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 تاریخ نگاران جاسب

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

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

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

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

محمد علی  کمک به ظهورالحق مختلفه مجلدات در مازندرانی فاضل دیگر سوي

خیلی از وقایع را  ع و ماخذ اطالعات خود در مورد جاسبمنب بعنوان روحانی

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

 رشته به تفصیل به را جاسبی غالمرضامال حال شرح رفرف محمد علی است، نوشته

ا جمالی رض سید نوشت، را تابان شمس کتاب رضوانی اهللا شمس آورده، در تحریر

صفحه و مطلب نگاشت و در آنها اهالی را جمعاً و فرداً سالهاي آخر عمر هزاران 

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 جهل، خرافات و تقلید از 

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

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

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

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

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

 گردش تا که ساخت ”بلند کاخی“ یاد و نام آنان از تمام دقتی و خاص نظمی با و پرداخت حال یکایک احباي اولیه امریه

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

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

 یابوالفضل جمال دیو س یاکبر رزاق یعل
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اند مانند غالمرضا جاسبی، سلطانعلی رفیعی، مصطفی یزدانی، جاسبیان سرودهبسیاري افراد اشعار زیادي درباره جاسب و 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

گفتند یا دست از کار بیهوده بردارید و خیال خام از سر بیرون و خطاب به تمام مخالفان و بد خواهان و توطئه گران می

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

 

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

 

 (حافظ) است در جریده عالم دوام ماثبت                             

 

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

  

قمی که  نویسیم. مرصّع خانم ناصري فرزند محمدعلی و سلطان خانم معروف به جوجونراجع به خانمی شیرزن و دلیر می

در جوانی با آقاي نعمت اهللا رضوانی ازدواج نمود و ثمره زندگی او یک پسر به نام علی 

رضوانی که بسیار مردي مؤمن و با ادب بود. او با مهین محمودي ازدواج نمود و ثمره 

باشد که دختر او صعود نمود و پسر ایشان در آمریکا ساکن ازدواج آنها دو اوالد می

ضوانی در ارتش خدمت میکرد و زمانیکه به درجه سرگردي رسید اوایل باشد. علی رمی

 اش مانند احباء اخراج گردید.انقالب از کار به خاطر عقیده

خانم مرصّع ناصري در همان جوانی از همسر خود جدا گردیده و با آقاي غالمرضا نراقی که مباشر غالمحسین نراقی در 

ها و هر جایی که . غالمرضا مردي قد بلند و خوش زبان و با ابهّت بود. در ژاندارمرينمایداحمدآباد بوده است، ازدواج می

  میرفت مورد احترام بود و دینی را براي خود اختیار نکرده بود.

آورد. با اینکه احمدآباد منطقه هاي حشمت، پري، پروانه و هوشنگ به دنیا میمرصّع خانم چهار فرزند براي ایشان به نام

ی بود و احباء سه یا چهار خانواده بیشتر نبودند، همه اوالدها را طبق تعالیم امري تربیت نمود و هر کدام از دیگري مهاجرت

هاي احمدآباد نظیر بود. طبقه باالي ساختمانداري بیبهتر بوده و هستند و همسر ایشان سدّ راه او نبود. مرصّع خانم خانه

نظیر . این خانم محترمه کدبانوئی بیها هنوز پابرجاستکردند و این ساختمانکه مشرف به دشت وسیعی بود، زندگی می

بود. خانه آنها خانه اشرافی بود و سفره آنها مملو از مهمان چه فامیل و چه دوست بود. از جاسب هم که مردم به دلیجان یا 

 کردند.رفتند شبی را در آنجا اطراق میآبگرم و محلّات می

شمت بود که با آقاي نجات اهللا ناصري ازدواج نمود و در کروگان براي ازدواج او چنان جشنی برپا بود که اوّلین دختر او ح

نواختند و در مسیر که ها که نراقی بودند، مینظیر نداشت. حیاط خانه مشهدي حسنعلی محلّه باال دو شبانه روز مطرب

ها مثل یک عضو ا آنروزها که مسلمان و بهائی در این جشنکردند. خوشبردند تیر هوائی شلیک میعروس و داماد را می

باشد و در هاي محمد و شهناز و مهناز بود که مهناز پزشک میکردند. ثمره این ازدواج سه اوالد به نامخانواده شرکت می

اس و سیّده نساء ازدواج نماید. دوّمین اوالد پري بود که با آقاي فضل اهللا نصراللهی فرزند سید عبخارج از ایران زندگی می

باشد و پس از صعود پدر به اتّفاق مادر در خارج زندگی نماید که ثمره ازدواج آنها دو پسر به نام پیمان و نوربخش میمی

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/7005833
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 کنند. ناگفته نماند آقاي فضل اهللا نصراللهی، فاضلی ارجمند بود که نظیر آن شخص کمتر یافت میشود.می

نماید و داراي یک اوالد به نام ژینوس که همسر آقاي رسول قاي شعاع اهللا معتقدي ازدواج میسومین اوالد پروانه که با آ

اي آرام و آراسته باشند که خانوادههاي رایکا و تینا میباشند و ژینوس هم داراي دو اوالد به نامزاده گردیده است، می

حمدآباد کالس درس آنچنانی نبود، آثار و الواح زیادي حفظ باشند. خدا به پروانه هوش و ذکاوتی داده بود و با اینکه امی

اي بزرگ و کوچک با لحنی ملیح و دلنشین دعا و نموده بود و خداوند حنجره طالئی به او داده بود که در هر جلسه

داوند به هائی که او خوانده است، را دارند. خوشابحال این عزیزان که خها صداي مناجاتخواند. شاید بعضیمناجات می

باشد ولی دختر و داماد او در ایران ساکن هستند. هائی عطا کرده است و او هم در خارج ساکن میآنها چنین نعمت

چهارمین اوالد هوشنگ نراقی بود که با خانم فهیمه توسلی ازدواج نمود و داراي دو اوالد به نام هاي نوید و نیما بود و در 

گذاشتند. غالمرضا نهایت به والدین احترام میاوالدها ارزش قائل بودند و اوالدها هم بیبرند. والدین براي خارج بسر می

هاي سالمی تحویل اجتماع داده است و همه مهربان و وفادار هستند به آنها وصیّت کرده بود وقتی دیده بود همسرش بچه

ك کنید و برایم دعا و مناجات بخوانید. اگر و خواهش نمود وقتی من از عالم رفتم طبق آئین و دستور خودمان من را خا

چنین کاري کنید از شما راضی هستم و راضی تر خواهم بود. بعد از صعود ایشان او را در خاتون آباد به خاك سپردند و 

 ايپذیرائی کامل نمودند و دعا و مناجات و جلسه تذکر براي او برقرار گردید. بعد از چند سال مرصّع خانم هم که چهره

 بسیار نورانی داشت، صعود نمود و او را هم با احترام خاص برایش مراسم برگزار نمودند.

این دنیا دوام و بقائی ندارد. اگر قدبلند یا قد کوتاه، ثروتمند یا فقیر باشی، وقتی از این عالم میرویم فقط خاطرات شیرین و 

ها و اقوام ما را یادآور میسازد که این دنیا رگذشت همشهريماند. خاطرات و سها و خدمات خیر که انجام دادیم، میمحبّت

بسیار زیباست. اگر خوب زندگی کنی، حسود نباشی، خصیص نباشی، مردم آزار نباشی و بدانی به چه دلیل به دنیا آمدي 

کس را زیبا  هاي خداوند را که به ما داده سپاسگزار و شاکر باشیم. همه چیز و همهات چیست، باید همه نعمتو وظیفه

ببینیم و زشت و بد اصالً وجود ندارد. لخت به دنیا آمدیم و لخت از دنیا میرویم. خوشابحال کسانیکه دست خود را از ظلم 

اند. اند و دلی را هرگز نشکستهاي را لباس به تن کردهاي را سیر و برهنهاند. گرسنهکوتاه کردند و به همنوع یاري رسانده

  متگزار شاد.روح این عزیزان خد
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   رضوان پژو ماشاءاهللا شریفی و 

  

رود تا در خانی آباد به دنیا آمد و همراه پدر و مادر و برادر در نوجوانی به حسین آباد کروس می 1314ماشاءاهللا در سال 

نماید و آنجا ساکن بود. مردمی به این سادگی و به این زحمتکشی و پشت زمانیکه ازدواج می

راف کار خیلی نادرند. گواهی نامه همگانی گرفت و راننده کامیون شد. بارهاي حسین آباد و اط

دادند. ایشان در سال کردند و حق او را نمیبرد. بسیاري از سادگی او استفاده میایوانکی را می

آمد و در خانی آباد منزلی ساخت و در خدمت آقاي نصراهللا امینی راننده تراکتور شد و  1346

ها متعلق به امر بود، سمتی از زمینکرد و چون قوانتی بود که باید بارها را به میدان ببرند و او از صبح تا شب کار می

گفت فرمود که ماشاهللا خسته هستی و زودتر به خانه پیش همسر و فرزندت برگرد. میکرد. جناب امینی میبیشتر کار می

شود. کمتر جاسبی توانم به امر خدمت کنم، هرگز باعث خستگی من نمیدهم و از این راه میاین کاري را که انجام می

 4آباد طال است. آقاي شریفی و همسرش داراي خانی آباد کار نکرده باشد و موفق نباشد چون خاك خانی هست که در

 اوالد دختر شدند.

تر و ز همه باهوشا که دختر دومین. است ساکن آمریکا در اآلن و شد اوالد دو صاحب که بود یزدانی جمشید همسر ناهید 

اهللا اسماعیلی جاسبی ازدواج نمود. شکوه خانم ستاره درخشانی بود که در ا فضلتر بود، استاد انگلیسی بود و بخواندرس

اوالد دارند.  2طهران ساکن بود و بعد به کرج رفتند و مصدر خدمات بسیاري بودند و هم اکنون در آمریکا ساکن هستند و 

 دامادش در آمریکا هستند.دو اوالد آخر به نام فرزانه و فریمهر که به اتفاق مادر زیر پوشش شکوه خانم و 

رود و آقاي ماشاءاهللا شریفی بسیار سالم و پاك بود و روزي که باران و برف آمده بود، ماشین خانمی در گل و الي فرو می

دهد آن خانم با اصراري زیاد مبلغی به عنوان حق کند و ماشین را نجات میخواهد. او کمک میاز ماشاءاهللا کمک می

گوید این تراکتور براي رود و میگیرد و به خدمت آقاي امینی میکند و به ناچار مید که او قبول نمیدهزحمت به او می

کند و هایت بخر اما او قبول نمیگوید یک کادویی براي بچهامر و جامعه است و این پول را چه کنم. آقاي امینی می

ن خالص و تشخیص حالل و حرام نزد افراد چگونه است. آیا خرد. ببینید ایمارود دو عدد ظرف گریس براي تراکتور میمی

 چنین آدمی جایش در بهشت نیست.

متري تقسیم نمودند و کشاورزي نبود و این امالك هم  120ماشاءاهللا وقتی امالك شرکت امناء را خرد کردند و به قطعات 
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زمین بزرگی خریده بود و ساختمانی ساخت و کرد و در طاووسیه کرج همه مصادره گردید. ماشینی خرید و با او کار می

ی براي کشاورزان و باغداران آنجا بود. بارها در هنگام نماز و هاي میوه را در آنجا کاشت و راهنماي خوبانواع و اقسام درخت

شد ده میاش دیدعا و مناجات او را دیده بودیم. چهره او سفید و قدّي بلند و هیکلی برازنده داشت. چنان نوري در چهره

گفتیم رفتیم، میها دچار شد که بارها که به مالقات او میبردیم. متأسفانه او به مرض سرطان و دیگر مریضیکه لذت می

گفت از خداي ام و در بیمارستان به عشق موالي خود امیدوار. میگفت به فضل حق هنوز زندهاحوالت چطور است و می

گفتیم وظیفه است تو اند و از راه دور به مالقات من می آئید. میچرا زحمت کشیدهخودم و تمام فامیل و احباء راضیم. 

بریم. او صعود نمود و در گلستان خاوران فامیلی باید بیائیم. چهره نورانی و تابناك و دوست داشتنی او را هرگز از یاد نمی

بود که اآلن روحش ناظر به ما است و هرگز  به خاك سپرده شد. این دریاي مهر و صفا و صداقت پاکی گلی معطر و زیبا

  نمرده است آنکه نامش به نکوئی ببرند.

 

  قدسیه خانم روحانی همسر کاظم علی ناصري  

اي بزرگ نماید که از کودکی در خانهمیقدسیه خانم دختر ارشد آقاي محمد علی روحانی وقتی در کروگان جاسب ازدواج 

و وفور نعمت رشد و نمو کرده بود. از نظر معنوي هم ارث از پدر و پدربزرگ خود آغالمرضا برده 

است. اما خوب فهمیده بود و دریافته بود که پیرو حضرت بهاءاهللا باید همیشه در طول عمر 

د که چندین اوالدهاي صالح تحویل جامعه قانع، شاکر و صابر باشد. خداوند او را مبعوث کرده بو

بهائی بدهد و به او خداوند شکیبائی و صبوري و استقامت را هدیه کرده بود که یک عمر چون 

توان چگونه اي نکرد و شکوه و زاري نکرد و به همه خلق جاسب و اقوام یاد داد که میکوه با مشکالت روبرو گردید و گالیه

و زحمتکش تربیت کرد و تحویل جمال مبارك داد. خداوند هشت اوالد به کاظم علی و ایشان  چندین اوالد مؤمن و مظلوم

 عنایت فرمود.

 اهللا یزدانیشمسی خانم همسر آقاي رحمت .1

 ملکی خانم همسر آقاي سید رضا جمالی .2

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/4650664
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 اهللا هاشمیبشري همسر سید حبیب .3

 اهللا زمانیروحی خانم همسر عزت .4

 سماعیلیایران خانم همسر آقاي اسماعیل ا .5

 اهللا اعالئی همسر عزت خانم اسماعیلیعنایت .6

 اهللا همسر رفعت ابراهیمیحبیب .7

 عبداهللا همسر وجیهه رهاوي یزدي .8

ها و ها و داغقدري تعمق و تفکر در زندگی یک زن مؤمنه، موقنه، وفادار و صبور و رئوف که در طول زندگی با چه مصیبت

شاکر و دعاگوي پروردگار بوده است و معتقد بود که هرچه بذر در این عالم به ها دست و پنجه نرم کرد ولی درد و رنج

دهد و بذر کاشته در این جهان فانی هم رشد و نمود کاري در عالم بعد پروردگار عالمیان علوّ درجات را به انسان می

رخشانی در اطراف و اکناف عالم شوند. هر یک از زادورود انسان ستاره دکند و هر بذري درختی تنومند و پر ثمر میمی

 که را  بیندها را میها و رنج و عذاببرد و پاداش طاقتکند، لذّت میشود که وقتی قدسیه خانم از عالم باال مشاهده میمی

نفر از زادورود  200تا  150خانم که اآلن در حدود  قدسیه سر بر است افتخاري تاج و برندمی او احفاد و اوالد را اشثمره

در ظلّ امر مبارك هستند. هر یک از دیگري بهتر، چه از نظر مادي و چه معنوي. هیچکس از یادگارهاي او لغزش نداشته 

 و ندارند و هرچه او کاشته بود، آنها درو کردند. چنین خانمی هرگز نمرده است و تاج وهاج بر سر اوست.

کرده است. براي امرار معاش خود او قالی ن هم در طهران کار میکرد و زمستاقدسیه خانم همسرش کشاورزي می

فرمایند، همسرش در اثر رسیده است. زمانیکه عبداهللا آخرین اوالد را خداوند به او عنایت میبافته و به اوالدها میمی

ه کوچک بودند و ها همنماید. بچهپیوندد و روح پاکش به سوي حق پرواز میاي دلخراش به رحمت ایزدي میسانحه

ها را به منزل ما بیاور تا با کمک یکدیگر گوید دخترم بچهشوند. پدر به قدسیه خانم میدخترها پشت سر هم بزرگ می

گوید نه پدر من خدائی دارم که این اوالدها را به من داده است و خودم و آنها را بزرگ کنیم ولی این شیرزن تاریخ می

 دهد. این مطلب را بشري خانم دخترش بارها براي ما تعریف کرده بود.شان را میند و روزيکها را خود او حفظ میبچه

گیرند و در مسجد در زمان صعود کاظم علی مسلمان و بهائی باهم مخلوط بودند و جلسه تذکري جهت احباء براي او می

ن کاظم علی جوانی برومند، خوش هیکل گیرند چواي جهت مسلمانان میروبروي خانه ارباب آقا احمد محبوبی هم جلسه
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خواندند اما براي او برادرش آقاي گفت همه فاتحه میی میدار بوده است. آقاي شمس اهللا رضوانو سفید رو و باوقار و مردم

اهللا ناصري دست به سینه زد و مناجاتی از حضرت عبدالبهاء را از حفظ براي حضّار در مسجد خواند که همه تعریف ذبیح

 تر بود.ها صافکردند. آن زمان قلبمی

برگردیم به مشکالت و مصائبی که قدسیه خانم تحمل نمودند و باید به او گفت رستم علی. شمسی خانم شوهر کرد و 

پشري خانم و ملکی پشت سر آنها و بعد از آنها روحی خانم ازدواج نمودند و چهار دختر از مادر جدا شدند و آنها جهیزیه 

خورد. شود و از همه بدتر میگویند هر سنگی است بر پاي لنگ میحتی اندك باشد. رفت و آمد بیشتر میخواهند می

دستور حضرت ولی امراهللا بود که احباء باید عقد بیانی نمایند و بشري خانم و ملکی خانم هر دو عقد امري کرده بودند که 

اي فکر کنید یک خانم برند. لحظهه قم به زندان میدختر او و دامادهایش را ب 2شخص شروري شکایت کرده بود و 

دلشکسته بدون شوهر در دهاتی که در آن زمان نه تلفنی بود و نه ماشین و نه پول فراوانی. بسیار صدمه کشید تا آنها آزاد 

ت گفشوند. بشري خانم دخترش هم پس از آزادي سه او اوالد او پشت سر هم مریض شدند و مردند. بشري خانم می

ها را . خالصه بعد از این مشکالت شمسی خانم همسر دانم قصه مادرتان را بخورم یا فوت نوهگوید خدایا نمیمادرم می

اهللا یزدانی به مرض صعب العالجی دچار گردید که طهران رفت و دیگر برنگشت و صعود نمود و او را در گلستان رحمت

 جاوید طهران به خاك سپردند.

داند. عبداهللا و یر شده است و کمرش زیر بار این بار سنگینی خم شده است اما فقط خدا را پناه خود میقدسیه خانم که پ

کند اهللا و عروس نازنینش زندگی میروند و قدسیه خانم با جوان رعناي خود عنایتاند و به طهران میاهللا جوان شدهحبیب

آید تا زندگی نوینی را دارد و به طهران میو همسر و دو فرزند را برمینماید و مادر اهللا خان هم جاسب را رها میکه عنایت

شروع نماید. دیر زمانی نگذشته بود که ایران خانم دختر آخري او سومین اوالد را حامله بود و در هنگام زایمان به 

قدسیه خانم داغدار شد. سینه خونریزي شدیدي افتاد و او را به طهران آوردند اما دیگر کار از کار گذشته بود و باز هم 

گیرد. براي ایران گریه کنم یا شمسی یا براي همسرم درید و میگفت اي خدا دیگر طاقت ندارم و دلم آتش میخود را می

کنم. همه را تو به من گفت خدایا مرا ببخش ناشکري نمیکرد و میهاي بشري گریه کنم. اما باز خودش زمزمه مییا بچه

دار خوبی نبودم. خدایا راضی به رضاي تو هستم و ت هم گرفتی. آنها امانت نزد من بودند و شاید من امانتداده بودي، خود

هایم ارجمند گردند و بیچاره و بدبخت نباشند. این مطالب را بقیه را حفظ فرما و طاقتی عطا کن و کمک کن تا نوه

کردند. خدایا این حافظه را از من لسه تذکر او تعریف میشایسته خانم و بشري خانم به خاطر استقامت و صبوري او در ج
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نگیر تا تاریخ بداند جاسب چه قهرمانان و شیرزنان و چه مردان غیور و مؤمنی داشته است. دعاي این زن دلسوخته داغ 

فتخار جامعه ها و اوالدهایش همه مؤمن و همه پولدار و در رفاه و آسایش، سالم و صالح و ادیده مستجاب شد و تمام نوه

 بهائی هستند.

هاي داغ دیده را بگیرید. میدانیم که همه این زنان و آدمهاي قدسیه خانم به یاد او کارهاي خیر انجام دهید، دست بیوهنوه

اند. حضرت چنین هستید، ولی بزرگترین ارث و میراث این افراد ایمان خالص و زاللی است که به اوالدها هدیه کرده

اند. نام چنین زنانی جاودانه و اند و به عشق و کمک خدا و طلعات مقدسه از خواب بیدار شدهها دادهبه بچه بهاءاهللا شیر

اش با ماندگار است. ایشان وقتی طهران بود، در منزل پسرها ساکن بود و خیلی مظلومانه در کنجی نشسته با چهره نورانی

اي و ذکر خیري از آنها به عمل یا دختر چه کسی هستیم، خاطرهفهمید که پسر شد. وقتی میدیدن اقوام خوشحال می

 کرد. اواخر شکل و قیافه او مانند روحی خانم دخترش بود.آمد و او تعریف میمی

روزي به منزل آقاي زمانی رفتیم و روحی خانم مناجاتی از حفظ برایمان خواند. خدابیامرز خیلی نورانی و مهربان بود. 

خدابیامرز شدي. گفت باید شکل چه کسی بودم، خوب معلوم است. اما گفت مادرم کجا و ما کجا. ما  گفتیم شکل مادرمی

اوالدها همه چیز داریم ولی مادرم با قالی بافی و مشکالت و وحدتی که بین اوالدها داشت، ما را سر و سامان داد. مادرم 

گفتند کار که عار نیست ن و زحمتکش بودند و همه میبسیار زن خوبی بود. البته دخترهاي قدسیه خانم همه خوب و مؤم

گفتند باید خوب بود، باید پاك زدند. با زبان ساده به آدم میو دزدي و هیزي بد است. واقعاً حرفهاي ساده اما پرمحتوا می

ان بود و وقتی و مهربان بود. او زحمت کشید و زندگی کرد و در اواخر عمر در منزل عبداهللا آخرین پسرش در شهرآرا طهر

گفت خواهرم قدسی بود یعنی ها در مراسم او شرکت کردند و به قول حق شناس برادر او میصعود نمود تمام جاسبی

پاك. او پاك پاکان بود و هرگز شکوه و شکایتی از روزگار نداشت. فقط در قلب پاکش مهر پروردگار و جمال اقدس ابهی 

 کمک نخواست.بود. هرگز از برادرها و پدر و اقوام 

 او روح شادي براي. اوست از دارید هرچه بدانید. دارد را واالمقام شهید یک اجر قدسیه بدانید او – اوالد 8 –اي یادگاران 

 .هستید ايطاهره طیّبه شجره چنین از که بگوئید تبریک یکدیگر به و بخوانید مناجات و دعا

گفتند تمام جهازیه اي که پدر براي زندگانی قدسیه خانم تهیه کرده بود را نایب طوریکه دخترهایش میب شوممی یادآور

برند که بعد پدر کند و با همدستان خود به کاشان میحسین کاشانی که به جاسب حمله کرده بود، به زور سرقت می

کند، قدسیه خانم خودکفا و شوهر ایشان هم فوت مینماید. وقتی که کند و دوباره وسیله زندگی تهیه میایشان کمک می
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اي درست کنیم و زندگی آبرومندانهها کار میگفته است خداي مهربان خودم و بچهمقتدر بود و با اینکه همیشه می

 کنیم.می

یز او بوده داد چون دختر ارشد و عزپدرش محمدعلی روحانی در پائیز مقدار زیادي گندم و جو و لوبیا و غیره به او می

اش براي ایران و شوهر و شمسی دخترش کرده است. قدسیه خانم همیشه آرام آرام در خانهاست و همیشه به او افتخار می

اهللا و عبداهللا پسرانش کمی عصبی و پرخاشگر بودند و این ها و پسرها ناراحت نشوند. حبیبگریه میکرده است که عروس

محبت پدر است چون عبداهللا در شکمم بوده است و روي پدر را ندیده است و  گفت به علت کمبودمادر نازنین می

هایم خوب است. قدسیه خانم بسیار اهللا هم پدر را به یاد ندارد و بچه بود که از فیض پدر محروم شد. اما ذات بچهحبیب

است. طالي ناب بود که از امتحان  زن خوبی بود. خوشا به حالش که بسیار خوب بود و خوبان و نیکان را به یادگار گذاشته

  و افتتان الهی روسفید بیرون آمد.

 

 عبداهللا اسماعیلی و جواهر سلطان ناصري  

با  1323عبداهللا اسماعیلی که در شناسنامه به عبدالوهاب نامیده شده است در سال 

نماید و در محلّه پاچنار کروگان جاسب با مادر شوهر جواهر سلطان ناصري ازدواج می

رفت. نمودند. در همان موقع باید عبداهللا به سربازي میخود در دو اطاق زندگی می

کند و با مادر شوهرش خانم سلطان که بسیار خانمی میجواهر خانم دو سال قالی بافی 

کنند تا اینکه همسرش مؤمن و مؤدب و مظلوم بود مانند یک مادر و دختر زندگی می

کند و این زن و شوهر جوان به احمد آباد نزد آقاي ناصري خدمت سربازي را تمام می

دي عبداهللا خیلی زرنگ و کاري بود و با فعالیت زیاد با ها مشهشوند. به قول جاسبیروند و مشغول کشاورزي میبزرگ می

دار بوده است و از در کنند. به قول مادر شوهرش این عروس روزيکمک همسر تعدادي گوسفند خریداري و نگهداري می

هربان و دیوار برکت به زندگی آنها خدا داده است. جواهر خانم خانمی بسیار سفیدرو، خوش هیکل و زیباروي و ساده و م

شوند و به دنبال هم خداوند به آنها اوالدهایی به شرح زیر بود. پس از مدتی صاحب چندین گاو و گوسفند و حشم می

و جواھر خانم  یلیعبدهللا اسماع یآقا 
 یناصر

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5091704
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1247210107_orig.jpg
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 و پري – مهري اهللا لطف – اهللا فضل – ظریفه – ماهرخ – شریفه – عزیزاهللا – اقدس –فرمایند: امراهللا عنایت می

 .ماشاءاهللا

ماه سال از  9شود و در ها مشغول میدر احمدآباد کار و زحمت زیاد بوده است و امراهللا پسر ارشد به چوپانی در تابستان

آید تا درس بخواند. تا کالس ششم را در عمویش میخرداد به پیش مادربزرگش و آقا اسماعیل و ایران خانم زن 15مهر تا 

به پدر کمک نماید. دخترها هم قالی بافی را نزد جواهر خانم یاد گرفتند. جاسب درس خواند و به احمدآباد رفت تا 

آوردند و در الخرون و دیگر هاي جاسب در ولجیا که بلندترین کوه جاسب بود میها گله گوسفندشان به کوهتابستان

منوچهر ناصري مصطفی یزدانی و  چرانیدند. امراهللا رئیس گله بود و عزیزاهللا معاونش بود. به یاد دارم یک شب کهها میکوه

چیدند و شب مجبور بودند بمانند که صبح زود مشغول کار شوند، امراهللا و عزیز گله را آوردند علی جمالی در ولجیا تیغ می

و مشغول خوردن شام و صحبت بودیم که ناگهان متوجه شدیم نصف گله راه خود را گرفته و گم شده است. بیچاره عزیز 

نند. گله همیشه ک پیدا ناصري منوچهر آقاي کمک با را گوسفند گله و گشتند صبح تا ساله 15 امراهللا و لهسا 9 – 8بچه 

 .نمودند کمک آنها به و بودند کردن پیدا جهت خوبی کمک سگها که بود نگهبان سگ 4 – 3داراي 

 به مجبوراً  همگی شیرازي و ناصري آقاي و عبداهللا و شود خشک کلی به احمدآباد آب که خواست اینطور خداوند حکمت

اي در محلّه باال خرید و شروع به ملک خریدن نمود. البته نهخا و فروخت را گوسفندها از تعدادي عبداهللا. بیایند جاسب

. گرفتندمی فراوان پول و بافتند قالی دختران کمک با بود، جواهر وجودش و بود  شب و روز جواهر خانم که واقعاً شمس

و پنیر و  روغن و کشک و ماست و شیر فروش همچنین و دیگر سمت از گوسفندان ولد و زاد و سمت یک از بافی قالی

زحمت کشیدن خود مشهدي عبداهللا هم بر کارها اضافه نموده بود. اوالدها دختر و پسر مشغول درس خواندن بودند و تا 

چهارم دختران و تا ششم پسران درس خواندند. فقط بیچاره اقدس و شریفه چون احمدآباد مدرسه نبود، محروم ماندند و 

 6هایی که تا کروگان الاقل آمدند دویست گوسفند، بز و میش را در کوه درس نتوانستند بخواندند. وقتی به جاسب

کردند. در بیابان یا خانه با هیزم یا چوب دوشیدند و شیر آن را صاف میچراندند و آنها را میکیلومتر فاصله دارد باید می

از تیغ و تفال بود که به دستها فرو  کردند که پرکردند. آنها در بیابانی کار میجوشاندند و ماست و پنیر درست میمی

زاللی که در کف  ها خیلی هواي تمیز و صافی داشت و آبمیرفت. در بیابانی که مار و عقرب هم فراوان بود. بیابان و کوه

خوابیدند. بعضی از اهالی ده حسودي خوردند و میها جاري بود و لذت بخش بود ولی از خستگی در همان بیابان میدرّه

شدند ولی مشهدي عبداهللا ردند که عبداهللا و ناصري چه تعداد زیادي گوسفند دارند و بعضی وقتها مزاحم آنها هم میکمی
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 داد.با یک خنده یا یک متلک جواب آنها را می

و هاي جاسب و نراق را رها کرد و به طهران آمد. عزیز رئیس شد امراهللا جوان شد و پدر و مادر والخرون ولجیا و بیابان

گرفتند. عبداهللا و بافتند و مزد فراوان میداري شد و دختران مرد صفت او دو ماهی یک جفت قالی میفضل اهللا معاون گله

خریدند. ولی چون پولها را به سختی بدست کردند و زمین میجواهر هم پول محصوالت کشاورزي و دامداري را جمع می

کردند. اوالدها رشد کردند و یکی بعد از دیگري دختران شوهر و پسران نمی آوردند آنطور که باید و شاید خرج اوالدمی

مشغول ازدواج شدند و به طهران آمدند. اقدس و شریفه و ظریفه زن سه پسر عمو خود شدند و در جاسب ماندند. امراهللا 

کرد اطاقی در خیابان مرتضوي که اوالد ذکور بود و در خیابان شاه سابق جمهوري فعلی نزد آلبرت که حکیمی بود، کار می

هاي گرفت و با فرنگیس یزدانی که در آن زمان در قم در نقطه مهاجرتی بودند ازدواج نمود و صاحب سه اوالد به نام

کیوان، گیتا و شیدا گردیدند. در زمانیکه جواهر خانم ماشاءاهللا اوالد آخري را حامله بود، شکم او خیلی بزرگ بود که دکتر 

گوید تو باید به طهران بروي و آنجا زایمان نمایی. او به منزل امراهللا آمد و ماشاءاهللا را به دنیا آورد. وقتی این او میلقائی به 

هاي معمولی بود. پس از چند روز به جاسب بازگشت و دوباره مشغول پسر به دنیا آمد از نظر وزن و هیکل دو برابر بچه

نم دلش خوش بود که یازده اوالد بهائی تحویل اجتماع داده است. از نظر تمیزي و داري و قالی بافی شد. جواهر خاخانه

ها باشم. خواهم مزاحم بچهگفت نمیهایش بود و همه را دوست داشت. همیشه میزد. عشقش بچهنظافت حرف اول را می

بود. تا آخر حیات مادرش که او  هرگز به مسافرت نرفت و گردش و تفریح و زیارت او جاسب و احمدآباد و بیابان و طهران

ال مادرشان مریضی اي او را تنها نگذاشتند. چند سرا محلّه باال منزل یزدانی ها آورده بودند و شهربانو و جواهر لحظه

اي ندارند تا اینکه او صعود کرد و طبق وصیِت مادرشان او را طبق دستور امري و سختی بود او را تر و خشک کردند و گله

 هائی در جاسب او را دفن کردند.آئین ب

جواهر خانم همیشه از شیر و ماست و پنیر خود به فامیل و کسانیکه نداشتند یا از طهران به عنوان مهمان یا دیدن فامیل 

کرد. ماهرخ بهره نبودند ولی دلی بزرگ چون دریا داشت و اصالً حسود و بخیل نبود و هرگز مردم آزاري نمیآمدند، بیمی

هاي بابک، رامک، سیامک شد. عزیزاهللا که به ر کرد با منوچهر رفیعی به طهران آمد و صاحب سه پسر به نامهم شوه

اي خرید با شهناز خانم عروسی کرد و صاحب طهران آمد و پیش هدایت اهللا ناصري مشغول کار گردید و پولدار شد و خانه

ل انقالب تعداد زیادي گوسفندان را فروختند و یک خانه در اسفندیار هاي رزیتا، زانیا و آنیتا شد. در اوایسه اوالد به نام

خانی روبروي منزل پسرشان خریدند و زمانیکه فشار به احباء زیاد شد، دختران را به طهران آوردند چون فتوائی بود مال و 
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ها به سلطان رفیعی و بعضی ها حالل است. از ترس اینکه به دخترها تجاوزي رخ دهد، دختران بوسیلهجان و ناموس بهائی

طهران آوردند ولی جواهر خانم و عبداهللا جاسب بودند که اول مهر ماه عبداهللا به طهران آمد و در اسفندیار خانی مغزي 

کرد که مصطفی یزدانی با ماشین به اتفاق امراهللا و عزیزاهللا پسرانش او را به بیمارستان بردند که متأسفانه سمت راست 

ست و پا و زبان همه فلج شد. از بیمارستان که او را آوردند فیزیوتراپی انجام شد ولی تا آخر عمر این مرد فلج بدن او از د

گفت عبداهللا کجائی که شب و روز در کوه و دشت نشست و میرفت و میشد. فقط با واکر یا عصا تا جلو در خانه می

رسیدند، زنی نصیب او نس بود غیر از اینکه اوالدها به او میکردي ولی این مرد خیلی خوش شادویدي و شکایتی نمیمی

شده بود دریاي استقامت و صبوري بود. جواهر خانم نزدیک بیست سال او را مثل یک بچه ناز از او مواظبت و مراقبت کرد. 

