغیار باز اخیر

 12ارند. انتهید ریحانی

 

 ) تألیف: جناب اسداهللا فاضل مازندرانی ( گانه کتاب ظهور الحقهاي نه بخشتاریخ جاسب از 

 تن افراد بهایی شده در جاسب) 30(اشاره به  6 ظهور حق جلد 

دیگر از معاریف اهل بهاء، آقا عبدالرزاق مشهور به آقا عبدالرضا تاجر تبریزي 

سالگی ساکن قم شده به معاشرت با ندّافان  29در  1302شیخی بود که به سال 

مذکور و صحبت حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی فائز به ایمان گردید و به 

م گذشتند و به تبلیغ قمیان مکاتبه با بهائیان و مالقات مشاهیر این فئه که از ق

پرداخت و مخلص و منجذب و متفادي گشته خانه خویش را مهیّا براي اجتماع 

مؤمنین و نزول مسافرین و مبلّغین داشت و چندین بار به هیجان متعصّبین 

گردباد فتنه برخاست ولی به علّت حسن سلوك و حالوت اخالق و درستکاري و 

                                                           
 پنجم سال بدیع آهنگ سیزدهم شماره    12

 

مؤلف کتاب  یجناب اسدهللا فاضل مازندران   
 ظھورالحق خیتار
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بود غبار بشست و برادر و خاندانش در خدمت این امر جانفشان شدند و رونقی بدیع در از جهت دوستان مقتدر که او را 

آقا عبدالرزاق درگذشت و مدفنش در جنوب غربی  1326صیت و نشر نفحات روحانیّه حاصل گردید و عاقبت در سال 

له به همّت مؤمنین مخلصین صحن جدید مقبره معصومه است و از او و برادرش عائله وسیعه محبوبی برقرار ماند و بالجم

مذکور احتفال و جمعیّتی قریب به هفتاد تن در ایّام ابهی به قم فراهم آمده مرکزي تأسیس گشت ولی پیوسته مورد 

تعرّض و تطاول بودند تا متفرق شدند و از قراء و توابع قم در خلج عدّه از اهل بهاء مجتمع بودند که از معاریفشان میرزا 

در عکّا مشرف شد و محمدباقر، محمدعلی اصغر، محمدحسین، محمد هاشم، محمدکاظم نام  1312سال سیّد علی که به 

 1283داشتند و در جاسب ملّا جعفر که شرحی از احوال و کیفیت شهادتش را در بخش سابق ضمن واقعیات سال 

ادلّه گفت. آنگاه از او خواستند که  اند که در کاشان در محضر ملّاها به صراحت و استقامت تمام جواب ونگاشتیم، آورده

دست در مجمر افروخته حاضره کند و او چنین پاسخ داد که آتش الزم وجودش احراق است ولی من با قوه عشق و ایمان 

هراسم و آتش را چندان به دست نگه داشت که انگشتان سوخته چرك کرد و چون از آن مجلس بیرون آمد از جان نمی

ا به خانه خود برده پذیرائی کرد ولی شورش عوام برپا شده ملّاها فتوي قتلش دادند و به همه یکی از دوستان وي ر

بانان بنشانی دست سوخته سپردند که وي را قبض نمایند و بهائیان وي را با چادر وزيّ زنانه از شهر بیرون کردند و دروازه

اش مال فاطمه که بواسطه او ایمان یّه اثر و ثمر داد و زوجهباالخره در طهران به شهادت رسید و اقدامات و تبلیغاتش در قر

یافت، مبلّغه رشیده دانا شده برادران خود میرزا غالمرضا که از ملّاها بود و آقا محمّد جواد را با پنج خواهر تبلیغ نمود و 

غالمرضا را به قدري چوب زدند الحکومه شکایت بردند و مأمور آمده میرزا اهالی بناي تعرّض گذاشتند از آنجمله به نائب

روز بستري گردید و در آن ایّام که مالزم بستر در خانه بود، آقا میر به عیادتش رفته به صحبت و که مدّت چهل شبانه

روزي مؤمن شد و آقا غالمرضا چون بهبودي یافت و اقامت در ده به مکالمه در باب این امر پرداختند و آقا میر در شبانه

مردم ممکن نبود، به دهات حوالی کاشان از قبیل واوقان و جوشقان و غیرها رفته مدّت سه ماه تبلیغ کرد.  علّت تعرّض

آنگاه سوي وطن پیاده برگشت و زیر درخت فندق مقارن غروب بماند تا چون هوا تاریک شود به ده درآید و بعضی از اهالی 

د زدند که غالمرضا بابی آمد و اجتماعی شده وي را گرفته بداشتند و را گذار بدانجا افتاده دیدند و روي به ده و دیده فریا

بر به قم نزد حاجی سید جواد مجتهد فرستادند و در مدّت چهار شبانه وي را آزار بسیار کردند تا مأمور از مکتوب و نامه 

ند و زنجیر بردند و در بین طریق الدّوله رسید و آن مظلوم را با برادرش محمدجواد مذکور مقیّد به کُجانب حکمران اعتضاد

ریسی با اطفال بسر برد. ها از عقب رفت و مدّت هشت ماه به شغل چرخاش فاطمه با بچّهآزار بسیار وارد کردند و زوجه
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آنگاه امر ابهی به نداّفها رسید که ماهیانه چهار تومان به آنان بدهند و در ماه نهم محمدجواد مرخص و رها شد و به وطن 

اش سوي طهران شتافت و میرزا غالمرضا همچنان با کند و زنجیر مدّت دو سال محبوس ماند. آنگاه آقا میر ه با زوجهرفت

مذکور به طهران رفته با محمدجواد و مساعدت بهائیان براي خالصی وي کوشیدند و ده ماه به طول انجامید تا کامران 

از محبس بیرون آمد با زن و فرزند به طهران رفته بماند و طولی میرزا نائب السلطنه فرمان خالصی داد و آن مظلوم 

به  نکشید که امر ابهی شد به وطن برگردد. الجرم به جاسب رفته به نوع احتیاط و حکمت به تبلیغ پرداخت و عدّه بهائیان

جمال ابهی و حضرت درگذشت و الواح کثیره از  1332رسید و پیوسته دچار تعرّض اهالی و اعادي بود تا به سال سی تن

عبدالبهاء در حقش موجود است و عائله بر جاي گذاشت و آقا میر مذکور نیز در جاسب به تبلیغ همّت گماشت و مورد 

عناد و تعرّض اعدا شد و نوبتی به زیارت حضرت عبدالبهاء در عکا تشرّف حاصل کرد و حکایت نمود که در ضمن بیانات به 

عفر جاسبی در راه این امر صدمات و اذیّات بسیار دید و بعد از حرکتش از کاشان احوالش وي بدین مضمون فرمودند ملّا ج

ها در محبس بسر برد. بعداً او را به چاه انداخته شهید نمودند و نامعلوم ماند ولی به طهران آمد و او را حبس کردند و مدّت

ه اطراف طهران رفته بماند و جمعی را مهتدي ساخت آن حضرت صورت زیارت در حقّش صادر فرمودند و باالخره آقا میر ب

محمد و آقا گان بهائیان آنجا آقا محمدتقی و آقا علیو در قریه ضیاءآباد درگذشت و عائله برقرار گذاشت. دیگر از شناخته

و سید علی سید اسمعیل از ملّاها که به محضر ابهی رفته فائز به ایمان و موّفق به خدمات گشت و سید مهدي و حسنعلی 

اکبر خلیل محمدرضا بودند. دیگر از بالد معروف عراق، ایران، کاشان و توابعش به نوعی که در بخش ابوالقاسم جواد علی

سوم شرح دادیم، مرکزي از مراکز بابیّت بود و از آغاز اشراق انوار محبوب آفاق از شطر بغداد عدّه بسیار از بابیان آن حدود 

هی تشرّف یافتند و اغلب به خلع هدایت کبري مفتخر گشتند و برخی به حال توقّف عودت به متوجّه شده به محضر اب

محال خود کردند و بتواتر نزول الواح الهیه و تنالی مسافرین و مبلّغین و ناشرین نفحات رحمانّیه تبدیل حال نمودند و 

و معارضه با امر ابهی قیام داشتند تا آنکه به معذالک جمعی از معاریف پیروان میرزا یحیی در آن حدود بوده به اعراض 

تدریج ایام تحت قدرت مالک انام قرار گرفتند و برخی درگذشتند و قلیلی به حال خمودت بر جاي ماندند و رجالی چون 

 نجوم نوراء از آن افق در سماء امر ابهی درخشیدند که به اوج عظمت و شهرت رسیدند و عدّه اي در مراکز مهاجرت مبارك

اش در و نشو و نما و تحصیالت قلیله فارسیّه 1237خدمت کردند از آنجمله حاجی محمد اسمعیل ذبیح والدتش به سال 

کاشان واقع شد و بعد از بلوغ به اتفاق برادران مشغول به تجارت گردیده به زیور دینداري و تقوي زینت و به مسلک 
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حوال آن خانواده را ضمن بیان احوال حاجی میرزا جانی که اخ اکبر عرفانی طریقت و عقیدت گرفت و ما تفصیل ایمان و ا

 )624-621 ص( …بود در بخش سوم نگاشتیم و هر دو برادر به صحبت جناب مالحسین 

دیگر از معاریف اهل بها، آقا عبدالرّزاق مشهور به آقا عبدالرّضا تاجر تبریزي سابق الوصف که چندین بار به هیجان 

متعصّبین گردباد فتنه برخاست ولی به علّت حسن سلوك و حالوت اخالق و درستکاري و از جهت دوستان مقتدر که او را 

مر جانفشان شدند و رونقی بدیع در صیت و نشر نفحات روحانیّه حاصل بود غبار بنشست و برادر خاندانش در خدمت این ا

درگذشت و مدفنش در جنوب غربی مقبره معصومه است و از دو برادرش عائله وسیمه  1326گردید وعاقبت در سال 

بودند تا متفرّق  محبوبی برقرار ماند و بالجمله جمعیّتی از اهل بها در آن بلد گرد آمدند ولی پیوسته مورد تعرّض و تطاول

شدند و در قریه جاسب که در بخش ششم نوشتیم، در دور سابق عبدالوهاّب کدخدا و محمّدرضا سیف الشّریعه به تهییج 

مالّها نسبت به برادرشان محمّد تقی و شوهر خواهرش ملّا غالمرضا نهایت تعّرض و تعدّي به عمل آوردند و نوبتی کتب و 

جی سید جواد مجتهد بردند و موجب مشقات و بلیّات اهل بها شدند و حسب حکم کامران آیات بدیعه را به قم نزد حا

میرزا نائب السّلطنه مأل غالمرضا را قرب سه سال در قم به زندان انداختند و فاطمه زوجه مؤمنه مالّ غالمرضا به عائدات 

فت و به مکتب داري پرداخت. و بعد از رشتن پنبه با چرخ معاش به شوهر رساند تا از زندان خالص شد و به طهران ر

اي مانند آقا میر و آقا سیّد مهدي و آقا سیّد علی و آقا سیّد االمر به وطن برگشته مشغول تبلیغ شد و عدّهچندي حسب

 العابدین مؤمن شدند. در این دور باز عبدالوهاب ومحمود و ملّا مهدي و آقا سیّد حبیب اللّه و مشهدي حسنعلی و آقا زین

محّمدرضا به تقویت ملّاها به اذیّت برخاستند تا آنکه با چند تن سواران دولتی شبانه به خانه ملّا غالمرضا ریخته با چوب و 

ته تفنگ چندان بزدند و مجروح کردند که گمان هالك برده، جسد را به قریه واران براي دفن نقل دادند و چون رمقی در 

و آقا میرزا نیز که همّت تبلیغ نهاد مورد عناد گردید و سفري نیز به زیارت حضرت او دیده پاهایش را به کند نهادند 

عبدالبهاء در عکاّ رسید از قلعه خودش بدانجا کشیده، کند و زنجیر نمودند ومالّ غالمرضا که بغایت ناتوانی افتاد، با اخذ 

ن بردند و به خراسان فرستادند و او در آنجا خبر مبلغی جریمه رها ساختند و آقاي میرزا با پاي کند و سوار استر به طهرا

اشتغال مؤمنین ساکن عشق آباد به بناء مشرق االذکار بشنید، بشتافت و ایامی درآن مدینه مانده خشت و گل براي بنا 

 همی کشید. آنگاه به جاسب عودت نمود ولی معاندین اهالی خواستند وي را با بیل و کلوخ هالك کنند، ناچار ره فرار

پیش گرفت و به قریه کروگان که مرکز مؤمنین و محفل روحانی بود، رفته حسب مشورت به طهران شتافته متوطّن 

گردید و پس از این واقعه نائب الحکومه جاسب متعرّض مؤمنین کروگان شده مبالغی جریمه خواست و ناچار برحسب 
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تّفاق آقامیر به وزارت عدلیه و وزارت داخله تظلّم نمودند و مشورت در محفل به شمار نوزده تن روي به طهران نهادند و به ا

حکم تلگرافی به عدم تعرضّشان براي حکومت قم رسید مسرورا به قم رفتند و در کاروانسرائی به خارج بلد اقامت کردند و 

آقا میر را از بیم قصد دارالحکومه گرد آمده عربده کشیدند و حاکم آقا میر و مشهدي حسنعلی و محّمد تقی با پسرش به

آنکه در جاسب کشته شود با تنی چند از گماشتگان حکومتی تا مسافتی بعید از بلد رسانده مأمور طهران ساخت و آقا میر 

زاده معصوم مدفون گشت و عائله برقرار داشت و حکومت قم سه تن دیگر بعد چندي در طهران درگذشت و به مقبره امام

نگ معارضین به در برده روانه جاسب نمود و اهالی جاسب باز نسبت به مظلومین قیام به را به معاونت گماشتگان از چ

 مجتهد صادق سیّد  عداوکین نمودند و حسب حکم حاجی میرزا فخرالدّین مجتهد کاشی و حاجی سیّد عبداللّه و حاجی

مشّقت افتادند عاقبت به سال  از دخول در گرمابه عمومی باز داشتند و چون مؤمنین براي استحمام و شستشو در قمی

به اختصاص خود حماّمی ساختند و شیخ حسنعلی معاند چند تن از مستضعفین را اغفال کرده با جمعی به خانه  1321

مظلومین هجوم بردند که حمّام جدید را براندازند و محمّد تقی و پسرش ضیاءاللّه چوب زده بر درختی بیاویختند و اثاث و 

بن حاجی حسنعلی پیاده از بیابان به طهران گریختند و اللّه و محمّدعلیو دو پسر محمّد تقی بنام ذبیح اموال یغما کردند

اللّه و محمّدعلی به قم شتافتند و با وجود اقدامات شیخ حسنعلی با جماعتی از تظلّم نموده حکم از دولت گرفتند و ذبیح

ون گشتند و طولی نکشید که فتنه طغیان نائب حسین کاشی و همراهانشان با مساعدت حکومت قم به وطن رفتند و مأم

مقابله و مقاتله با مأمورین دولت پیش آمد و مظلومین با تهییج متعصّبین مورد تعرّض وغارت هر دو گروه واقع شدند و 

رزا غالمرضا منوال گذراندند و میبرخی دستگیر متجاوزین و مورد تیر و تفنگ مهاجمین گشتند و قریب هفت سال را بدین

االسالم و فخرالسّادات و اسمعیل نمودند و نوبتی شیخدرگذشت و درعین حال مالّها نیز تعّدي و تجاوز می 1332در سال 

اللّه چوب زدند و حکومت وي را جریمه نمود و سّب و لعن عمومی شروع شد و باالخره اعضاء محفل روحانی آقا به آقا ذبیح

، 1345از عقب پی سپردند ولی به مساعدت برخی از سران سپاهی دفع ظلم کردند تا در سال  به قم رفتند و معاندین نیز

حسب تحریک سیّد عباس فخرالسّادات، عدّه اي سوار امنیه به امر اعتماد الدّوله حکمران قم، به جاسب ریخته جمعی از 

اهللا و االسالم، ذبیحند و فخرالسّادات و شیخزن و مرد مظلوم را تحت توقیف و آزار گرفت و الجرم برخی شکایت به قم برد

المراقبه به قم کشیدند و درحالیکه انبوهی اهللا صهرش و الیاس نام صهر نعمت اهللا تحتضیاءاهللا پسران محمّد تقی و نعمت

نه ظالمین کردند و تسلیم نظمیه دادند و صمصام نام رئیس نظمیه چون اعتنا به توقّعات متعدّیاگرد آمده، سبّ و لعن می
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نکرد، اهالی قم دست از کار کشیده در صحن معصومه مجتمع شده، فریاد برکشیدند که حاکم قم بابی است و باالخره 

اللّه مغلول کردند تا روز عاشورا رسید و مقّرر بود که تیغ زن و سینه اللّه و ضیاءاللّه و نعمتبراي تخفیف غوغاي اهالی، ذبیح

مظلومان را بکشند ولی صمصام دانسته آنان را به محلّی مختفی جاي داد تا چون روز مذکور  ها به نظمّیه بریزند وزن

گذشت باز به نظمّیه وارد گردند و چندي دچار غل بودند. چنانکه دو شاخه زیر غل براي دفع سنگینی گذاشتند و از شدّت 

وجود ممانعت مأمورین به زندان رفته لباس اللّه مجروح و خونین گشت و بعضی از نسوان مؤمنین با مشقت گردن ذبیح

رساند، در گردنه پسته ها دچار چوپان قمی شده خواستند اهللا که به پدر مصاریف میاهللا بن ذبیحشستشو کردند و لطف

نرم همراه بود و منع نمود تا آنکه سه تن از محبوسین مذکور بعد از سه ماه مستخلص شدند و وي را سر ببرند و مردي دل

اهللا را مأمورین امنیّه به طهران کشاندند و قریب یازده ماه به حبس ماند تا در عدلیّه محاکمه کرده، مظلومیّتش ثابت بیحذ

اي بسیار از بهائیان آنجا مذکور و مستخلص گشت و در عنوان آثار کثیره حضرت عبدالبهاء خطاب به جاسب اسامی عدهّ 

 است از آنجمله:

 هواللّه

ا غالمرضا و نجله السعید، جناب آقا جواد و ضلعه و جناب آقا سیّد مهدي و ابنه، آقا سید حسین جناب جاسب جناب میرز

مالّ مهدي و ابنه مالّ میرزا، جناب میرابوالقاسم و آقا سیّد علی و آقا سیّد مسعود و جناب آقا میرزا هادي، جناب آمیرزا 

ابنیه آقا محّمد علی و آقا مهدي، جناب مشهدي حسنعلی و ابناؤه اللّه و ابنه آقا سیّد آقاجان، جناب حسنعلی و حبیب

العابدین و ابنه آقا محمّد تقی، جناب آقا محمّد اللّه، جناب محّمد خلیل ابراهیم، غالمعلی اسمعیل، جناب آقا زینفرج

قاسم کاشانی، جناب حسین، جناب آقا علی اکبر، جنابان آقا غالمحسین و آقا حسن، جناب آقا علی اوالد مرحوم ابوال

مشهدي حسن سلطانی، جنابان میر ابوالطالب و آقا سید عبداللّه، جنابان میر ابوالطالب و آقا سید عبداهللا، جنابان آقا میر و 

 اخیه آقا سیّد علی، علیهم بهاءاهللا االبهی.