ستان و فامیل که به لباس او همیشه تمیز، خانه او همیشه تمیز و غذاهاي او لذیذ و چائی او تازه دم بود و احباء و دو

کرد و همیشه شاکر بود که بدتر نشود. دومین شانس این بود ین زن از همه پذیرائی میآمدند با خوشروئی ادیدن آنها می

ها در محلّ آنها بودند و براي جواهر خانم که آن همه قالی بافته است و گاو و گوسفند دوشیده است و زحمت که همه بچه

ان بهشت ندیده بود. شوخی نیست بیست سال با یک مریضی سر و کله زدن و مهمانداري کردن کشیده است برایش طهر

کند. این جواهر خانم عزیز و دور از وطن دلخواه بودن باالجبار با شرح حالی که هرکس بخواند به حال این خانم گریه می

ري به همسر زندگی را از صفر شروع کردند و به ها و دیدن اقوام گذشت و به خاطر وفادااز تمام گردش و تفریح و مسافرت

درجه تغییر کرد و این خانم مهرپرور راضی به  180خاطر سکته شوهر و اذیت و آزار همشهریهاي ناآگاه زندگی یک زاویه 

 ام و عشقم را با دنیا و همهگفت من سواد ندارم و اطالعات ندارم ولی دینم و عقیدهرضاي حق بود و به قول خودش می

کنم و خدائی که یک عمر شیر به پستان گوسفندان ما گذاشته بود و روزي همه ما را داده است ما را جاسب عوض نمی

 ام.محروم نخواهد کرد. خصوصاً که اینهمه شیرمرد زائیده

ده بود و داخل منزلشان یک درخت خرزره بود و یک درخت مو یا انگور که آن را داربست کرده بود و کلّ حیاط را سایه کر

گفت اینجا باغ بوستان من است. اینجا جاسب من است. از همان درخت پر انگور فراوانی هر سال میداد. جواهر خانم می

کرد. مهري خانم و پري خانم یکی پس از داد و از مهمانان در پائیز از همان انگور پذیرائی میبرکت به همه فامیل انگور می

انم که شکل مادرش و اخالق و تیپ مادر را دارد با آقاي ذکراهللا میثاقی اهل همدان ازدواج دیگري ازدواج نمودند. مهري خ

کرد. خداوند دو اوالد، یک پسر به نام امید که در آمریکا ساکن است و یک دختر به نام آرزو به آنها داد که همسر آقاي 

د. از نظر زندگی مالی و مؤمن بودن و سازگاري حسینعلی رضوانی گردید و دو اوالد دارند و بسیار زوج خوشبختی هستن
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زنند. پري خانم دختر آخري آنها با آقاي منصوري شیرازي پسر خاله شهربانویش ازدواج نمود و دو اوالد به حرف اول را می

آقاي امیر  هاي ماندانا و امیر دارد که ماندانا با یک اصفهانی ازواج نموده است و امیر که نام او به خاطر پدربزرگشنام

 اند با دختر دائی عزیزش آنیتا ازدواج نمودند و در آمریکا ساکن هستند.شیرازي برداشته

ها را به آمریکا بردند. آقاي فضل اهللا از جاسب آمد و پیش آقاي فیض اهللا یزدانی این جوانان رفتند و خواهر و خواهرزاده

. ایشان با میترا امجدي ازدواج نمود و ثمره ازدواج آنها دو اوالد بود مشغول کار گردید و بسیار آقاي یزدانی از او راضی بود

که در آمریکا ساکن هستند اما لطف اهللا با شکوه شریفی ازدواج نمود و دو اوالد دارد و در ایران استاد زبان انگلیسی بود و 

 در آمریکا زبان جاسبی را به انگلیسی ترجمه کرده و همه را به فیضی رسانده است.

این دو عروس مؤمن از کودکی الگوي دختري پاك و مؤمن و خادم و وفادار به امر مبارك بودند. آخرین پسر ماشاءاهللا 

خدابیامرز که باید شرح احوال او را جداگانه بنویسیم، اما صحبت جواهر خانم و مشهدي عبداهللا بود. ایشان با ویلچر یا واکر 

برد و همه او را نشست و از رفت و آمد مردمان لذت میاش میوبروي خانهآمد و جلو خانه یا ربه داخل کوچه می

شناختند که آواره وطن است و به خاطر ناراحتی در جوانی سکته مغزي کرده است. مشهدي عبداهللا سواد کمی داشت می

ها بود و شعر گفته ستم همشهري وفائی فامیل و دوستان، یا ازولی شاید ده دفتر را که با خدا راز و نیاز کرده بود یا از بی

گرفت. انشاءاهللا بود که متأسفانه پس از صعود ایشان معلوم نشد چه شد و کجا رفت و اگر بود خیلی مورد استفاده قرار می

 خاطرات و شعرها پیدا شود.

و جواهر خانم جفت اما عبداهللا اسماعیلی صعود کرد و در خاوران به خاك سپرده شد و جلسات تذکر به یاد او منعقد شد 

خود را از دست داده بود. اوالدها با نظر خود ایشان منزل را فروختند و چند سال آخر عمر را در منزل عزیزاهللا پسرش که 

همسرش شهناز بسیار خانم مظلومی است، زندگی نمود و تا زمانیکه ماشاءاهللا در حیات بود او و آزیتا همسرش در حق او 

سال ماشاءاهللا و همسرش با پدر و مادر هر کدام در یک اطاق زندگی کردند و بدون کوچکترین کوتاهی نکردند. چندین 

مشکلی مانند مادر و دختر بودند. زندگی آنها مانند زندگی جواهر خانم با مادر شوهر بود. هرکس از هر دستی بدهد از 

اي در فردیس و اي در اسفندیار خانی و عدها، عدهاي در آمریکگیرد. اوالدهاي او یازده اوالد بودند که عدههمان دست می

 اند.عزیزاهللا در خیابان آزادي ساکن

کرد و جالب این بود فراموش کردم بگویم عبداهللا با اینکه از نصف بدن فلج بود زبانش کم کم باز شد و با همه صحبت می

زن و مرد سبب شد که فامیل به آنها  کرد. بودن اینورزش یاد گرفته بود و داخل اطاق روزي یک ساعت ورزش می
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رنگ گردید و هر کس به سوي سرکشی کنند و همدیگر را ببینند و وقتی فوت نمودند محبت و اتحاد فامیل هم کمی بی

رفتند. آمدند، به دیدن او میخود رفت. جواهر خانم دهان گرمی داشت و کسی از او بدي ندیده بود و کسانیکه از خارج می

قاي جمالی بزرگ که به ایران آمده بود به دیدن آنها رفتند. خانم باال فروغی و هوشنگ خان هم آمدند. اکثر دو مرتبه آ

رفتند. جواهر خانم فامیل تا آخرالحیات آنها را تنها نگذاشتند و چند بار در بیمارستان بستري شد و همه به مالقات او می

 شود گفت دریاي صبر و قرار و استقامت بود .دوست داشت و می گذاشت و همه رافامیل خودش و شوهرش را فرق نمی

هاي آنها بیش از هشتاد نفر در عالم هستند و همه قائم به خدمت و محکم ها و نتیجهاوالدها و عروس و دامادها و نوه

ورانی او را به یاد داریم ها و داماد بودند. وقتی از این عالم به عالم باال شتافت چهره نهستند و همیشه مورد احترام عروس

که بسیار نورانی، با ایمان، خالص و دست پر به معبود خود پیوست. امتحان الهی خیلی سخت است و او هم مثل دیگر 

 کنند و به او افتخار خواهند کرد.هایش نامش را به نیکی یاد میخانمهاي جاسب نمره بیست را گرفت و تا ابداآلباد نوه

اش با فرزانه خانم که دختري درس خوانده و فعال است، ازدواج نمود و داراي یک پسر و یک اماد عمهکیوان نوه بزرگش، د

باشند و لیدا خانم هم داراي یک اوالد به نام امیرعلی است و گیتا خانم که به علت مریضی ازدواج دختر خیلی خوب می

ر عطا است و ژانیتا همسر آقاي شهروز ناصري است و نکرده است و دختران عزیز رزیتا خانم همسر آقاي ناصر عقیلی پس

 آنیتا همسر امیر شیرازي است و در آمریکا ساکن هستند.

اوالدهاي اقدس همسر محمود رضوانی منصوره همسر آقاي کاوه چترریزه گردید و اوالد دارد و علی محمد هم ازدواج نمود 

د دارد. فرزانه و فروغ و پروانه و فرزاد که فروغ و پروانه در خارج اوال 4باشد و شریفه همسر احمد که و داراي یک اوالد می

ساکن هستند. خدا همگی را حفظ نماید. ماشاءاهللا به زمین آباد به قول معروف زمستان رفت و سیاهی بر زغال ماند. 

ان بیرون کنند، از گرسنگی شکردند اگر جواهر و امثال او را فراري بدهند و از خانه و کاشانههمشهریهاي ناآگاه خیال می

دهد و اگر روزي خواهند مرد غافل از اینکه همه خداي مهربان دارند و رزق و روزي همه را بدون هیچگونه منت می

خداوند از روي عدلش عمل کند، کسانیکه به این مظلومان ستم کردند هیچ جوابی ندارند و باید سرافکنده شوند و از روح 

دانیم که آنقدر این مظلومان ستمدیده باگذشت هستند، آنها را خواهند رخواهی کنند و ما میپر فتوح این عزیزان عذ

 بخشید.

گفت وقتی آخرین روز که در کرد و میخدا جواهر خانم را رحمت کند که خیلی با احساس ولی خیلی ساده صحبت می

ما چه کردیم و با شما چه کاري کردیم و با ما  گفت جیغ کشیدم گفتمخانه بودیم، ریختند که ما را بزنند یا بکشند، می
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خرید گفت زود برید که تا ما را میگفتند. حسین شیر قلّاب دارانی که گردو بادام چه کار دارید و مدام مرگ بر ما می

ال رفتیم. اند. جلو مردم را گرفت و ما در خانه بستیم یا نبستیم از جاده دشت به سوي جاده نراق بابالئی سر شما نیاورده

هاي زیادي را دلم خوش بود که عمو اسماعیل و محمود و امراهللا و ماشاءاهللا همراهم بودند. من که ترس نداشتم چون شب

در کوه و دشت و صحرا مانده بودم و مثل شیر نر داخل برف رفتیم تا به مزرعه خداداد نراقی رسیدیم. اطاقکی آنجا بود و 

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

ها گفتم هر زمان اینجا آمدید پول این گردوها را به قدري نان خشک و گردو در آنجا بود و همگی خوردیم و به بچه

و به کاشان رفتیم و از آنجا به  صاحبش بدهید. شب تاریخی بود و یادگاري بود. تا صبح شد پیاده لب جاده نراق آمدیم

گفت مردم مان و اثاث داخل را نوراهللا برادر شوهرم صاحب شده است. میطهران آمدیم. حاال سرحال اینجا نشسته و خانه

خیال کردند من دختر محمد علی ناصري هستم و بیدي نیستم که از این بادها بلرزم. اینجا حمام گرم دارم و اطاق نرم 

خبران شش عدد جوشد و حاال چشم حسودان و از خدا بییز در خانه برایم فراهم است. سماورم مرتب میدارم. همه چ

هایم نباشم. برف و سرما گذشت و پاي من هم که یخ سواد دهاتی دینم را محکم نگه داشتم که شرمسار بچهشود. من بی

 و اگر وجدانی داشته باشند. زده بود خوب شد ولی عذاب وجدان همشهریها یک عمر دنبال آنها است

جواهر خانم یک روز مأمور سرشماري در منزلش ایشان آمده بود و سئوال کرده بود دین شما چیست. به مأمور گفته بود 

دینم بهائی است. دینم را برداشتم از دهات فرار کردم. مأمور خندیده بود و گفته بود با دین شما چه کاري داشتند و ماجرا 

دم. جواهر گفته بود من دهاتی حرف زدن خوب بلد نیستم. گفته بود یک ساعت مثل بلبل براي من تعریف را تعریف کر

ها داریم کردي لذّت بردیم. تو شیرزن افتخار کن که دهاتی هستی و مقاوم هستی ما طهرانی ها هرچه داریم از شما دهاتی

است. جواهر خانم به عروسش آزیتا گفته بود چاي و ها و هر چه در طهران و شهرها هست دسترنج و زحمت شما دهاتی

 بیسکوئیت براي آنها آورده بود و خورده بودند و به این زن احسنت گفتند.

هایی را که از دسترنج خود و قالی بافی خریده بود همه را درختکاري کرده بود و خیلی آباد شده بود ناگفته نماند زمین

مالك خیلی مرغوبی بود که ناگه این طوفان یا به قلی بالي ناگهانی جاسب را در چون کود گوسفندي فراوانی داشت و ا

ها را مصادره نمودند و احباء تظلّم و دادخواهی کردند که اکثراً به جائی نرسید. گفتند یا مانند ما نوردید. وقتی امالك

نوشت که مال عبداهللا مال خودش باشد.  ها را نزنید. چون عبداهللا سکته کرد دل قاضی به رحم آمد وشوید یا حرف ملک

اي از جاسب، علی اصغر صادقی و علی محمد اسماعیلی آمدند و ها دست نوراهللا بود، عدّهپس از چند سال که خانه و ملک
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امالك او را به مبلغ ناچیزي براي محمد اسماعیلی پسر حبیب غالمعلی خریدند و قواله ها را گرفتند و رفتند ولی 

اي بیش نیست تا تقدیر الهی چه شود. عبداهللا و جواهر آمدند و باشد، مخروبهکه در حدود چهارصد متر مربع میشان خانه

 ها همه موفق بودند. نوراهللا در جاسب ماند و باالي جاده آسفالت به خاك سپرده شد.بچه

ل و منال شوند و تعدادي هرچه گفت این انقالب ایران باعث شد تعدادي از مردم صاحب ماتقی محبوبی روحش شاد می

 گیرند.برد و تعدادي از سیل تا حد توان چیزهایی میدارند از دست بدهند. مانند سیل تعدادي هرچه دارند سیل می

دهند. تر است، جام بال بیشترش میهایی از مصائب و محن و بالیاست هر که ز درگاه مقربمطالب نوشته شده گوشه

  و شاکر و قانع بود و با دستی پر از عالم رفت. خوشا به حالش جواهر همیشه جواهر است. جواهر لبخند بر لب داشت
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  دور از خانه یزندگ   

 

سکته کرد در  یبه خاطر اضطراب و ناراحت 3یلیعبداهللا اسماع يآقا کهیزمان 1358 زییپا

ذکور او پدر و مادر و فرزندان کوچک  را سر و سامان دادند و در  يتهران اوالدها

که اوالدها و همسرش دوباره  به جاسب رفتند، سر خانه و  1359سال  نیفرورد

 دیشو یاز ضرب و شتم کشته م ریبه آنها گفتند غ وبلند شد  یینایچه واحس شان،یزندگ

و آنها مجبور به فرار شدند و شبانه در برف و سرما در جاده به طرف نراق راه افتادند و 

ملک و  نیا دهدیکه نشان م گذارندیادر عبداهللا وا مبه نوراهللا بر هیمنزل شان را با اثاث

آب و ملک مستحق تر و روا تر و بهتر  نیهم شده بود به ا مسلماناز برادرش که  یصاحب نبوده است و چه کس یخانه ب

 یز آن باقا ییدادند و خانه او خراب شد و بنا یلیاموال را از نوراهللا گرفتند و به دامادش محمد اسماع نیبود. اما آنها ا

خود  نیوالد ادیال اقل به  ابستانهانمانده است. اگر منصف باشند بگذارند وارث او آن خانه را صاف کند و از نو بسازند و در ت

 .ندیپاك جاسب استنشاق نما يبه آن جا روند و چراغ آن خانه روشن بماند و آباد شود و از هوا

                                                           
. شودیثه شده و فوت مدر سر گدار نراق دچار حاد یاهللا قربان بیبه نام حب یمحمد قربان خیبر اثر صاعقه پسر ش یزمان  3

که  یاهللا هنگام بیکه حب نندیبیو م شوندیمحل حادثه م یو اقوام و بستگان راه یاز اهال یجمع رسدیده م یخبر به اهال
 .نندیبیه مافتاد نیزم يرو گریطرف د کیطرف و االغش را  کیاهللا را  بیاتفاق افتاده. حب نیسوار االغش بود ا

و اجازه  دیایب جانیلاز طرف دولت از د یدست به جسد نزنند تا دکتر قانون رندیگیم میغروب بوده که باالخره تصم هنگام
که سر جسد  شوندیحاضر نم کانیکس از اقوام و نزد چیبرگردند. ه هیدو نفر سر جسد بمانند و بق یکی دیدفن بدهد و با
است و احتمال  کیتار و یسرد و برف اریضمنا هوا  بس میکار را ندار نیا أتو جر میترسیم یلیما خ ندیگویبمانند و همه م

 .وجود دارد یوحش واناتیحمله ح

که شب  ستین کس حاضر چیکه ه ندیبیم یوقت کرده،یاز آن نقطه عبور م یلیآن وقت بر حسب تصادف عبداهللا اسماع در
بماند  تواندیم خواست بماند زین يگریو هر کس د مانمیجا م نیمن خودم ا دیگویو م شودیجسد بماند داوطلب م شیرا پ

که باعث  ی. عملماندیو سرد و دور افتاده سر جسد تا صبح م یو برف کیو او تنها در شب تار کندیکس قبول نم چیکه ه
دوستان حاضر به  وکدام از اقوام  چیکه ه کردندیم فیشده و همه از شجاعت او تعر یهمه اهال نیو تحس دیو تمج فیتعر

 .است نیامَرد، مَرد  نیا هی نیو صد آفر نیآفر گفتندیو همه م کندیکار را م نیا بهیغر کیو  شودیماندن نم

 

 یو جواھر خانم ناصر یلیعبدهللا اسماع یقا
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هست  نیما ا هیگال یول گذاردیرا و اهل عالم را دوست دارد و به همه احترام م هایتمام همشهر ییهست جامعه بها درست

 .میهم وطنان ارزش ندار يها برا یها و کاش یها و قم یجانیبه اندازه دل میو همخون هست میهست لیکه ما که همه فام

شاهد و  خدا تو يست. احرام هست نفس آنها سم ا انییبها يجاسب برا يهنوز هم معتقد هستند آب و هوا يا عده

اضالب نگاه آب ف ينشست و به جو یکه دو دهه عبدهللا که فلج شده بود و مفلوك بود کنار کوچه در تهران م یآگاه

واهر خانم جندارد.  یبیع گفتیو م دیکشیم یآه وسرچشمه و سر لوله نشسته ام  يجو يجلو گفتیم یو به شوخ کردیم

و  د؟ید میهما دوباره جاسب را خوا ایآ گفتیو م کردندیو جاسب و جاسب م کردیم يهمسرش عاشقانه از او نگهدار

 گرید گفتیعبداهللا م وآوردم  اریزار و خ اریرفته بودم خ گفتیآورد و به عبداهللا م یو م دیخریم اریاز سر کوچه خ رفتیم

 . ندازیجاسب ن ادیمن را  نقدریو ا نیزن بنش ست،ین يزار اریجاسب خ رد

 یکنیپر از لجن و عبداهللا به او گفت چه م يو افتاد درون جو کردیمعتاد گذر م کیخانه شان در تهران  يروز از جلو کی

فروخت آمد و  یچرخ گردو م يرو ي. مردیکن فیکه ال اقل ک ندازیبرو جاسب االن بهار است و خودت را در رودخانه ازنا ب

چشمش حلقه زد و گفت من خودم  يشد، اشک تو یخواهم و عصبان یمبه او گفت ن د،عبداهللایگفت از من گردو بخر

خواهم  یخدا گردو نم يبخر ا دیگویپوك آورده و م ي. چهار تا گردويدرخت گردو بودم با چه مغز نیصاحب چند

 ههمه او را به خاطر بذل یارخانیاسفند هیوفا؛ همسا یب يهایبر خالف همشهر  هینفر جمع شده بودند از همسا نیچند

افتادند و دلشان به حال او  هیکرد. چند نفر به گر فیتعر یبتیو او با چه مص يدوست داشتند گفتند چرا ناراحت شد ییگو

حق  زیخواننده عز يخواهم من خودم گله دار بودم. ا یماست را نم نیمن ا دیگو یم خردیسوخت. خانمش ماست م

حالل  ي. فکر لقمه ادیبه فکر محبت، صفا و وفا باش دیتوان یتا م و دییبه خود آ ستینادرست ن يشاهد و گواه است کلمه ا

او  يو خلق خدا را به خاطر خدا دیکن شهیرحم و مروت پ د،یرا آواره نکن یکس د،یرا نشکن یدل دیعموم باش ریخ يو دعا

 .ماند یهست که م يو بد یماند و فقط خوب یم ایبه دن ایمال دن دیدوست داشته باش

 زر نگار يبه کز او ماند سرا                                  یگر بماند ز آدم کوین نام

به جاسب داشت و فقط دختر  يسال بود همسرش را از دست داده بود و چه عالقه ا نیکه چند یعیرف یاما سلطان عل و

 هیبافته را رها کردند و اثاث مهین یلهمه بال نازل شد قا نیا یبافت. وقت یم یو قال کردیم یکوچک او در جاسب با او زندگ

کننده ظلم بود با کمک  تیو هدا یمرب نیکه بهتر یعیاهللا رف لیرا گذاشتند و رفتند که جان سالم به در برند. حاج دخ
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و  خیبابت خانه و ملک ها به او دادند و او تا آخر عمر صحبتش صحبت جاسب بود و تار یدر تهران مبلغ اندک لیفام

 : گفتیم شهیکه چه شده است را هم یعیوقا

 .است شیکه به هر کس برسد از خو یهر شکست                یشیتر از سنگ ندارد خو کینزد شهیش

به  کیو خون دل  هر  یدوستانم شرمنده هستم. جام م گرید شیکرده که پ يکه برادر زاده ام و هم خونم کار گفتیم او

 .باشد نیقسمت اوضاع چن رهیدادند......در دا یکس

سخت  لیخ گفتیانداخت و خدا رحمتش کند م یامتحان ما را به سخت يبود از طرف خداوند که برا یهم حکمت نیا و

و فقط نقش او را  یو مثل زن سه طالقه کن یاست و آنجا را رها کن يکه زادگاه اجداد یتیبود زمان فراق و حکم طالق وال

 .یبه آن  نداشته باش یو دسترس یخود مجسم کن شیپ

که در قلبم بود  یرا دادم و  اون زمیگفت همه چ یزد و م یخواند و بشکن م یجمال مبارك را م يتا مناجات و مثنو چند

 .وارم قبول واقع گردد دیو طلعات مقدسه است ام زدانیو عشق به  مانیخودم نگه داشتم و آن ا يرا برا

 :کرد یزمزمه م نیوارده بر او و هم وطنان چن يایاز فراق جاسب و مصائب و بال یعیرف یعل سلطان

 یکجا رفته آقا احمد حمام                      یگرام ادتی زیت لیب ییکجا

 یکه زحمت از براش نداشت تمام                     یاز نوجوان قیبود با ما رف گه

 سراغش ردیگ یکس دانمیکوه بود و دشت و هم االغش           نم عشقش

 نورش چه ها شد                  هر آنچه داشته ام همه فنا شد يبغداد چراغ

 جور و جفا شد یصفا شد         که بر هر مومن یکه جاسب هم ب ندیگو همه

 یو باغ یدشتتصاحب کرده هر                 یاغیعده گشته اند پولدار و  کی

 نمیرا اصال نب کی چیداغ ه                           مینیبا نازن يهمشهر اال

 دیبر ما را نبست دیدر ام                 دیما را شکست شهیچون ش قلب
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 قرارمیب یهمگ يدر اصفهان چشم انتظارم                  ز دور هنوز

 هم من بر کنارم شیندارم                       ز قوم و خو يطاقت دور نکهیا با

 قلب من ماتم گرفته شهیوجودم غم گرفته                       هم يپا سرا

 باور که با ما چها شد                حواله همه بر آن خدا شد چیه ندارم

 میقرار یب یز عشق جاسب و جاسب                 میداند که ما چشم انتظار خدا

 دیآزاد باش یز درد و هر غم                     دیدلشاد باش کنمیم ییدعا

 مستجاب است                 دلِ ما از فراق مثلِ کباب است دیما بدان يدعا

 جواب است يجا يظالم مثل حباب است                 عالم بعد يآرزو

 .ها در کروگان جاسب يباقر فهیاز طا یعیرف یلطانعلاز دلِ شکسته و قلب پاك س يبود گوشه ا نیا

 

 خوشفکران هیّو خانم به یهاشم ییحی دیس  

از مادري متولّد شد که  1286ها به دنیا آمد. در سال سید یحیی در محلّه پائین کروگان جاسب در کوچه سید حبیبی

مرصّع نام داشت و خواهر دانشمند بزرگواري چون سید ابوالقاسم فردوسی بود. پدرش سید 

عباس هاشمی فرزند سید حبیب بود. ایشان در آغوش مادري تربیت شد که به واسطه 

رحم، باشعور و برادرش به امر جمال مبارك ایمان آورده بود. مرصّع خانم بسیار خانمی دل

هایش بوده است. در زمان قدیم و خداپرست بوده است. آرزویش سعادت و خوشبختی بچه

دوران طفولیّت سید یحیی وضع مالی و درآمدها خیلی ضعیف بوده است ولی شانسی که ایشان داشت دائی خوب و 

وستانش مثل ارباب آقا احمد مند بود، سواد فارسی و عربی را به خواهرزاده خود و دباسوادي داشت که از علم بسیاري بهره

اي بود که خود و به همّت و ها که علم را از آقاي فردوسی آموختند. او طلبهمحبوبی آموخت و حتّی چند نفر از وارانی
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فرستد و ها به درس اخالق خدمت دکتر محمودي وادقانی میراهنمائی آقا غالمرضا ایمان آورده بود. مادرش او را جمعه

کرد که وضع مالی پدرم شد. خود این بزرگوار تعریف میپدر خود در دشت و صحرا به کشاورزي مشغول می روزها را هم با

ضعیف بود اما برعکس همسایه ما ارباب حسینی پدر آقاي احمد محبوبی و آقاي محمد محبوبی و گوهر خانم از نظر 

 امالك و وضع مالی خوبی برخوردار بودند.

کرد، بنده از درس ائین در قلعه جلو نور آفتاب نشسته بودند و هرکس داستانی تعریف میروز جمعه که اهالی محلّه پ

بیند. هاي درس اخالق او را میآمدم، آقاي احمد محبوبی که با او هم سن و سال بوده است، گوشه دفتر و نوشتهاخالق می

گوید به من بده تا ببینم. سید ا قلدري میگوید دفترچه است. به او بگوید آقا احمد این چیست؟ میبه سید یحیی می

کوبد و دفترچه او را بر کند و وسط برفها جلو مردم به زمین میدهد. آقا احمد، سید یحیی را بلند مییحیی به او نمی

رود که پسر خواند. سید یحیی گریه کنان خدمت مادر و دائی میرود و همه مطالب را میدارد و به طرف منزل میمی

روند و میگویند اب مرا اذیت کرده و دفترچه درس اخالقم را گرفته است. مرصّع خانم و دائی به منزل ارباب حسین میارب

خواهم به درس گوید منهم میها را خوانده بود، میکه پسر شما چنین کرده است. آقا احمد که مطالب امري و مناجات

کند. ولی دهد و عذرخواهی میرا از او گرفته و به مادر سید یحیی می کند و دفتراخالق شما بیایم اما پدرش مخالفت می

گوید بگذار آقا احمد هم بیاید منزل آقاي دکتر محمودي ضرري نخواهی کرد. آقاي احمد محبوبی آقاي فردوسی به او می

د و بعد از مدتی ایمان گیرتر و همه مطالب را یاد میهاي احباء باهوشرود و از همه بچهجمعه بعد بدون دفترچه می

شود. این مطلب سید یحیی را براي آقاي تر میتر و وسیعکند، ایمان او کاملآورد. زمانیکه با شایسته خانم ازدواج میمی

تقی گفتم و تأیید کرد که پدرم از همان نوجوانی ایمان آورد و مشوق خوبی براي خواهرش بود که او هم ایمان آورده است 

 هاي برادرش محمود روبرو بوده است و او هرگز قبول نکرد.تولی با مخالف

شود آید و مشغول کار و تحصیل میسید یحیی هاشمی در جاسب درآمد زیادي نداشته است و در نوجوانی به طهران می

ب ایقان و دانست و آثار قرآنی را حفظ بود. کتاو چون از نظر ایمان و اخالقیات دینی چیزي کم نداشت، عربی را خوب می

دانست و براي کسانیکه شنونده خوبی بودند همیشه تعریف میکرد. مرتب براي پدر مفاوضات و کتاب اقدس را به خوبی می

و مادر پول میفرستاد. مادرش به او میگوید الهی از سر زانو تو پسر باوفایم موي سفید درآید و بنده زانوي او را دیدم که 

اي به وسیله آقا گفت احترام والدین یکی از احکام محکم دین الهی است. مادرش نامها میموي سفید درآورده بود و به م

خواهد به طهران بیاید براي دیدن دائی ولی لباس و پول ندارد و او فوري به وسیله احمد محبوبی نوشته بود که پدرت می



 

Page | 29 

 فرستد.امراهللا رزاقی برایش لباس نو و پول می

شناسد، سرهنگ خادم آزاد او را به عنوان شود و جامعه بهائی او را میی و صداقت معروف میوقتی در طهران به درست

گذارد. سید علی برادرش به عنوان دربان کند و ایشان برادر خودش را هم در آنجا سرکار میمنشی در سیلو استخدام می

نویسد. سید یحیی به خاطر خط قشنگ و زیبایش گیرد و خارج شدن آنها را میهاي پر از گندم را تحویل میسیلو ماشین

دهند و معاون اداره محلّه و نان کشور میشود و همیشه مورد تشویق و نوشته است، او را ارتقاء میکه الفاظ را صحیح می

نموده است. در نموده و در تشکیالت امري شرکت میتأیید رؤساي مافوق خود بوده است و بعدازظهرها مطالعه امري می

کند و در انتهاي خیابان هاي دائی از طرف دیگر پولها را جمع میاوایل جوانی دعاي پدر و مادر پشت سر او و با راهنمایی

سال  60نماید و به یاد دارم کاشتند، مقدار زیادي زمین خریداري میغیاثی طهران که بیابانی بود که همه را سبزي می

ئی در آنجا داشت. همسرش بهیّه خانم یکی از چشمانش مشکل داشت ولی خانه دو طبقه زیبا 1335پیش، حدود سال 

داري و از همه چشم دل او به حدّي روشن و مؤمن و آگاه بود که از نظر اقتصادي، لباس پوشیدن، خرج کردن و خانه

 ص خدمات او بود.هایش و همسرش و بطور اختوان مثل او را پیدا نمود. بهیّه خانم عشقش بچهتر تربیت اوالد نمیمهم

نمود عزیزجان، به قربان، بیان بود که کلماتی که استفاده میکرد، و به حدّي لطیف و خوشاین زن با حکمت صحبت می

گفت. این زن و مرد نمونه زمان بودند که از جاسب جون دلم، فدات بشم بود و براي هر کار خوبی به به و آفرین می

گفت خداوند آقا امراهللا پسر ارشدم را آیند. زن دائی بنده بود که همیشه میي والدین میآیند ولی پر از دعاخالی میدست

بارید. این زن و که به من داد، اسم موالیمان را روي او گذاشتم. این بچه خیلی پر روزي بود که از درب و دیوار براي ما می

 نبودند اوالد آنها. بودند منیژه و ملیحه و نصراهللا – داهللاس –هاي امراهللا پسر به نام 3مرد مؤمن و موقن خوشبخت داراي 

 .بودند گرانبهایی دُرهاي و ناب طالي بلکه

 سال آخرین تا که بود فعال حدّي به و بود کار به مشغول زیبا هنرهاي اداره در و نمود عالیه تحصیالت امراهللا آقاي

بّت به همکاران و هایش و محنامی و تشویق در پروندهود. جز خوشب زیبا هنرهاي فرهنگ کل دبیر معاون بازنشستگی

دوستی خوب در اداره و سالم بودن و موفقیّت چیز دیگري نداشت. ایشان با خانم طاهره گلزار خانمی وارسته، باسواد، زیبا 

کردند و مورد دین زندگی میو مؤمن و باوفا، نمونه یک خانم اصیل ایرانی و بهائی اهل منطق ازدواج نمود. اول که با وال

گفتند این طاهره، طاهره زمان است. این فخر عالمیان است. این دریاي احترام یکدیگر بودند. پدر شوهر و مادرشوهر می

علم و معرفت و فضیلت است که واقعاً چنین بود. آنها بعد به خیابان بهبودي تشریف آوردند که منشاء خدمات امري و 
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 نی بودند.خدمت به عالم انسا

اشتند و هاي وفا، بابک و مژگان بودند. ایشان در ایران دکترا داوالد به نام 3آقاي امراهللا خان هاشمی و طاهره خانم داري 

نواز و خداپرست ریا و مهمانطاهره خانم هم معلّم درس اخالق و نظامت جلسات امري بود. هر دو خیلی پاك و امین و بی

ها بودند. اوایل انقالب اوّلین نفر که پاکسازي شد و حقوقش قطع شد ایشان بود. ایشان خانه هو عاشق زندگی و تربیت بچ

و زندگی و ماشین و اثاثیه را رها کرد و به پاناما رفت چون سوّمین برادرش آنجا بود. وقتی رئیس دانشگاه آنجا فردي الیق 

کند تا تدریس نماید و در کنار آن تحصیل کند. به حدّي این یبیند، او را دعوت مهاي عالی را میو باسواد فردي با معدّل

هاي استادي و ریاست دانشگاه را به او دادند. چون مرد نازنین باهوش و با ذکاوت بود که به درجه پروفسوري رسید. پست

و اجراء تعالیم حضرت این عزیزان نه اهل مشروب بودند و نه اهل سیگار و نه اهل هیچ کار خالف یا اشتباهی. هدفشان کار 

ایم خدمات این زن و شوهر به یک طرف حتی دختر ایشان عضو محفل ملّی آنجا است و هم بهاءاهللا بود بطوریکه شنیده

مورد احترام آن کشور دور است. حیف نبود چنین افرادي در مملکت خود ما خدمت به همنوع نکنند و به کشورهاي خارج 

 مرو خدا است و دنیا یک وطن است و متعلق به حق تعالی است.بروند. درست است همه جا در قل

نمود و نمود و به فقرا احسان میکرد و لباس تهیه میداد. خیاطی میاي انجام میطاهره عزیز در آن کشور خدمات ارزنده

نگاشت و نصیحت به ها را خیلی عرفانی مینوشت و جواب نامهکرد. مرتب این خانم مهرپرور نامه میخدمت به همنوع می

نوشت که حق فرموده است انسان گفت یا مینمود. فقط به خاطر دارم که میخوب زندگی کردن و ساده زیستن می

تواند از تمام اشیاء قابل استفاده و جمیلی که از نعماي الهی براي ما فراهم نموده است، استفاده نماید به شرط آنکه آن می

هاي زیاد را براي حبّ الهی ئی و فاصله ایجاد نکند. ولی باید مواظب بود که آیا این مخارجاشیاء بین او و خداوندش جدا

 کنیم.کنیم یا در راه حق انفاق میصرف می

 پایان است.حضرت عبدالبهاء فرموده است از مواهب الهی این جهان استفاده کنید ولی به قناعت قانع زیرا قناعت گنج بی

سرطان مبتال شد و حتی شیمی درمانی نمود و همسر و اوالدهاي نازنین را در پناه حق گذاشت متأسفانه ایشان به مرض 

ارزش را مورد لطف قرار داده بود و اي به بنده نوشته بود و من بیو به عالم باال شتافت. هفته قبل از صعود ایشان نامه

خط خودش نوشته بود. گفت به خاطر خدا به  چقدر تشویق به خدمت خلق و امتحان الهی نمود و این لوح را با دست

 احباء بگوئید امتحان شدید است، سعی کنید موالیمان از ما راضی باشد.

 هواالبهی
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اي سرگشته صحراي عشق چون نسائم صبحگاهی در ریاض قلوب احبّاي الهی مرور نما. دلها را به مثابه جان به یاد جانان 

اي بزن و فریاد از دل برآر. چوگان بگیر. ملیک اسماء و صفات روان بخش. نعرهزنده کن و جسمها را به نغمه حیوة ذکر 

اي ساز نما. با نغمه حق دمساز شو و آوازي در آفاق در افکن. جوشی بزن، اي آغاز کن و ترانهاسبی بتاز. گوئی بزن. نغمه

تا نفس باقی است وقت را غنیمت  اي نما.شوري بیفکن. پیرهن چاك کن و چون گل صدبرگ خندان در این گلستان جلوه

بسپر. عمرها به سر آید و جانها به لب آید. جز زیان و خسران چیزي نماند و حکمت را از دست  شمر و جان در راه جانان

 ع ع                                                              است. مده زیرا میزان

سواد مسکین است. خالصه کالم روند ولی معتقدیم روح آنها راهگشاي من بی خاك زیر در عزیزانی چنین نیست حیف

 هاي اصل و نسب دار جاسب هستند.نمونه مؤمن

هاي ترنّم و تبسّم و یک پسر به اوالد، دو دختر به نام 3دوّمین اوالد اسداهللا هاشمی همسر او اشرف کامرانی بود و داراي 

هاي سما و سینا بود. این دختر عزیز حسان اهللا طالعی بود و داراي دو اوالد به نامنام سامان بودند. تبسّم خانم همسر ا

داري و صبوري و باهوش، مهندس عمران است و تاج افتخاري براي پدر و مادر و فامیل و احباء است. از نظر اخالق و خانه

نم خانم همسر کامبیز صفائی بود. جوانان خدمت کردن به خلق خدا و تعلیم نمودن به حسن اخالق اوالدها مشهور بود. تر

هستی بود.  صدا، خادم برازنده و استاد بزرگی بود. لیسانس حسابداري داشت و داراي یک دختر زیبا به نامهمدل و هم

 تبسم و ترنم و همسران درختهاي تنومند بارور بیشه محبّت اهللا هستند.

تند. او دانشجوي عمران و طراح مغز الکترونیک بود. آقا اسداهللا و آقا سامان همسر مونا سلطانی بود و زوج خوشبختی هس

اند. نمونه انسانیّت و وقار بودند و در هر زمینه استاد و فعّال هستند. ماهر و بی ریا و خانم واقعاً اوالد خوبی تربیت نموده

بّت اهللا تحصیالت عالیّه اي دارد و قانع و سازگار و مخلص درگاه کبریا هستند. آقاي اسداهللا هاشمی شیر ژیان بیشه مح

مثل پدر و برادران از هوشی سرشار برخوردار است و همسرش قوي شوکت عاشقانه با ایشان ازدواج نمود و در چند سال 

اول جوانی در قم و ساوه در امور بهداشت هر خدماتی بود به این اجتماع نمودند و مراتب قدردانی ایشان در اداره بسیار 

سال پیش سمت ایشان در اداره معاون مدیر کل امور  50ه است. ایشان فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارد. از زیاد بود

اي قوي مالی بهره برداري طهران بوده است. چه خدماتی ارزنده ایشان از خود نشان داد. جسّه اي ظریف دارد ولی اراده

مین است. او هم مثل همه احباء پاکسازي شد، خانه و زندگی را ترین مرد روي زدارد. دریاي علم و معرفت است و مظلوم

به خاطر مشکالت رها کرد و به آمریکا رفتند و در آنجا هم موفق بودند. چون زن و شوهر هر دو تحصیل کرده بودند صالح 
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اشرف خانم مادري  بر آن دیدند تا به وطن بازگردند و در ایران به همنوع خدمت نمایند و به والدین هر دو طرف برسند.

مؤمن و مهربان و نورانی داشت. به ایران آمدند و خانه ابتیاع نمودند و چون محروم از خدمات دولتی بودند، او اما فروتن و 

 خوش قیافه و تیپ همه. نمود مسافرکشی به شروع کرج –خاضع بود که رفت و مینی بوس فیات خرید و در خط طهران 

شد. شاد و کردند اما با پشت کاري که داشت او اصالً خسته نمیدیدند، تعجّب میرا می او خوش لحن و نورانی و تیپ

همتا بود. با همسر مهربان و در تربیت و رفاه سرحال بود و همیشه لبخند بر لب و در گفتار دنیاي صفا و در کردار نمونه بی

جاعت و شهامت و کرامت بود. بسیار خوش رفتار و اوالدها کوشا بود. با فامیل خونگرم و دریاي نجابت و استقامت و ش

خوش کردار بود که او را رئیس خط کرده بودند و ایشان خود را بیمه نمود و حاال بازنشسته شده است و به مطالعه 

در کنند. چقهاي آقا سید یحیی هاشمی افتخار مینمود. تمام فامیل به بچهپردازد و از انجام کارهاي خدماتی دریغ نمیمی

خوب است انسان، انسان خوب و با معرفت باشد. اسداهللا یعنی شیر خدا و او واقعاً شیر در بیشه محبّت اهللا است. شیر در 

 ها را حفظ کند.زندگی است و در محلّ کار به خوشنامی معروف و مشهور است. خدا او و همسر و بچه

اي طاهره خانم بود. این خانواده پدرشان اهل زواره و خانواده امّا سومین اوالد ملیحه خانم همسر آقاي سراج گلزار برادر

مؤمن و خوب بودند و یک دختر دادند و یک فرزند دیگر را گرفتند. ملیحه خانم تحصیالتش که تمام شد در 

ها هم معلّم درس اخالق اطفال بود. خانمی وپرورش آموزگار گردید و به تعلیم تعلّم اطفال پرداخت و جمعهآموزش

هاي فرزین، دوست و فامیل پرست بود. ایشان داراي سه اوالد، پسر جوانان برومند به نامرو، با تربیت، مظلوم و مهمانخنده

سپهر و پوریا بودند. در اوایل انقالب او هم پاکسازي شد و با همسر خود به پاناما تشریف بردند. در پاناما بسیار موفق با 

و نازنین است در خدمت نوع بشر هستند و از هر کار و خدمتی فروگذار نیستند و همسر خود که مردي بسیار الیق 

باشند. در خانه و باغ بزرگی که جلو خانه دارند که خیلی وسیع ها میايها و زوارهاي مؤمن و سالم و افتخار جاسبیخانواده

هستند و جاسبی مدرن هستند. چقدر این زن  کنند و خیلی خودکفااست انواع و اقوام حیوانات و پرندگان را نگهداري می

 و مرد با سلیقه و با حوصله و با وقار هستند.

اي درخشان است که از کودکی عاشق صادق بوده و است. آقا نصراهللا هاشمی با مهوش چهارمین اوالد مانند بقیه ستاره

و این لیلی و مجنون هم در پاناما یک عمر  فشندگی که اهل طالقان بود ازدواج نمود و آنها براي هم بسیار مناسب بودند

باشند. آقا نصراهللا هم مثل طوالنی را در خدمت به امراهللا سپري نمودند. اکنون در آریزونا آمریکا بازهم قائم به خدمت می

و حتّی جایزه هاي ایران شاگرد اوّل بودند برادرها تحصیالت عالیّه را در ایران به پایان رسانی و هر سه برادر در دانشگاه
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نفیسی از دست بزرگان مملکت هدیه گرفتند. ایشان دو سال به سربازي رفتند و افسر وظیفه بودند و در سربازي خدمات 

کس از معاشرت و مجالست با آنها خسته بسیاري انجام دادند و این سه برادر به حسن اخالق خدادادي معروفند و هیچ

 شود.نمی

ه ازدواج نمود، قبل از خواهر و برادرش به پاناما مهاجرت نمود و همسرش که خانمی تحصیل آقاي نصراهللا هاشمی زمانیک

کرده و عاشق بود، در نقاط مهاجرتی به تبلیغ و خدمت پرداختند و به تحصیالت ادامه دادند و ایشان پرفسور معروفی در 

دادند و هر خدمات امري و اجتماعی و به او میتر در آنجا هاي خیلی عالیآنجا گردید. استاد دانشگاه بود و حتّی پست

اي را سید یحیی هاشمی برایمان خواند که این عروس سال پیش نامه 30انسانی که بود این زوج خوشبخت انجام داند. 

شغول مهرپرور براي او نوشته بود. با خط و انشاء زیبایی نوشته بود که در اکثر روستاهاي پاناما به تبلیغ و تعلیم اطفال م

رود. روزي هاي خیلی باریک است، به صورت مداوم میروستاها که هم کوهستانی و داراي جاده تریناست و در دور افتاده

رود و پس از درس دادن وقتی بر میگردد جاده لیز بوده است و ماشین به با یک ماشین جیپ به تنهایی به روستائی می

را درختهاي جنگلی بزرگ پوشانده است. وقتی ماشین از جادّه به طرف پائین شود که تمام اطراف درّه اي پرت میدرّه

اي که تردد در آن کند. در جادهگوید یا حضرت عبدالبهاء یا بهاءاهللا و اتومبیل روي درختی بلند گیر میشود میپرت می

جیپ روي درخت تنومند کند و ماشین خیلی کم بوده است و کسی نبوده است تا کمک نماید. ماشین را خاموش می

کند. بوسیله گیرد که امکان داشته هر لحظه ماشین به پائین پرت شود. اما حق به او کمک میمیان هوا و زمین قرار می

هلی کوپتر یا جرثقیل او را سالم از آن درخت با ماشین پائین آورند. مهوش خانم نوشته بود این دست غیبی بود که مرا 

 بضاعت یک عمر عاشقانه خدمت نمایم.پناه و مردمان بیاطفال بی حفظ کرد تا بتوانم به

اند که در آن سامان اسکان بگیرند و به هدف مقدس آقاي نصراهللا هاشمی و خانمش ملجاء و پناه براي خواهر و برادر بوده

ایند. این عزیزان کند که به بندگان دیگرش خدمت نمخود برسند. خداوند همیشه بندگانی مؤمن و مخلص را مأمور می

همگی مثل پدر و مادر مؤمن و مخلص و بدون غرور و با زمان پیشرفته و مطیع و فرمانبردار موالي خود بیت العدل اعظم 

اي از دریاست تا نامی از آنها برده شود. آنها حواریون موالي شفوق و حنون خود بوده و خواهند بود. این چند کالم قطره

هستم که در وصف این مخلصان و مؤمنان منتخب حق چیزي بگویم. هرکس ظرفیتی و  هستند وگرنه من چه کسی

 کند.لیاقتی دارد و هرکس را خداوند به نوعی امتحان می

اند و به حضورشان هاي فؤاد و بهیّه دارند. عزیزان جاسبی و سنگسري که به آن سامان رفتهاین عزیزان دو اوالد به نام
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ن با وجود اینکه بازنشسته شده است و از پاناما به آمریکا آمده است اما جز خدمت هیچ هدفی اند، میگویند ایشارسیده

آموزند. واقعاً مثل درختی هستند که بسیار میوه دارد و از بار بسیار سر خم ندارد. به همه معارف و انگلیسی و علم می

ور و مهربان و با کالس و متین هستند و انسان لذّت گویند آنها خاکی و صبنازند. همه میاند و به میوه خود نمیکرده

ها با آنها باشد و با کالم دلنشین آنها مذاق خود را شیرین و معطّر نماید. مرصّع خانم و بهیه خانم و زهرا برد تا ساعتمی

 اند.خانم و سید یحیی روحتان شاد که از نسل شما چنین افراد الیقی به عمل آمده

هاي مژده و وفا شدند. منیژه خانم منیژه خانم همسر آقاي فؤاد ایزدي نیا شد. آنها داراي اوالدي به نام پنجمین اوالد آنها

از شاگردان اساتید بزرگ مثل دکتر قدیمی، جناب اشراق خاوري و دیگر استادان متبحّر بود که خوب علم و تاریخ و احکام 

برند و به آباد و اطراف دور دست به تنهایی تشریف میخانی و حقایق امر جمال مبارك را شناخت. در جوانی مرتب به

اي آرام و آموخت. لحظهکودکان و نوجوانان و جوانان درس اخالق و انسانیّت و حق شناسی و وفاداري به عهد و پیمان می

دان دلیر خدمت قرار نداشت. از عشق طلعات مقدسه سرمست بود. با اینکه موبایل، تلفن و وسیله شخصی نبود مثل شیرمر

ترین شهرها و روستاها با همسر نازنینش نمود و در جوانی عزم مهاجرت به پاناما نمودند و بعد به آفریقا و به دور افتادهمی

آموختند که سفید و سیاه و سرخ و زرد همه مخلوق رفتند و به آنها میکه دریائی از مردانگی و وقار و محبّت است، می

یک داریم و برگ یک شاخسار. عاشروا مع االدیان کلّها بالروح و الریحان. چقدر سخت بود که خود را  یک خدائیم. همه بار

ها و فرهنگ آفریقائی وفق دهند اما وقتی انسان به خدا و تأیید موالیش وصل باشد در هر کار مشروعی و خدمتی با قبیله

یار وفادار خود در قصر بهجی بودند و هر جایی که صالح بوده برند و با موفق است. بعد از آفریقا به ارض اقدس تشریف می

گیرند و از هیچ شوند و حتی براي پسر ارجمندشان در آنجا جشن عروسی میاست به مسئولیت سنگینی برگزیده می

 کنند.خدمتی دریغ نمی

ما فقط به آنها افتخار کرده و  نمودند وآنها خوب فهمیده بودند اما در خدمت عاجزیم. آنها به جاي همه فامیل خدمت می

نمودیم. البته دعاي آنها براي ما مستجاب است که ما قاصر و روسیاه هستیم و نتوانستیم نماییم و در حق آنها دعا میمی

اوالد و  5اي از شرح اوالد جناب سید یحیی هاشمی نوشتیم اما خود او انسانی بود که ها باشیم. خالصهاي مثل آنذره

هاي داماد داشت اما در طهران غریب و تنها بود و فقط عکس اوالدها زینت بخش منزل او بود. این عزیز به نامهعروس و 

خواند و براي گفت لذّت ببرید چرا که آنها موفق هستند. هر نامه را ده بار میورزید و به ما میآنها و موفقیت آنها عشق می

د. همسرش سکته کرد و چند سال مریض بود و خود ایشان مثل شیر از او داخواند و شرح میدیگران و فامیل نیز می
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داد. خانم او که به رحمت نمود و زمانیکه آقا اسداهللا در ایران بود تو هم به کمک پدر هر کاري بود، انجام مینگهداري می

ی بود که به طلعات مقدّسه گفت همسرم دسته گلخواند. میایزدي پیوست، آقاي هاشمی فقط براي او دعا و مناجات می

 پیوست و جاي چنین مادري در بهشت است.

ها به خارج و مهاجرت و صعود همسر طبقه پائین را به فامیل به صورت رایگان داده بود و خوشحال بود بعد از رفتن بچه

خدمات و جلسات اش مرکز که در منزل همدمی دارد که فامیل است. سید یحیی همیشه عضو تشکیالت امري بود و خانه

اش آقاي قوت اهللا روحانی در دفتر تسجیل محفل افتخاري بود. بعدازظهرها چندین سال با یار دیرینش و دوست صمیمی

گفت جاسبی تنبل نمود. بدون ریا بود و فقط عاشق بود که آنها او را به اینکار مشغول نموده بودند. سید یحیی میکار می

نمود که جوانان را به درس و علم و ایمان دعوت کنید و خود مفت خور نیست و نصیحت می توانی پیدا نمایی. جاسبینمی

سال سن  70برد. نزدیک به ها اثر کند. مدّتی ایشان از تنهائی رنج میبه احکام الهی عامل باشید تا حرف شما در بچه

ان بود به نام نصرت ریاضتی که او را به داشت و تنها بود. بنابراین همسري کر و الل و با ایمان که اهل کشه اردست

خواند که اشک بود و کر و الل بود اما باهوش و مهربان بود. به نحوي مناجات را می 1321همسري انتخاب نمود. او متولد 

با ها را در آنجا از چشمان انسان جاري میشد. سید یحیی خدابیامرز در کشه اطاقی و مقداري باغ و امالك خرید و تابستان

کرد که همه عاشق حسن اخالق او بودند. خانمش خیلی از گذراند و براي احباء و مسلمانان آنجا صحبت میهمسرش می

هاي فاخر و تمیز و با کراوات استفاده تراشید. سید یحیی همیشه لباسنمود. ریش او را یک عمر میاو مواظبت می

شود همه بدانند این فرد بهائی است. باید در صحبت هر دري وارد می نمود و میگفت بهائی باید تمیز و نظیف باشد. ازمی

ها از خیر و ها و بديکردن، در اعمال و رفتار و کردار و وفاي به عهد شهره آفاق باشید. مثالهاي شیرین و خوب از خوبی

 .ها میزد. او دریائی از علم و معرف را آموخته بود. روحش شادها و زیبائیشرّ و از زشتی

بینند تمام قرآن را از حفظ است و چقدر برند و میدو مرتبه منزل او تعویض گردید و یک زمان او را جهت بازپرسی می

خورد. او به یاري گوید جدّم مال مردم نمینورانی و با سواد است و میگویند حیف نیست تو که سیّدي، بهائی باشی. می

اي فرمود و او فرموده است وجدان یگانه محکمهی رعایت عدل و انصاف میرفت. در قضاوت خیلزنان و یتیمان میبیوه

دهد من را با این وضع در انتهاي شب چشم بسته بیاورید و است که احتیاج به قاضی ندارد. شما چطور وجدانتان اجازه می

ام و االن و همنوع کرده سئوال و جواب نمایید. گناه من چیست. چون در طول عمرم امین و صادق بودم و خدمت به وطن

ام و به این صورت قانع هستم. حقوقم را قطع کردند و گفتم خدا را شکر مالم به هدر رفت، هم زن کر و اللی را سامان داده
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توانم پاسخ شما را با دلیل و برهان سال می 80اي دارم و بعد از گفتم خدا را شکر. اآلن هم میگویم خدا را شکر که حافظه

گوید من ترسی از گویند او را ببرید و کاري به او نداشته باشد. او میبینند او مرد خوب و باسوادي است مینها میبدهم. آ

ام و بستگان کار خالفی انجام نداده ایم و نخواهیم داد گوید بدانید هرگز خودم و خانوادهمرگ در راه خدا ندارم. به آنها می

رسانند. بعد از آورند و به منزلش میکنم که باهم مهربان و برادر و برابر باشند. او را میو تا زنده باشم در حق همه دعا می

اي گرفت و حقوق به ملکوت اعلی صعود نمود و فرزند ارجمندش براي او جلسات آبرومندانه 1381چند سال در سال 

  کنند. همسر او را درست نمود. خوشابحال والدینی که اوالد خوبی تربیت می

 

 آقاي احمد محمدي فرزند حبیب محمدعلی  

نماید. دو پسر به نام حبیب محمد با آغابیگم فرزند عمه صاحب، دختر مشهدي حسنعلی و میر ابوطالب پدر او ازدواج می

کند. عزت خانم همسر آقاي محمود ها عطا میعزت خدا به آناحمد و نعمت و دختري به نام 

کنند و خیلی مؤمن و شود و فعالً در استرالیا زندگی میباشد، میحیاتی که اهل یزد می

کند و در دخانیات مخلص هستند. آقاي احمد محمدي در جوانی در دخانیات طهران کار می

هاي باطل شده را پول زمان آن در چون زاندسومی باید را  زائد اجناس  مسئول کوره بود و

بریم و تقسیم اي به او میگویند آنها را نسوزان، ما آنها را بیرون میسوزاندند. عدّهباید می

گوید اند. آقاي احمدي میخریدهشویم چون پول باطله را به مبلغی باال میکنیم. پولدار میمی

کنند که تو را در همین کوره سوزانم. آنها او را تهدید میدهم و آنها را میام میام را انجکنم و وظیفهمن هرگز خیانت نمی

گذارد پولها را ببرند. وقتی خبر آن ایستد و نمیایم. او با کمال شهامت میسوزانیم و بعد میگوییم یک بهائی را سوزاندهمی

ربرده است. بعد از مدّتی در شرکت واحد مشغول کنند. خوشحال بود که جان سالم به دشود، احمد را اخراج میپخش می

 نماید.شود و با خانم شهربانو شریفی فرزند زبیده خانم و شکراهللا شریفی ازدواج میکار می

کرد. این زن و مرد مؤمن همصدا و همفکر او هیکلی ریز نقش ولی خوش تیپ و خوش بیان بود و خیلی آرام صحبت می

شوند. هدف این زوج مقدّس بوده است که اوالدهائی مانند گل، متحد، باسواد، مؤمن و پسر و دو دختر می 4اوالد،  6داراي 

 یاحمد محمد رزایم 
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اي درخشان در شب تاریک هستند. اولین پسر او احسان اهللا اند که در هر گوشه مانند ستارهفعال به اجتماع تحویل داده

دار و اش مدرك او را ندادند اما خیلی باسواد و فعال و تجربهشود به خاطر عقیدهکه پزشک است و پزشکی او که تمام می

خورند. دومین پسر او ایرج در تمام ایام جوانی در عربستان صعودي در مهاجرت لسان شیوائی دارد که همه به او غبطه می

 بود و وقتی اخراج شدند به آمریکا رفته است.

خواند و چهارمین فرزند رامین عزیز که اب جمالی مناجات میسوّمین پسر سیاوش محمدي است که در جلسه یادبود جن

مجرّد است و همسري انتخاب نکرد و میگفت چه خدمتی بهتر از خدمت پدر و مادر است. پدر و مادر هر دو از این عالم 

شرکت  رفتند و جلسات تذکّري آبرومندانه در حدّ شأن این والدین گرامی گرفتند و تمام همسایگان و دوستان آنها

گفتند انسان ریختند و میکردند و اشک میهاي این خانواده تعریف میاند. هر یک از همسایگان از خاطرات و محبتکرده

 در این حدّ خوب ما ندیده بودیم.

 ها رااي از میوهمتر داشت و داراي انواع درخت میوه بود. هرگز ذرّه 1000آقاي احمد محمدي باغی در طاووسیه به متراژ 

داد و در باغ او به روي همه باز بود. در منزل ایشان همیشه جاي دوستان و فروخت و فقط به همسایگان و دوستان مینمی

خویشان بوده است و مرکز دعا و مناجات بود چون شهربانو همسرش میگفت اگر از صدق دل دعا و مناجات بخوانی 

مادر هستند. دختران او اقدس خانم همسر آقاي نوین که در خیابان شود و اوالدها دقیقاً الگوي خالص پدر و مستجاب می

سازي داشت و هرچه داشتند از آنها گرفتند و االن در استرالیا ساکن هستند. دختر دیگرش جمهوري (شاه سابق) عینک

حد او را به باشد. الزم به ذکر است بعد از سی سال سابقه کار در شرکت واپریوش خانم همسر آقاي سیامک داودي می

اش اخراج نمودند و عشقش این بود که از نوادگان مشهدي حسنعلی و فامیل مالجعفر جاسبی است. همیشه خاطر عقیده

ها عزّت و احترام خاصی داشت. خوب تربیت شده بود و خوب اش در جمعبا اعمال خوبش و شیک پوشی و اخالق حسنه

 اوالد تربیت نمودند.

انگیز امینی ازدواج نمود و یک پسر به نام اي مرفّه به نام روحبا خانمی اهل یزدل کاشان از خانواده احسان اهللا پسر ارشد او

شاهین و یک دختر به نام شهرزاد دارد. خانم ایشان مدّتی در سجن بسر برد و بعد آزاد شد و صداي بسیار زیبائی و لحن 

خواند. روند و بسیار دلنشین مناجات میبه عالم دیگر میملکوتی و دلنشینی دارد. هنگام مناجات خواندن شنوندگان 

سیاوش همسرش رؤیا که قبل از انقالب ایمان آورده بود و داراي یک پسر قدبلند و باهوش به نام فرید شدند. اوالدهاي او 

سبی بودن خود اند ولی به جادر ایران و در خارج افتخار جاسب و جاسبی هستند با اینکه این اوالدها جاسب را ندیده
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اند که باید آدم خوبی بود و به همنوع خدمت نمود و دنبال سیگار و مشروب و ها خوب آموختهکنند. جاسبیافتخار می

کارهاي زشت نباید رفت. پناه یتیمان و کمک کار محتاجان باشند و هر مقدار نعمت خدا داده است تنها براي خود 

مه خلق را دوست بدارند و به همنوع خدمت صادقانه نمایند. هر کسی به آنها نخواهند. خودبین و خودپسند نباشند و ه

نمایند آن کمک و خدمت را فراموش نمایند چون بدي نمود او را ببخشند و از ذهن دور کنند و هر خدمتی به نوع بشر می

  رود.اگر گفته شود اجر آن از دست می

 

 عباسعلی یزدانی و مهوش خانم ناصري  

چشم به جهان گشود و با مهوش ناشري در سال  1319عباسعلی یزدانی فرزند مشهدي اسماعیل و خانم سلطان در تاریخ 

 1392فرزند به نام پیمان و پیام و پریوش گردید و در سال  3ازدواج نمود و صاحب  1341

 دچار مریضی گردید و چشم از عالم و عالمیان بربست و به حق پیوست.

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

داشت. در آن زمان دکتري نبوده است، ایشان دست راست و پاي راستش سست شده بود و 

دانستند که سکته کرده است. این پدر مهربان خیلی باغیرت و قوي بود یگفتند دست او لمس شده است و نممردم می

برده و آرد تهیه کیلوئی گندم را روي االغ میگذاشته است و به آسیاب زیرزمینی می 60هاي چون با یک دست سالم ظرف

فی در منازل شغلی آبرومندانه ها به یاد دارند که در زمان قدیم کرباسی باشده را به صاحبان آنها میداده است. همه قدیمی

کردند و شلوار براي مردان فروختند یا رنگ مشکی میها را میداد. کرباسبوده است که مادر ایشان تا آخر عمر انجام می

 کردند و یا به عنوان پرده در اطاقها استفاده میشد.دوختند و یا کفن میمی

خود به نام عزیز و شیرین و خاور سلطان خواهر سوّمی که همسر تر از خواهر بزرگ 2خالصه کالم عباسعلی کودك با 

آقاي شمس اهللا یزدانی بود، زندگی میکردند. بعد از فوت پدر، مادر ایشان با مشکالت عدیده روبرو میشود و هزینه زندگی 

نازنین را خیلی سخت بوده است. آغا بیگم هاشمی که سلطان زنعموي شوهرش مسیب یزدانی بوده است، خانم سلطان 

ماند و نمیداند چه باید بکند که خانم سلطان کند و پدرش تنها میدوست داشته است. مادرش نرگس خانم فوت می

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/1131061


 

Page | 39 

گوید خدا شوهرت عمو اسماعیل و مادر من نرگس خانم رحمت کند. تو تنهائی و پدرم هم تنها است بیا و با پدرم می

کند و با سید عباس شود. او قبول میمن و عباسعلی هم برادر من می هایت خواهرازدواج کن و دل ما را شاد کن. بچه

نماید. عباسعلی مظلوم کودکی قشنگ و زیبا بود و او را می پذیرد و عباسعلی به دنبال سیدعباس به هاشمی ازدواج می

کند. این پسر پاك بت میهاي خود بیشتر مواظرود و سیدعباس هم خیلی مهربان بود او را از بچهمزرعه بید و فخرآباد می

جدّي حرفهایی میگفت. هر وقت  کرد که براي ما بعضی وقتها به شوخی و بعضی اوقات بهآالیش خودش تعریف میو بی

آبگوشت داشتیم، سید عباس گوشت لخم آبگوشت را داخل نان میگذاشت. میگفت بخور عباسعلی پسر گلم و شوخی 

کرد. تا زمانیکه و سفید و قشنگ بود، دوست داشت و به او مهربانی می میکرد. سید عباس خیلی مادرم را که تپل

سیدعباس زنده بود، هم دخترها و هم عباسعلی و هم آغابیگم که خانم سلطان مادر او بود، خیلی راحت بودند. سید عباس 

را داخل مردشور خانه که فوت کرد از ترس که او را طبق دستور امر مبارك خاك کنند، دو پسرش که مسلمان بودند او 

اي کشید و مرد و خدا او ها آزگولهگفتند سید عباس داخل آب نفسی کشی و مرد یا بقول جاسبیبردند. بچه که بودیم می

را رحمت کند. خانم سلطان پس از فوت او سهمی از وارث به او دادند و با عباسعلی و دو اوالد به محله باال منزل عمو 

 دند.اسماعیل خانه پدري آم

خانم سلطان شیر زن، ماماي ده و دکتر ده بود. نانواي ده و آرایشگر زنان بود. او شجاع بود و مشغول کار بود و عباسعلی 

هم شش کالس درس در دبستان شمس جاسب خواند. او خط زیبائی داشت و با اینکه شش کالس خوانده بود ولی بیش 

دار و امین او بود و چند خدمت عطاءاهللا خان مهاجر آمد و چند سال مغازهاز یک دیپلم سواد داشت. در نوجوانی به طهران 

خواست میتوانست معاف شود ولی خودش دوست سالی هم خدمت آقا ورقا و دو سال هم به خدمت سربازي میرود. اگر می

هی نامه پایه یک گرفت و با رود و در امیرآباد نزد عطاءاهللا خان مهاجر که مرد شریفی بود، آمد. گواداشت و به سربازي می

سال مشغول کار بود. اول اتوبوس، بعد اتوبوس دو طبقه از پارك  30راهنمایی آقا عبداهللا امجدي به شرکت واحد رفت و 

نمود. این مرد خیلی با ادب و با تربیت بود و اهالی جوادیه و اهالی محلّ عاشق اخالق او بودند. شهر به جوادیه رانندگی می

کرد و به همسر خود تا چگی خیلی عاشقانه با مهوش خانم که دختري متین و زحمتکش و نجیب بود، زندگی میچون از ب

گفت این دختر واله است. عاشقانه زندگی خوبی بدون سر و صدا داشت. حساب و کتاب او به حدّي دقیق بود آخر عمر می

نظیر بود. هرگز غیبت نمیکرد و ر و خود را داشت که بیکه خدا میداند و به حدّي حرمت پدر و مادر همسر و اقوام همس

به همسر و فرزندانش وصیّت نمود بعد از مرگ من هیچوقت غیبت نکنید، دلی را نشکنید و باهم مهربان باشید و همه را 
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ش رفته بودم، هفته قبل از فوتش که چند بار باهم به مالقات 2دوست بدارید. بنده حقیر که از چند جهت با او فامیل بودم، 

ها را یادم هاي مرا از بچگی تا حال تعریف کرد. گفت این محبّتکردم و محبّتو را مشاهده میها و اخالق اهمیشه خنده

هاي فامیل و مردم نمیرود. گفتم من که یاد ندارم. گفت من یادم هست. آدم باید چشم دیدن خوبی را داشته باشد و خوبی

گفت فت بهائی که به حرف نیست باید عمل ما خوب و صالح و دلنشین و عموم پسند باشد. میرا از یاد نبرد. همیشه میگ

 اگر عمل نداشته باشیم پس چه فرقی با مردم عوام داریم.