شرّف شد و در قاهان سید میرزا در عکّا م 1312و در خلجستان حکیم با باجان و نیز سیّدعلی بغایت معروف بود و به سال 

 اللّه و در قهستان و آوه و قمرود نیز جمعی بودند.آقا وکیل الرّعایا معروفّیت تامّه داشت و در آمره ربیع

 و از حضرت عبدالبهاء است قوله العزیز:

 شهادت جناب میرزا کمال آوه علیه بهاء اللّه االبهی در مناجات       ط
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 هواالبهی  

ومحبوبی تشاهد وتري............ و من تلک النفّوس القدسیّه و الوجوه االنسیّه عبدك الکمال الذّي انجذب به نسیم رخیم الهی 

هابّ من ریاض احدیتّک و اشتعل بالنّار الموقده فی سدرة رحمانیتّک و نطق بثنائک و قام بنشر آثارك وغاظ بذلک الّذین 

ته بجودك و فضلک من حطام الدّنیا و دعوه الی محلّ البغضاء و قاموا علیه بالجفاء و کفروا بک و آیاتک و طعموا فیما اعطی

 ع ع      قتلوه بسیوف الطغیان و اهانوه و قطعوه اربا اربا........

 

 فتنه در جاسب کاشان)(  5 ظهور حق جلد 

اهالی قریه جاسب بقُم شتافته نزد آقا سیّد جواد مجتهد سعایت و  1299در بیست و پنجم شهر جمادي االٌولی از این سال 

شکایت از میرزا غالمرضا یکی از بهائیان شهیر قریه مذکوره نمودند و شهادت دادند که جمعی از اهالی را بهائی کرده 

داشت نوشت و حکمران  مجتهد به اعتضاد الّدوله محمّدخان سپهساالر که از جانب کامران میرزا نائب السّلطنۀ حکومت قم

مأمور بجاسب فرستاد. میرزا غالمرضا را با برادرش آقا محمّد جواد دستگیر کرده بقم برده محبوس نمودند و آقا میر از 

بهائیان شهیر جاسب بطهران شتافت و عرائض تظلّم بشاه رساند و دستخطّ شاهی براي خالصی دو برادر مذکور بنائب 

خطّ را براي اعتضاد الّدوله بفرستاد ولی عبّاس قلیخان سرتیپ از اطرافیانش که غایت تعصّب و السّلطنه صادر شد و او دست

غرض نسبت باین امر داشت، باعتضادالّدوله نوشت که سیّد جاسبی چندان بشاه و نائب السّلطنه عریضه داده از تو شکوه 

لسّلطنه چنین نوشت که اگر من این دو برادررا رها کنم نمود که تو را رسوا ساخت و اعتضاد الّدوله متغیّر شد و به نائب ا

اهالی قم شورش مینمایند و شما اگر سیّد جاسبی را در طهران محبوس نسازید، در قم دیگر حکومت نتوانم کرد. الجرم 

حبوس نائب السّلطنه آقا میرزا هنگامیکه دیگر بار نزد وي براي استخالص دو برادر محبوس در قم رفت در محبس خود م

نمود و آقا میر مدّت نُه روز در حبس بسر برد و عریضه مسترحمانه به مادر نائب السّللطنه نوشت تا او را مستخلص نمودند 

و امور بهمین طریق  کوشید و باز با حالت بیماري همه روزه بدرب خانهٌ نائب السّلطنه رفته براي استخالص اخوین مذکور

شهر صفر چون نائب السّلطنه بقم رفت آقا میر همراهش روانه شده در منازل راه همی  بعد در 1300جاري بود تا به سال 

خود را بدو نشان داد و نائب السّلطنه بعد از ورود بقم باعتضاد الّدوله دستور داد تا دو برادر محبوس را حاضر کرد و آقا میر 

شد که آیا شما از این طائفه اید وهردو اقرار کردند و هر  نیز حضور یافت و نائب السّلطنه از میرزا غالمرضا و آقا میر جویا
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سؤالی که در این خصوص نمود، بخوبی جواب گفتند و نائب السّلطنه تمجید بسیار از آقا میر کرده بحاضرین گفت مَن از 

محمّد جواد آزاد  استقامت و پافشاریش تعجّب دارم. درطهران از بس دنبال کرد من ناچار شدم آنگاه امر داد که آقا میر و

باشند و مبلغی نیز بمحمّد جواد انعام داد و وعده کرده گفت انشاٌاللّه پس از عودت بطهران تلگراف میکنم که میرزا 

غالمرضا هم مرخّص شود و بعد از مراجعتش بطهران چون فتنه بشرحی که عنقریب میاوریم واقع شد، آقا میر در اثناٌ 

 او و نمائید مرخّص را غالمرضا میرزا بطهران مراجعت تلگراف کرد که وعده فرمودید بعد از گرفتاري احباب بنائب السّلطنه

 اینخصوص در السّلطنه بنائب که وعرائضی نشود خالص هرگز جاسبی بابی غالمرضاي که کرد تلگراف الّدوله باعتضاد

 شانزده ماه بطول انجامید.د و مدّت حبس میرزا غالمرضا در قم متجاوز از نمیکر التفاتی میدادند،

 

 هشتم جلد الحق ظهور کتاب تاریخ

و در قریه جاسب که در بخش ششم نوشتیم، در دور سابق عبدالوهّاب کدخدا و محمّدرضا سیف الشّریعه به تهییج ملّاها 

کتب و آیات  نسبت به برادرشان محمّدتقی و شوهر خواهرش ملّا غالمرضا نهایت تعرّض و تعدّي به عمل آوردند و نوبتی

بدیعه را به قم نزد حاجی سید جواد مجتهد بردند و موجب مشقّات و بلیّات اهل بها شدند و حسب حکم کامران میرزا 

نائب السّلطنه مال غالمرضا را قریب سه سال در قم به زندان انداختند و فاطمه زوجه مؤمنه ملّا غالمرضا بعائدات رشتن 

تا از زندان خالص شد. به طهران رفت و به مکتب داري پرداخت و بعد از چندي  پنبه با چرخ معاش به شوهر رساند

اي مانند آقا میر و آقا سیّد مهدي و آقا سیّد علی و آقا سیّد محمود و االمر به وطن برگشته مشغول تبلیغ کرد و عدّهحسب

دند. در این دور باز عبدالوهاب و محمدرضا العابدین مؤمن شاهللا و مشهدي حسنعلی و آقا زینملّا مهدي و آقا سیّد حبیب

به تقویت ملّاها به اذیّت برخاستند تا آنکه با چند تن سواران دولتی شبانه به خانه ملّا غالمرضا ریخته با چوب و ته تفنگ 

دیده چندان بزدند و مجروح کردند که گمان هالك برده جسد را به قریه واران براي دفن نقل دادند و چون رمقی در او 

پاهایش را به کند نهادند و آقا میرزا نیز که همّت تبلیغ نهاد مورد عناد گردید و سفري نیز به زیارت حضرت عبدالبهاء در 

عکّا رسید و از قلعه خودش بدانجا کشیده کند و زنجیر نمودند و ملّا غالمرضا که بغایت ناتوانی افتاد با اخذ مبلغی جریمه 

ا پاي کند و سوار استر به طهران بردند و به خراسان فرستادند و او در آنجا خبر اشتغال مؤمنین رها ساختند و آقا میرزا ب

آباد به بناء مشرق االذکار بشنید بشتافت و ایّامی در آن مدینه مانده خشت و گل براي بنا همی کشید. آنگاه به ساکن عشق
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کلوخ هالك کنند ناچار ره فرار پیش گرفت و به قریه  جاسب عودت نمود ولی معاندین اهالی خواستند وي را با بیل و

کردگان که مرکز مؤمنین و محفل روحانی بود رفته حسب مشورت به طهران شتافته متوطّن گردید و پس از این واقعه 

نائب الحکومه جاسب متعرّض مؤمنین کروگان شده مبالغی جریمه خواست و ناچار برحسب مشورت در محفل به شماره 

تن روي به طهران نهادند و به اتّفاق آقامیر به وزارت عدلیه و وزارت داخله تظلّم نمودند و حکم تلگرافی به عدم نوزده 

تعرّضشان براي حکومت قم رسید مسروراً به قم رفتند و در کاروانسرائی به خارج بلد اقامت کردند و آقا میر و مشهدي 

د آمده عربده کشیدند و حاکم آقا میر را از بیم آنکه در جاسب کشته حسنعلی و محمّدتقی با پسرش بقصد دارالحکومه گر

شود با تنی چند از گماشتگان حکومتی تا مسافتی بعید از بلد رسانده مأمور طهران ساخت و آقامیر بعد چندي در طهران 

را به معاونت درگذشت و به مقبره امام زاده معصوم مدفون گشت و عائله برقرار داشت و حکومت قم سه تن دیگر 

گماشتگان از چنگ معارضین بدر برده روانه جاسب نمود. و اهالی جاسب باز نسبت به مظلومین قیام بعد او کین نمودند و 

حسب حکم حاجی میرزا فخرالدّین مجتهد کاشی و حاجی سیّد عبداهللا و حاجی سید صادق مجتهد قمی از دخول در 

به اختصاص  1321راي استحمام و شستشو در مشقّت افتادند. عاقبت به سال گرمابه عمومی باز داشتند و چون مؤمنین ب

خود حمّامی ساختند و شیخ حسنعلی معاند چند تن از مستضعفین را اغفال کرده با جمعی به خانه مظلومین هجوم بردند 

که حمّام جدید را براندازند و محمّدتقی و پسرش ضیاءاهللا چوب زده بر درختی بیاویختند و اثاث و اموال یغما کردند و دو 