اي که در عباسعلی با مسلمان و بهائی با همه همدل و همراز بود. پاك بود و پاك زندگی کرد و پاك از دنیا رفت. خانه

ادره کردند و زمینهاي خود او و مادرش و ملکی که هشتاد سال مادرش نگهداري کرده بود را مصادره جاسب داشت را مص

کنیم این خانه و ملک را مادر و پدر براي ما نگذاشته گفت فداي موالي ما و در راه او است. فکر مینمودند. عباسعلی می

 است.

هاي آیدا و آرین بودند. پیام جوان برازنده، اوالد به نام 2روغی داراي امّا از اوالدها پیام، فرزند ذکور او و همسرش ناهید ف

خوش تیپ، قوي هیکل، باهوش و با درایت و کفایت بود و پس از تحصیالت دیپلم که از دانشگاه رفتن هم محروم بود به 

د و مشاور هم بود و کار و کاسبی پرداخت و از شاگردي مغازه تاجري معروف و مشهور شد که در محل کسب مورد تأیی

 سهیال با  نظیر شد. راهنماي خوبی براي برادرش پیمان بود که او همخیلی را مشغول به کار نمود و باعث وحدتی بی

 مغز و مینمود مترجمی و بود بلد را انگلیسی زبان و دارد سامی و مانی نام به باهوش اوالد دو و نمود ازدواج ذولفقاري

تار این دو جوان چون تحصیل کرده و با رف و اعمال. برخوردارند خوبی مالی وضع و زندگی از دو هر و بود تجارت متفکر

باشند. ادب و مؤمن و اجتماعی هستند و الگوي بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی هستند، افتخار فامیل و جامعه می

تیپ یزدانی در طهران در بهترین نقطه و پیمان خوشها به استرالیا عزیمت نمودند پیام با خانواده به خاطر تحصیل بچه

 کند و مشغول کار و تجارت است و سفرهائی به خارج رفته است.زندگی می

 اخالق حسن عاشق فامیل هر که بارزي نمونه مظلوم و برخورد خوش و  پریوش دیگر اوالد عباسعلی باسواد، خوش خط

اي را لحظه مادر و است سربلندي باعث که دارد خود جهت منزلی و هخان و کشید زحمت و کرد کار همیشه هم او. اوست

تنها نگذاشته است و همدم و یار وفادار مادر است. این سه خواهر و برادر مثلثی هستند که نور الهی در آن مثلث منعکس 

گوید است و خدا همه را حفظ کند. مهوش خانم هر خدماتی که میدانست انجام داد و میدهد و همیشه خدا را سپاس می

 را گرامی میدارد. و بعد از همسر، آبرومندانه یاد او
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ریختند چون او ها برایش اشک میورزید و در گلستان جاوید نوهها عشق میقابل ذکر است عباسعلی چقدر به این نوه

اي بود که آب زالل داشت. مردي به این پاکی به این امینی و درستکاري قابل نوه خود بود. عباسعلی مانند چشمه 4عاشق 

اي در خانی آباد با عطاءاهللا ندیدم یک نفر بیاید از او و همسرش شکوه و شکایت کند. خانهستایش و تقدیر است. هرگز 

اي مستقل بخرد. همیشه میگفت اگر آدم حساب و شریک بود و کسی صداي او را نشنید تا بعد از چند سال توانست خانه

ارد و هرچه میخواهد از خدا بخواهد. کتابش درست باشد اختالفی در بین نیست. آدم باید خودش را جاي دیگران بگذ

داد آورد و به رئیس خط تحویل میاي داشت و آخر شب یا روز اگر کسی چیزي در اتوبوس جا میگذاشت میکمک راننده

گفت صاحبش خواهد آمد و خواهد گرفت. در مراسم او تعداد زیادي از دوستان آقا پیام که مسلمان بودند، شرکت و می

  گفتند. خوشا به حالت عباسعلی و ما را هم شفاعت کن تا کمی مثل تو باشیم.ی او مینمودند و از خوب

 

   جناب عزت اهللا زمانی و روحی خانم اعالئی  

اي خالص و مؤمن و عاشق جمال مبارك در محلّه پایین چشم به جهان گشود و در خانواده 1299آقاي زمانی در سال 

کروگان جاسب روبروي خانه ارباب آقا احمد محبوبی بزرگ شد. همسرش روحی خانم 

در همان محله بود و با چهار سال اختالف سنی با یکدیگر ازدواج  1303متولّد سال 

الهی آغاز نمودند و در حریم عشق موالي خویش  نمودند و زندگی شیرینی را با عشق

 باشند، متولد شدند.پرواز نمودند و از آنها شش اوالد که هر یک سراجی منیر می

 به اوالد 4 داراي و است ساکن استرالیا در. شد نمونه و باوقار خانمی خوشنودیان خانم محبوبه همسر که اولین پسر مسیح

اش گیتا عبدالغفاري شد و هعم دختر همسر که اهللا حشمت اوالد دومین. شدند خشایار و هوتن هومن، نیکا، هاينام

هاي انیسا و ایلیا و آلینا شدند که در کانادا ساکن هستند. سومین اوالد فداکار و دلیر نسرین که صاحب اوالدهایی به نام

هاي سنا و سارا هستند و قائم همسر سهراب فیروزي شد که اهل بجنورد و مهاجر مراد تپّه گنبد بود. داراي دو اوالد به نام

هاي آرمان و دمت و ساکن در ایران هستند. چهارمین اوالد نصرت اهللا که همسر فرخ ناز فروغی شد و دو اوالد به نامبه خ

ایمان دارند که جوانان برومند ساکن حسن آباد طهران و فعال و غیور هستند. پنجمین اوالد ویدا که همسر پرویز 

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/1807232
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پارسا شدند. ششمین اوالد رامین که همسر شهره کوشکباغی شد و دو هاي پدیده و اسماعیلی شد و داراي دو اوالد به نام

 هاي راموند و رایان دارند که ساکن استرالیا هستند.اوالد به نام

شناس و شکراهللا آید و به قول خودش از شاگردي مغازه حلوائی پیش آقاي حقسالگی به طهران می 12آقاي زمانی از 

خوابد. دکان حلوائی در میدان اعدام طهران بوده است و او چندین کار ان محل کار میشود و در همیزدانی مشغول کار می

برد و پولش را براي مغازه ها مینمود و هم حلواها را با طبق به خانهداد. هم مغازه را که خیلی بزرگ بود تمیز میانجام می

گیرد و تمام درآمدش را براي پدر پختن حلوا را یاد می کرد. بعد تهیه وآورد چون خیلی زرنگ بود و اکثر خریدها را میمی

فرستاده است. وقتی خانه احباء حلوا می برد با صوت خوش برایشان دعا و مناجات میخوانده است. خیلی و مادر می

د و کند و خیلی زحمتکش و عاقل و با ایمان بوده است. صدها مناجات و مثنوي و دعا را حفظ کرده بومحبوبیت پیدا می

 خواند.سال دارد و خیلی راحت مناجات می 97ها را فراموش نکرده است. االن تاکنون هیچکدام خاطرات و مناجات

آید و مشغول به جعفرآباد باقراُف می کند وها را جمع میاین مرد بزرگ عاشق گاو و گوسفند و رعیتی بوده است. پول

پیمان و وفادار بود و زندگی ش روحی خانم که مثل روح بود با او همخرد و همسرشود و گاو و گوسفندي میکشاورزي می

ها قوي بودند ولی ایشان خیلی قوي و پشت کار داشته است. دهند. جاسبیخیلی آرامی که نمونه بهائی باشد، تشکیل می

 گذارند.هاي جعفرآباد هم که از احباء بودند، امالك فراوانی، چند گاو در اختیار او میارباب

کردند، با زحمت خیلی زیاد که هرکس قادر کاشتند و برداشت میدر آن زمانها تراکتور نبود و همه زمینها را با گاو می

شود. اوالدها هم پشت سر هم خداوند به او عطا نموده است نبوده است. آقاي زمانی بین مسلمان و بهائی شهره آفاق می

کنند. آقاي زمانی هیچگونه نند و هم کار میخواشوند. هم درس میت میدر آغوش مهرپرور پدر و مادر پرورش و تربی

ها نگذاشته است. خانه او مرکز صفا و مهر محبّت بوده است. بعد از چند کمبودي براي اوالدها و همسر و والدین و فامیل

آورند که باعث تشویق همه د میها او را به حسن آباسال او به حسن آباد مجاور جعفرآباد به عنوان کشاورز نمونه ارباب

شود. ایشان همیشه عضو محفل روحانی این دو والیت بوده است و خادم و خدمتگزار و سینه چاك و با کشاورزان می

کرد. روحی خانم گرفتند ناهار همه را حتی اگر یکصد نفر بودند تقبل میگذشت بود. مثالً حظیرةالقدس که جلسه می

ها یا خانمهاي محلّ میگفت همسرتان را دوست داشته باشید و بداخالقی نکنید. ود به زنهمسرش که مادري نمونه ب

ها را کتک نزنید چون همیشه انواع سبزیجات و میوه و کدو و چغندر و بادمجان داشتند و شیر و ماست و دوغ فراوان بچه

 سبت به آنها مهربان بوده و هستند.دادند و اهالی از آنها راضی بودند و نبه هرکس که در محل نداشته است می
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ها که تنگ نظر ست کرده بود، اول انقالب بعضیکاشت و به تدریج گاوداري بزرگی درچون آقاي زمانی امالك زیادي را می

بودند، امالك را از آنها گرفتند. حتی اهالی محلّ از این کار ناراحت بودند. ایشان و همسرش گفتند اصالً ناراحت نیستیم و 

ایم. شخصی داخل گاوداري ایشان رفت و سم ریختند که گاوها بمیرند و ضرري به ر بالئی را در راه حق به جان خریدهه

شرمی تا چه حد که گاو بیچاره را به خاطر عقیده ایشان بزنند. شش گاو نابود شد و آقاي زمانی خم به ابرو نیاورد. بی

در حق همه محبت و کمک کرد و با این اوالدهایش نهایت محبّت را  اند، پدراوالد که خارج رفته 4صاحبش بکشند. 

 داشته است و دارد که به فضل الهی همه موفق، مؤمن و با ادب و پاك هستند.

اند. آقاي زمانی اند و جز خدمت و محبّت به همه کار دیگري نکردهروحی خانم و آقاي زمانی حتی موري را رنجش نداده

خواند و روحی خانم هم کرد و با صداي خوش مناجات میدوستان داستانهاي شیرین تعریف میهمیشه براي جوانان و 

خواند. روحی خانم بعد از فوت ناگهانی برادرش عنایت اهللا اعالئی و خواند و بسیار دلنشین میهمیشه از حفظ مناجات می

رد و خیلی این زن مظلوم بود و چهره نورانی رفتن اوالدها به خارج و دوري آنها قدري مریض شد و اعصاب او به هم خو

برد و کسی که مهمان است حتماً شام و ناهاري رفتند و او هم لذّت میداشت. همه او را دوست داشتند و به مالقات او می

 توان دین آنها را ادا کرد.نمود. این افراد ساده و زحمتکش درجات عالی دارند که با چند کالم نوشتنی نمیمیل می

خانه بسیار عالی در حسن آباد ساختند و دختران و پسران مثل شیر نر مراقب مادر و پدر بودند. در مریضی روحی خانم 

نمود. هرگز این زن و داد و از همسرش به نحو احسن نگهداري و مواظبت میهمسر نازنین تمام کار خانه را انجام می

 جاسب بود و لهجه جاسبی را فراموش نکردند. شوهر جاسبی بودنشان را فراموش نکردند و فکرشان

درمورد گاوداري آقاي زمانی را خیلی به ادارات براي بازجوئی و سؤال و جواب بردند و این مرد نازنین با بیانی شیوا جواب 

ما را ها بوده است. به قول خودش که کسی روزي داد. برکت در زندگی او همیشه ورد زبانهمه را عاقالنه و باتدبیر می

تواند بگیرد. آقاي زمانی مجبور شد گاوهاي ماده و شیرده را بفروشد و گاوهاي گوشتی را دهد که کسی جلویش را نمیمی

نفر دوست داشته باشی و  100نگهداري کند و با همت پسرش آقا نصرت همیشه موفق بوده است. همیشه میگفت اگر 

 آورد.م غافل است از اینکه خدا روزي او را در مییک دشمن یا یک نفر حسود، دشمن ضربه میزند و آد

چند سال روحی خانم مریضی را تحمل نمود و با روح و ریحان و با ایمان خالص به عالم باال صعود نمود. اوالدها و آقاي 

داد و ات میزمانی جلسات آبرومندانه در خور شأن و منزلت او گرفتند. آقاي زمانی تنها ماند و به یاد همسر خیرات و مبرّ

گفت زن من روح بود و باوفا و باصفا بود. براي من همسر عزیز و وفادار بود و خواند و همیشه میدعا و مناجات براي او می
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گوید اآلن براي اوالدها مادري نمونه و دلسوز و براي جمال مبارك انسانی خادم و سپاسگزار و شاکر بود. آقاي زمانی می

 داخل بهشت است.

ی که فراموش کردم در اول بنویسم این بود که آقاي زمانی قبل از روحی خانم همسري داشته است که مادر مسیح داستان

مادري را کند و او هرگز بینماید و روحی خانم مسیح اهللا را بهتر از فرزندان خود تربیت و محبّت میبوده است و فوت می

لی بیشتر از همه دوست داریم چون مادرم او را خیلی دوست داشت و گوید ما او را خیحسّ نکرده است. نسرین خانم می

 گفت شما باید بیشتر یاور و پشت و پناه او باشید.می

آقاي زمانی دو سالی است که چشمان ظاهري خود را از دست داده است ولی چشم دل او روشن است و نور الهی در چهره 

کر حق و پناهش جمال مبارك است که چنین اوالدهائی او را مثل دسته او هویدا است. صورتش نورانی، زبانش گویا به ذ

کنند و آقاي زمانی خودش معتقد است خداوند سالمتی به انسان داده اي ناشکري نمیکنند و هرگز لحظهگل نگهداري می

ند. ولی خوشابحال کسی کگیرد و انسان را تا آخرالحیات امتحان میاست که وقتی پیر شد یک به یک آنها را از انسان می

 که بتواند از امتحان الهی سربلند بیرون بیاید و پیش حق شرمنده و شرمسار نباشد.

کنند چون از قدیم اي که در محلّه پایین داشتند را که با عموهایش شریک بودند به امر واگذار میآقاي زمانی پدرش خانه

نام حرمت اهللا داشت و همسر او معصومه خانم بود که خودش همه عاشق جمال مبارك بودند. آقاي زمانی برادري به 

 2اوالد داشت که اولین آنها به نام نعمت اهللا که همسرش آذر جودي شد و داراي  3ایمان آورده بود و خیلی مؤمن بود. 

معروف است و در هاي گلناز، امین کیا بودند. آقاي نعمت اهللا تاجر لوازم ماشین در چراغ برق است و خیلی اوالد به نام

رود و گاهی در ایران است. دومین اوالد او نورالدین است که خدمات امري همیشه شرکت داشته و گاهی به خارج می

 همسرش شهره خانم بود.

هاي مژده و مژگان دارد که مقیم آمریکا هستند. خواهران آقاي زمانی طاهره خانم که آقاي رحمت اهللا دو دختر به نام

هاي کمال الدین، بابک، عالءالدین و بهاء الدین و یک دختر به اوالد به نام 4حمدعلی غفاري اهل خمین بود. همسر آقاي م

نام گیتی دارد که همسر حشمت اهللا زمانی است و در کانادا ساکن است و بقیه اوالدها در استرالیا و ایران قائم به خدمت و 

اند. خواهر دیگر آقاي زمانی شرافت خانم اند و هیچکدام لغزشی نداشتهفعال هستند و همه از شجره طیّبه خود ارث برده

ها در دنیا کند. تمام جاسبیباشد که او خانمی مؤمن و موقن بود و در ایران زندگی میهمسر مرحوم غیب اهللا فروغی می
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نماید و آقاي زمانی را هم سالم اند. خدا روح روحی خانم را شاد اند و همه خدمتگزار خلق و قائم به خدمتشده پراکنده

  نگه دارد.

 

  آقاي هرمز شریفی و طاهره خانم یزدانی  

جناب هرمز شریفی فرزند شکراهللا شریفی اهل نراق بود که خود ایمان آورده بود و مادرش زبیده یزدانی فرزند محمد 

 به دیده جاسب کروگان در 1305 سال در – شریفی هرمز –اسماعیل بود. فرزندشان 

 و خواندمی درس و آمد آباد خانی به مادر و پدر همراه به طفولیت در و گشود جهان

 1324 سال در. گردید مشغول کشاورزي به امینی نصراهللا جناب خدمت در هم پدرش

ند شمس اهللا یزدانی، ازدواج میکند طاهره فرز یزدانی طاهره خانم با و رودمی جاسب به

شود و خانم که دختر بسیار زرنگ و با وقار بود، در خانی آباد مشغول کشاورزي می

برد و وجه دریافتی محصوالت را به گاري میحاصل و محصول را به میدان با اسب و 

آباد داد. در آن زمان جناب وثیقی سنگسري دو عدد ده به نام حسینجناب امینی می

اي بکر خرد یکی به نام کروس پائین و دیگري به نام کروس باال که نقطهکروس می

  جرتی بوده است.اند و نقطه مهاها در آنجا مقیم بودهها و سبزواريبوده است و هداوندي

پدر ایشان شکراهللا شریفی و خانواده و هرمز و همسرش و جناب پژو که جوشقانی بود و از جاسب جدیداً به خانی آباد 

شوند و آقاي هرمز شریفی چون جوانی برازنده و باسواد و فعال بود آمده بود، در حسین آباد پائین به کشاورزي مشغول می

کنند و چون آب گزیند. این عزیزان آن خطّه را شکوفا میاالختیار خود برمیمباشر و نماینده تامرا جناب وثیقی به عنوان 

کنند و کارند و چون در جاسب سلخ یا استخر نبود با کمک ایشان درست میآنجا شور بود، هزاران درخت انار و انجیر می

 نمود.نزدیک با آنها داشت و وحدتی برپا می کشاورزان هم مطیع ایشان بودند چون اخالقی خوبی داشت و همکاري

شد بسیار منظره دیدنی بود. شود و بهار که گل انار باز میدر حسین آباد چندین هزار متر زمین آن صاحب درخت می

اور هاي مجبردند و زمینچون انار و انجیر آنجا نمونه بود، پائیز چندین کامیون و وانت هر روز انار و انجیر به طهران می

 یفیھرمز شر

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/6474351
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1517524287_orig.jpg
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هاي بکر را هندوانه و کاشتند و زمینزدند و گندم و جو و یونجه میهاي انار را با تراکتور شخم میرودخانه و کنار درخت

باشد که خربزه و کاشتند که خربزه ایوانکی معروف و مشهور ایران است. حسین آباد چند کیلومتري ایوانکی میخربزه می

 د.ها مانند قند شیرین بودنهندوانه

هاي آنجا به حالت قلعه با اطاقها و گنبدهاي بسیار جناب وثیقی و آقاي هرمز شریفی هر دو با گذشت بودند. ساختمان

کردند و آقاي شمس اهللا ناشري و همسرش وقتی ازدواج نمودند، منزل محکم و زیبا که چندین خانواده در آن زندگی می

ی تشکیل گردید. به اندازه این عزیزان به حسن اخالق و رفتار معروف و آقاي شریفی آمدند و در عید رضوان محفل روحان

 آن در و آوردند ایمان آنها از نفر 3 – 2هاي آنجا با این افراد مانند خواهر و برادر بودند حتی مشهور بودند که مسلمان

 خربزه از چوپانان همه بود، وانفرا گوسفندداري داريحشم منطقه آن در چون. بودند مشغول مناجات و دعا به همه اقلیم

د خواهر و برادر پشت و پناه هم بودند. در مانن همه و نداشت وجود توئی و من اصالً . نبودند بهرهبی انجیر و انار و هندوانه و

گرفتند و پولش رفتند مورد احترام و اکرام بودند. شیر و ماست اضافه این عزیزان را با جان و دل میایوانکی وقتی احباء می

الاقل شما گفتند کردند. اهالی ایوانکی عاشق پنیر حسین آباد بودند و میدادند. بیشتر شیرهاي اضافه را پنیر میرا می

اید و پنیر شما طبیعی و تمیز و بهداشتی است. آقاي شریفی و طاهره خانم که از پدران خود ساده سرشیر شیرها را نگرفته

پسر به  2زندگی کردن و اوالد زیاد پرورش دادن را به ارث برده بودند، پشت سر هم خداوند اوالد به آنها داد. آقاي شریفی 

ها بزرگ شدند تا ایوانکی باید هاي پروین، مهین، شهین، شهال، مهشید و مهناز دارد. بچهدختر به نام 6نام امراهللا و پرویز و 

 رفتند. در بیابان گرما و سرما و گرگ و جانور بود.مدرسه می

و از اي سه شب با ماشینی مملها ساخت و ماشین الندروور داشت. هفتهاي براي رفاه بچهآقاي شریفی در خانی آباد خانه

کردند. آقاي شریفی عاشق دادند و همه تعریف میها میو پاییز هم انار و انجیر به تمام همسایهآمد خربزه و هندوانه می

ها همه کرد و مدّتی به همین خاطر شاد بود. بچهصادقی بود و چندین بار خواب حضرت عبدالبهاء را دیده بود و تعریف می

دار بستان و تعطیالت در حسین آباد کروسی همکار پدر بودند. طاهره خانم بسیار مردمبه تحصیالت مشغول شدند و در تا

اي باالتر از اوالد صالح گفت سرمایهدار و فامیل دوست و مؤمن بود و هدفش خوب تربیت کردن اوالدها بود. میو سر زبان

من و خدمتگزارند. از جاده آسفالت تا حسین آباد و سالم نیست که واقعاً اوالدهایش مانند پدر و مادر رئوف و مهربان و مؤ

متر فاصله بود که بعضی مواقع باید اگر ماشین نداشتند، پیاده بروند. منزلشان در آن  3500پائین سه کیلومتر یعنی 

ئی آمد، این خانواده به آغوش باز با خشروسامان مرکز خدمات امري بود و هرکس از هر کجا به عنوان تشویش و تفریح می
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کردند و موقع ناهار و شام طبیعی با گوشت و مرغ طبیعی و شیر و ماست و سرشیر و کره و پنیر طبیعی نوش جان می

آمدند و به قول معروف انسان به روي گذشت که دو مرتبه میرفتند. به قدري به آنها خوش میرفتن هم دست خالی نمی

کیلومتر باهم  7لسات امري همیشه برپا بود و این دو حسین آباد که ها و جرود نه در باز. درس اخالق بچهبازجوئی می

رسید. آقاي فاصله دارند، جاسب دومی بود و نداي علم بلند بود صداي دلنشین مناجات به گوش خویش و بیگانه می

گفت بهائی نمود. میکرد و شکوه نمیشریفی اشعار و مثنوي جمال مبارك را بسیار حفظ بود. هرگز احساس خستگی نمی

گفت این خصوصیات در کینه، با گذشت. واقعاً راست مییعنی خستگی ناپذیر بهائی، یعنی مهربانی، همنوع دوستی بی

 وجود نازنین این مرد بود.

نصیب نماند. آقاي شریفی اول انقالب که شد امالك آقاي وثیقی در هر کجا که بود را مصادره کردند و حسین آباد هم بی

خواست خلع گردید و یک تکه باغی به او و یک تکه باغی به شمس اهللا دادند و بقیه را به افرادي که دلشان می از مباشري

کرد. قناط کم کم رو به دادند. حسین آباد مانند یتیم کتک خورده و دلسوزي دیگر نبود. کسی قناطش را الیروبی نمی

دند و خشکسالی هم شروع شد. دیگر اثري از آن همه خشکی نمود. درختها یکی پس از دیگري خشک و قابل آتش ش

روند ولی آقاي آیند و تابستانها و بهار میهاي حشم داران که زمستان میدرخت و حاصل و محصول نیست فقط خانه

 هایش مرتب به او سرشریفی تا آخرالحیات در آن سامان مانند شیر نر ماند و گفت اینجا پایگاه و وطن دوم من است. بچه

زدند و جمعشان همیشه جمع بودند و وحدتی برپا بود که متأسفانه به علّت نامعلومی بک روز که با موتور از ایوانکی به می

کنند و معلوم شوند و راننده و افراد داخل ماشین فرار میزنند و پرت میآمد با ماشین به موتور او میطرف حسین آباد می

شکند و در هاي او میاند. دندهمتی با او که شناخته شده در محل بوده است، داشتهنشد که چه کسی زده است و چه خصو

رود. نه روز در بیمارستان درد کشید و گفت مرا دستی دستی به این روز انداختند. معالجات فایده نداشت و در ریه فرو می

ا با احترامی خاص در جایگاه ابدیش در دهمین روز به ملکوت اعلی صعود نمود. همه فامیل اندوهگین و دلشکسته او ر

گلستان خاوران به خاك سپردند و برایش جلسات آبرومندانه گرفته شد و خیرات و مبرات و دعا و مناجات نثار روح پر 

فتوح او نمودند و اوالدها که همه ازدواج نموده بودند و هر یک در طهران و شیراز و اصفهان و خارج بودند، صالح دیدند 

را در پناه خود نگهداري نمایند تا غم فراق همسر او را بیش از این افسرده ننماید. در آن خانه همانگونه بسته است و مادر 

صاحبی به کنند و با غمی که به او داده بودند در اثر بی آبی و خشکسالی و بیگاهی اوالدها جمعه به آنجا سرکشی می

و باغ شمس اهللا دیوار خشک و گلی دارد و محصور است. یاد و خاطره آقاي بیابانی خشک تبدیل شده است. البته باغ او 
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 شود.هاي منصف باقی و پاینده است و ذکر خیر آنها میهاي دیگر در قلب آدمشریفی و خانواده

ش هایآن محلّ گرمسیر است و اکنون دیگر نه از انار و انجیر و نه از خربزه و هندوانه خبري هست. قنات آنجا و چاه

ها در این منطقه باعث برکت بودند و فداکار اند و خشک شده است. انسانهاي با خرد و منصف میگویند بهائیفروکش کرده

 و مخیّر و به فکر آبادانی و امنیّت و پیشرفت بودند.

جبار اش خانه عشق بود باالصعود نمود و خانمش سه سالی تنها حسین آباد بود چون خانه 1385آقاي شریفی در سال 

در اصفهان منزل دختر و داماد برومندش از عالم و عالمیان دل کند و به  1394ها رفت تا اینکه در تاریخ نزدیک و نزد بچه

موالي شفوق و حنونش پیوست. آقاي شریفی پدر یتیمان و بیوه زنان بود و اوالد ذکور ارشد بود. خواهرها را شوهر داد و 

اند. نام برادران و خواهرانش در شرح ائی نمود که هر یک مانند خود او با ایمان و ثابت قدمبرادران را سر و سامان و راهنم

حال پدرش هست. آقاي پژو پیرمردي بود که از جاسب به خانی آباد آمد و به حسین آباد براي مهاجرت رفت. با اینکه 

ژو که به ناراحتی اعصاب و افسردگی دچار ها نگذاشتند او ناراحت باشد. پسري داشت آقاي پتهی دست بود ولی شریفی

بود. آقاي شریفی و ماشاهللا برادرش تا آخر حیات او مانند دسته گل از او نگهداري کردند. واقعاً کار خوب را هرکسی انجام 

 دهد، بسیار خوب است.

اوالد  3ت، ازدواج نمود و اوالد پسر آقاي شریفی و طاهره خانم، پرویز با خانم سهیال عنایتی که دختر شهید اردستان اس

دارد. او از کار اخراج شد و چند سالی در طهران به کارهاي سخت و مختلفی پرداخت و بعد از فوت پدر به خارج رفت. 

پسر دارد و در طهران ساکن است و پسري بسیار مظلوم و  2فرزند بعدي آنها امراهللا شریفی همسرش سوسن اتحاد بود و 

اوالد دارد و همه موفق و نجیب  4ن دختر بزرگ آنها با مسعود کاظمی همدانی ازدواج نمود و ساکت و مؤمن است. پروی

اوالد دارد و در آمریکا ساکن هستند. شهین دختر  3هستند. مهین دختر دیگر آنها همسر علی عسگري سنگسري بود و 

اند. شهال دختر دیگر آنها همسر آقاي دمتاوالد دارد و در اصفهان قائم به خ 3دیگر همسر احمد نورانی سنگسري بود که 

نمایند. مهناز دختر دیگرشان همسر شاپور اتحاد در شیراز و مهشید اوالد دارد و در شیراز زندگی می 12مدرك بود و 

دختر آخر آنها که همسر داریوش زارع شیرازي است و در خارج کشور ساکن هستند. هشت اوالد آقاي شریفی همگی در 

ها در حدود شصت نفر هستند. روح این ها و نتیجهنمایند و با نوهفق، سالم، صالح و خدمت به عالم انسانی میپناه حق مو

 عزیزان شاد باشد.

ها و برادرانش در زمان حیات ها و برادرزادهشود. خواهران و خواهرزادهگفتنی بسیار است ولی به همین مطالب اکتفا می
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ها مشکلی نداشت. رات دلنشین از او داشتند. هرگز جناب شریفی با همسر و فامیل و بچهایشان و بعد از او هزاران خاط

الگوئی سالم از تقدیس و پاکی و ادب و انسانیت بود و در طول عمرش هدفش خدمات و محبت به خلق و رضاي الهی بود. 

م دادید و محبتی کردید، وظیفه است و گفت بخورید و بنوشید و به دیگران انفاق و بخشش نمائید و هر کار خوبی انجامی

داند پس آن را فراموش کنید و خبر شادي را به یکدیگر بدهید و خبر تلخ و ناگوار را که دیگران ناراحت خدا که می

شوند نگوئید. آقاي شریفی و خانمش دو زوج خوشبخت بودند که با کوله باري پر به عالم باقی شتافتند و به آرزوي می

  لبی خود رسیدند. روحشان متعالی و یادشان در قلبها باقی.دیرینه و ق

 

  آقاي حسینعلی یزدانی  

حسینعلی یزدانی فرزند بزرگ محمّد ابراهیم پسر مشهدي حسنعلی، از مادري مسلمان به نام هاجر چشم به جهان گشود 

و خواهرهایی به نام سکینه و سنمبر و برادري کوچک به نام سلطانعلی داشت. متأسفانه در 

یزدانی و دهد و در جاسب با پسرعموهایش مثل عبدالحسین نوجوانی مادر خود را از دست می

نماید و در جاسب آموزد و نماز و دعا و مناجات بسیار حفظ میاهللا یزدانی آداب بهائی میروح

دهد. سکینه خانم نماید و هر کاري در حد توانش بود انجام میبه پدر در کشاورزي کمک می

شود خواهر بزرگش ازدواج کرده بود. پدرش جوان بود ولی مریض احوال که مجبور می

ي به نام حلیمه دختر غالمرضا احمد را به ازدواج خود در آورد و این زن بابا کمی خشن همسر

آورد که هم دکتر هاي تیرانداز میو بداخالق بوده است. حسینعلی خواهر و برادرش سلطانعلی را به طهران خدمت خانواده

نماید ساله بود را در پناه خود حفظ می 13یا  12شود و سلطانعلی که کودکی بودند و هم گاراژ داشتند، و مشغول کار می

 اي بوده است و کارهاي خانه را انجام میداده است.گیرد و سنمبر دختر بچهو اطاقی می

کنند. برادرش سلطانعلی خیلی باهوش و زرنگ کنند و باهم خیلی مهربان زندگی میاین سه خواهر و برادر متحداً کار می

کند و تابستانها هم به جاسب میرفته است. در گیرد و خیلی عالی انجام وظیفه میرا یاد می سازي و فالودهبود و بستنی

اند یا کردهزمان قدیم سواد کم بوده است و کارخانه و شغل مناسبی در طهران نبوده است بنابراین یا باید کارگري می

 میپسر عمو ابراھ یزدانی ینعلیحس 
 یزدانی
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کند و خانواده تیراندازها اي را دنبال میخیلی سادهماند و زندگی کشاورزي. در هر صورت حسینعلی در کنار تیراندازها می

اي به صداقت و درستی این مرد اعتماد داشتند که کلید کارخانه یا کارگاه را به او داده بودند. در حدود سی به اندازه

ده و سالگی با خانمی یزدي به نام بی بی جان مطلّبی نصرآبادي که بسیار خانمی مؤمن و ساده و مهربان و ستمدی

 شوند.کنند و داراي سه اوالد مینماید و با همکاري یکدیگر خانه دو طبقه کوچکی خریداري میزحمتکش بود، ازدواج می

خوان و با تدبیر و مؤمن و فهمیده و خوش اولی پسري به نام جمال یزدانی که در زمان خود بسیار باهوش و نابغه و درس

ام مراحل زندگی یاور والدین خود بوده است. این جوان با تدبیر و برومند پول تیپ و خوش هیکل و باوقار بود و در تم

رود و درس مهندسی هواپیما را کند و با زحمت خود بعد از دیپلم با راهنمایی دوستان خود به انگلیس میجمع می

رهایش درست است و گفت پسرم همه کاخواند و به خاطر باهوش بودنش همیشه شاگرد اوّل بوده است. مادرش میمی

شود و هرگز به ایران بازنگشت. رود و مشغول کار میباشد. ایشان پس از تحصیالت به آمریکا میمی 20هایش همه نمره

اوالد گردید و در لوس آنجلس و شهرهاي دیگر آمریکا شهره آفاق چه از نظر  5همسري در آن دیار اختیار کرد و داراي 

و هست. مادرش خدابیامرز دو مرتبه به زیارت ایشان و زیارت ارض اقدس تشریف برد.  کاري و چه از نظر امري بوده

دومین اوالد آنها توران بود که با آقاي سعیدي اردستانی ازدواج نمود و داراي سه اوالد بود. اوایل انقالب به آمریکا رفتند و 

 واج کرده است.پوران سومین اوالد در آمریکا نزد برادر تحصیالت عالیه نمود و ازد

اند. آقاي حسینعلی یزدانی چون ریا مثل پدر و مادر عزیزشان به خلق خدا مهربانهمگی قائم به خدمت فعال و پاك و بی

گوید شوهرم را حسینعلی صدا کنید شناسند، خانمش میپسر عمویش حسینعلی یزدانی پسر اسداهللا را هم به این نام می

هایش را ندید و از مظلومی همتا نداشت. صدایش را . این مرد نازنین شاید سی سال بچهگفتندکه همه به او حسینعلی می

شنید به حدّي آرام بود که به قول فامیل روح و ریحان و دریاي نجابت و صفا و وفا بود. در جز موقع مناجات کسی نمی

و از امتحانات الهی براي همه مناجات  نمودرفت و براي آنها از امر صحبت میاواخر عمر هم مرتب به خانه اقوام می

خواند. آثار و الواح زیادي را حفظ کرده بود. آخرالعمر زمانی صعود نمود که در گلستان اجتماع ممنوع بود. در مراسم می

باشد یعنی پنجاهمین می 50نفر بیشتر نبود چون غدقن بود. شماره قبر او  15خاکسپاري ایشان در خاتون آباد شاید 

برد. ساده زندگی کرد و ساده د آن گلستان بوده است. چهره نورانی و خلق خوب و حسنات او را فامیل از یاد نمیمتصاع

پوشید و در نهایت آبرومندي و دینداري و خوبی از این جهان چشم پوشید و به عالم باال شتافت. هرگز در ضیافت و 

اي داشت . معتقد بود کسی که مرتب نماز و دعا و حسنه کرد و همیشه و همه وقت حاضر بود. صفاتجلسات غیبت نمی
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گوید و نه مردم آزاري کند و نه دروغ میمناجات را سر وقت خودش بخواند و با موالیش عهد و پیمان ببندد، نه غیبت می

  می نماید و خدا هم از او راضی است.

 

 ماشاءاهللا اسماعیلی پهلوان جاسب  

ماشاءاهللا اسماعیلی، فرزند عبداهللا و جواهر سلطان بودند. ایشان یازدهمین اوالد خانواده است که مادرش او را در طهران در 

کیلو وزن  6چشم به جهان گشود و  1349بیمارستان به دنیا آورد. ماشاءاهللا در سال 

سالگی به اندازه  6داشت و فرزند آخري بود. ماشاءاهللا روز بروز رشد و نمود کرد و در 

ساله قوي بنیه، شیطان ولی مظلوم بود. روزي جاسب رفتیم و این بچه شش  12جوان 

ساله سرش را در میان پاي بنده گذاشت و چند دور چرخاند. ترسیدم به زمین بخورم اما 

 ماشاءاهللا خوراکش و دادمی قرار گردنش روي را کیلوئی 60 – 50د گفت نترس. گوسفن

 بچگی از مرد یک اندازه به و بود داده او به عجیبی قدرت خداوند. بود مادر و پدر از بیش

داد. خیلی با نمک و باصفا خواند و به شیطانی ادامه میشد. در مدرسه جاسب هم درس میکرد و هرگز خسته نمیمی کار

 11 – 10اي بود. سالم و قدرتمند در بود. سرش دریاي مو فرفري، چشمان درشت، قد بلند، ابروکمان و موجود نمونه

دانست و عشقش بازي بود. شبانه همراه مادر و و نه از اوضاع می دین از نه هیچ او و کردند آواره را هاجاسبی که سالگی

آید چون وقت جوراب پوشیدن در کار نبوده است و شاید خانواده از جاده نراق در برف با یک جفت کفش بدون جوراب می

  کشتند.همین بچه طفل معصوم را هم می

شود و ها مأنوس میکند. مرتب در پارك و کوچه با بچهرم میوقتی به طهران آمد با صدمات و بالیا در راه درست و پنجه ن

ها گیرد و دهکنند. او هم تفنگ را میکنند و نشانه گیري میبازي می 4اي شماره ها با تفنگ ساچمهبیند در جائی بچهمی

ها پول آمد و از بچهمیگیرد و تفنگ کوچک خریده بود و به میدان خانی آباد گیرد. کمی پول از مادر مینشانه دقیق می

اي که همه چیز در خرید. بچهرفت. البته نصف پولها را هرچه دوست داشت میگرفت و شب خوشحال به خانه میمی

طهران برایش نو و تازه بود، بعد از یک سال به چراغ برق میرود و شاگرد آقاي رجامند میشود و شروع به کار میکند. چون 

 یلیماشاءهللا اسماع
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ورد بود همه او را دوست داشتند. پهلوانی شده بود و هیچ کس جرأت نداشت سر به سر او زرنگ و با نمک و خوش برخ

 کرد.گرفت و طرف را مغلوب میبگذارد و با بزرگترها کشتی می

او رشد کرد و پول جمع کرد و بسیار به والدین و به فامیل کمک کرد چون خیلی دست و دل باز بود. زمانیکه هیجده ساله 

عرفی کرد و به سربازي رفت و او را به کرمان فرستادند. هیچ کس و هیچ سربازي در مقابل او عرض اندام شد، خود را م

ها او را به حدّي دوست داشتند که حساب ندارد. روزي احسان اهللا یزدانی به مالقات او در نمی توانست بکند. فرمانده

دند. این دو جوان مثل اینکه ارتباط روحی تنگاتنگ باهم گفت مثل اینکه خدا را به من دارود و میپادگان کرمان می

دانستند که باید مهربان و خوب بود که دنیا وفا ندارد. ماشاءاهللا از سربازي که آمد، کار یاد گرفته بود و داشتند و هر دو می

دست پر از میوه و گوشت و اي در چراغ برق خریدند و هر شب با کاسبی را از بزرگان آموخته بود و به کمک برادران مغازه

رسید. او مدیون هیچ کس نیست چون دست به جیب و آمد و به همه خواهر و برادرها میکباب خدمت پدر و مادر می

خراج بود. هوس ازدواج کرد و با آزیتا خانم اینانلو، نوه آقاي غفاري که بسیار دختري مظلوم و محجوب و ساده بود، ازدواج 

انی بود و آزیتا خانم هم با او هم تیپ و هم هیکل بود. جشن عروسی به پا کردند و در یک اطاق شاید کرد. ماشاءاهللا پهلو

 درویش را چشمهایت مادر گفتمی مادرش به شوخی به ماشاءاهللا. کردند زندگی به شروع مادر و پدر با و آمدند متري  10

بخوریم هیچکس هم حق ندارد در زندگی ما دخالت کند. این  باهم و بخرید و بپزید باهم آزیتا با. بگیر را هایتگوش.  کن

زن و شوهر نمونه بودند و جواهر خانم که خودش هم در جوانی با مادر شوهر چند سال ساخته بود. زندگی شیرین و 

خوب شد خوردند و هرگز صدایشان را کسی نشیند. وضع ماشاءاهللا دلنشینی را با همدیگر داشتند و سر یک سفره غذا می

اي در فردیس کرج خرید و پس از چند سال که خداوند بچه به آنها نداد و بسیار معالجه کردند، به آنها گفتند به و خانه

اي نداشت و باز به ایران برگشتند. به یاد دار شوید. البته اثاث و زندگی را فروختند و رفتند ولی فایدهخارج بروید شاید بچه

گفت بگذار لذتش را ی شیک خود را به فامیل و دوستان و احباء به قیمت خیلی ارزان داد و میداریم تمام وسیله زندگ

هائی به گفت مگر ما از جاسب چه چیزي آوردیم، خدا داده مردم هم بخورند و استفاده کنند. چه مهمانیبرند. همیشه می

را میزد. مدتی سبیل گذاشته بود مثل شاه عباس و رفت حرف اول داد. اگر دنبال قهرمانی یا پهلوانی میهایش میفامیل

گفت نه میگفت من هم شاه عباس جاسب هستم. چه چیزي از شاه عباس کمتر دارم. سر به سر مادرش میگذاشت و می

شود از پستانت شیري به ما بدهی. مادرش میگفت نه نه شوخی نکن. این کلمه نه نه ورد زبان همه ما نه حاال هم می

 بوده و هست.ها جاسبی
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اش دهان خشک بیرون بیاید و ناهار و میوه و چاي و رفت غیر ممکن بود از مغازهماشاءاهللا در چراغ برق که بود هرکس می

کنی گفت بچه بودم شاید کسی ما را آدم حساب شیرینی در مغازه او بود. یک روز به او گفتم ماشاءاهللا خیلی ولخرجی می

خرید بهترین را بخرید. از کادو کنم که میشود مرد بود و خرج کرد و مهربان بود. هرچه میکرد، باید به همه ثابت نمی

آوري و اگر نیاوري اون روي داد و میگفت سر وقت میخواست به او میداد. هرکس پول قرض میها را به فامیل میبهترین

داده بود و یا کوچکترین محبّتی به او کرده بود چندین آید. قلدري باصفا و باوفا بود و اگر کسی یک چائی به او من باال می

 کرد و با فامیل همسر هم خیلی مهربان بود و کمک حال آنها بود.برابر جبران می

در سالهاي هشتاد و هشتاد و یک چون بچه نداشت، خیلی خسته شده بود. دو خانه داشت و مقداري پول که همه را از 

حت زندگی کرد و گردش و تفریح نمود ولی قدري ناراحتی اعصاب گرفت و قرص و دارو دسترنج خود بدست آورده بود. را

ت مثل بچه. روزي از غم و کرد و وزن او خیلی زیاد شده بود. واقعاً عجیب آدم قوي بود ولی قلبی نازك داشمصرف می

چ صبر و قرار داشته باش و قصّه و دست افرادي شکایت داشت و جلو چند نفر گریه کرد و گفت چه کار کنم گفتیم هی

برند. دقیقاً پنج روز قبل از مرگش شود و او را به بیمارستان میحالش بد می 1385خدا را شاکر باش. متأسفانه در سال 

دو روز پشت سر هم به منزل ما زنگ زد و گفت این شماره موبایل من است. گفت مصطفی تو و پسرت خیلی مردید. 

رفته است و وقتی ازدواج کردم، اولین نفر تو و مه لقا بودید که مرا پاگشا کردید و به اتفاق پدر و محبّت هاي شما را یادم ن

مادرم آن همه پذیرائی کردید و احسان پسرت که بی نظیر است و وقتی به کرمان به پادگان آمد مثل اینکه خدا را به من 

من و احسان را اذیت کند، انسان نیست. گفتم هیچ کس  کس نیستی گفت مصطفی هر کساند. گفتم ماشاءاهللا تو بیداده

هائی که خدا به تو داده فکر کند. آرام باش و خدا را در نظر بگیر و با او راز و نیاز کن و به نعمتتو و احسان را اذیت نمی

 کن. چه کار داري که چه کاري کرده است. دو روز بعد مریض شد و در بیمارستان سکته نمود.

ها و همه فامیل نشان داد که بندگانش چقدر ارزش دادند. باور کنید گلستان مملو از جمعیت با رك به جاسبیجمال مبا

شستند به حدّي نورانی بود مثل اینکه ده تاج گل الوان و رنگارنگ بود. این هیکل را وقتی احمد رضوانی و دوستان می

جیرانی خواند و با صوت ملیحی مناجات پشت نماز را آقاي گرفت. نماز او را آقاي زنده است و داخل صندوق جا نمی

گفتند ماشاءاهللا روحت شاد و در چنین کردند و میروحانی بلبل خوش آواز خواند. آران و دیگر احباء همه در دل گریه می

الل و شکوه هاي مسلمان و بهائی شرکت کرده بودند و بسیار با جمراسمی تمام همسایگان و آشنایان، اقوام و همشهري

بود. احسان اهللا پسرم گفت بابا خوش بحال ماشاءاهللا، چنین مراسمی هرگز ندیده بودم و این کار حق بود کسی که پاي 
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اش اش و مراسمسالگی صعود کند و اینهمه جنازه 36پیاده به خاطر عشق موالیش در سرماي زمستان به طهران آمد، در 

اش و ترین فرد پیش معبود خود از باالترین است. ماشاءاهللا با مراسمد ضعیفباعث وحدت و اتحاد گردد و همه بدانن

کیلو سعی کنید دست پر از دنیا  150کیلو باشید یا مثل من  30جلسات تذکرش به همه ثابت کرد خوب باشید و اگر 

 بروید.

کرد. از ماشاءاهللا صحبت می گذاشت تا شب عید ریش خود را نتراشید و همیشهاحسان پسرم با اینکه هیچوقت ریش نمی

گفت قیافه و هیکل ماشاءاهللا از یادم نمی رود. شب عید ریشش را گفتیم زد و او را بوسیدم گفتم پدر چه زیبا شدي. می

فروردین  21بابا ماشاءاهللا ثروتمند بود. این دنیا براي ماشاءاهللا تنگ و تاریک بود و در عالم باال جایگاه متعالی دارد. درست 

 50د که خود احسان هم دچار سکته شد و همین عزیزان عین او و همین افراد مراسم را اجرا کردند. این دو جوان با بو

دار کردند. عزیزي به بنده گفت این دنیا مثل گلستانی است که پر از انواع گل است و باغبان روز فاصله قلب همه را جریمه

این جوانان تنگ بوده است. باغبان با دست خود آنها را در جاي بزرگتري این گلستان حضرت عبدالبهاء است و جا براي 

 کند ولی بدانید روح آنها شفیع شما در دو عالم است.کاشته است و با دست خود آبیاري می

ثاثیه ها و ماشین و اامّا بعد از صعود ماشاءاهللا خانواده جمع شدند با مطّلعین و اهل فن طبق دستور امر جمال مبارك خانه

اهللا مال را اول دادند و باقیمانده را بین خواهران و برادران او و همسرش و مادرش تقسیم او را حساب کردند و حقوق

 نصیب نماندند.دریغ ماشاءاهللا خواهران و برادران بینمودند و از زحمات بی

فوت ماشاءاهللا مادرش مریض شده بود و به اند. در زمان خوشا به حال آنهائی که در زمان حیات به این جوان محبّت کرده

او نگفتند که ماشاءاهللا او را تنها گذاشته و به عالم باال شتافته است. زمانیکه فوت احسان ما را شنیده بود و هر وقت منزل 

ماعیلی و گفت قربان دل شکسته بروم. بنده حقیر خوشحالم که از زمانیکه آقاي عبداهللا اسبوسید و میرفتم، مرا میاو می

خواست جواهر اي یک بار به آنها سر بزنم و هرکس میجواهر خانم از جاسب آمدند بر خود واجب می دانستم حداقل هفته

آمدند و ها از خارج میآمدند و خانمها و حتی کسانی مثل آقاي سید رضا جمالی میخانم را ببیند چه طهرانی و همشهري

ها مقداري کردند. آخر عمر به خاطر همه صدمه و مصیبتبردم و او را زیارت میآنها را به منزل پسرش عزیزاهللا می

فراموش کار شده بود ولی از محبّت او کم نشده بود. الحق و االنصاف پسر و عروسش خوب از او نگهداري کردند و مرتب 

شود. خیلی زمان سختی بود و درست ها او را بستري کردند و سعی کردند داغ ماشاءاهللا را نفهمد و بدتر ندر بیمارستان

است جسم هر انسانی به خاك سپرده میشود و بعد از مدّتی معدوم میگردد ولی به خاطر روح پاك که در بدن انسان بوده 
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است و به سوي حق پرواز نموده است. همیشه مراسم و خیرات و مبرّات میدهند و در گلستان جاوید هرکس میرود باالي 

ماند و بس باعث افتخار است که کند. در این دنیاي فانی نام نیک میخواند و شاخه گلی نثار آنها میت میقبور آنها مناجا

پیوندند و در زمان زندگانی روند و به معبود حقیقی خود میهاي عزیز جاسبی همه با دست پر از این عالم میهمشهري

وانگذارده است و اند و خداوند هم آنها را به خود کردهجز بندگی خالص و رضاي حق و خدمت به خلق او کاري دیگر ن

همیشه رزق و روزي آنها و شرافت و پایداري به آنها عطا نموده است. ماشاءاهللا و احسان اهللا چهار سال تفاوت سن داشتند 

د است روح آنها روز به عالم باال شتافتند. امی 50ولی با وجه مشترکی که از نظر گذشت و محبّت بهم داشتند به فاصله 

خواهم به فریادم زنم و مدد میخواهم. از احسان میخوانم خدا را صدا میشفیع ما باشد. هر زمان مشکلی دارم مناجات می

  ها شاد و روح ماشاءاهللا و احسان هم قرین رحمت باد.برسد که همیشه همینطور بوده است. روح همه اموات تمام ادیان

 

 سید میرزا محمدي و گوهر خانم اسماعیلی  

در کروگان جاسب چشم به جهان گشود. پدر او سید مصطفی و مادرش سید نساء که  1288سید میرزا محمدي در سال 

هر دو طرف سید بودند و او به قول معروف از سادات 

گردد. خانمش گوهر خانم دختر طباطبائی محسوب می

فرج اهللا و سلطان خانم خواهر سید نساء بود و سید 

. سید اندمیرزا و گوهر خانم دختر خاله و پسرخاله بوده

میرزا داراي یک برادر به نام میرزا احمد و یک خواهر به 

گردد و با امر فاصله گرفته نام جواهر سلطان که در جوانی همسر استاد عباس حدادي و به قول معروف عباس سلمانی می

وانی پدر خود را از است اما بسیار زن خوبی بود. برادرش میرزا احمد بسیار مؤمن و بهائی خوبی بود اما سید میرزا در ج

کرد و از دسترنج حالل خود دهد و جوان زحمتکشی بود و غیرت و پشتکار عجیبی داشت. شب و روز کار میدست می

 نماید.اش با گوهر خانم اسماعیلی ازدواج میبا راهنمائی مادرش و خاله 1313کند و در سال خرد و پول جمع میملک می

 یمحمد یو گوھر خانم و پسرش آقا مرتض یمحمد رزایم دیس

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5960282
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1523469546_orig.jpg
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داري و وفاداري را از مادرش آموخته بود. پس از ازدواج این اسم در شأن این خانم بود چون ایمان راسخ و ثابت و خانه

دریغ شروع به قالی بافی نمود و شوهر زحمتکش او به صورت مداوم به دنبال کار بود. هر مقداري که خریدند از زحمات بی

م و یاورشان پروردگار عالمیان بود و پشتیبان آنها جمال مبارك بود. در آنها بود. چشمشان به دست کسی نبود و همد

خرند و کم کم مترمربع می 1300اي محقّر داشتند و بعد زمین وسیعی اول در ده کروگان در حدود ابتداي زندگی خانه

شد و از غرب آن خارج یاطاقهایی ردیف یکدیگر ساختند و دیوار بلندي دور خانه کشیدند. جوي آب از شرق خانه وارد م

هاي جلو خانه آنها پیدا بود. در اي سرسبز وسیع داشتند و تمام دشت و کوهانگیز بود. خانهگشت و صداي آب بسیار دلمی

این باغچه انواع درختهاي میوه کاشته شده بود. از اول بهار گل محمدي و بنفشه و گل بیدمشک و بارهنگ و رازیانه در 

شد جه و خیار و گوجه و سبزي همه چیز یافت مینمود. در بین درختان شبدر و یونرا معطر و زیبا میخانه و اطراف او 

اي گرفته یعنی از همه چیز خودکفا بودند. خانه آنها کامالً بهداشتی و تمیز بود و زمانیکه در آنجا ضیافت یا هر جلسه

 بردیم.شد، همه لذت میمی

 2کاشت. باور کردنی نبود چون کند و درخت میها را با تیش کلنگ میبیشتر زمینخرید و سید میرزا مرتب زمین می

هزار درخت بادام و گردو و آلو و صنوبر تبریزي کاشته است و او واقعاً کشاورزي نمونه بود. دو باغ یکی جنب  3هزار تا 

بسیار آباد بود که قابل شمارش نیست. در آسیاي آقاي سید رضا جمالی و دیگري سر لوله باال ده قرار داشت و این دو باغ 

گفت کاشتند کاشت. عشقش آبادانی بود و به همه میلب هر جوئی اگر نیم متر زمین بود، حتماً او درختی در آنجا می

خوردیم، کاریم خورند. از اول جوانی در زمان آقاي محمدعلی روحانی و آقاي احمد محبوبی، او عضو محفل روحانی بود تا 

 انقالب که محافل وجود نداشت و از جاسب رانده شدند. اوایل

اوالد گردید. اولی سید مرتضی بود که با مهرانگیز یزدانی فرزند عبدالحسین ازدواج نمود. دومین اوالد  6سید میرزا داراي 

. چهارمین اوالد شریفه همسر غالمعباس شیرازي بود. سومین اوالد نصراهللا بود که با منیژه عطائی جوشقانی ازدواج نمود

ماشاءاهللا همسرش طاهره رضوانی بود. پنجمین اوالد ملیحه همسر سید مصطفی محمدي فرزند میرزا احمد بود. ششمین 

 اوالد اقدس همسر حکمت آمختاریان بود.

اند و از هاي مجتبی و محمود و منیژه و محبوبه دارد که همگی در ایران هستند و ازدواج نمودهاوالد به نام 4آقا مرتضی 

وضع مالی و روحانی و ایمانی خوبی برخوردار هستند. شریفه خانم همسر غالمعباس بود که متأسفانه در جوانی صعود 

نمود که قبل از آن مؤمن بود و در ایران ساکن است. آقا نصراهللا همسر او اهل ضیاءآباد جاده ساوه است و داراي سه اوالد 
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اند و جوانانی باعث افتخار هستند. همسر آقا نصراهللا ه هستند که همه ازدواج نمودههاي شهریار، کوروش و شراربه نام

اند. شغل او سیم کشی اي انجام دادهزادگاهش آنجا است و آنها در آن منطقه سالهاي زیادي فعال بودند و خدمات ارزنده

سیار مناسبی برخوردارند. البته از صدمات و برق و کشاورزي بود و باغداري وسیعی دارد که خود او خریده است و از وضع ب

کردند و گاهی حاصل و محصول را شبانه به بهره نبودند. گاهی دیوارهاي باغ را خراب میخبران بیبلیات حسودان و بی

مادر  کردند. آقا نصراهللا از پدر ونمودند و گاهی خواب شب را بر آنها حرام میها را تصاحب میبردند. گاهی زمینیغما می

نمود با همسرش که بسیار باکالس و با فضیلت است، با مهربانی و استقامت و پشتکار را آموخته بود. همیشه سعی می

شناسند و جاسبی هرکجا باشد شجاع و دلیر است رأفت و صبوري بر مشکالت فائق آیند. در دهات و جاده ساوه آنها را می

کند و گاهی با مال و مقام و اوالد انسان د هرگز بنده مخلصش را محروم نمیبرد و خداونچون همیشه به خداوند پناه می

 اندازد.را به امتحان می

ملیحه خانم که مظلوم ترین و کم حرف ترین دختر جاسب بود با پسر عموي خود آقاي مصطفی ازدواج نمود و ثمره 

ه هدیه خداوندي به آنها است. آقا مصطفی مردي کامل، هاي امید، نادیا و ناهید شدند کدرّ گرانبها به نام 3ازدواج آنها 

خوش تیپ، فعال، تاجر، باگذشت، خادم واقعی و خانواده دوست بوده و هست. خداوند درب رحمت و برکت را به روي این 

نکردند. نظیر باز نموده بود و این زوج خوشبخت تا زمانیکه والدین آنها زنده بودند از هیچ کمکی دریغ زوج خوشبخت و بی

عشقشان والدین و خدمت به همنوع بود و همیشه یاور ضعیفان بودند و خیلی گمنام وظیفه و دین خود را به نحو احسن 

رویی و مهمان نوازي در رخسارشان نمایان بود. در هر جمعی الگو بودند و بسیار خوب اوالدها را به دادند. گشادهانجام می

مت الهی و امتحان الهی گریبان گیر شد و ملیحه خانم در زمانیکه در دستشوئی وضو آداب رحمانی پرورش دادند. اما حک

ها و مخصوصاً همسر شود و در دم جان به جان آفرین سپرد و مادر و خانواده و بچهمیگرفته است به عارضه قلبی دچار می

اي براي او ترتیب داد. آبرومندانههاي مهرپرور و غیورش را تنها گذاشت. همه به داغ او سوختند و همسر او مراسم

بازماندگان او مؤمن و موقن و راضی به رضاي الهی هستند و همسر او با اینکه جوان است و چنین همسري را از دست 

دهد و کمتر مادري داده بود هرگز ازدواج مجدّد نخواهد کرد و همیشه به یاد او خیرات و مبرّات و کارهاي خیر انجام می

گفت یا جمال مبارك یا حضرت عبدالبهاء اند. اما گوهر خانم مادر این عزیز با جگري سوخته میهائی زائیدهچنین اوالد

سوزم ولی گفت از درون میاین هدیه الهی بود که از ما پس گرفتید خوب از او مواظبت کنید. همیشه به گوهر خانم می

هاي گردد اما اقدس خانم هم چهار اوالد به ناماز من دیگر میشود و خداوند اگر به زبان بیاورم روح دخترم ناراحت می
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کنند و قائم به خدمت هستند و در کرج مانند همه فرهاد، فرشاد، مرجان و پریسا دارد که همگی در ایران زندگی می

ار اوالد ها به مظلومی و سادگی و مؤمن معروف است و یادگار خوبی براي والدین و اقوام هست. ماشاءاهللا چهاقدس

دارد.مهدي داماد محمود کالیه و در آمریکا ساکن است. شهرام ازدواج نموده است و در کرج ساکن است و بهروز و مهین 

 در طهران هستند.

آسید میرزا و گوهر خانم در اوایل انقالب که وضع تیره و تار شده بود مانند همه احباء دیدند جاي ماندن نیست یا دینشان 

نند و تسلیم شوند یا راه فرار از مشکالت شبانه و ضرب االجل خانه به آن زیبائی به قیمت خیلی ارزانی به را باید رها ک

هاي علی مرتضی محمدي به آقا تقی و محمدرضا که ها را به بچهخدابخش پسر محمود رفیعی فروخت و بیشتر زمین

اي دو طبقه با آقا مرتضی پسرش در ران آوردند و خانهها را به طهاکبر معروفند و کلّ اثاث و پولهاي مشهدي علینوه

خیابان طوس طهران خریدند. آسید میرزا در پنجاه سالگی یک چشم خود آب سیاه آورده بود و کور شده بود و چشم 

ک دید. اما با این حال به طهران آمد و آن خانه دلباز و بزرگ و درخت و سبزي کجا و آن خانه کوچدرصد می 10دیگر او 

و محقر کجا بود. ولی خوب خدا را شکر که این خانه را خریده بود. به کلّی از دو چشم نابینا شد ولی گوهر خانم این 

برد تراشید و او را هر روز به پارکی که نزدیک منزل بود، میسال تمام این مرد را غذا میداد، ریش او را می 15طالي ناب 

هاي مؤمن دنیا فراموش نماید. باید به همت و وفاداري این خانم آفرین گفت و خانمتا هوائی بخورد و غصه و غم جاسب را 

گیرد و به طرف باید از گوهر خانم رسم وفاداري و همسرداري را بیاموزند. روزي که گوهر خانم دست شوهر نابینا را می

بري؟ زن آسید میرزا این مرد را کجا میگوید بیند و به او میاهللا صادقی با وانت او را میرود. آقاي رحمتپارك می

گوید چشم ظاهر او کور است ولی چشم باطنش از بیند، او در جواب میگوید او که نمیبرم. میگوید به پارك میمی

تر است اگر ما را از جاسب بیرون نکرده بودید خانه ما پارك بود و هواي سالمی داشت و خورشید وسط آسمان روشن

کند بیا به منزل برویم چون یک عمر گوید منظوري نداشتم و گوهر خانم تعارف میو را اینجا بیاورم. او میمجبور نبودم ا

همسایه و همشهري بودیم. او تشکر نمود و خداحافظی نمود. شاید بسیاري از افراد ناآگاه سالها شاد بودند که همه را 

 خردان آنها همه شرمنده از کارهاي زشت خود هستند.متواري از خانه و کاشانه کردند ولی اآلن عاقالن و با 

به ملکوت ابهی صعود نمود و روح پاکش قرین رحمت پروردگار گشت و از  1375سید میرزا در اثر کهولت سن در سال 

اي باهم زندگی آرامی داشتند. گوهر خانم داغ دختري مهربان آن موقع همسرش و آقا مرتضی پسرش در خانه دو طبقه

ملیحه خانم را دید، دوري همسر را پذیرفت. داغ غالم عباس شیرازي داماد عزیزش را دید ولی همیشه شاکر و مانند 
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هاي رفتند، همان سماور جاسبی که زغالی بود، همان فرشساجد پروردگار بود و در هر زمان احباء به مالقات او می

در فرموده است باید راضی باشیم. خانه آنها به اتوبان گفت به آنچه حق مقجاسبی و همان محبّت جاسبی را داشت و می

اي در نمود و مجبور شدند آن را بفروشند و با آقا مرتضی پسرش و عروسش از هم جدا شوند. آقا مرتضی خانهبرخورد می

هربان اي در خیابان طوس خرید و تا آخر حیات دختر ارشد او شریفه خانم با مادر مشادمان خرید و گوهر خانم خانه

اي بسیار نورانی داشت و به زندگانی نمودند. موي سر او فرفري بود و سفید شده بود و مانند پنبه و پرپشت بود. چهره

کرد و ها تعریف میها و از خوبیتر شده بود. همیشه از گذشتهخاطر استقامت حبّ جمال مبارك و طلعات مقدسه نورانی

ش این دخترها را خوب تربیت کرده بود. خواهر آخري او عزّت خانم همسر آقاي گفت به قول مادر خدابیامرزم. مادرمی

شویم، انسان بسیار نظیر و مهربان است و اوالدهاي خوبی تربیت نموده است که وقتی با آنها روبرو میاعالئی دختري بی

 برد.لذّت می

به رحمت  92در بیمارستان بود که در سال گوهر خانم هم نود و پنج سال عمر طبیعی نمود و فقط چند روز آخر عمر 

اي به نام آقا مرتضی محمدي دارد که فیلمی کوتاه از حق پیوست. جلسات خاکسپاري و تذکر او بسیار عالی بود. نوه

هاي ایرانی در طهران هم عدّه زیادي مادربزرگ تهیه نموده بود که در جلسه تذکر نشان داد و آن فیلم را در یکی از شبکه

ه بودند. واقعاً کسی که در زنده بودن و در حیات جاودانی و زندگانی خود به مردم عشق بورزد و همیشه به یاد خدا و دید

هاي گوناگون است. با ذکر او باشد، هرگز نمرده است. خوشبختانه باغها و خانه آقا سید میرزا همه سرسبز و پر از میوه

 دارد.گوید باغ سید میرزا تا صد سال دیگر نام او را زنده نگه میمیاینکه در دست اوالدها نیست ولی هر رهگذري 

سید میرزا به دام داري عالقه خاصی داشت و تا زمانیکه آقا نصراهللا پسر او در جاسب بود یک گلّه گوسفند داشت و هرکس 

 داد.کشک و ماست و روغن و عسل میخواست آدرس منزل سید میرزا می

دد. دنیاي پیشرفته دیگر دنبال زندگی ساده و سالم نیست ولی بزرگان مربی خوبی براي نسل گرهرگز آن روزها برنمی

اید، دنبال خوبترین کارها و بهترین خدمات بروید. اگر در روستاها آینده بوده و هستند. در حال حاضر که پیشرفت کرده

بادام بود. اکنون بروز محبت کنیم، بروز باشیم و مثالً انفاق و فضل و بخشش مقداري شیر و ماست و کره و عسل یا گردو و 

اند و از کوران و کران و با زمان پیش برویم و رضاي حق را منظور کنیم. چه زیباست کسانیکه حق را خوب شناخته

فقرا  "کنند و فقط هدفشان رضاي حق است. حق فرموده است بضاعتان بدون هیچ توجهی دستگیري میمریضان و بی

اي  "فرمایند: و می "ند در نزد شما پس امانت من را درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.اامانت من
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نصیب مانند. پسر تراب اغنیاء را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هالکت افتند و از سدره دولت بی

 " بِخِصالی.الکرمُ و الجودُ مِن خصالی فهنیئاً لِمَن تزیّنَ

 اي مغروران به اموال فانیه

بدانید که غنا سدّي است محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی به مقرّ قرب وارد نشود و به مدینه 

رضا و تسلیم درنیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدي 

 داند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمین رامحرومش نگر

هایش و زادورودش ماشاءاهللا صحبت آسید میرزا بود اگر از دو چشم عاجز بود ولی قلب روشنی داشت. اوالدهایش، نوه

 به اند،داشته روا ظلم و ستم بینوا مظلومین این بر که ظالمین که رسدمی روزي. نیستند نصیببی پروردگار نعمت از  همه

 :که آیندمی خود

 نکردي بار یک که داشت بدي چه نیکی                        صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را

و اگر به خود آیند و از خود در این عالم و عالم بعد پرسند گناه این آوارگان دور از دیار خود چه بود، خواهند دید 

 خداپرستی، صداقت، راستی و مهربانی و خدمت به همنوع بوده است.