اهللا با محمدعلی بن حاجی حسنعلی پیاده از بیابان به طهران گرفتند و تظلّم نموده و سیف اهللاپسر محمدتقی به نام ذبیح

اهللا و محمدعلی به قم شتافتند و با وجود اقدامات شیخ حسنعلی با جماعتی از همرهانش با حکم از دولت گرفتند و ذبیح

تنه طغیان نائب حسین کاشی و مقابله و مساعدت حکومت قم به طهران رفتند و مأمون گشتند و طولی نکشیدند که ف

مقاتله با مأمورین دولت پیش آمد و مظلومین با تهییج متعضّبین مورد تعرّض و غارت هر دو گروه واقع شدند و برخی 

دستگیر متجاوزین و مورد تیر و تفنگ مهاجمین گشتند و تقریب هفت سال را بدین منوال گذراندند و میرزا غالمرضا در 

االسالم و فخرالسادات و اسمعیل آقا نمودند و نوبتی شیخدرگذشت و در عین حال ملّاها نیز تعدّي و تجاوز می 1332سال 

اهللا چوب زدند و حکومت وي را جریمه نمود و سبّ و لعن عمومی شروع شد باالخره اعضاء محفل روحانی به به آقا ذبیح

 1345اعدت برخی از سران سپاهی دفع ظلم کردند تا در سال قم رفتند و معاندین نیز از عقب پی سپردند ولی به مس

حسب تحریک سیّد عبّاس فخرالسّادات عدّه سوار امنیه به امر اعتمادالدّوله حکمران قم به جاسب ریخته جمعی از زن و 
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اهللا و بیحمرد مظلوم را تحت توقیف و آزار گرفت و الجرم برخی شکایت به قم بردند و فخرالسّادات و شیخ االسالم، ذ

اهللا تحت المراقبه به قم کشیدند و در حالیکه انبوهی اهللا صهرش و الیاس نام صهر نعمتضیاءاهللا پسران محمدتقی و نعمت

کردند تسلیم نظمیه دادند و صمصام نام رئیس نظمیه چون اعتنا به توقّعات متعدّیانه ظالمین گرد آمده سبّ و لعن می

یده در صحن معصومه مجتمع شده فریاد برکشیدند که حاکم قم بابی است و باالخره براي نکرد اهالی قم دست از کار کش

زن و سینه زنها اهللا مغلول کردند تا روز عاشورا رسید و مقرّر بود که تیغاهللا و ضیاء اهللا و نعمتتخفیف غوغاي اهالی ذبیح

به محلّی مختفی جاي داد تا چون روز مذکور گذشت باز به نظمیّه بریزند و مظلومان را بکشند ولی صمصام دانسته آنان را 

به نظمیه وارد گردند و چندي دچار غل بودند. چنانکه دو شاخه زیر غل براي دفع سنگینی گذاشتند و از شدّت مشقّت 

 اهللا مجروح و خونین گشت و بعضی از نسوان مؤمنین با وجود ممانعت مأمورین به زندان رفته لباس شستشوگردن ذبیح

ها دچار چوپان قمی شده خواستند وي را سر رساند در گردنه پستهاهللا که بهدر مصاریف میاهللا بن ذبیحکردند و لطف

اهللا ببرند و مردي دل نرم همراه بود و منع نمود تا آنکه سه تن از محبوسین مذکور بعد از سه ماه مستخلص شدند و ذبیح

ریب یازده ماه به حبس ماند تا در عدلیّه محاکمه کرده مظلومیّتش ثابت و را مأمورین امنیّه به طهران کشاندند و غ

اي بسیار از بهائیان آنجا مذکور مستخلص گشت و در عنوان آثار کثیره حضرت عبدالبهاء خطاب به جاسب اسامی عدّه

 است از آنجمله:

 هواهللا

اب آقا سیّد مهدي و ابنه آقا سید حسین جناب جاسب جناب میرزا غالمرضا و نجله السعید جناب آقا جواد و ضلعه و جن

ملّا مهدي و ابنه ملّا میرزا، جناب میر ابوالقاسم و آقا سیّدعلی و آسیّد مسعود و جناب آقا میرزا هادي، جناب آمیرزا 

ؤه اهللا و ابنه آقا سیّد آقاجان جناب حسنعلی و ابنیه آقا محمّد علی و آقا مهدي، جناب مشهدي حسنعلی و ابناحبیب

اهللا، جناب محمّد خلیل ابراهیم غالمعلی اسمعیل، جناب آزین العابدین و ابنه آمحمّد نصیر، جناب آمحمّد تقی جناب فرج

آمحمّد حسین جناب آعلی اکبر، جنابان آغالمحسین و آحسن جناب آعلی اوالد مرحوم ابوالقاسم کاشانی جناب مشهدي 

 اهللا، جناب آقا میر و اخیه آقا سیّد علی علیهم بهاءاهللا االبهی.حسن سلمانی، جنابان میر ابوطالب و آسید عبد

اهان سید ق در و شد مشرّف عکّا در 1312 سال به و  بود معروف بغایت علی سیِد نیز و باباجان و در خلجستان حکیم 

د نیز جمعی بودند. و از حضرت میرزا آقا وکیل الرّعایا معروفیّت تامّه داشت و در آمره ربیع اهللا و در قهسستان و آوه و قمرو

 عبدالبهاء است قوله العزیز:
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 ط مناجات در شهادت جناب میرزا کمال آوه علیه بهاءاهللا االبهی:

 هواالبهی

الهی و محبوبی تشاهد و تري ..... و من تلک النّفوس القدسیّه و الوجوه االنسیّه عبدك الکمال الّذي انجذب بنسیم رحیم 

و اشتعل بالنّار الموقده فی سدرة رحمانیّتک و نطق بثنائک و فام بنشر آثارك و غافل بذلک الّذین هابّ من ریاض احدیّتک 

کفروا بک و آیاتک و طمعوا فیما اعطیته بجودك و فضلک من حطام الدّنیا و دعوه الی محلّ البغضاء و قاموا علیه بالجفاء و 

 قتلوه بسیوف الطغیان و اهانوه و قطعوه اربا اربا ....

                                                                                                                                                                   

 ع ع

  

  جاسب بهشت گمشده استان مرکزي

پارچه آبادي است که نام جاسب  7خرداد واقع شده و شامل  15دهستان جاسب در شمال شهر دلیجان و در نزدیکی سد  

را برخود دارد. این منطقه متشکل از روستاهایی است نه چندان بزرگ. (واران، 

آبادي در دره  7هرازجان، کروگان، وشتکان، زر، وسقونقان و روستاي بیژگان. این 

کیلومتر در راستاي رود ازنا قرار دارند. بزرگ ترین روستاي منطقه  50اي به طول 

 کروگان و دومین روستاي بزرگ بیژگان است.

  

 ها، چشمه درخت، پر مزارع و باغها کشیده، سربفلک کوههاي با ییالقی منطقه این

 اندازهاي چشم و طبیعی مناظر با چنار و بادام گردو، عظیم درختان سرسبز، مراتع

کند. براي رسیدن به این ییالق ابتدا باید یک مسیر پر پیچ و خم  می جلب خود به را اي بیننده هر نظر پرور روح

کوهستانی و دره اي، را بپیماییم و پس از طی مسافتی به اولین روستا که بیجگان باشد برسیم. این منطقه در فصل 

 شد.تابستان که گرما شدت می یابد مکان بسیار مناسب و دلپذیري جهت اسکان و استفاده از طبیعت آن می با

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/5642191
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گیرد و فقط در اسفند و فروردین تا خردادماه آب دارد. عبور رودخانه فصلی ازنا از ارتفاعات دهستان جاسب سرچشمه می

این رودخانه از مسیر روستاهاي بیجگان و سقونقان، واران، روگان و هرازجان و نیز به علت کوهستانی بودن مناطق فوق 

 ایجاد می کند. آب و هواي با طراوتی را در فصل تابستان

 تپه وشتگان، قلعه تپه سرخ، قلعه تپه علی، امام کوه قلعه تپه واران، قدیمی قبرستان به توان می جاسب باستانی آثار از 

و امام حسن بیجگان، برج روستاي هرازجان، تپه قلعه کوه امام ولی روستاي کروگان، غار  جامع مسجد سقونقان، و قلعه

سیجان در ضلع شمالی روستاي واران و سنگ نوشته هاي قبرستان روستاي بیجگان نام برد که همگی شماره ثبت میراث 

 فرهنگی کشور را دارند.

 

 

 

  بهشت گمشده استان مرکزي "جاسب"

از تهران که به سمت منطقه سلفچگان و شهرهاي دلیجان و محالت و خمین بروي در فاصله پنج کیلومتر مانده به شهر 

دلیجان و درست در مقابل سد پانزده خرداد تابلویی توجه شما 

نامی است که بر روي تابلو  "جاسب"کند. را به خود جلب می

ایستم و کمی نوشته شده است. در مقابل سد پانزده خرداد می

جلوتر دوربرگردان را دور زده و در مسیر جنوب به شما جاده 

میرانم و حدود پانصر متر که میروم به جاده اصلی جاسب 

رسم. وارد جاده که میشوي ابتدا به مدت نزدیک به ده می

این بیابان فورا جاي اي هستی که دور و اطرافش فقط بیابان است اما به یک باره در قسمت بعدي جاده دقیقه در جاده

کند، از این جا به بعد جاده پیچ در خود را با رشته کوهها بلندي عوض می

پیچ شده که یک طرف آن دره و طرف دیگر آن کوه است. به جرات میتوان 

ام و واقعا ناب و منحصر اي ندیدهگفت این شکل رشته کوه را جاي دیگه

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/1791094
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 است.