برند، زنبور پرورش میداده است و همه فیض هزار درخت کاشته است که همه از آن فیض می 3کسی که یک عمر بیش از 

که وطن خود شدند. آیا این کارها ثواب نیست؟ کسی مند میبردند. گوسفندداري و گاوداري میکرده است و همه بهرهمی

کند و ترقی و تعالی آرزوي قلبی اوست. گناه کار است کسی که آزارش به موري نرسیده است؟ باید او را دوست را آباد می

رود. چه شاه باشی و چه گدا، اما آید و به عالم بعد میداشت. انسان اگر در کاخ باشد و یا در کوخ روزي عمر او بسر می

آور است و مرگ او تدریجی است. حق ده است. وقتی آزادي از هر شخصی گرفته شود، رنجخداوند همه را آزاد خلق کر

 فرموده است:

 اي ظالمان ارض

از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نمودم از ظلم احدي نگذرم و این عهدي است که در لوح محفوظ محتوم 

 داشتم و به خاتم عز مختوم

 ان تا ابد گرامی باد.روح این عزیزان شاد و یادش

 طوبی للمتذکرین طوبی للمنصفین (خوشابحال کسی که فکر کند و انصاف داشته باشد)
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 شود برداشت کرد:از حرفهاي آسید میرزا عشق، وفاداري و ایمان را می

 هستم زنده تا منم ثناگویت                              پرستم خداوندا تو را من می

 زشتی کار من زمان هیچ نکردم                          دو چشم را تو نورش را گرفتی 

 خنده ز پر دیدم چهره هزاران                           پنجاه سال بود امانت نزد بنده

 گلشن و باغ هست جا همه مهرت ز                         خودت دانی که قلبم بوده روشن

 ندارم نادانان کار بر کار                             قرارممن بی ز عشقت اي خدا

 کسادي هیچ عمرم تو ندیدي                          ام تو دادي همیشه رزق و روزي

 گشودي من روي به رحمت درب                                انبارهایم همیشه پُر نمودي

 تمنا بار هزاران کردیم ما                               بهشت از بهر ما کردي مهیّا 

 باردمی او وجود از محبت                               زنی دادي که همتائی ندارد 

 بودش چو تعظیممع بهر از کند                          همیشه قانع است و شاد و تسلیم

 است عقیق مثل است مؤمن بسکه از                بک عمر با من رفیق است و شفیق است 

 استعانت همیشه را ما کردي                            خدادادي به ما درس استقامت 

 جدائی افتاد ما و جاسب بین                                وفائی اگر بر ما شده است بی

 رهائی راه ایمکرده پیدا که                               گوئیم این است حکم خدائی

 است گاهی تکیه یک برام من موالي                             الاقل قلبم پر از نورالهی است 

 براهیست سر مرد که دانی خدا                            سید میرزا محتاج نگاهی است 

 نترسم هرگز دشمنان حرف ز                                 بهائی بودم و تا زنده هستم

 خنده عشق با میکنم هم باز                               اگر تیري خورد بر قلب بنده

                                 روسفیدم ايبنده حق پیش                                   

 ندیدم چیزي صفا و مهر بجز                              اگر زجري ز راه حق کشیدم 
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اي به خاك سپرده شوند و جلسات آبرومندانه گرفته شود و بعد اوالدها در نهایت محبت و همبستگی به صورت آبرومندانه

و اتحاد هستند. پس از تالوت مناجات، وصیت نامه را باز نمایند و خانه و اموال و پول و هرچه هست به طور مساوي بین 

هایش بدهند و چنین هم شد. روح پاك آنها ناظر است دختر او که فوت شد سهم او را به بچهدختر و پسر تقسیم گردد و 

که وصیت آنها طبق دلخواهشان اجرا شده است. در طهران هم در محلّ زندگی معروف و مشهور بودند و عده زیادي 

ست که تا آخر عمر هوس یک روز خوردند که چرا به این مظلومان بسیار ظلم و ستم روا شده امنصف غبطه و افسوس می

 جاسب را به عالم باال بردند.

 

 آ سید رضی مسعودي و منور رضوانی  

سال عمر کرد  90ترین مرد جاسب و جزء مخلصین و مؤمنین همیشه در صحنه کروگان بود. او بیش از آسید رضی ساده

بدون اینکه قرص یا دارویی مصرف نماید. سید رضی رعیت آقایان 

فروغی نراقی بود و بعضی از سالها او را به عنوان دشتبان انتخاب 

نمود. در طول عمر، کردند و از حاصل و محصول مردم مواظبت میمی

کردند و خانمش نانوائی و هر کار خود و همسرش هم کشاورزي می

داد تا اوالدها را به سرانجام برسانند. آسید رضی اي انجام مینهآبرومندا

از همسر اولش داراي یک دختر به نام بشارت بود که خیلی باوقار و 

مؤمن و ساکت و آرام و با شخصیت بود و به پدر خود همیشه افتخار میکرد. آسید رضی مردي بسیار ساده، خوش قلب و 

رو و عاشق موالي ال شاکر و ساجد و مخلص جمال مبارك بود. او مانند بالل حبشی سبزهمهربان و سالم بود. او در همه ح

خود بود. خیلی زودباور و خیلی امین و محکم و استوار و در خانواده با آبرو بود و در بین جمعیّت جاسب محلّ زندگیش را 

 د.قرار داده بود. کارهاي او خیلی بامزه بود و مردي بسیار دوست داشتنی بو

منور  ،یآقا رضا جمال ،یمسعود یرض دیس ،یجواد ارشد دیس 
آقا شمس  ،یمحمد رزایم دیس ،یزدانی بیمس ،یرضوان

 جاسب یاز احبا یو عده ا یزدانیشمس هللا  ،ینصراللھ

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3285237
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1346281071_orig.jpg
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آن زمان االغی داشت که سقف طویله روي االغ خراب شد و االغ زخمی و بعد از چند روز مُرد. پسر ارشدش پولی در 

سال پیش براي او فرستاد تا االغی بخرد و غصّه نخورد. بنابراین او به واران رفت. االغی را با قیمت  55تومان  150حدود 

تومان را از او  150خرم. تومان یک قران بیشتر نمی 150و میگفت من از تومان میخواستند به او بفروشند ولی ا 120

گرفته بودند و چون دیدند ایشان فردي بسیار ساده است بقیّه پول را بعد از چند روز براي همسرش آورده بودند. چون 

 ها صداقت بهتر از این روزها بود.قدیم

اسب داخل ماشین نگه میدارد. وقتی به ده میرسد و از اتوبوس پیاده خرد و از طهران تا جروزي از طهران چراغ المیا می

اندازد و از شوق با آقاي روحانی شروع به افتد. چراغ را دور میشود چشمش به آقاي روحانی که بزرگ جاسب بود، میمی

ریزد خل آن را نفت میخرد و داشکند و بعد شیشه از عبدالحسین یزدانی مینماید. خالصه شیشه چراغ میاحوالپرسی می

شد و خانمش فتیله چراغ را پائین میکشد تا دود نکند و آسید کند. گاهی چراغ نورش باال و پائین میو چراغ را روشن می

گوید گویند چراغ نو مبارك. میروند، میکشیده است. فردا که مردم به دیدن او میرضی مرتب فتیله چراغ را باال می

 کشیدم بدون اینکه اسمی از چراغ بیاورد.سرشب تا صبح خانم فتیله را پائین کشید و من فتیله را باال میاي ندارد از فایده

روند. شب در مسافرخانه یکی از آن روزها با ماشاءاهللا وجدانی و حسین آقا پسرش و اسماعیل اسماعیلی به قم می

سوزد تومان خریده بود، کمی می 50کت آسید رضی که  گیرد وخوابند اما متأسفانه بخاري چوبی مسافرخانه آتش میمی

من پنیرم ماست شد.  5من کتم سوخت و  50گوید اي خدا بیچاره شدم شود. میو پنیر در اثر حرارت کمی شل می

آقا گوید چرا غصّه نخورم اگر نخورم غصّه مرا خواهد خورد. زمانی در زمستان با گویند عیب ندارد، غصه نخور. میها میبچه

بردند و خرج میکردند و پولها را شب عید به جاسب آمدند و به صورت مهاجر کارگري میمحمد پسرش به قاسم آباد می

خواستند به قم با قطار بروند. چون آقا محمد قدّش کوتاه بوده است در هنگام خرید بلیط در کردند. از قاسم آباد میمی

خرید و براي آقا محمد که اسبی دیگر همسفر بودند، براي همه بلیط کامل میقطار آقا ذبیح اهللا ناصري با چند نفر ج

گوید چرا براي پسرم شود. میفهمد و ناراحت میخرد. آقا سید رضی این موضوع را میکوچک بوده است بلیط نصفه می

ر شاخ شمشاد من گوید چرا براي پسرود و میشود. پیش رئیس قطار میآقا محمد نصف حساب کردید و عصبانی می

 بچه این که ندارد اشکالی گویدمی و شودمی آنها کابین وارد قطار رئیس. دارد سال 26 – 25نصف حساب کردید، پسرم 

تومان  6 قیمت به جیبی ساعتی. بنشیند رئیس آقاي که آوردمی صندلی یک فوراً  رضی سید. اندکرده حساب نصفه را

شکند و آقاي سلطانعلی نوروزي وسقونقانی که طبع شعر داشته این شعر را افتد و میخریده بود که در این حین می
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 سروده است، چون همسفر آنها بوده است:

 شد یار براي از هوشش جمله                            سید رضی چون وارد قطار شد

 حساب نصف کند را محمد آقا                            ناصري میخواست از بهر ثواب 

 شش و بیست اش سن است نوجوانم                       سید رضی آمد با صَدخِش و فِش 

 علی یا نگفتش اول دفعه                         سید رضی رفتش بیارد صندلی 

 بشین گفتا بچشم ندگفت او بهر                   ساعتش گم میشود در هنگان خشم 

 ندید ساعت آن شکل هیچکس                 شش تومانت همچون گنجشکی پرید 

 شد دلدار آن محو هوشش جمله                         سید رضی چون وارد دیار شد 

 دردسر برایم بود ساعت نمیخواهم گفت                         شد فراموش ساعت و راه سفر 

سال عمر نمود و به امتحان الهی دچار گردید. او و همسرش منور خانم مورد اذیّت و  90یک عمر ساده زیست، در حدود 

 گویند:کنند. میآزار بسیار قرار گرفتند. سنگ داخل منزل آنها میریزند و به آنها از هیچ توهینی کوتاهی نمی

 هاء و دین او را تو رها کنب                      سید رضی تو را جدّت بیا قدري نگاه کن 

 کن وفا ما با بیا جدت را تو                                بیا در پیش ما یک عمر صفا کن 

گوید ما همه یکی هستیم. یک عمر پدرم، خودم، برادرم بهائی بودیم و هستیم و به آقا سید رضی به همه ستمدیدگان می

اي را شروع اهللا وجدانی و منزل آقاي کشفی در مهرآباد در یک اطاق زندگی سادهفتح آید و در منزل آقايطهران می

کردند. روزي به منزل ایشان رفتیم و احوالپرسی کردیم، گفت دیدي نتوانستند بگیرند. گفتیم چه چیز را نگرفتند؟ گفت 

 ام.من مثل چوب قدوس ایستادهدینم را، ایمانم را، خیال کردند سید رضی بیدي است که از این بادها بلرزد. 

عزیزان این مطالب جوك نیست، حقیقت است. تعداد بسیاري از باسوادها و کسانیکه یک عمر مثل بلبل آثار و الواحی 

خواندند، در امتحان مردود شدند اما این مرد قدیمی مثل کوه دماوند ایستاد تا زمانیکه حق را لبیک گفت و صعود می

 نمود.

اي در منزل آقاي فتح اهللا و جدانی براي او منعقد شد و همه شرکت کردند و یاد این مرد دوست داشتنی نهجلسه آبرومندا

 هاي سید حسین، سید محمد، آقا ناصر، آقا احمد و آقا ماشاءاهللا داشت.پسر به نام 5را گرامی داشتند. آقاي سید رضی 
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اطاق باال داشت و عشق او  2اطاق پایین و  2داستان زندگی او بسیار طوالنی است. او فقط و فقط یک ساختمان داشت و 

گفت تا مردم بتوانند صداي رادیو مرا بشنوند. این مرد گذاشت و میو همدم او رادیوئی بود که در طبقه باال جلو پنجره می

باشد، عباس مجمدي فرزند حاجی غضنفر انه او که در حدود سیصد متر میقوي دل از همین خانه گذشت و االن جاي خ

گوید اینجا خانه سید رضی بوده است. همیشه گذرد، میاي ساخته است ولی هرکس از آن محل میساختمان دو طبقه

همیشه پیشقدم پسر و یک دختر دارد. همیشه شاکر و سپاسگزار پروردگار بود و در کارهاي خیر هم  5افتخار میکرد که 

توان خیلی با ایمان بود. او هرگز محتاج کسی نبود و با دسترنج دهد که با دست خالی میبود. داستان زندگی او نشان می

  خود زندگی نمود. 

 نظر از که میباشد جاسب در ساکن بازمانده تنها محمد آقا پسرش و هستند موفق بسیار او نوادگان و ها اوالد تمامی آري

 .دارد شباهت پدر به بسیار نیز ظاهري

 

و  یشمس هللا رضوان ،یآقا رضا جمال، آ سید رضی مسعودی و منور رضوانی

 اھ یروحان
  

داشتند و  یخشت و گل يو همسرش منور خانم، خانه ا يمسعود یرض دیس يآقا

را به پسرشان آقا محمد سپردند و آمدند در تهران تا اوضاع رو به راه شود و  دشیکل

نشسته  هیدر آفتاب رو يدر تهران در خانه ا یو وقت کردندیچقدر جاسب و جاسب م

شود تمام زمستان با مردم  یکجا آفتابش مثل جاسب نم چیگفته بود ه یرض دیبودند س

خانه را  نیو دل تنگ بودند  باالخره ا میکردیو صحبت از گذشته و حال م مینشست یم

خود را رها کرده بود آمد و فروخت و  نیبه خاطر زنش د یپسرش آقا ماشاهللا که در جوان

 .به آقا محمد داده بود يوراث نداد و فقط مقدار هیبه بق یپول یحت

 :ها یو روحان یآقا رضا جمال اما

 یمسعود یدرضیس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/214958220_orig.jpg
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دانست  یم کینزد انییاو خودش را به بها رایدور او بود  ز لیکه فام یداشت به احمد قربان تیآنقدر حُسن ن یجمال جناب

 یط یخاطر جناب جمال نیها  بود به هم یزدانی فهیساده و مظلوم بود و از طا اریبس یهمسرش فاطمه خانم که زن رایز

 یروحان یکه از زمان آقا غالمرضا و محمد عل يا هیرا به او سپرد. اثاث منزل هیامالك و خانه و اثاث هیکل  يامانت نامه ا

و  دیگرد اردریلیشبه م کیاو را وسوسه کرد او  طانیش یگرفت و وقت لیتحو یبود احمد قربان یپسرش و خود جناب جمال

ماند، امالك  و خانه را  اهدبر گردن خود و خانواده اش خو یبزرگ نیسخت هست و گناه و دِ يفراموش کرد که امانت دار

 .نمود ارتیز نهایکه رفت  و  با مال ا يشروع به فروختن نمود و مکه ا جیتدر به

و او هم  ایو رها کن  و ب ستیتو ن يباش، جاسب و هر آنچه در آن است برا یآمد که احمد به حق خود راض بیاز غ ییندا

مان و غافل هستند  نیزم ندیگو یکردند و م میخود تقس نیهم همه  را ب شیشتافت و اوالدها یباق اریگفت و به د کیلب

آورد،  یخداوند را م ادی یفراموش يعده ا يبرا ایگفت. حُب مال دن توانیمچه  یو نا آگاه که پدر شما چه با خود برد، ول

و به خاك سپرده  شودیراحت م ایدن نیهم وجود دارد، جسم از ا يغافلند که خداوند  بر همه کارها آگاه است و عالم بعد

با هم چکار  یقربان مدها و اح یو روحان یجمال ایدر آن دن دانمیو حاضر است. حال نم یح شهیروح هم یول شودیم

تفکر  يشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، واقعا اگر قدر  ینم سریگفته اند نا برده رنج گنج م میاز قد کنند،یم

 .منتظره است ریدار شود واقعا غ هیشبه سرما کیهوسش بوده  نیزم يپول نداشته و متر يناریکه د یشخص میکن

بزرگ را که در  یمس گیعدد  د 6و  دیتوان در آن خواب یرا  که شرعا نم یخانم و جمال یمُلک يرختخوابها شیاوالدها

مرتبه  کیکه  کردندیفکرش را هم نم يکرد واقعا عده ا راتیفرستادند و او هم همه را خ یجمال يخانه شان بود را برا

 .که خودشان درست کرده بودند گرفتار شدند یو در جهنم ودوارد بهشت شوند و داخل که شدند درب بهشت بسته ش

 :که با خانمش شرح حال خودشان را نوشته اند میرا بگو یشمس اهللا رضوان حال

ها را بکار تا ملک دیگویو به شوهر خواهر م دهدیخواهرش م لیرا تحو هیامالك و خانه واثاث شود،یکه مجبور م یوقت او

دو احمد  نیهستند، ا ییزنم بها لیکه برادر زنها و فام ردیگیاستاد احمد را م يچطور خواهد شد وسوسه سر تا پا مینیبب

نواده و وارث خا رندیگیم يو نامه ا یگانیاهللا گلپا تیروند خدمت آ یم زرگواردو ب نیا ،يو احمد محمد یاحمد قربان یعنی

بود به  یکه نزد جناب عطاهللا ثابت یو پسرش مصطف یزدانی بیبه اندازه ملک مس یاحمد قربان نیشوند و هم یم شانیزنها

 .کنندیرا کم م یها و جمال یاندازه پول ملک روحان نیهم
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چه  نیا ایهست. خدا یبود و االن ارباب احمد قربان یارباب آقا احمد محبوب يدر ده ما روز دیگو یدر جاسب م يروز

 .یکنیهست که همه را امتحان م یحکمت

انسانها  بایتصاحب کرده اند  و چه قدر راحت و ز ياوستا احمد محمد يرا االن اوالدها ینیو ام یامالك و خانه رضوان 

 مثل چرك دست هست، ایمال دن ندیگو یپس چرا م کنند،یرا رها م  گریهمد

 ستهیگردو و بادام به شا يبود که هر سال مقدار یو احمد قربان یقربان ینزد مصطف زیاما ارباب آقا احمد که امالك آنها ن و

امالك و خانه  نیبود که نشان از صاحب داشتن  امالك داشت. بهتر یهمه موارد و مراتب نهایا  دادندیخانم همسر ارباب م

قرن  میها ن یزود گذر است؛ تمام امالك روحان امیا نیخداست و ا یکه مالک اصل دها را تصاحب نمودند و فراموش نمودن

 دیامالك برس نیبه داد ا گفتندیرضا و حاج شکر اهللا بود که مالک و مستاجر بودند. و آنها م یو عل یاصغر صادق ینزد عل

 .صاحب هست یو ب رودیامالك هرز م نیآب ا

 یو همسرش گوهر خانم را که محمد عل یروحان نیامالك عبدالحس 1334که از سال یشکراهللا صادق ینماند حاج ناگفته

اصغر  یعل یو خبرگ یاشرف خانم محبوب يملک ها را با همکار شانیو ا  کاشتیگرفت را م یزدانی بیاز مس یروحان

گذاشته و خودش  متیبه برادرش گفته امالك را مفت ق که داردیو حاج شکر اهللا اذعان م دیخر متیق نیبه کمتر یصادق

رضا  دیو س یابوالفضل جمال یعنی یآوارگان جاسب نیهست که با اول یرا پرداخت کرده است و او تنها کس يشتریپول ب

ا نجیا دیگوینبودند و م يها مردمان بد ییواقف و آگاه بود که بها شهیبرخورد خوب داشت و هم یزدانی یو مصطف یجمال

آنها  يدر جا دیموقع هم گفته است ما خود را با یشود و بعض یکم نم يزیو بروند و چ ندیایب دیوطن آنها است و با

 .میکنیچه م مینیو بب میبگذار

 میکه مفت به دست آورده اند سر تقس انییامالك بها نیوفا نکرد و ب چکسیخانه ها  و امالك به ه نیا نکهیکالم ا خالصه

 گریکه همه همد ییفروخته شده است و در دشت و صحرا بیغر یگرفتند به اهال يکه عده ا یینهایارث دعوا هست و زم

شان نشده  بینص یکه مال و منال يو عده ا  شناسندیرا م گریهمد مترو مثل برادر و خواهر بودند االن ک شناختندیرا م

 .شدیم میهمه تقس نیب دیاست با یجنگ میغنا نیاست ناراحتند که اگر ا

لوکس ساخته  يها خانه ها ییدر امالك بها ندیگویم يشد و عده ا يآباد يها باعث نابود ییرفتن بها ندیگویم يا عده

هستند  يهم که فکر آباد يبر جا نمانده است و عده ا يادگاری چیروح ندارد و بافت ده را نابود کرده است و ه یشده ول
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ما را به حال خود وا مگذار، انشااهللا چنان شود که با وحدت به  ای. خداشودیم يبه آنها حسود و رندیگیمورد سرزنش قرار م

 .میکن ينگهدار  بایو جاسب را آباد و ز میمهر بورز گریهمد

  سنمبر خانم یزدانی  

 که زمان آن در. نمایدمی زندگی پدر و برادرها و خواهر با و دهدمی دست از را خود مادر ایشان کودکی در سنمبر خانم

 در و بود فرماحکم پولیبی و قحطی و بدبختی و فقر جا همه است، بوده شاه رضا از قبل زمان

م درآمدي نبود. ایشان در نوجوانی همراه سلطانعلی و حسینقلی برادرش به طهران ه جاسب

خیابان شیر خورشید چهار راه عباسی با همدیگر در خانه احباء به زندگی مشغول آیند و در می

خانه بافتند و به صاحبگردیدند. در خانه بافتنی مینمود و برادرها مشغول کار میوپز میداري و پختشوند. ایشان خانهمی

با داشت و با اینکه مادر او مسلمان بود، کند و از هیچ زحمتی فروگزار نبوده است. سنمبر قد بلند و هیکلی زیکمک می

گردد و در جوانی با آقاي شود و دختري شایسته و نمونه مینزد برادران و احباي طهران به اخالق حسنه امري مأنوس می

اسداهللا شفیعی اهل ابرقوي شیراز که مردي با ابهّت و دلیر و مؤمن بود، ازدواج نمود. آقاي شفیعی مباشر و همه کاره 

اي نورانی و پر مهر و صفا که نمود. خانهوستاي باباسلمان شهریار بود که متعلّق به جناب نعیمی بود و در آنجا زندگی میر

هاي بسیار زیادي داشت که گذارد. باباسلمان زمینهمیشه در اختیار احباء بوده است و آقاي نعیمی در اختیار آنها می

  اند.ردهکچندین نفر از احباء در آنجا کار می

نمود و سنمبر هاي جشن و سرور برپا میسازد و مرتب جلسات و ضیافات و لجنات و جلسهحظیرةالقدسی در آنجا می

خانم افتخارش پذیرائی و خدمت به احباء بوده است. اسداهللا خان هم با اسب مشغول کار و مدیریت و مسئول حسابرسی 

ه است و اکثر اموال آنجا هم مصادره شده است. خداوند چنان هوش و آنجا بوده است. اآلن باباسلمان شهر بزرگ شد

ذکاوتی به احباء داد که اکثر روستاهاي شهریار مثل باباسلمان، خادم آباد و قلعه جوق که اآلن حداقل یک الی دو میلیون 

 نفر در آن زندگی کنند، متعلق به احباء بوده است.

پدري را فراموش مادري و بیکنند که سنمبر خانم بیبین احباء و عموم پیدا می اسداهللا و سنمبر خانم چنان محبوبیتی در

 اهللا بود.فرماید. اولین فرزند آنها دختري به نام باهره و دومین روحکند و خداوند دو دسته گل به آنها عنایت میمی
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ترین ترین و فعالربیت ترین و مؤمنباهره خانم دختري باهوش و باذکاوت، قد بلندترین دختر بین همه همساالن و بات

شود و به تعلیم و تعلّم رساند. در آموزش و پرورش استخدام میدختر آن زمان بود و تحصیالت خود را به پایان می

پردازد. نصف روز در مدرسه و نصف روز هم در مدرسه هدف روبروي کاخ در خیابان پهلوي (ولیعصر) تدریس کودکان می

ها هم معلّم درس اطفال بود. این دختر مهرپرور یاور و همدم و همراز مادر بود و نسبت به والدین در نمود و جمعهمی

 نمودند.نهایت فداکاري خادم بود و از او راضی بودند و همیشه در حق این اوالدها دعا می

نمودند. ن بود، زندگی میآیند در خیابان خوشی منزل خانم کاشانی که اهل وادقان کاشااز باباسلمان به طهران می

منزلشان محل مناسبی جهت درس اخالق و جلسات بود که سنمبر خانم و همسر همیشه خدمت کردن به مردم و فامیل 

دار بودند تیپ، با ابهّت و باتربیت و مردمبرایشان لذت بخش بود. با تمام اهالی محل مهربان و صمیمی بودند. چنان خوش

ند سال به منزل آقاي بیضائی شاعر معروف آران کاشان تشریف بردند و آنجا هم دوران خوبی که الگو بودند. بعد از چ

اي داشتند و بعد آخرالحیات در طهران پارسی زندگی شیرینی با احباء و دوستان داشتند. باهره خانم دختر نمونه دقیقه

اش از کار بدون کرده بود، اما او را به خاطر عقیدهوالدین را تنها نگذاشت و با اینکه تحصیل نموده بود و به هم نوع خدمت 

هیچگونه مزایائی اخراج نمودند. ایشان اصالً ناراحت نشد و راضی به رضاي حق بود. خانه و زندگی را به والدین واگذار نمود 

ایشان آقاي  اي انجام داد. راهنمايو مدّت یک سال و نیم به ساحل آج مهاجرت نمودند و در آن اقلیم خدمات شایسته

 اي و پریوش امینی بودند.ارده

وقتی به ایران بازگشت پدر بزرگوارشان صعود نمود و با مادرشان چند سالی در طهران ماندند و بعد نزد برادرش آقا روح 

با  اهللا به آنتی گینس کانادا در نقطه مهاجرتی به اتفاق مادر و پسر ارجمندش رفتند و مادرش در آن شهر به ملکوت ابهی

 قلبی شاد و مستبشر صعود نمود. یادش در قلبها باقی و برقرار است.

اما روح اهللا خان یگانه فرزند پسر این عزیزان که او هم مثل خواهر جوانی برومند و خوش تیپ و فعال و پاك و مؤمن و 

لی باوقار و باکالس و نظیر بود که در آغوش مهرپرور پدر و مادر و راهنمائی هاي خواهر بزرگتر خود باهره خیبی

خوان و مؤمن بود. پس از تحصیالت عالی خود پست مهمی در شرکت لیالند موتور ایران داشت و چون خیلی فنی و درس

مدیر و مدبّر بود، او را در شیالت بندرعباس استخدام نمودند. چقدر افراد را هم در طهران و هم در بندرعباس سرکار 

ته دختر دائی خود فرزانه فرزند سلطانعلی شد و عاشقانه ازدواج نمودند اما زمانیکه نامزد گذاشت. در جوانی عاشق دلباخ

العالج سرطان مبتال گردید ولی این دو مرغ خوش الهان ازدواج روز تمام نشده بود، فرزانه به مرض صعب 95بودند و 
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اما کوتاه نیامد و جشن و سروري برپا نمودند.  انجامد،داشت این عشق به جدائی و تنهائی مینمودند. با اینکه ایشان می

زدند تا درد را بتواند تحمل تقریباً مدت یک سال فرزانه خانم در مقابل مریضی مقاومت نمود و آمپول مورفین به او می

ترین دختر جاسبی را از یاد هیچکس نبرده است. وقتی مسیب یزدانی ترین و زیباترین و مؤمننماید. چهره او نقلی

عمویش از جاسب مقداري مغز بادام و سنجد و مغز گردو و مقداري روغن براي پدر و مادر او آورده بود، گفت عمو جان 

اي و سنگر را خالی اي و دستورات حق را اجرا نمودهاینها خیلی خوشمزه است و خوشا به حالت که در جاسب مانده

 اي و مؤمن بودنت افتخار من است.نکرده

ي سنگینی که الحان به ملکوت ابهی صعود نماید و روح اهللا در غم او بسوزد و هزینهود که این بلبل خوشتقدیر چنان ب

کمر او را خم کرده بود را تحمل کند. ولی عاشقی صادق مثل کوه مقاوم بود. از طهران به بندرعباس رفت و مشغول کار 

یر بود و حتی اجازه نداد انگشتر اسم اعظم را از دست او نظهاي برگزار شده براي همسرش بیشد. ناگفته نماند مراسم

بیرون بیاورند و با انگشتر به خاك سپرده شد و با بهترین سنگ مقبره او را ساختند که الگوئی بود. حیف که تمام سنگها 

 الی دارد.اند و روحشان درجات عرا برداشتند و فعالً آن گلستان فرهنگسرا است. مغزهاي متفکري در آنجا آرمیده

روح اهللا خان در شیالت بندرعباس مشغول کار بود که از معروفیت خاصی برخوردار بود. خیلی جوان بود و خوشبختانه 

اي مؤمن در آن دیار در مسیر راه ایشان قرار داد. نام او خداوند به خاطر استقامت در بالیا دختري همانند فرزانه از خانواده

ده و ساکت و مؤمن و زیرك و مهربان بود و باهم ازدواج نمودند و هر خدماتی را به کمک ناهید علوي بود و دختري سا

یکدیگر در آن سامان انجام دادند. خداوند به آنها سه اوالد خوب هدیه داد و در اوایل انقالب در اولین پاکسازي روح اهللا 

بعد از مدتی خواهر و مادر و پسر خواهر به پیش شفیعی اخراج گردید و او هم با همسر به کانادا نقطه مهاجرتی رفت و 

خود آورد و در آن سمان هنوز قائم به خدمت است و با خواهر خویش همراز و هم نشین در شهر آنتی گینس کانادا 

 باشند.می

و مؤمن و باشد که پسري کامالً باهوش و تنومند الزم به ذکر است باهره خانم داراي اوالد پسر به نام راماد دلجوروش می

باشد. راما مهندس هواپیماسازي است و در تورنتو با خانمش داراي دو اوالد هستند و زندگی آرام و دلنشینی مخلص می

اي آرام نداشت که جوانی دارند. باهره عزیز همّ و غم او سعادت و خوشبختی و تعلیم و تربیت عالی این اوالد بود. لحظه

بدهد و واقعاً موفق شد چون این جوان خیلی با اقتدار، فعّال و مهربان و اجتماعی است و  الگو تحویل اجتماع و عالم انسانی

اش را در پناه حق حفظ نماید. باهره خانم و برادرش نسبت به زحمات مادر سپاسگزار و وفادار است. خدا او و خانواده
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نمایند. روح سنمبر خانم و اسداهللا خان را شرمنده می اند و با هدایائی آنهاهاي مقیم در ایران را هرگز فراموش نکردهفامیل

گفت جاسب خیلی زیبا و با صفا است اند و روح اهللا میشاد. این خواهر و برادر شاید یک بار به جاسب قبل از انقالب آمده

نمود. افتخار میهایش ها است و به جاسبی بودن مادر و دائیو از همه زیباتر ساده زیستن و ایمان ثابت و راسخ جاسبی

هایش به جاسب آمد و تسلّی قلب آنها بود. فامیل و زمانیکه مسیب یزدانی در جوانی فوت نمود، اسداهللا خان به کمک بچه

 احباء جز محبت از آنها چیزي ندیدند. روح همه رفتگان شاد.

 وارنگه رنگ درختان برگ همه                          پائیز جاسب ما خیلی قشنگه 

 هرگز تو را پائیز فصل ندیدي                   بعضی زرد بعضی سبز است و قرمز 

 عریان و اندلخت تمام شد که پائیز                        اند در تابستاندرختان باحجاب

  هراسان فوري شدندمی همگی                     زمستان میرسید از راه چه آسان 

  سلطانعلی یزدانی و فرهنگ خانم یوسفی  

متولد شد و همینطور که در شرح احوال برادرش گفته شد پس از  1296سلطانعلی در سال 

صعود مادرش در جاسب در کودکی به طهران آمده است و با خواهرش سنمبر خانم و 

کند. ایشان از بچگی زحمتکش و زرنگ بود. برادرش حسینعلی تا زمان بلوغ زندگی می

اش بینند او خیلی فعال است یک نفر مغازهکند. وقتی میمع میها را جگیرد و پولسازي و فالوده سازي را یاد میبستنی

شود. وقتی توانست در کارش مهارت کسب نماید خودش مغازه خواربارفروشی در خیابان دهد و مشغول کار میرا به او می

ایشان هم زنی  نماید. خانمنماید و با خانم فرهنگ یوسفی فرزند غالمحسین درویش (یوسفی) ازدواج میپاستور باز می

داري ماهر و آشپزي قابل بود. خداوند دو اوالد بسیار زیبا و باهوش به آنها داد. یک پسر به نام فامیل پرست و در خانه

احسان اهللا که در شناسنامه نامش حسن است و دختري به نام فرزانه که از بچگی عاشق درس اخالق و مسائل امري بود. 

اهللا شفیعی که او هم جوانی دلیر و با شخصیت بود، عاشقانه ازدواج امري نمودند و ش روحاپس از تحصیالت با پسر عمه

 شدند.زندگی شیرینی را آغاز نمودند که لیلی و مجنون باید در پیش آنها تسلیم می
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نه بسیار دانیم حکمت الهی چه بود که این دختر زیبا مبتال به سرطان گردید و همسرش و والدینش براي او هزیاما نمی

کردند اما قسمت چنین شد که این فرزانه از گل خوشبوتر و معطر، دریاي شرف و انسانیت به عالم باال صعود نمود و در 

گلستان جاوید طهران آبرومندانه به خاك سپرده شد. مراسم باشکوهی برپا بود و جمعیت بسیاري همه گریان و با جگري 

ز است تا بنویسد. همسرش خواهش کرد حتی حلقه نامزدي را از دست او در سوخته آمده بودند. در وصف او قلم عاج

هاي گران قیمت و الواح و آثاري که در آن نقش بسته بود، نیاورند و جلساتی باشکوه براي او گرفته شد و قبر او را با سنگ

خورد که چرا اند و افسوس میخوبرد و میدرست کردند هر رهگذري الاقل با خواندن مناجات روي سنگ مزار او لذت می

ها باقی است و پدر و مادر و همسر او وفاست. کلّ زندگی آنها یک سال و اندي بود. هنوز داغ او در قلباین دنیا بی

 سوختند و ساختند.

ها و جلو آن مغازه بزرگی داشت که سلطانعلی پدر او در نارمک گاراژي بزرگ داشت که پارکینگ ماشینی بود. در شب

گرداند. خدابیامرزها داغ اوالد آنها را پر یا بقالی بود که هرکس نداشت پولی به او بدهد و جنس بخرد او را ناامید برنمیسو

سوزاند و زن و شوهر به اتفاق تصمیم گرفتند به مهاجرت بروند و به مرودشت شیراز نقطه مهاجرتی رفتند و مدتی هم به 

 دور باشند و دوستان جدیدي اختیار کنند و خدمتی هم به امر کرده باشند. اطراف آباده رفتند تا از غم و غصه به

در همان زمان هم آقاي پرویز صادقی خواهرزاده فرهنگ را در فیلیپین شهید کرده بودند. جمیل خانم مادر پرویز به 

هاي ند که چنین چهرهداد و براي هر دو خیلی سخت بود ولی هر دو خانواده راضی به رضاي الهی بودخواهرش تسلی می

تابناك و نورانی را از دست داده بودند. آقاي سلطانعلی و همسر چند سالی در آن سامان مهاجر بودند تا اینکه احباء را اول 

گفت دیدم گاو احباب را با نفت آتش زدند، گاو میسوخت و باال و پائین انقالب اذیت و آزار فراوان نمودند. ایشان می

فروشد و به هاي آنجا و احباء را کتک زدند و همه را خانمان خراب کردند. او خانه را مفت و ارزان میپرید . دکترمی

آیند. آنجا هم منزلشان محل رفت و آمد فامیل و دوست بود. چون پیر شده بودند به فردیس کرج شاهین شهر اصفهان می

اي در جلو خانه ساخت و باغچه بسیار متکش باز مغازهاي در حدود سیصد متر خریدند ولی این پیرمرد زحآمدند و خانه

زیبائی درست نمود و مقدار انگور و انجیر و انار و سبزیجات حاصل باغچه بود که متعلق به فامیل بود . مرباي انجیر درست 

احساس  شدداد. این مرد و همچنین همسرش خیلی باگذشت بودند و هرکس وارد منزل آنها مینمود و به فامیل میمی

 کرد و راحت بود.غریبی نمی

داد و احسان اهللا پسر برومند آنها که خیلی باهوش و باادب و در دهه اول انقالب خاطرات تلخ و صدمات آنها را رنج می
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باشد که آنها هم فعال در باوقار بود با خانمی تحصیلکرده که استاد دانشگاه بود ازدواج نمود و داراي دو اوالد پسري می

کرد و باالي نردبان رفته بود که به پایین ریکا مشغول تحصیل و کار هستند و فرهنگ خانم در اسفند ماه خانه تکانی میآم

شکند و در بیمارستان پاي او را جراحی نموده و گچ گرفتند و بعد از بیست روز آلبومین گرفت و افتد و پایش میمی

مسلمان بود و پسرش هم به خاطر ظغل همسرش او را در بهشت زهرا به  ناگهان چشم از عالم و عالمیان بربست. برادرش

هاي خوبی پسرش برایش برگزار نمود و آقاي صادقی روحش خاك سپردند چون فامیل دورگه داشت و مشکل بود. مراسم

 گفت نگران نباید بود خاك خاك است. هرکس حکمت و قسمتی دارد.شاد می

هاي مسیب، علی اکبر، فاطمه و ام لیال یزدانی که چهار خواهر و برادر ناتنی هم به نامبعد از فوت همسر آقاي سلطانعلی 

داشت و همیشه با آنها رئوف و مهربان بود. چون مسیب برادرش قبل از دخترش فرزانه صعود کرده بود همیشه به زن 

خواستند به آنها د. هر وقت پول میخریداد و برایشان لباس میهایش محبت خاصی داشت و به آنها پول میدادش و بچه

بضاعتی کمک داد و خالصه کالم دلی چون دریا داشت و خود او از والدین نصیبی برده بود و به هر یتیمی و بیقرض می

 کرد. همیشه چهره خندانی داشت و خود کفا بود و در هر کاري استاد بود.می

نمود و احسان اهللا با اینکه تحصیل کرده بود مانند پدر کاسبی یوقتی تنها بود پسرش احسان اهللا مرتب به او سرکشی م

ها باهوش و پاك و باانصاف بود و هنوز هم هست. آقاي یزدانی بعد از فوت همسر ناراحتی قلبی داشت و به برادرزاده

و او را به  رودگفت خدا کند یک شب تب و شب دیگر مرگ سراغم بیاید و همینگونه هم شد. فشار خون او باال میمی

کند. پسر و عروس و خواهر خانمش، منور خانم او را فوري به برند و یک روز بعد در بیمارستان فوت میبیمارستان می

کنند. فامیل وقتی متوجه شدند، خیلی ناراحت شدند و کسی جواب درستی برند و هیچ کس را خبر نمیبهشت زهرا می

هایش گفته بود بنده را طبق دستور امر به خاك بسپارید که پیش برادرهایم و دخترم نداد در صورتیکه بارها او به برادرزاده

اي به امر نداشت ولی با محبت و مهربان است. فرزانه باشم. البته پسر ایشان فرد الیق و باادبی است ولی از کودکی عالقه

ها باقی و برقرار است. اش در قلبو خاطره شاید صالح چنین بوده است و روح پاك او با طلعات مقدسه مشهور است و یاد

کشید و گفت سلطانعلی مردي زالل و پاك بود و از بچگی تا آخر عمر همیشه کار و زحمت میآقاي عبدالکریم صادقی می

هرچه دارد حالل است. با اینکه سوادي نداشت تمام حساب و کتاب در مغز او بود. سلطانعلی افتخار یزدانی بود حتی 

تر بود. چنین افرادي صالح و سالم هرگز گفت او از پدر نسبت به من مهربانهللا یزدانی چند سال شاگرد او بود و میاامین

  اند.نمرده



 

Page | 74 

  آقاي قدرت اهللا فروغی و سیما خانم عبدي  

اهللا فروغی، فرزند علی اکبر و سکینه خانم که از بچگی تا جوانی در جاسب به شغل کشاورزي در دشت و آقاي قدرت 

ها را در محضر پدر و مادر حفظ مزرعه مشغول کار بوده است و از هوش سرشاري برخوردار بود. آثار و الواح و مناجات

ي، خواهر مرتضی عبدي، خواند. او با خانم سیما عبدنمود و با صداي خوش دلنواز میمی

کند و به خاطر درآمد کمی که در جاسب داشت به عمه غالمرضا عبدي ازدواج می

آباد خدمت آقاي نصراهللا امینی میرود. وقتی آقاي عبداهللا مهاجر قاسم آباد را خانی

روند و مشغول خرد، او هم با خانواده با آقاي جمال غفاري و دیگران به آنجا میمی

شوند. ایشان باغ بزرگی را زیر نظر آقاي مهاجر دیوارکشی و درخت کاري باغداري می

نمایند. این باغ بسیار بزرگ و سرسبز و داراي انواع درخت میوه بود و اطراف این باغ می

 را درختهاي کاج محصور کرده بود.

اي بود که هاي آنجا به حالت قلعهآقاي فروغی مردي بسیار زحمتکش و نورانی و مورد اعتماد تمامی اهالی بود. خانه

اي دو طبقه در حدود کردند. آقاي مهاجر خانهچندین خانواده در آن زندگی می

متر را به ایشان و چند انباري جهت نگهداري گوسفندان و گاو و مرغ و  300

خیلی مهربان بود و مثل همه زنهاي داده بود. ایشان با خانمش که خروس به او 

ریا بود. زندگی آرامی دور از هر سر و صدایی داشتند. با اینکه جاسب ساده و بی

اختالف مذهبی ظاهراً بین خانم او و برادر بود و خانمش ایمان آورده بود اما هرگز 

گفتند. همیشه مورد احترام همدیگر بودند و از وجود میاز گل باالتر به یکدیگر ن

شود به عضویت محفل مقدس روحانی در بردند. آقاي فروغی از همان اوایل که در قاسم آباد ساکن مییکدیگر لذّت می

 کردند.آید. مالکان آنجا زرتشتی و بهائی بودند و همیشه مثل برادر باهم رفتار میمی

و ساکت و صامت بود. اهل نماز و روزه و خداپرست و در خدمت به خلق با خوشروئی و مهربانی  آقاي فروغی مردي خدّوم

شدند هاي مقیم طهران و احباء و دوستان به هر آئین و مذهبی جمع مینمود. در باغ او سیزده بدرها اکثر جاسبیرفتار می

برد. منزل او هم تا اواخر حیات مثل رگز کسی از یاد نمیگذراندند. چهره نورانی و بشّاش او را هو با شادي این روز را می

 یقدرت هللا فروغ یقا

 یفروغ یعبد مایس 
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پختند و هم آتش آن را در زمستان زیر کرسی جاسب داراي سقفی چوبی بود و داراي اجاق با چوب و هیزم که هم غذا می

نشست. رفت، زیر کرسی که بسیار خوب بود، میگذاشتند. هر وقت از پائیز تا شب عید منزل ایشان کسی میدر منقل می

هاي کمر ها چهار سمت دیوار مثل پشتی بود. کرسی گرم با سماور ذغالی آماده بود و سیما خانم با استکانرختخواب

ریخت گفت نوش جانتان. دوباره چایی مینمود تا بخوریم و میآورد و تعارف میباریک چائی با آب نبات یا قند برایمان می

هاي جاسب دهید دو سه دفعه پشت سرهم بدهید، البته این از شوخیه میگفتیم بس است، میگفت فاش هم کو می

ها بیفتد چون دادند، میگفتند پدرت توي سماور جاسبیها فحش میگفت در زمان قدیم که بعضیاست. فروغی می

اسم آباد ها همیشه سماورشان آماده بود و قوري روي آن قرار داشت. مادر عبداهللا خان مهاجر هم وقتی به قجاسبی

رفتند. خدا همه رفتند، هم به منزل آقاي مرتضی عبدي و هم منزل آقاي فروغی و هم منزل آقاي ذبیح اهللا ناصري میمی

 این عزیزان را بیامرزد.

ها جهت جلسات دعا و مناجات و جلسات روحانی به اطراف جاده ساوه پاي پیاده میرفت و اواخر مثل آقاي فروغی جمعه

هاي علیرضا، کرد. این زوج مهربان و ساده دل و سینه چاك داراي سه اوالد به ناماي داشت که استفاده میاینکه دوچرخه

 علی محمد و اعظم بودند.

ریا و اهللا ابوالحسنی گردید و در جعفر آباد ساکن بود. او هم مثل والدین ساده و بیاعظم دخترشان همسر آقاي وجی

هاي مهرداد، هومن، بهمن، محبوبه، مرجان و میترا خدا به او گی بود. شش اوالد به ناممظلوم ولی مهمان نواز و اهل زند

 عنایت فرمود که همگی مؤمن و مخلص و مثل والدین با تربیت بودند.

اي دور مهاجرت کردند و بعد به استرالیا عزیمت او بعد از جعفر آباد و پاکسازي شوهرش از محل کار به جاده ساوه نقطه

اند. از نظر . فقط یکی از اوالدهاي او در طهران مشغول به کار و ساکن است و ارث از پدربزرگ و مادربزرگ بردهنمودند

 ایمان و مظلومیت و مهجوبی و صفا و وفا خدا همه را حفظ نماید.

تا اینکه  علی محمد فروغی پسر دومی آقاي فروغی چندین سال در کشاورزي و شغلهاي مختلفی در قاسم آباد مشغول بود

ی بلد بود و اي انجام داد. مثالً سیم کشسالگی به خانی آباد و یاخچی آباد آمد و خدمات خیلی ارزنده 24در جوانی در سن 

اي به او داد تا به جوانان کارهاي سیم کشی و لوله کشی یاد بدهد و با ها، آقاي عباس دارائی مغازهبا کمک خانی آبادي

 داد. قیمت کمی مغازه را به او

آقاي علی فروغی به چندین جوان بهائی و مسلمان سیم کشی و لوله کشی را یاد داد و همه کاسب شدند و این بزرگترین 
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آمد. آقاي علی فروغی با خانم رضوان کارگریان که مادرش ملیحه خانم دختر حسین قربانعلی از خدمت او به حساب می

 هاي ناهید و نادیا و پرویز شد.واج نمود و داراي سه اوالد به نامباشد، ازدهاي کروگان جاسب میطایفه قربانی

ناهید خانم همسر آقاي پیام یزدانی، فرزند عباسعلی یزدانی و مهوش خانم گردید که ناهید مظلوم و ساکت با پیام برومند 

م به استرالیا مهاجرت کردند و فعال داراي زندگی خیلی عالی گردیدند و آرین و آیدا هم ثمره این ازدواج هستند. آنها ه

 باشند.ولی خانه و زندگیشان در طهران پا برجاست و افتخار فامیل می

نادیا همسر آقاي ایرج امام وردي گردید. او و برادرش در استرالیا ساکن هستند و آقاي علی محمد فروغی و همسرش با 

 اند.ها تشکیل دادهفرزندان به آنها پیوستند و در استرالیا جاسب جدیدي با همشهري

هاي فراوانی در قاسم آباد و طهران کشید و در اهللا فروغی یک عمر زحمتعلیرضا فروغی پسر ارشد و بزرگ قدرت

آیند هاي جاسبی بنازم وقتی به دنیا میهاي مختلف مشغول بود. دمی نیاسود و همیشه کار و کار و کار. به بچهشرکت

ا آمدي و قدمت روي چشم. حاال که به این دنیاي قشنگ و زیبا و پر از نعمت آمدي تا قابله در گوش آنها میگوید به دنی

باشد. علیرضا جان در بدن داري باید کار کنی و باالخص به والدین خدمت نمایی که این وظیفه بسیار بزرگ و شرعی می

ی بود، به پیشنهاد مادربزرگش سکینه اهللا فروغی، طاهره خانم که آن زمان دختر رعنائبا دختر عمویش دختر آقاي رحمت

هاي دیگر آن زمان که خانم ازدواج نمود و در اطاق بزرگ آقاي جمالی که محل جلسات بود و در آن اطاق برعکس اطاق

هیچکس قالی و قالیچه نداشت، مفروش و بسیار دلنشین بود، عقد آنها برقرار شد. وقتی اعالم نمودند که دختر از دهات 

حد نقره باید مهر این دختر را آقا داماد به عروس خانم بدهد، مادرش زینت خانم روحانی که اهل یزدل است و یک وا

کاشان بود، با لحجه کاشی گفت ننه جون مهر را کی داده و کی گرفته است. آقاي جمالی و آقاي رضوانی گفتند این 

وز بود که دادند. همه در مراسم عقد مهریه را به تومان آن ر 7کنم مهر او دستور دین است و باید اجرا شود. فکر می

اندازند که خرج جامعه و ملحوفین گردد و چقدر این کار زیباست و رسم در تمام نقاط ایران تا حدودي صندوق خیریه می

 بر این منوال است.

منظورم این بود که  به یاد داریم وقتی زینت خانم که تا آخر عمر هم مسلمان بود و هیچ کاري به هیچکس نداشت گفت

فید به منزل شوهر برود و تا آخر عمر سازگار باشد و همه به کند باید با لباس سمهر که چیزي نیست. هرکس ازدواج می

او احسنت گفتند. زینت خانم اهل تجمّالت نبود ولی سینه چاك و با گذشت بود. هرچه داشت میخواست به همراه دیگران 

مادر دست و دل باز و با گذشت بود. علیرضا و طاهره داراي سه دختر به نام فریبا، فرحناز و بخورد. طاهره خانم هم مثل 
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 مریم هستند.

فریبا هم خانمی کدبانو و با سلیقه بود و با آقاي داوود خرسندنیا ازدواج نمود که ثمره ازدواجشان یک دختر به نام بنفشه 

اند و در جاسب هم مقداري خوبی هستند و اوالد خوبی تربیت کرده باشد و زن و شوهر خیلیو یک پسر به نام فرشاد می

اند که هرکس به جاسب برود این زن اند و خانه خیلی قشنگی ساختهها خریدهزمین از آقاي احمد قربانی از خانه روحانی

 و مرد با آغوش باز آنها را پذیرا هستند.

ند عزت اهللا زمانی و روحی اعالئی شد که در حسن آباد باقراف دومین دختر فرحناز همسر آقاي نصرت اهللا زمانی، فرز

هاي آرمین و ایمان فعال و زرنگ هستند و در ساکن هستند و به شغل گاوداري با پسرهایش مشغولند. پسرهایش به نام

 هاي فروغی و آقاي زمانی هستند.ها کوشا هستند و یادگاريخدمت به والدین و پدربزرگ

اي که متعلق به پدرانشان بوده است را خواهر و برادرها هر کدام یک اطاق و آشپزخانه و حمام انم خانهعلیرضا و طاهره خ

اند. پروین خانم طبقه باال، داریوش خدابیامرز طبقه باال و ایرج فروغی و اقدس خانم طبقه پایین و طاهره خانم و ساخته

ز دارند که هرکس از هر دیاري چه از خارج و چه از ایران به علیرضا هم طبقه پائین اطاقی خیلی لوکس و تمیز و مجهّ

تر است و مهمان نوازي را از مادرش یاد روند، طاهره خانم که جوانجاسب و به مالقات پروین خانم و طاهره خانم می

ها ر تعداد مهمانپذیرد. خانه فریبا خانم و آقا داوود دامادش همجوار اطاق آنهاست که اگگرفته همه را با آغوش باز می

 را  زیاد باشد آنها هم با آغوشی باز پذیرا هستند. اقدس خانم و نصراهللا مهاجر را خدا رحمت کند و روانشاد داریوش عزیز

شناسند قر هستند. طاهره و پروین فروغی و دکتر ایرج را همه میمست آنجا در آنها اوالدهاي اکنون و رفتند عالم این از که

نمود و به آنها رفتند و دکتر ایرج هم در آن خانه مرد و زن و پیر و جوان را معاینه میهمه به مالقات آنها میو در تابستان 

 ها را حفظ نماید و رفتگان را بیامرزد.داد. پزشکی ایرج حرف نداشت و خدا همه زندهدارو می

اوّل چندین سال با پدر و مادر زندگی کردند و  ناگفته نماند خانه مسکونی او را در قاسم آباد پسرهایش بازسازي کردند.

وقتی که آنها صعود نمودند بازهم پسرها درب خانه را باز نگه داشته بودند. اما خانه خیلی قدیمی و خشتی بود و شاید 

 خراب میشد، بنابراین اوالدها آن را فروختند و بین هم تقسیم نمودند.

را فراموش نکرده بود. همیشه داستانهاي خیلی شیرین از قدیم تعریف آقاي فروغی یک عمر لحجه جاسبی بانمک خود 

نمود، با لبخند ملیح که قلب هر انسانی شاد میشد. دوست صمیمی و یاور آقا جمال غفاري و اوالدهایش و دوست آقاي می

میّه و خیار بود که به اش پر از گوجه و بادمجان و بااهللا ناصري بود. همیشه خُرجین دوچرخهاهللا مهاجر و ذبیححبیب
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کسانیکه نداشتند میداد و میگفت این هوتول مبین من است. یک روز به او گفتیم اگر دوچرخه را بدزدند چه خواهی کرد؟ 

اند، مثل قدیم با پاها راه میروم و کارهایم را انجام میدهم. خوشا صافی قلب، خوشا غیرت این میگفت پاهایم را که ندزدیده

قدیم، خوشا ایمان خالص آنها. آنها مانند آب ذالل و روان بودند که هرگز آن چشمه خشک نخواهد شد چون مردان و زنان 

 قلبشان چشمه نوري است که به دریاي الهی وصل است.

هاي ساکن در اهل عالم، در هر کجا که هستید بر این بزرگان خود فکر نمایید که چه ثروت عظیمی به صورت اي فروغی

د آورد اند. با قدري تعمّق و تفحّص میتوان چهره هر یک از عزیزان مخلص و مؤمن و زحمتکش را به یاما دادهرایگان به ش

 و به نامشان خیرات و مبرّات و کارهاي خیر که به نفع عموم باشد، انجام دهیم.

ان بودند و اکنون در زیر اهللا فروغی، عبداهللا فروغی و فاطمه نساء خواهرشان روزي مثل شما جوآقاي رحمت فروغی، غیب

خروارها خاك جسم عنصري آنها خفته است ولی روح آنها در عالم باال در عالم ملکوت ناظر به اعمال و رفتار و افعال ما 

گویند دو صد من استخوان خواهد که صد من بار بردارد. است. امید است نام و یاد آنها را تا ابد زنده و جاوید نگهداریم. می

 ها.گردد به این باال نشینهاي خار لب دیوار دانستم که ناکس کس نمیه است من از باالنشینیشاعر گفت

ها نشود. منظور این است گذاشتند که کسی داخل باغدر قدیم دیوار خشت و گلی بود و سر دیوارها گون یا بوته خاردار می

ماند. امیدواریم همه از امتحان الهی روسفید ت که میاس که آنها همه خاضع و خاشع و ساده بودند. فقط خدمات و محبّت

 بیرون آئیم.

 

  سیما خانم عبدي

 و شدم فروغی آقاي همسر وقتی است گفته و کردمی تعریف را شدنش بهائی شرح مادرم گفتمی بزرگش پسر علیرضا 

گرفت وقتی صداي دعا و رفت و ضیافت میپدرت جلسات و ضیافت می

خواندند، خیلی خوشم آمد و شنیدم و تاریخ را میها را میمناجات

فهمیدم تا حدودي که بهائی دین خوبی است ولی چون مسلمان زاده 

گفتم چطور خواهر شد. به آقاي احمد محبوبی و بودم به خود می

آید. در جواب گفتند ن از این دین خوشم میمحمدعلی روحانی گفتم م
 یخانم فروغ مایس 
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توانی بهائی باشی. به نزد پدرم آقاي علی اکبر عبدي رفتم و گفتم تحقیق کن و هر موقع در قلبت دیدي صحیح است می

پدر من وسوسه شدم اگر بخواهم مثل همسرم بهائی باشم اشکالی ندارد. گفت دخترم بچه که نیستی و نگاه به قلبت کن. 

گوید بهایی شو و او نماز خودش کش است. او هرگز به من نمیهللا فروغی همسرم مرد با ایمان و درستکار و زحمتقدرت ا

اي بود خوانم. برگشتم و چند روز بعد خواب دیدم در یک باغ خیلی بزرگ که جلسهخواند و من هم نماز خودم را میرا می

داخل رفت و من دنبال او رفتم. در ورودي در نگهبانی بود که فقط  رفتند و شوهر بنده هم بهو همه احباء به داخل می

ها است و جلو بنده را گرفت. گفت دهید گفت این جلسه مخصوص بهائیها را راه نمیها را راه میداد. گفتم مسلمانبهائی

 توانید داخل شوید.خانم شما نمی

گهبان را صدا زد و گفت اجازه بده این خانم وارد شود. او از ما در باغ باز شد و یک مرد نورانی را دیدم که از داخل باغ ن

است و جلو او را نگیر ایشان غریبه نیست. در خواب خوشحال شدم که وارد شدم. اشاره کرد که ردیف جلو بنشینم. این 

ت ایشان قرار آموخت. به حدّي مورد لطف و مرحمفرمود و به احباء راه و رسم زندگی و محبّت را مینازنین نطق می

زده بودم. وقتی بیدار شدم به خود آمدم و خدمت آقاي روحانی رفتم و به او مشخصات این نازنین گرفتم که بسیار هیجان

را گفتم و فرمود حضرت عبدالبهاء بوده است. خبر خوشحالی را براي پدرم و برادرم و همسرم بردم و از آن روز نماز و دعا 

تمام جلسات شرکت نمودم و سعی کردم بهائی خوبی باشم که آبروي جامعه بهائی هم حفظ و مناجات یاد گرفتم و در 

دانست به من توانستم آن را با دنیا عوض کنم. همسرم هرچه میشود. از آن روز چنان نوري در قلبم روشن گردید که نمی

ها را به درس اخالق فرستادم و به هآموخت و امیدوارم توانسته باشم رضاي جمال مبارك را کسب کرده باشم. مرتب بچ

گفتم این دین را سرسري رد نکنید. این دین دین محبّت است و دین صفا و وفا است. خوشحالم که اوالدهایم ها میبچه

  اند.این دین نوین جهانی را از ما به ارث برده
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  رضوانی و خانم ناز اسماعیلیحسین   

شمسی در کروگان جاسب چشم به جهان گشود. پدر او  1297آقاي حسین رضوانی در سال  

اهللا ابن شکراهللا ابوالقاسم و مادر او خانم سلطان ابن سید حبیب بود. تاریخ صعود او حبیب

با خانم ناز ازدواج نمود. خانم ناز اسماعیلی فرزند عزیز  1322باشد. در سال می 1348سال 

اهللا اسماعیلی و خانم سلطان دختر سید محمود غفاري است. آقاي حسین رضوانی در 

هاي ماهرخ و عذرا و اي به دنیا آمده بود که سه خواهر از خود بزرگتر به نامخانواده

آورد و تیغ و علوفه از نمود و از کوه هیزم میدر کشاورزي کمک میجواهر داشت. او تک پسر خانواده بود و مدام به پدر 

داد تا قبل از سربازي اینکار را انجام کرد و میفروخت و به گاو و گوسفندهاي خودشان میآوري میهاي جاسب جمعکوه

خواهران بود، چون  داد و دو سال به سربازي رفت. جیب او با پدرش یکی بود و هدفش خدمت به والدین و شوهر دادنمی

نمود و پدرش کشاورز بود و این امالك آنچنان درآمدي نداشته است. حسین رضوانی تابستان و بهار در ده کشاورزي می

نمود و چندین سال هم در شعبه نفت آباد کشاورزي و کارگري میکشید و در زمستان در طهران در خانیزحمت می

نمود و شب عید تحویل پدر بزرگوارش آوري میها را جمعکرد و پولار میکمال عظیمی در خیابان غیاثی طهران ک

  داد.می

کنند و ایشان باید حسن نیّت و یکرنگی و احترام به والدین او را مشاهده نمایید. تمامی خواهرانش پشت سر هم شوهر می

کرد که آبروي پدر حفظ شود که همینطور هم میکرد و شب و روز کار جهیزیه تهیه می

 شد.