اي اي بزرگ که در میان درهلیجان و نراق در استان مرکزي قرار دارد. منطقهدر حدفاصل بین دوشهر د "جاسب"دهستان 

به بزرگی بیش از هزاران هکتار قرار گرفته که دور تا دور آن را کوههاي بند و سر به فلک کشیده تشکیل میدهند. جاسب 

 ان و سرانجام زر است.شامل هفت پارچه آبادي به نامهاي بیجگان، وشتکان، وسقونقان، هرازجان، کروگان، وار

 

اي کوهستانی و سردسیر است، به طوریکه حتی در گرمترین فصول سال نیز نیازي به کولر و وسائل این منطقه منطقه

کند. در دل جنگل که خنک کننده نیست. دور تا دورت را که نگاه کنی جنگلهاي انبوه و جدا جدا آدمی را مجذوب می

 سر سبز مرکزي آمده اي.میروي متوجه میشوي که به بهشت 

شوم، چیزي گویند وارد میشوم و با درختان بلند و پوشیده مواجه میمی "صحرا"هاي جاسب که اهالی به آن داخل جنگل

کند تعداد بیشمار و فراوان درختان گردو و که بیش از هرچیز توجه را به خود جلب می

حصول هست. داخل جنگل ترین محصول این منطقه هم همین دو مبادام است، اصلی

گیرد. از جاسب با برکه و چشم هایی برخورد میکنی که از آبهاي زیرزمینی سرچشمه می

گویند سالها قبل در اینجا دامداري رونق زیادي داشته اما چهارپایان اما خبري نیست، می

این ها رو به افول رفته و کمتر کسی در اي هست که نگهداري دامها و گلهتقریبا یک دهه

 منطقه مشغول به نگهداري از دام هاست. به واران میروم که بزرگترین روستاي این منطقه است.

در سالهاي اخیر به شدت جمعیت ساکن آن تحلیل رفته و کاهش پیدا کرده است. اغلب ساکنان به دلیجان و تهران کوچ 

خاطر عشق کنند بها و مادر بزرگهایی که اینجا زندگی میاند و پدر بزرگکرده

اند و زندگی آرام و دلپذیري دارند. بیشتر خانه و عالقه به روستایشان ایستاده

هایی که وجود دارد اکنون خالی است و فقط در ایام تعطیالت و مناسبتها و 

 آیند.سفر است که صاحبانش براي تفریح و خوش گذرانی به اینجا می
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ها ند و یا خود و یا نهایتا پدر و مادرشان در روستا متولد شده اند. جاسبیهمه افراد ساکن، بومی و قدیمی این منطقه هست

زبان و لهجه جالب و شیرینی دارند، زبانشان به پارسی دري است نزدیک است که اسم آن زبان 

باشد. نه تنها در جاسب بلکه در دلیجان و محالت و نراق و حتی در نطنز که بیش می "راجی"

جاسب فاصله دارد این گویش بین مردم رواج است البته گاها با تغییراتی از یکساعت و نیم از 

 در تلفظها و برخی کلمات.

 

تعدادي امام زاده نیز در این منطقه وجود دارد که معروفترین آن امامزاده حمزه (ع) که بنا به 

(ع) روایت موجود و گفته ساکنان فرزند حضرت عون که از فرزندان حضرت علی ابن ابیطالب 

اي بسیار بزرگ و پهناور واقع باشد. بخش جالب اما دانشگاهی است که در منطقهاست می

باشد مشهور شده که به شهرك دانشگاهی دکتر جاسبی رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسالمی می

 باشد.است. دکتر جاسبی خود نیز از اهالی این منطقه و روستاي واران می

 

کنند، روایت اینچنین است که سی جان در بخش شمال روستاي واران در دل کوه صحبت میاي به نام اهالی از منطقه

هاي قبل به دل کوهی رفته و به داخل کوه پناه حدود سی نفر در صده

اند اما در دل کوه محبوس شده و هرگز بیرون نیامده اند. به همین برده

یر یک دره دلیل سی جون (سی جوان) نام دارد که بر بلنداي کوه و ز

اي نه چندان است که در فصل بهار به مدت محدودي تبدیل به رودخانه

کنند، باشد. برخی نیز این را به سی جان تعبیر میبزرگ و پر آب می

 اشاره به جان سی نفري که به اینجا امده و دیگر باز نگشته اند.
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شرق به نراق منتهی  روستاي جاسب از شمال به روستاي فردو و از جنوب به دلیجان و از

شود در غرب آن نیز جاده و سد پانزده خرداد وجود دارد. از همه جالبتر اما تعبیر شگفت می

انگیز نام این منطقه است، بر اساس گفته اهالی منطقه در نزدیک به هزار سال قبل پادشاهی به 

ب و هوا و با کند و چون آنجا را خوش آبا سپاهش به این منطقه سفر می "جمشید جم"نام 

 کنند.صفا میبینند در آنجا اتراق می

 

اي بسیار هاي زیادي همراه لشکر جمشید بوده به دلیل اینکه جاسب داخل درهچارپایان و اسب

عظیم و بزرگ قرار دارد و دور تا دور آن رشته کوههاي بلند است محلی مناسب بوده براي 

حتی امکان خروج و فرار اسبها از منطقه وجود چراء و زیر نظر داشتن راحت اسبها، چون به را

نداشته و به همین خاطر آزادانه در منطقه میچریدند. از آنجا نام جاي اسب نام گرفته در طی 

 ختم شده است. "جاسب"سالیان به 

 

 

شوي هر بخشی از اراضی مربوط به یکی از داخل جنگل یا به قول اهالی صحرا که می

حسوب شده و اغلب داراي درخت و در حال کشت و کار اهالی است که زمینشان م

ها کنارش حصار و فنس کشی هستند. در سالهاي اخیر تعداد خیلی محدودي از زمین

گویند براي جلوگیري از ورود حیوانات وحشی و آسیب وارد شدن به مراتع زمین شده! می

 این کار را کرده اند.
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اندازم میبینم در فاصله حدود میشود و نگاه که میدر دل صحرا ناگهان سر و صدایی به پا 

اي با سرعت در حال رد شدن است. خوب که ام گرد و خاك به پا شده و گلهدویست متري

نگاه میکنم گله گرازهاي وحشی است که با سرعت در حال حرکت هستند و البته آزار و 

 اي وجود دارد.اندازهایز وآسیبی براي اهالی ندارند. در بین آنها هم همه سن و سال و س

 

 

به غیر از گراز که در این منطقه به وفور وجود دارد از شغال و روباه و گرگ و تعدادي 

قالدي از کفتارهاي وحشی میتوان نام برد حیات وحش جاسب اعجاب انگیز و منحصر 

هاي عظیم الجثه نیز وجود دارند. بخاطر به فرد است، در این منطقه جوجه تیغی

ین است که یک پاسگاه محیط بانی در منطقه وجود دارد و به شدت رفتارها را هم

 دهند.رصد میکند و اجازه شکار و آسیب رساندن به حیوانات را نمی

 

توانی به شکار فکر کنی چون هم اهالی به این موضوع حساس در جاسب نمی

گیرم ی قرار میهستند و هم دیدبان محیط زیست بر منطقه کنترل دارند. بر بلندای

باشد، به کوهها بلند دور تا دور که تا حدودي نگاهم به چندین روستا مشرف می

گوید این اندازم، نا خود آگاه احساسی از درون به من میمنطقه جاسب نگاهی می

 منطقه با قدمت تاریخی زیاد رمز و رازهاي فراوانی در دل خود دارد.
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خواهد از این شوم، اما دلم نمیآماده رفتن میبعد از گشت و گذار در واران 

منطقه خارج شوم، براستی که همچنان شیفته گشت و گذار و بازدید از 

دهد. از واران به مناطق مختلف آن هستم اما کمبود وقت این اجازه را نمی

روم و بعد از آن وارد جاده جاسب به نراق میشوم سمت روستاي کروگان می

ودن راه پشت سرم را نگاه کردم و دورنماي منطقه را دیدم. اندکی بعد از پیم

 .است منطقه این الیق "بهشت"به خودم گفتم الحق که نام 

 10:14ساعت  1395دي  29 چهارشنبه میدانی سبز علی نوشته

 

 گلستان جاوید بهاییان

و اال��ی
ُ

� 

�و �واز ��د�د نی��و �ود�د و ���ون روی �و و ���ه �وی �و � زمان ز�دگا�ی  آ��ز�ده و ���با� ا�ن جا�ھای �ک از ز�دان خاک آزاد �د�د و � �ھان

راز �واز ��ود�د و  � ���ه ر�ما�ی ز�ده �د�د د�ده بینا یا�ت�د �وش ��وا دا�ت�د از �� ��ت�ی آزاد �ود�د و  ��و��ه � �نایاتت ��م و د�شاد حال � �ھان

ا� ساز�د و � ���ه و �ا� �داز�د �دایا ا�ن ��وس را �ناه بیا��ز و از چاه � اوج ماه �سان � گ��ن ا�طاف � �وار ر���ت � ���ه ُ�و�ی ال� و آ�ی

راه ده و � ��ن ع�و و غ��ان پناه ��ش �رور آزادگان �ن و � ح��ه ��ّ�بان �آر بازما�دگان را �وازش ��ما و آسا�ش ��ش و ز�ور عا�م 

��ب�ح و �قد�س �و �وئی ع�ّو �وئی غ�ور �وئی آ��ز�ده و ���بان.    ع عآ��ي�ش �ن � � �تا�ش �و 
 �داز�د و � 
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 اهللا در کروگان یال نیمتصاعد

 �واأل��ی

گاه ن���ی ا�ت، صد��ار ���و��ت �و�ود. �� �س � �وايی �واز �ی�ما�د و � �  ��هء ���ی �ه �ن و ب� ��و�ی�ی ای ب��ل گ��تان ���ت ال�ه � ا�ن �

باِغ و � �و�ی ��رور و از ��بايی ���ور. �و �ه ��ر آ�یان ا�دي�ی و �ما�هء �د��هء �نايت، �ود را � ا�ن ��ون دان�ه ���ول م�ن و � ا�ن ���ول 

ف عا�ِم ��ی ال� و آ�یا� م���ن و � ا�ن گ�َ�ِن ظ�ما�ی مأوی و �س�ن ��واه. � �دا�ق �دس � ا�صاِن �درهء �ن��ی � ���ه و �
ُ

ا� ��رداز و ز��

ود ��دد و آغاِز آواز �ن و � ���بازی با ُ�ِل �ماِل ال�ا�ی د�ساز �و. ��م � �و�� و�ود �ه ا�� � ا�ن �قام �� ��دی ����ت ��ا��رِ آِل دا

 .آوازت ��ز� و �قد�ِس ��رت رب ودود

 ��دا��ھاء �باس
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  اسامی متصاعدین الی اهللا در گلستان جاوید جاسب

 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

 آغا بگم آقا محمد تقی+          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)) + 1جر خانم(آقا مشهدي حسنعلی+ ها        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

 برادر سید علی و سید مهديآقا سید مصطفی پدر سید میرزا و دو         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 رضوانیم +آقا شکراهللا ( پدر شمس اهللا رضوانی) + سکینه خان        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

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/golestan_orig.jpg
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 مال جعفر جاسبی فاطمه خانم همسر        21

 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

 ناصري+ همسرش شهربانوآقا حسنعلی (حاجی درویش) پدر محمد علی         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

 دالرام مادر سید رضا جمالی        28

 سید مسعود ( پدر سید رضی مسعودي) + ربابه خانم و پسرش سید قاسم و همسرش ربابه خانمآقا         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 بسیاري از احباي اولیه که قبل از فوت بیمار شده اند و براي درمان به شهر

شدند. به همین میرفتند، در صورت وفات به حکم کتاب اقدس در محل فوت دفن می

  خاطر نام آنها در این لیست نیامده است.

 نشان زیشان نامه این در دادم که         کشانهمه نامداران و گردن

 )فردوسی(    باز زنده نامشان من گفت از شد             همه مرده از روزگار دراز 

هاي دیگر شهر و تهران و کم نیستند از نسل دوم، سوم و چهارم احبا که بیشتر آنها در

مجبور شدند از  که احبا چهارم و سوم نسل از بسیاري و اندشده سپرده خاك به ایران

 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/other-cities.html
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نه تنها از موطن اصلی بلکه از کشور کوچ کرده و از  "14پر آبِ چَشم"خود داستانی است که  "13سطوت غضب خاقانی"

 اروپا جاي جاي و اوتاوا و ترنتو و ملبرن و سیدنی و لندن و پاریس و وین مثل هاي دیگر دنیاشهر جور وظلم هموطنان در

 آثار. بیارامند آنجا در همیشه براي و اند شده پناهنده و پراکنده آفریقا وحشی قبائل به حتی و آسیا آمریکا، استرالیا، و

در اعتزاز بوده و باعث برکت و نعمت آن سرزمین ها و عبرت دیگران شده و محل  پرچمی همچون آنها بقایاي آخرین

اگر در تراب مستور شویم از جیب "و آشنایان شده و به وضوح ثابت کرده که توجه ادعیه و مناجات و زیارت دوستان 

 ."15رحمت رب االرباب سر برآریم

تحمل  یو در کوره ده 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

 ."16دندینفهم

 االبهیهُو

مفتون روي تو و ده و مهربانا این جانهاي پاك از زندان خاك آزاد شدند و به جهان تو پرواز کردند نیکخو بودند 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

دازند خدایا این نفوس را گناه بیامرز و از چاه به اوج ماه برسان در گلشن الطاف راه ده و در چمن عفو و به نغمه و ترانه پر

و غفران پناه بخش سرور آزادگان کن و در حلقه مقرّبان درآر بازماندگان را نوازش فرما و آسایش بخش و زیور عالم 

 ع ع    توئی عفوّ توئی غفور توئی آمرزنده و مهربان.آفرینش کن تا به ستایش تو پردازند و به تسبیح و تقدیس تو 

 صاحب نظران خواهد بود يتو بود                       سالها قبله يکه نشان کف پا ینیبر زم

                                                           
 رانیلوح سلطان ا    13
 یفردوس    14
 حضرت بھاهللالوح شکر شکن   15
 یخرسند یھاد   16

https://www.30yaroon.com/all-over-world.html
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 رندان جهان خواهد بود ارتگهیهمت خواه                  که ز يسر تربت ما چون گذر بر

 حافظ)(پرده نهان است و نهان خواهد بود  نیکه ز چشم من و تو               راز ا نیزاهد خودب يا برو

 

 رانینقاط ا یها در اقص یجاسب رامگاهآ

و ال�ه
ُ

� 

ز ای �دان �ک، ا�ن ب�ده آ�تان از دل و جان  �ویای �و �ود و � ره ��بتت �ویان.  ر�ش � �ور �دايت �ه �بان �ود و د�ش �ک و �قدس ا

� و �را�ی �د�ت. حال ���ص ���ی ا�ن �ھان را � اف��د و ���ه و  آ�ود�ی ا�ن �ھان. �ر�ست ��بای ا�ست �ود و � �م ���ت سا�

���ل  مال اع�ی � آ�د و از باده و�ل و �قا �ر�ست ��دد. ای �دان ���بان، ��� از آن ��بای ر�ما� 
کان �تا�ت � �  �یان ��ھان  الم ی �

کا�ش ر� �  ����رق �ن �در ���با�ش را �س�ی ب
�ش���ز �ود � ��� ع�و و غ��ان ���غ�ق ��ما و از ا�وار ��ل و ا�سان 

��ح ان��ز ��دد و � �شا�ش 

ه خا�� ��ش و ��و�ی ��� �و�ش را از �م و ا�دوه آزاد �ن. د�ھا را �ع�يت ��ش و ارواح را � �غ��ت ��نیت ��ما �ويی ���بان �ويی آ��ز�د

�ويی �داو�د ���عان �نا�ن و . 

 ع ع                                                                               
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 زرنان دیجاو گلستان
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 بابا سلمان دیجاو گلستان

 

  

 

 

 �وازم �وزم و ��دازم                                     ���و �وا� �ه �یاز �و با �ص��ت �و�ش ��ی

 �� �وا�ی �ه ��ويی د�م ا��وز ��وی                                   ور � ��یار ��ويی و نیا�ی بازم (�عدی)

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/photo-2016-09-14-20-54-16_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/photo-2016-09-14-20-53-08_orig.jpg
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 خاتون آباد دیجاو گلستان
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 خاوران ابانیخ دیجاو گلستان

 خاوران فرهنگسراي  به خاوران در بهاییان جاوید گلستان تبدیل و تخریب

 در گلستان جاوید بهاییان در خیابان خاوران تهران بسیاري از احباء و مبلغین و بزرگان بهایی به خاك سپرده شده بودند.

وبسایت بیداران در مقاله اي به قلم ناصر مهاجر به نام 

جنبش مادران خاوران اشاراتی به وقایع مختلف خاوران 

آن وقایع، تاریخ قبرستان خاوران می  نموده که از جمله

باشد که در مورد گلستان بهاییان خاوران چنین نگاشته 

  17است.

پس از بستن و سپس در هم شکستن گلستان جاوید 

پایگان  هایى را که به امر بلند، قسمت شمال غربى خاوران را به بهاییان اختصاص دادند؛ چه آن60ى سال تهران در پایانه

 بستند.هایی که به مرگ طبیعى چشم بر جهان فرو مىکردند و چه آنالمى سربه نیست مىجمهورى اس

این اقدام غیرانسانی پیش از این، در زمان ریاست جمهوري آقاي رفسنجانی در تهران صورت پذیرفت. گلستان جاوید «

داري شده و تمام اجساد بهاییان که سراي خاوران فعلی واقع بود، توسط نیروهاي دولتی گودبربهاییان که درمحل فرهنگ

نیز در  1360در آنجا مدفون بودند به جایی نامعلوم برده شدند. تمام شهداي بهایی پیش از سال  1360تا  1314از سال 

که بر طبق شریعت ها و تظلمات افراد جامعه بهایی به جایی نرسید و دولت ایران با وجود ایناین محل مدفون بودند. نامه

سال از دفن اموات را ندارد، به خود اجازه دادند که بسیاري از اجسادي که هنوز  30اجازه نبش قبر پیش ازگذشت  اسالم

ست که گورستان سابق بهاییان در جوار گورستان شان نگذشته بود، نبش قبر نماید. این در حالیسال هم از مرگ 10

  18»ته بود تا تنها بخش مربوط به بهاییان تخریب شود.اي صورت پذیرفیهودیان قرار داشت ولی عملیات به گونه

  

آري گلستان خاوران بهاییان را تخریب نمودند و به جاي آن فرهنگسرایی دایر کرده تا بدین صورت حقیقت خفته در 

                                                           
 http://www.bidaran.net/spip.php?article231 وبسایت بیداران   17

 7138بهمن 4 نور، پیام سروقدان، جاى به سروها   18

 انییبھا دیگلستان جاو بیتخر  

http://www.bidaran.net/spip.php?article231
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/bahaaa_orig.jpg
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خ سالهاي نه چندان دور را که شامل کشتار بیرحمانه بهاییان بود مستور نموده و بار دیگر پرده اي بر حقیقت تاری

 بپوشانند.

داستان گلستان جاوید بهاییان خاوران نیز بنحوي تکرار تاریخ است. زمانی که امام حسین به شهادت میرسد سعی میکنند 

که آثار را بکلی محو نمایند تا بدین ترتیب قتلگاه به کلی نابود شده و این جنایت به فراموشی سپرده شود. حضرت 

 رمایند:عبدالبهاء در لوحی در این باره میف

  

 : حضرت عبدالبهاء می فرمایند

مالحظه نمائید که بعد از شهادت حضرت سیّدالشّهداء روحی لَهُ الفداء در ایّام اُمَویین آثاري که در قتلگاه بود به کلّی « ...

قتلگاه معدومُ محو کردند و آن صحرا را شخم زدند و زراعت کردند تا قتلگاه به کلّی مفقود شد. هفتاد سال بر این منوال 

االثر بود و اُمَویین نگهبان گذاشتند که مبادا کسی از یک فرسخی بتواند زیارتی نماید. در این هفتاد سال ابداً تقرُّب به 

قتلگاه ممکن نبود. اگر نفس متنّبهی مومن بود از ده فرسخ توجّه به قتلگاه می کرد و زیارت می نمود. این نیز در نهایت 

قبر منوّر حضرت امیر علیه السّالم؛ به همین منوال محو و نابود نمودند. بعد از آنکه بنی عباس خالف احتیاط و همچنین 

امویه را محو نمودند و بر سریر سلطنت نشستند اجازت زیارت دادند و در قتلگاه؛ محبّان حضرت آثاري بنا کردند که 

ن متوکّل عبّاسی نیز حکم مبرم صادر که دوباره آن داللت بر موقعیت آن محل می نمود. بعد از مدّتی مدیده در زما

مقامات مقدّسه را ویران کنند. باز به کلی محو و نابود نمودند و آن صحرا را شخم زدند و زراعت کردند حتّی از ده فرسخی 

آن حضرت نمی گذاشتند کسی نزدیک برود. تا آن که حکومت و صدارت و وزارت به دست آل بویه افتاد و آل بویه از محبّ

سیّدالشّهداء روحی لَهُ الفداء بودند و چنان نفوذ و قدرتی حاصل کردند که از براي خالفت عبّاسی نفوذي نگذاشتند. امور 

جمیعاً در دست آل بویه بود و خلیفه در قصر خالفت به خود مشغول. در زمان آل بویه دوباره تعمیر قتلگاه کردند و 

 )277 -278ص  9مائده آسمانی جلد ( »...دفعه ي ثالث باز انشاء نمودندهمچنین مرقد منوّر حضرت امیر را 

  

 خانم شادي صدر در صفحه فیس بوك خود مورد این فرهنگسرا چنین مینویسد:

 هاي موازي به هم؛ ساختن فرهنگسراي خاوران روي خرابه هاي گلستان جاوید بهائیانرساندن خط

آخر حقوق هستم و دارم براي فوق لیسانس درس می خوانم. کار تمام  است. من دانشجوي سال 75-1374سال تحصیلی 
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وقتم را در روزنامه آفتابگردان، از زیر مجموعه هاي روزنامه همشهري، تبدیل به نیمه وقت کرده ام و مسئول صفحه 

ه بازار کتاب جمع"هستم که مطالب نوجوانان را انتخاب، ویرایش و منتشر می کند. قرار می شود نخستین  "ستاره ها"

را برگزار کنیم. آگهی می دهیم که بچه ها می توانند کتاب هاي دست دوم شان را بیاورند و بفروشند  "کودکان و نوجوانان

و کتابهاي بقیه را بخرند. اوج رونق پروژه هاي فرهنگی کرباسچی در شهرداري تهران است و فرهنگسراي خاوران را تازه 

کتاب در آنجا برگزار شود. با همکارانم در روزنامه، پنجشنبه عصر قبل از جمعه جشن  ساخته اند. قرار می شود جشن

کتاب به فرهنگسرا می رویم که کتابهاي را که قرار است فردا بچه ها بفروشند، ارزیابی و قیمت گذاري کنیم. توي راه همه 

ل به فرهنگسراهایی مدرن و زیبا کرده است از این صحبت می کنند که چطور کرباسچی کشتارگاه و بیابان برهوت را تبدی

و دقایقی بعد، من براي نخستین بار به فرهنگسراي خاوران پا می گذارم و از معماري مدرن و آن همه فضاي کنسرت و 

نمایشگاه در تهران خاکستري و عبوس آن سالها، شگفت زده می شوم. آنقدر جعبه ها و کارتونهاي کتابی که مردم آورده 

د است که مجبور می شویم تا صبح بیدار بمانیم و در فرهنگسرا کار کنیم تا همه کتاب ها قیمت بخورد و فهرست اند زیا

 شود. کتاب هاي بزرگساالن را هم جدا کردیم تا در جشن کتاب عرضه نشوند.

راي خاوران دور است و من کیلومترها از آن روزهاي کار در حوزه کودك و نوجوان و فرهنگس 1394بیست سال بعد، سال 

، کار تحقیقی را درباره ناپدیدشدگان و اعدام شدگان بهایی شروع کرده ایم. وسط یک "عدالت براي ایران"هستم. تازه، در 

مکالمه اسکایپی با یکی از مطلعان جامعه بهایی، او درباره تاریخچه گورستانهاي فعلی بهاییان تهران در جاده خاوران می 

وید را بلدوزر انداختند و خراب کردند و بعدا رویش فرهنگسراي خاوران را ساختند... حرفش را گوید: وقتی گلستان جا

قطع و تصحیح می کنم: فرهنگسراي خاوران را در بیابان برهوت ساختند. می گوید: نه خیر، فرهنگسرا روي خرابه هاي 

ا صبح در فرهنگسراي خاوران پشت جلد گلستان جاوید ساخته شده است. ساکت می شوم. پرت شده ام به آن شبی که ت

کناب ها برچسب قیمت می زدیم. ادامه می دهد: مادر من هم همان جا دفن بود. برمی گردم به مکالمه. می گویم: ولی به 

ما همیشه می گفتند که کرباسچی کشتارگاه و بیابان را تبدیل به فرهنگسرا کرد. چیزي نمی گوید. بعد از چند لحظه اي 

رت شدن هر دویمان به روزها و سالهاي دور، می گویم: ما آنجا جشن کتاب برگزار کردیم... لبخند رنگ پریده سکوت و پ

اي می زند و می گوید: شما فرهنگتان را روي قبرهاي ویران شده بهایی ها ساختید... و باز لحظه هاي سکوت و اوست که 

 مکالمه را باز می گردند به موضوع اصلی اش.
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آن روز و روزهاي بعد به هولناکی این جمله فکر می کنم. به تاریخ هاي سانسور شده، روایت هاي مجعول و و من تمام 

 گذشته هایی که مثل خط هاي موازي، انگار هیچوقت به هم نمی رسند.

 احساس شرم ناشی از ندانستن تاریخ آن زمین و افتخاري که تمام آن سالها به آن مجموعه مدرن و کاري که در آن

 کردیم، رهایم نمی کند و نخواهد کرد.

 رساندن خط هاي موازي به هم آیا هیچگاه ممکن خواهد شد؟!

 -------------- 

گلستان جاوید خاوران بسیار زیبا بود و کلّ قبور متصاعدین الی اهللا به آیات الهی مزین شده بود، ولی متاسفانه همه را 

 این در بهاییان از بسیاري شد گفته که همانطور را بنا نمودند با این حال خراب کردند و به جاي آن فرهنگ سراي خاوران

نمی گنجد ولی با توجه به اینکه این  مقال این در عزیزان این تمامی نام ذکر که بودند شده سپرده خاك به گلستان

وبسایت تنها به نمایش تاریخ جاسب و بهاییان جاسب پرداخته در ادامه نام بسیاري از جاسبی هایی که در این گلستان به 

 رده شده بودند را ذکر می نماییم.خاك سپ

 
 عزت خانم دختر زین العابدین همسر اسداهللا یزدانی     1
 فردوسیابوالقاسم      2
 سید جواد ارشدي     3
 محمد علی روحانی پسر آغالمرضا جاسبی     4
 روحانی علی محمد همسر العابدین زین دختر وجدانی جواهر خانم     5
 قدسیه خانم روحانی(اعالئی) همسر محمد کاظم اعالیی و دختر محمد علی روحانی     6
 همسر ایشان سارا خانمقدرت اهللا روحانی پسر محمد علی روحانی و      7
 قوت اهللا روحانی پسر محمد علی روحانی     8
 فرج اهللا یزدانی پسر مشهدي حسنعلی     9

 ناصري علی محمد پسر اعالئی  محمد کاظم   10
 ارباب آقا احمد محبوبی   11
 حاجیه خانم وجدانی دختر استاد علی اکبر رزاقی و همسر فضل اهللا وجدانی   12
 خانم اعالئی همسر اسماعیل اسماعیلیایران    13
 شمسیه خانم اعالئی همسر رحمت اهللا یزدانی   14
 ذبیح اهللا مهاجر   15
 سیف اهللا مهاجر   16
 مسیب یزدانی نوه مشهدي حسنعلی   17
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 حسین رضوانی فرزند حبیب اهللا   18
 آقاي سید عبداهللا ناشري   19
 بهجت رفیعی (یزدانی)   20
 عظیمی مهاجرخانم سلطان    21
 آقاي محمد غفاري   22
 آشکراهللا شریفی   23
      فاطمه جمشیدي نوروزي (همسر سلطانعلی نوروزي)    24
 حبیب اهللا مهاجر   25
 آقاي جمال غفاري   26
 )بود کرده زندگی جاسب در سال چندین مبلغ عنوان به ولی نبود جاسبی ایشان( پَژو حسن   27
 پسر فرج اهللا عزیز اهللا اسماعیلی   28
 وجیهه امجدي ناصري   29
 یداهللا دختر مهاجر بتول     30
 نصرت خانم مهاجر   31
 ام لیال رزاقی مهاجر   32
               سلطانعلی نوروزي   33
 محمد علی رضوانی (عموي شمس آهللا رضوانی)   34
 عباس اکبري از هرازجان  35
 حسینعلی محبوبی   36
 (دختر سلطانعلی یزدانی) فرزانه یزدانی   37
 بدیعه روحانی (یزدانی)   38
                 نصراهللا معتقدي   39
 آقاي فضل اهللا نصراللهی بهیّه نوروزي همسر   40
               خانم عزت ارشدي (ناصري)   41
 خوشفکران –خانم بهیّه هاشمی    42
 نصراللهی)آقاي فضل اهللا نصراللهی (مادر نورالدین    43
             آقا شمس نصراللهی   44
 اسداهللا یزدانی   45
              آقاي کاظم ناصري   46
 نعمت اهللا یزدانی   47
               خانم اقدس رزاقی   48
 شکراهللا یزدانی   49
  ارباب محمد نوروزي   50
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 دکتر فتح اهللا محمودي پسر مال محمود وادقانی   51
 )بود آرانی اصال مهاجر اهللا سیف خوانده پسر( باقر پسر مهاجر رضا آقا    52
 سید حسن مسعودي پسر سید مسعود   53
 خانم جونی مسعودي دختر سید محمود سید غفار   54
  حاجیه خانم زمانی( رزاقی) دختر دایی ابوالقاسم   55
 شوکت خانم زمانی از واران که خود قبول امر نمود   56
 ابوالقاسم زمانی پسر دایی محمد رضا   57
 لطف اهللا خوشفکران پسر عمو نصیر زین العابدین   58
 رخساره زمانی وادقانی   59
 فتح اهللا نصراللهی پسر سید عباس   60
 بتول مهاجر دختر یداهللا   61
 سیما فروغی دختر علی اکبر کربالحسین   62
 وديمحمود آقا محمودي پسر دکتر فتح اهللا محم   63
 ماهیه محمودي (زمانی) دختر دایی ابوالقاسم   64
 دیانت اهللا ناصري پسر محمد علی ناصري   65
 امین اهللا مهاجر پسر یداهللا   66
67   ... 

 

 مختلف ایران يها در شهر ها جاسبی آرامگاه
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 * مالجعفر جاسبی در باغ ایلخانی طهران
 * عنایت اهللا مهاجر در شهسوار

 نم ناصري(عمه رضوان) در شهسوارخا رضوان *
 * خاور سلطان یزدانی در کاشان

 * آقاي ضیاء اهللا مهاجر در گرگان
 مالیر در غفاري محمد آقاي *

 * سید اشرف امجدي(دانش امجدي) در اصفهان
 * طاهره خانم یزدانی در اصفهان

 * شکراهللا وجدانی بهبهان
 قزوین* شکراهللا جوادي (فرزند ام لیال مسعودي) در 

 * جواد جوادي( همسر ام لیال مسعودي) در خانی آباد قلعه مرغی
 * نعمت اهللا رضوانی در گرگان

 خانم نیره یزدانی (معتقدي) در نجف آباد اصفهان *
 * طاهره خانم یزدانی (شریفی) در اصفهان

 * آقا میر وسقونقانی در امامزاده معصوم طهران

 راي مسلمانانبهاییان به خاك سپرده شده در بهشت زه

 که این با متعصب، و بهایی غیر خانواده یک با ازدواج علت به وفاتشان از در این میان نیز افرادي از بهاییان بودند که بعد 
 ... شدند سپرده خاك به مسلمین زهراي بهشت در بودند بهایی

 .ا ذکر گردیده استآنه اسامی زیر در
 
 سلطانعلی یزدانی   1
 نصراهللا یزدانی   2
 حسینعلی یزدانی   3
 میرزا ابوالقاسم صادقی   4
 علی اکبر یزدانی   5
 سکینه ابوالقاسم   6
 رحمت اهللا فروغی   7
 )وطالبببگم خانم (دختر میر ا   8
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 نقاط جهان یها در اقص جاسبی آرامگاه

 �وال�ه

س��م و آ��ز�ده و ���با�، ا�ن ��يبت زدگان را ��وری ��ش و � �قد�ات �ی�ی و �ضای ��ھا�ی ��مل �وا�ئی ده. س�ون و ��ار �طا ��ما و � � 

ق �ن. ای �وردگار، �ی �ب�م و از آ�ش ��رت � تب و �ب، ب ���ار�م و ��دم ��م اش�بار
ّ
 . رضا �و�

ز�دان ا�ن �ھان ر�ئی یا�ت و � ا�وان آ�ما�ی �تا�ت، آ�نگ �وی �و ��ود و آرزوی روی �و ��د و ��و�ه ای ��يی امم، ب�دة �گاه از 

ن ��وی �و �د. ای ����ده، آن ���ر آزادگان را از �ناه آزاد �ما، و � �گاه �و�ش پناه ��ش. �ون از ا�ن �ھان ��زار ���ودی، � آن �ھا

کار �ن و � مل�وت ا�رار، ز�دگا�  ی ��دار ��ش. ای ���یار ��ور �دم، ر�م ��ما، � گ��ن غ��ان �شام ���� ��ما، و د�ده � �شا�دة �مال � کام

ق ��ما. �وئی ����ده و آ��ز�ده و ���بان
ّ
���ل �جّ�ی رو�ن �ن و با�طاف �ی �یان �ؤ�د و �و�

. 

 ع ع                                                                                  

 پرویز صادقی در فیلیپین .1
 پرویز فروغی در فیلیپین .2
 خانم اعالئی(هاشمی) در اوتاوا کانادابشري .3
 سید حبیب هاشمی در اوتاوا کانادا .4
 فائزه خانم روحانی در نامیبیا .5
 سید رضا جمالی در ملبورن استرالیا .6
 نوراهللا مهاجر در لوکزامبورگ .7
 ملکی خانم اعالئی در بوتسوانا .8
 شریفه خانم مهاجر در بروکسل بلژیک .9

 بهرام یزدانی در سیدنی استرالیا .10
 فیض اهللا یزدانی در هامبورگ آلمان .11
 شریفه خانم ناصري در آمریکا .12
 پرویندخت خانم روحانی در کانادا .13
 عین اهللا مهاجر در ونکوور کانادا .14
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 امراهللا مهاجر در سیاتل آمریکا .15
 ایران خانم محمودي در ترنتو کانادا .16
 هللا یزدانی در آرژانتینعین ا .17
 علی محمد رفرف در تگزاس آمریکا .18
 پیام افصحی در ویرجینیا آمریکا .19
 آقا شمس عظیمی در داالس آمریکا .20
 جهان خانم عظیمی در داالس آمریکا .21
 لطف اهللا مهاجر در تنسی آمریکا .22
 مهري خانم مهاجر در تنسی آمریکا .23
 سیمین مهاجر در تنسی آمریکا .24
 ویرجینیا آمریکاآقا احمد غفاري در  .25
 عبداهللا مهاجر در فیالدلفیا آمریکا .26
 اسداهللا مهاجر در لس آنجلس آمریکا .27
 آمریکاآنجلسخانم مهاجر در لسخورشید .28
 شمسی خانم مهاجر در سیاتل آمریکا .29
 اسداهللا صادقی در مینی سوتا آمریکا .30
 حسینعلی یزدانی در لیسوا پرتقال .31
 عطاءاهللا مهاجر در بروکسل بلژیک .32
 حسینی در آکالهما آمریکاعلی آقا  .33
 اعظم رزاقی در وینیپک کانادا .34
 آقا هاشم فردوسی در ونکوور کانادا .35
 خانم ناشري(فردوسی) در ونکوور کانادااقدس .36
 لطف اهللا نوروزي در ملبورن استرالیا .37
 آمریکا پسر دوم اسداهللا صادقی در شیکاگو .38
  سیروس ناصري در لوکزامبورگ .39
 آمریکاکتایون اعالیی در لس آنجلس  .40
  مژگان عظیمی در داالس آمریکا .41
 حوریه خانم رزاقی در آمریکا .42
 فتح اهللا وجدانی در ترنتو کانادا .43
 ...ادامه دارد .44
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 شجره نامه بهاییان جاسب
وره اول س در است قرآن در آنچه تمام و است قرآن  حدیث معروف از حضرت علی که فرمودند تمام آنچه در عالم است در

بسم "آنچه در سوره الحمد است در آیه  قرآن الحمد و

بسم "جمع شده و آنچه در  "اهللا الرحمن الرحیم

 تمامی و است شده خالصه آن  "باء"است در  "اهللا

است در نقطه زیر آن  "بسم اهللا"  "باء "در آنچه

 جمع شده است.

 منم و اَوّلی نقطه آن منم که فرمایندمی اعلی حضرت

 ...اُولی و اصلی مرکز و مصدر و  شود منم خالصه کائناته همه چیز از من شروع میاُولی به این معنی ک نقطه

 .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

 یک 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

 

 حضرت بهاءاهللا می فرمایند:

محروم منمائید . شمائید حروفات کلمات و کلمات کتاب . شما نهالهائی امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است ، خود را 

اید . شما را از عاصفات شرك و اید و به امطار کرم نموّ نمودههستید که از دست عنایت در ارض رحمت کِشته شده

انسانی اعمال طیّبه و قاصفات کفر حفظ فرمود و به ایادي شفقت تربیت نمود . حال وقت اثمار و اوراق است و اثمار سدره 

  19.اخالق مرضیّه بوده و هست

                                                           
 لوح ابن ذئب  19
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 در 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

 حاتیتوض

در  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 دیآن 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
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