نماید و صاحب چندین با خانم ناز اسماعیلی ازدواج می 1322همانطور که ذکر شد در سال 

اند را حساب نکنیم، دیگر اوالدها عبارتند از علی شود. اگر اوالدهائی که از عالم رفتهاوالد می

اوالد پشت سر هم  8ره، معصومه و فاطمه. این اکبر، محمود، احمد، محمد، حبیب اهللا، طاه

رشد و نمو نمودند و دختران پیش مادر قالی بافی آموختند و پسران از پدر رعیتی و 

کشاورزي و دام داري یاد گرفتند. آقاي حسین رضوانی اعتقاد داشت بهترین شغل در جاسب چوپانی است و معتقد بود 

به حیوانات و چراندن و مواظبت آنها از بالیا در مقابل حمله گرگ در بیابان  کرد و رحم کردنحضرت موسی هم شبانی می

 یرضوان نیحس 

 یرضوان نیطاھره خانم دختر حس
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 دانست. تمام پسران بال استثناء این زحمت را سالها کشیدند و امین مردم بودند.را وظیفه اوالدها می

اده کند. حسین تواند از گوسفندان استفخواهد میدر جاسب رسم بر این بود هر چوپانی هر مقدار شیر و ماست که می

ها تا اول بود خودمان گوسفند داریم و از شیر و ماست خودمان استفاده کنید. در آن زمان هایش یاد دادهرضوانی به بچه

انقالب گوسفندان بهائی و مسلمان مخلوط بود و اصالً تفاوتی در کار نبود. این جوانان امین تا آخرین روز سکونت در 

ها در محله باال بود تا زمانیکه با هیزم و بوته خیر معروف بودند. حمامی که متعلق به بهائیجاسب به خوشنامی و کارهاي 

کرد. زمانیکه با نفت و گازوئیل حمام را آورد و استفاده میشد آقاي سید احمد عظیمی آنها را از بیابان میبیابان گرم می

برومند از ایستگاه اتوبوس پشت باغ که تقریباً پانصد متر کردند، چندین سال احمد و محمود و محمد این جوانان گرم می

کردند و شب با دست و بردند و در انبار حمام خالی میدادند و به محل حمام میهاي نفت را حل میسرباالئی بود، بشکه

ار خیر و انسانی را آمدند و چون پیرمردها قادر به این کار نبودند آنها این کپاي کثیف و لباس نفتی خوشحال به منزل می

بدون دیناري مزد انجام داده بودند. علی اکبر فرزند ارشد او از جوانی به طهران آمد و به شغل رانندگی مشغول گردید و در 

کرد و با خانم ملیحه ناشري دختر سید عبداهللا ناشري که در حسین آباد کروسی از روستاي هاي مختلف کار میشرکت

اي خاکی داشت ده کیلومتر از اول جاده اسفالت تا ده جرت بودند، ازدواج نمود. حسین آباد جادهگرمسار ایوانکی در مها

برد چون آبش خیلی شور بود لیتري آب شیرین از طهران با وانت به حسین آباد می 20گالن  20بود. علی اکبر هر جمعه 

نوشیدند که این کار خیلی خوبی بود. ان میها آب طهرکه قابل خوردن نبود. چهار الی پنج خانواده احباء ناشري

سواد نباشند و در گله داري و گوسفند پرورانی با هایش را به طهران آورد تا در منزل خودش درس بخوانند و بیبرادرخانم

اي که نمود. همیشه یاور فامیل خانمش در آنجا بود و از عالقهآنها همیشه همکاري داشت. در کارهاي اداري آنها یاري می

از بچگی به گاو و گوسفند داشت به اتفاق آقاي شیرازي اردستانی دامداري در آن محل ساخت که مدتها استفاده 

کردند. زمانیکه حسین آباد را مصادره کردند ساختمان ایشان هم مصادره شد. علی اکبر رضوانی و همسرش داراي یک می

کرد که از آنجا هم است. ایشان آخر کار در شرکت حسو کار می اوالد به نام سامان بودند که پسري برازنده و خوب

کرد و ساختمان سازي پاکسازي شد ولی با همت و پشتکار خوبی که داشت هم در حسین آباد و هم در طهران کار می

همکاري کرد. ولی الحمداهللا از وضع خیلی خوبی برخوردار است و زمانیکه پدرشان صعود نمود او اوالد ارشد بود و با 

هایش بود را خریدند که کسی به مادرشان تعرّض کند. همیشه دانگ خانه پدري که سهم عمه 5/1برادران کوچکتر خود 

کنند و چندین سال بعد از انقالب که مادرشان از جاسب آواره شد براي برادرها باهم با محبّت و اتحاد زندگی کردند و می
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دادند که راحت باشد و وقتی خانه بزرگی در فردیس ساخت مادر را در آنجا برد و میکردند و خرج او را او خانه اجاره می

اي در همان منزل برایش گرفتند. خرج صعود نمودند و جلسه آبرومندانه 1388تا آخرالحیات آنجا بود تا اینکه در سال 

 ا شاد.دادند که قابل تقدیر براي آنها بود. روح والدین آنهمادر را برادرها مرتب می

هاي بیژن، علی محمد و منصور بود که همگی آقا محمود با اقدس اسماعیلی ازدواج نمود و ثمره زندگی او سه اوالد به نام

مؤمن و با ادب و یاور پدر و مادر هستند. محمود چون در جاسب خیلی دست و پا به خیر بود به او حاجی محمود 

داد و بسیار مظلوم رد و کارگري و هر کاري که در حد توانش بود انجام میکگفتند و از بچگی کشاورزي و چوپانی میمی

گویند روح و ریحان است. عضو محفل روحانی جاسب بود و یاور پیرزنان و پیرمردان بود. خالصه بود و هست که همه می

ها شرکت هاي جاسبیسمستم کش زمان بود و از ایمان خالص برخوردار بود و همیشه با همه تماس دارد و در تمام مرا

کند. او هم از جاسب که سرگون شد و به اسفندیار خانی و چراغ برق آمد و با کامران یزدانی و منوچهر رفیعی سه می

اي ساختند که هنوز هم هست و در محلّ همه آنها را نمودند. خانهنفري مغازه کوچک تهیه نمودند و امرار معاش می

نمود. در تمام مراسم اهل محل ه هستند. قبل از آنکه کسی به او سالم کند، او سالم میشناسند و مورد احترام هممی

هاي فرزانه، پروانه، فروغ و اوالد، سه دختر به نام 4شرکت دارد. اما احمد آقا با شریفه خانم اسماعیلی ازدواج نمود و داراي 

ست و پروانه و فروغ در خارج به تحصیالت مشغول یک پسر به نام فرزاد بودند که تنها پسرش در فردیس کرج ساکن ا

 هستند.

همینطور که در شرح حال برادران گفتم ایشان هم در جاسب زحمتکش در کشاورزي و دامداري بود و در کارهاي خیر 

همیشه حرف اول را میزد و خیلی قوي و زورمند بود و در جاسب قائم به خدمت بود و مانند پدربزرگش حبیب اهللا از 

خواند. ایشان در ها را با صوت رسائی در جلسات مخصوصاً جلسات تذکر میاي دلنوازي برخوردار است که مناجاتصد

سالگی  60کرد و از جاسب که آمدند راهنمایی شدند و خود را بیمه کردند و در کارهاي صوتی و تصویري کار می

بندي را نمود و شکستهته شد چون در جاسب چوپانی میبازنشسته شد و اوالدهاي خوبی تربیت کرد. احمد آقا که بازنشس

شد و دست و پا و کتف و خانی آباد و اسفندیاري هر کس اگر دچار شکستگی می 19کامالً یاد گرفته بود، در منطقه 

بست. همه تعجب نمود و میآمد و او آنها را رایگان معالجه میبند میشکست سراغ احمدآقا شکستهانگشتش می

شناسند و به احمد آقا گفتند. البته همه را او را میدانستند عقیده او چیست به او احسنت میودند و وقتی مینممی

گرفتند. هزار تومان می 150تا  100بندي حداقل هاي دیگر براي شکستهبند معروف شده است در حالیکه در مکانشکسته
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شست و خوشحال ها را مینمودند با چه اشتیاق خاصی مردهیاین مرد زحمتکش جاسبی هر زمان یکی از احباء صعود م

دهند و همین خدا بیامرزي را براي پدر و مادر خود بود که قدمی برداشته است. هر کاري که از دستشان برآید انجام می

 گویند احمد دست به رویت واکند انشاءاهللا.ها به شوخی میخرند. بعضی مواقع بعضیمی

هاي نازنین و حسینعلی بودند چهارمین پسر خانواده همسر ظریفه اسماعیلی شد و داراي دو اوالد به نام اما محمد رضوانی

که هر دو جوان نمونه و ازدواج نمودند. محمود، احمد، محمد هر سه دختر دائی خود را به همسري انتخاب کردند و به 

احمد و محمود از جاسب آمد و خدمت آقاي عبدالکریم  ها همپاچه یا به قولی باجناقند. محمد آقا هم مثلقول جاسبی

صادقی مشغول کار گردید، چون بسیار زرنگ و باهوش و مورد اعتماد بود. از نظر کاسبی استاد قابلی شد و وقتی آقاي 

صادقی به زندان رفت و اموالش همه مصادره شد، ایشان بیکار شد و براي خود مشغول کار شد و چون مورد اعتبار و 

عتماد مردم بود، کاسب خوبی شد و وضع مالی خوبی دارد و در محل فردیس کرج منزل دارد و خودش و همسرش به ا

ها هستند و بسیار مهمان نواز و خودمانی و بقول اند و باعث افتخار فامیل و جاسبیحسن اخالق مشهور و معروف

 ها خاکی هستند.جاسبی

حسین هم هیکل حسینی کپی پدر بود و ایشان هم چوب چوپانی را کنار  اما پنجمین پسر حبیب اهللا شکل حسینی قد

گذاشت و به طهران آمد و چند سال کار کرد و ازدواج نمود و عزم استرالیا نمود. همه این جوانان قرن یزدانی جاسبی 

نها را آواره کردند غافل اي ناآگاه به ظاهر آکروگانی در هر کجا و هر محل معروف به خوش نامی و انسانیت معروفند. عدّه

اند مدّعی از اینکه خدائی آگاه در کار است و همیشه حافظ مظلومان و یتیمان و بیوه زنان است. به قول معروف گفته

خواست که از بیخ ریشه ما را بکند غافل از آنکه خدا در اندیشه ما است. سه دختر آقاي حسین رضوانی که در جاسب به 

هایی دارند که از آب اند و بچههاي طاهره، معصومه و فاطمه بودند که هر سه ازدواج کردهبه نام میرزا حسین معروف بود

 گل در آمدند.

کند از کسانیکه باعث آوارگی این افراد شدند که این یتیمان که فقط در ده یک خانه بزرگی در محلّه هیچکس باور نمی

و خراب کردند و خانه شیکی در آن محل ساختند. خداوند در عوض به  باال کروگان ارث پدري آنها بود، از آنها گرفتند

هاي خوب داده است و اعتبار و آبرو و هنر داده است. اگر هاي دو سه طبقه داده است و مغازه و حقوق و بچههمه آنها خانه

تند. مادر این عزیزان خانم ناز در ده بودند چه اتفاقی می افتاد و کسانیکه باعث نابسامانی آنها شدند به چه چیز دست یاف

دانند جاسب و جاسب کرد تا صعود نمود. روح او و همه این اوالدها از غاصبین خانه خود فقط به خدا شکایت کردند و می
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گذرد. این درس عبرتی است براي همه که مال دیگران را مال خود ندانند. فکر حالل و که خداوند از ظلم هیچکس نمی

مع به مال کسی نداشته باشند. پناه زنان و یتیمان باشند و غمخوار آنها نه باعث رنج و آزرده خاطري آنها حرام باشند و ط

شوند. به عقیده و خرد دیگران ارزش قائل باشند و به جاي ظلم و ستم و عدوان، محبّت را پیشه خود سازند چون از قدیم 

 اند.گفته

 شودمی مُل هاسرکه محبّت از                     شوداز محبّت خارها گل می

بتابد و عداوت ظلمت است در هر خانه کاشانه نماید. در جایی عزیزي گفته  خانه هر در است نور محبّت است، فرموده حق

 است:

 نکردي یکبار که داشت بدي چه نیکی                   صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را

ند و آورد طهران به را بچه و زن و مادر و خواهران اول که کردند تنگ عزیزان این به را عرصه اهالی چنان کالم خالصه

هاي تنها محمود در ده مانده است که کشاورزي پائیز را به اتمام رساند تا بلکه اوضاع بهتر شود و همه در منزل و خانه

اش آقاي اسماعیل اسماعیلی و برده و محمود و دائیاي به آنها هجوم خود بروند که متأسفانه در آخر پائیز پر از برف عدّه

شوند از ترس جان از جاده نراق به کاشان و بعد به طهران بیایند ماشاءاهللا و امراهللا و جواهر خانم مادر همسرش مجبور می

شیرین است اند که چقدر بال در سبیل الهی کند و خود این عزیزان قبالً نوشتهکه صدمه آن شب را هیچکس فراموش نمی

بیند. بعد از چند سال احمد آقا به اتفاق کند که هرگز آسیب نمیو هر زن و مردي را مثل آهن آبدیده سیقلی و محکم می

ها را ببیند. چنان برخورد بدي با او پسرش و یکی از دوستان رفت که از نزدیک منزل پدري را زیارت کند و همشهري

اهللا رفیعی آنها خواستند ما را با چاقو نابود کنند و آقاي ذبیحگفت چند جوان مییشده بود که پسرش که نوجوانی بود، م

برند و دیگر هرگز به جاسب نرفتند. هیچکدام دیگر حتی عبوري هم از جاسب دهد و آنها جان سالم به در میرا نجات می

ایم و به نامش ما است. به یادش زندهگویند جاسب مال اهلش و هر کجا باشیم جاسب است. جاسب در قلب رد نشدند. می

 کنیم. هرکجا خادم باشیم، انسان باشیم، با محبت باشیم آنجا جاسب ما است.و مؤمنین مخلصش افتخار می

کنند محمود و احمد این دو برادر به قول معروف تفنگدار در مراسم خاکسپاري مسلمانان یا ها فوت میوقتی از جاسبی

اي از هاي آنها در تماس هستند و مثل سابق ذرّهکنند. با تمام فامیل مسلمان عمه زاده و نوهیفاتحه خوانی هم شرکت م

بالد که شب محبّت آنها کم نشده است. روزي پسر کدخداي جاسب که خانه آنها را تصاحب کرده است به خود می

دادند و بعضی اي کارهاي زشت انجام میهاهللا. واقعاً عدّنویسد خانه حسین حبیبرود و روي درب منزل او میشخصی می
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 کنند.ها شرم دارند و همیشه عذرخواهی میهمشهري

یابد. نه نمود ادامه میداستان جاسبی از پزشک حاذق آقاي دکتر لقائی سنگسري که در جاسب خدمت به همه خلق می

اش مرتب حسین رضوانی حنجرهدستگاه آندوسکوپی و نه عکسبرداري بود ولی تشخیص این دکتر عالی بود. آقاي 

رود که دکتر لقائی او را شد. به وسقونقان منزل آقاي مسیب نوروزي میهایش قرمز میکرد و چشمگرفت و سرفه میمی

گوید شما به طهران به بیمارستان میثاقیه برو و معالجه نما. همان روز بعد از او مسیب یزدانی دهد و میبیند و دارو میمی

گوید شما هم باید فوري به طهران دهد و میرود که سر درد شدید دارم و ضربان قلبم زیاد است. به او دارو مینزد او می

گوید آقاي حسین رضوانی سرطان حنجره دارد و یک سال دیگر زنده نخواهد بروي و معالجه نمایی. به مسیب یزدانی می

رود و مسیب یزدانی به طهران وز بعد حسین رضوانی نزد او میماند و حیف است او مرد خوبی است و عیالوار است. دو ر

ها گوید مسیب مرض خوبی ندارد و به جاسب باز نمیگردد. ولی به هیچکدام از مریضآمده بود. به حسین رضوانی می

ت بیچاره گوید به طهران براي معالجه بروید. مسیب یزدانی به طهران آمد و به مصطفی گفگوید. فقط میمریضیش را نمی

روز بیشتر زنده نماند. در آن  2حسین رضوانی سرطان دارد و حیف است و خدا به او رحم کند. خود مسیب پس از معالجه 

نبود و وسیله مدرنی هم در بیمارستان نبود. بعد از درگذشت او در جاسب حسین رضوانی گفت دکتر لقائی به  ICUزمان 

ماه طول کشید و با  11اش بیش از حسین رضوانی هم به طهران آمد و معالجه من گفته بود که مسیب بر نمیگردد. آقاي

حسین رضوانی صعود نمود. این  48مسیب و اردیبهشت  47جنگید تا به عالم باال صعود نمود. درست در سال مریضی می

ا، زندگی آنها و آبروي آنها را دکتر فاضل و ارجمند، بسیار دانا بود و با اینکه هر دو این عزیزان جوان مردند ولی اوالده

 حفظ نمودند. روحشان شاد و درجات عالی در عالم باال نصیب آنها است.

منزل آقاي حسین رضوانی در طبقه باالي ساختمان اطاق بزرگ و دلبازي بود که هر زمان در فصل پائیز پسرهاي مالعلی 

یشان بود چون میرزا حسین رضوانی خوش برخورد و آمدند، محلّ اقامت آنها منزل انراقی بزرگترین مالک جاسب می

ها حساب و کتابشان را در این خانه پرداخت گفتند میرزا حسین اوالد ما است. تمام رعیتها میمهمان نواز بود و فروغی

اي دیگر هها را آقاي قدرت اهللا روحانی و جناب رفرف خریداري کردند و عدّنمودند تا اینکه مقدار زیادي امالك فروغیمی

 ها فرزند معاون التجار شهید نراقی بودند.ها، نراق و مهرويجاسب مالک آن فروغی 8/1شاید 

به یاد داریم آقاي حسین رضوانی مرغ و خروس هم بسیار داشت. شب عید همه را با قوقوچه که گلی است سبزرنگ 

بردند. پدر آقاي رضوانی ها چه لذتی مید و بچهدااي الاقل دو عدد میشد. بهر بچهرنگ میپخت و تخم مرغها خوشمی
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خواند اهالی ده اهللا عموي آقاي شمس اهللا رضوانی چندین مناجات و آثار امري را حفظ بود. وقتی در آن باالخانه میحبیب

 ایستادند و صداي دلنشین او را گوشرود. تعداد زیادي در کوچه میگفتند صداي مناجات او تا دهات دیگر میمی

اي بدون غرض همیشه به یاد احباء مظلوم و مهربان و زحمتکش اند. عدههایش هم به ارث بردهدادند. این صدا را نوهمی

آورند. به امید روزي که این بذرهاي گویند و از خوشنامی و حسن اخالق آنها سخن به میان میجاسب خدابیامرز می

ها همیشه راضی به رضاي الهی ننگ نیست. بهائیت افتخار است. بهائی محبّت سبز شود و اهالی ده جاسب بدانند بهائیت

دانند. امیدواریم همه در هر کجاي عالم هرچه هستند و هدفشان خدمت به خلق خدا است. رضایت خلق را رضاي خدا می

  خواهیم از خدا بخواهیم و رضاي او را طلب کنیم. می

 

 ی رضوان نیحس يآقا

فوت نمود و  یدر جوان یزدانی بیهست که مانند مس یرضوان نیحس يآقا مینما یکه از آن صحبت م يگریاما فرد د

و شکسته  يکارگر یو به قول یتیگرفته تا رع یکرد. تمام اوالدها از چوپان یهشت اوالد را اداره م یهمسرش با دستان ته

ماهرخ و عذرا و  شانیچهارم خانه را از عمه ها کیحفظ کردند.  را ي. و خانه پدرکردندیخدمت م يفقط به اهل آباد يبند

 یرا برداشتند و به طهران آمدند  و به حاج ضیسواد و مر یزن ب ریپ نیوضع آشفته ا نیدر ا یول دندیجواهر خانم خر

منزل به امانت  نیپس ا م؛یو ما به تو اعتماد دار يخانه را دادند و گفتند که تو با پدر ما دوست بوده ا دیکل یرمضان يرضا

 .مییآ یشما باشد، وضع که بهتر شد م اریدر اخت

 نیخانه به ا یرمضان ينشد و نشد و آقا گریباش) د الیخ نیآش و به هم نیگفته اند (بخور هم میاز قد کهییآن جا از

آن اوالد ها بود را خراب  يادگاریو او هم آن خانه که  دهمیرا به تو م دیرا از آن خود دانست و گفت پسرم خانه جد یبزرگ

خانه  ندیگویسال از آن واقعه گذشته است هنوز هم مردم م نیچند نکهیدر آن ساخت. اما با ا یکرد و از نو ساختمان

 نیندارند. بله خانم ناز همسر حس يخانه ا گریشنوند که آنها د یم  یرمضان يدر جواب از بچه ها یاهللا ول بیحب نیحس

 نیکرد. نفر شیبچه ها بیکرد و خداوند هر گونه نعمت بود را نص میجاسب و جاسب کرد تا جان به جان تسل یرضوان

ندارم  یکه جز تو پناه یخدا تو شاهد و گواه يا دیگو یفقط م کندینم نینفر یانسان عاقل چیو ه ستین یاصال کار عقالن

 .میخداوند چه قدر سر افکنده و شرمنده ا شگاهیپکه خداوند مو را از ماست بکشد آن وقت در  يبر روز يو وا
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هست  شیمحل آزما ایدن بتا،یو اگر با عدلش معامله کند وا مص دیاگر با فضلش معامله نما گذردیهمه م ریاز تقص خداوند

 .و داللت فرما تیکس را به خود وامگذار و همه را به راه راست هدا چیپس خداوندا ه

و از چشم  ضیسواد و مر یمرد ب ریپ نیبود ا يدروازه ا یبه قول ایها  یکه از خانواده نصرالله ینیآقا حس دیس يآقا

آورده و  رونیاو را ب يدریح نیزن غالمحس فهیآب حوض انداختند که مرحومه شر يناراحت و در زمستان سرد او را تو

 .داد نجاتشمثل پدرش او را برد و لباسش را عوض کرد و از مرگ 

 .و مسلمان شو میبرو ایسرزنش کرده بود که ب یآقا را بارها آقا ماشااهللا نصرالله دیس نیهم

آورند. همان آقا ماشاهللا  یاو را به تهران م شیدرب خانه اش را قفل کند و اوالدها شودیمجبور م يو آزار عده ا تیاذ با

است،  دهیخانه را خر نیکه ا دیگو یده به دروغ م یرا غصب کرد و به اهال هیمومن و مخلص وارد خانه شد و تمام اثاث

روز آنها را به  کی یهنوز ادامه دارد و حت یتصرف عدوان نیمطلب دارد و ا حهصف 50شده  تیاو شکا هیکه بر عل يپرونده ا

و زنش  میساله عبدالکر 80و شمعدان  نهیآ یکه حت کردیم هیآقا و همسرش تا آخر عمر گر دیخانه خودشان راه ندادند. س

خاطره بود. حاال آقا  شیعمر به آنها دل بسته بودند و هم برا کیکه  ییزهایلب تاقچه بود و دوالبها پر از گندم بود. چ

آقا  دیجواب س دیروحش در عالم باال با یاست ول دهیمتر جا در قبر خود آرام 2رفته است و داخل  ایدن نیماشاءاهللا هم از ا

 .را بدهد

باغ  نیکه ا وهیبا درختان بزرگ گردو داشت و داخل باغ پر از درختان م بایز اریبس یاما جناب لطف اهللا خوش فکران باغ و

هم همه امالك  يناصر يبود. آقا يناصر يدر دست آقا يآنها با هم باجناق بودند و عمر رایبود  ز يدر دست فتح اهللا ناصر

در  انتیمالک شده است واقعا در جاسب  چه قدر خ یرا ابوالفضل نصرالله ملکسپرده بود. حاال همان  یرا به صادقعل

 .امانت شده است

 يمدرسه با درختان تنومند و گلها نیا کردیم یبود زندگ تیکه متعلق به جامعه بهائ يدر مدرسه ا ینصر اله داهللای آقا

خود خانه را قفل زد و به تهران آمد تا  شانیم که گریدر محله آب انبار قرار داشت. هنگام انقالب او هم مانند د بایز

کردند و در آن خانه ساختند به  میبه چند قسمت تقس ين خانه را بعد از چندیآرامش برقرار شود و برگردد. متاسفانه هم

کو گوش  یمسئله دارد  ول دیایب ایدر آن خانه به دن ینماز باطل هست و اگر طفل یغصب نیاعتقاد مسلمانها در خانه و زم

 .شنوا
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امالك سالها بدون صاحب مانده و از  نیو ا ستندین رانیدر ا انییکه بها گفتندیهست که م يها همه در جواب افراد نیا

 حاضر بوده و هستند. یامالك مالک داشته و مالکان آن زنده و ح نیا ریآن امالك را تصرف نمودند، نه خ قیطر نیا

 

  حبیب اهللا یزدانی و آفاق معتقدي  

در کروگان جاسب به دنیا آمد و در سال  1314حبیب اهللا یزدانی، فرزند عبدالحسین یزدانی و گوهر خانم بود و در سال 

عمر به پایان رسید و چشم از عالم و عالمیان بربست. آفاق خانم دختر میرزا اسداهللا معتقدي  1390

در محلبه باالي کروگان چشم به جهان گشود. حبیب اهللا تا کالس  1311و ملک خانم در سال 

ششم ابتدائی در جاسب درس خواند و همراه پدر به کشاورزي مشغول گردید تا در نوجوانی به 

سالگی دو سال بر حسب  19زد آقاي اعتصامی برادر پروین اعتصامی شاعر معروف آمد و مشغول کار گردید و در طهران ن

قد و باال و زیباروي و با ادب بود، او را در اداره وظیفه به خدمت مقدس سربازي رفت و در زمان سربازي چون جوانی خوش

آزار و مهربان بود. تا کسی  جوانی کم حرف، کم رو، و بیاهللامنیت کشور با شش کالس درس استخدام نمودند. حبیب

 زد.کرد، او حرفی نمیسئوالی از او نمی

ازدواج نمودند. آفاق خانم در  1341حبیب اهللا و آفاق خانم دختر خاله و پسرخاله بودند و به پیشنهاد مادرانشان در سال 

د و چون برادرش نصراهللا در جوانی صعود نموده بود، در زمستانها بافت و کمک کار مادر بوجاسب تا قبل از ازدواج قالی می

کردند و تابستانها در جاسب که آب و هوا مطبوع بود، در طهران خیابان مخصوص با مادر و برادرش شعاع اهللا زندگی می

که مورد پسند کردند. زمانیکه ازدواج نمود و عاشق به معشوق حقیقی خود رسید، زندگی آرام و شادي را زندگی می

داده بود. از نظر زیبائی و هاي خدادادي حضرت عبدالبهاء بود را آغاز نمودند و خداوند به هر دو این زوج خوشبخت حسن

اي از حسن اخالق یک فرد بهائی بودند. همسایگان و آشنایان با آنها صمیمی ایمان راسخ و بردباري در محلّ زندگی نمونه

اي بودند. خداوند بزرگ و رحیم و رحمان به هاي پاك و طیبهو ادب آنها میدانستند و از شجره و رمز موفقیت را از ایمان

 اي درخشان هستند.آنها سه اوالد عنایت فرمود که هر یک درّي گرانبها و ستاره

آقا فضل اهللا  سیمین دختري شایسته و تحصیل کرده مانند مادر فهمیده و آراسته بود و با آقاي نورالدین نصراللهی فرزند
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باشد که در مکتب والدین درس ایمان و وفا هاي سامان و سارا مینصراللهی ازدواج نمود و ثمره ازدواجشان دو اوالد به نام

اند. آقاي نورالدین که در بچگی مادر را از دست داده بود و در جوانی هم پدر خود را که از ادبا و مؤمنین و ناطقین آموخته

ري بود، ناگهان از دست داد و به عالم باال پرواز نمود و دوري و فراق والدین او را آزرده خاطر کرده بود. با مشهور جامعه ام

هاي زندگی خود را پر کرده بود و قدم مبارك این خانم مؤمنه، شریفه به دریغ سیمین خانم تمام خلعمهر و محبت بی

و کاسبی او رو به ترقی بود و خانه پر مهرشان مرکز خدمات و برکات  حدّي با برکت بود که روز به روز اوضاع و احوال کار

 اي بوده و هست.عالیه

دومین اوالد سیامک یزدانی چهره درخشانی بود که نام حبیب اهللا و آفاق و عبدالحسین را زنده کرده است. ایشان 

عاده برخوردار بود و در این سالهاي تحصیالت عالیه نمود و درس حقوق خواند و از هوش و ذکاوت و پشت کاري فوق ال

متمادي خادمی جان بر کف و برازنده و مشکل گشتی احباء الهی مخصوصاً جاسب بود و هست. در عین حال که هیچ 

ریا بدون اسم و بدون توقع نمایند، به شغل کاسبی و کار وکالت و خدمت به خلق آرام و مظلوم و بیکدام استخدام نمی

شان را ها خانه و کاشانهاشد و با خانم صبا سلطانی اهل سیسان تبریز که آنها هم مانند جاسبیبمشغول به کار می

هاي بشیر و دالرام اند، ازدواج نمود و صاحب دو اوالد دلیر و رشید به نامهایشان را با لودر صاف کردهاند و خانهگرفته

 باشند.می

باشند. هر سه اوالد نامبرده واج نمود و صاحب فرزندي به نام پگاه میسومین اوالد سیروس که با خانم علیا هوشمند ازد

باشند. آقاي سیروس و همسرش در خارج و دیگران در ایران قائم به این خانواده مورد احترام همه فامیل و احباء می

گی شده بودند، باشند. آفاق خانم در حیات خود همیشه با جوانان که تازه مشغول زندخدمت و مهربانی مشغول می

اید، گفت اکنون که ازدواج کردهآموخت و میکرد و راه و رسم همسرداري و بچه داري و خدمت به خلق را میصحبت می

اید و شمایل حضرت عبدالبهاء در خانواده یادآور این هاي طرف مقابل را هم دوست بدارید. اکنون شما یک خانوادهخانواده

ظر بر اعمال شما هستم. دستورات مرا خوب عمل کنید و اوالدها را خوب تربیت نمایید و با است که من با شما هستم و نا

نصیب نخواهند بود. آیا ثروتی برید و هم اوالدها بیاخالق حسنه و امري بار بیاورید. هم خود شما از این آرامش لذّت می

ها را تربیت ه همسایگان بپرسند خانم یا آقا شما چطور بچهشود کباالتر از اوالد خوب است؟ آیا لذّتی باالتر از این پیدا می

گفت اولین مربی اطفال والدین هستند که اگر در مورد ها میاید که بسیار ساکت و با ادب و خوب هستند. به جوانکرده

باشد چون نمیاند که خدا هم از آنها راضی تربیت اطفال سعی و کوشش نکنند بزرگترین گناه نابخشودنی را مرتکب شده
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 گناه است و مادر الگوي او است.طفل پاك و معصوم است و بی

وفاي جاسب را در فرودگاه از جمله عبدالحسین پدر حبیب اهللا را هاي بیاي از همشهرياهللا در اوایل انقالب عدهحبیب

روند و او را به زندان یب اهللا میروند و به وسیله مأمورین به منزل حبگیرند و بعد میاند و آدرس منزل او را میدیده

گناهی او ثابت ماه او در زندان بود و بعد بی 7الی  6برند. کسی را که در مدّت عمرش نه گناهی و نه خطائی کرده بود، می

شود. در این نمایند و اخراج میشود ولی حقوق او را قطع میشد که کارمند ساده و سالم و صالح بوده است و آزاد می

اش و اوالدها ترس و رعب و وحشت بسیاري داشتند تا جمال مبارك او را نجات داد و وقتی بیرون آمد خانواده مدت

مجبور شد با ماشین کار کند و بعد منشی مطب دکتر گردید. اما فکر و خیال و صدمات و مشکل پدر و مادر، مصادره 

و او به مریضی پارکینسون مبتال گردید. اوالد و همسرش اموال پدر و صدمات و بلیّات مضائف همه دست به دست هم داد 

از غم و غصه  1388خوب از او نگهداري نمودند و این هیکل تنومند و سرو قد به جسمی الغر و نحیف تبدیل شد. در سال 

بش روزگار دچار سکته قلبی گردید و رهائی یافت و جان به جان آفرین بخشید و در عرش اعلی مقرّ گزید. قبر او ن

 نماید.شود اول قبر او را زیارت میگلستان جاوید خاوران قرار دارد که هرکس وارد می

کشد و زمانیکه باید از کند و زحمت میحاصل که انسان با تمام درد و رنج اوالد را بزرگ میوفا و بیواي بر این دنیاي بی

گوید بفرما برویم دیگر بس است. حبیب اهللا خود دهد و میها لذت ببرد، اجل امان نمیاش، اوالدها و نوهوجود ثمره زندگی

نمود و بعد از فوتش را در مطب دکتر بیمه نمود و چند سالی که خود مریض و در قید حیات بود، حقوق دریافت می

و  گرفت. البته حقوق چه عرض نمایم، پول ناچیزي بود که اکثر احباء به همین مقدار هم راضیخانمش حقوق او را می

 قانع و شاکر هستند. به قول آقاي جمالی بزرگ، انسان به یک نان و یک لیوان آب سیر و زنده است.

پسر برومندش و دامادش و دخترش تا آخرالحیات حامی و مراقب و مواظب او بودند. منزلی در شرق طهران داشت و یک 

ن بودند. آفاق خانم هم دو سالی دوري و مفارقت طبقه او و همسرش آفاق خانم و طبقه دیگر را پسر برومندش در آن ساک

عاشقانه با دستی پر از این عالم به حق پیوست. انشاءاهللا که در عالم باال هم این زوج  1392همسر را تحمل کرد و در سال 

ذشتند همدم و همنشین یکدیگر باشند چون همه خلق از آنها راضی بودند. از همه چیز خود گذشتند ولی از ایمان خود نگ

و محکم و استوار ماندند. روزي مصطفی حقگو فرزند حسین حقگو، که روزي یعنی یک عمر رعیت پدر آفاق خانم بود و در 

اند اند و به بنده فروختهگوید خانه و زندگی شما را مصادره کردهخانه معتقدي صاحب ده اوالد شده بود، به آفاق خانم می

گوید ن بیائید یک مبلغی جهت حاللیت به شما بدهم و راضی باشید. آفاق خانم میچون پدرم رعیت شما بوده است. اکنو
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ما هیچ احتیاجی نداریم و این ملک و خانه پدر و مادري ما نزد پدر شما امانت بود و حال که مال ما را به عنوان فراري از 

و ما گرسنه و بدبخت این نبوده و نیستیم.  اي. خوش باشاي خریدهاند و تو رفتهمان مصادره کردهایران به خاطر عقیده

اند هاي جاسب یک اطاق به پدر و مادر شما ندادهسال پیش ازدواج کردند و تمام مسلمان 80روزي که مادر و پدر شما در 

همه و خانواده بنده از راه همنوع دوستی و انسان دوستی آنها را با آغوش باز پذیرفتند و چندین اطاق و گاو و گوسفند و 

که آخرین اوالد تو هستی. در  اندامالك را در اختیار آنها قرار دادند و در همین خانه چندین دختر و پسر به دنیا آورده

طول عمر جز محبّت به شما کاري نکردیم. ما که همه در طهران بودیم و فقط یک اطاق را مادرم براي تابستان که به 

اي و با لودر خانه را مان مصادره شده است و شما خریدهشما به خاطر عقیده آمد، نگه داشته بود که به قولجاسب می

اي. خیرش را ببین و روزي خداوند حق را به حق دار خواهد سپرد و به مصطفی حقگو میگوید شما همیشه صاف کرده

ت و خوشحال از اینم که اید و مادرم به خاطر ایمانش همیشه به شما و خلق جاسب محبت نموده اسبراي مادرم عزیز بوده

کنم. به او میگفت اگر نیت شما خیر است ایم و از این حسن اخالق شما هم تشکر میشما میدانی که ما نامهربان نبوده

اند. روح پرفتوح آفاق خوش به حالت که باز به یاد داري ملک خانم معتقدي که بود و وارث هم در آغوش او تربیت یافته

یب اهللا یزدانی شاد و درجات عالی داشته باشند و اوالدهایش همیشه موفّق و خادم عالم انسانی خانم شهره آفاق و حب

  گردند.

 جناب آقاي امیر شیرازي و خانم شهربانو ناصري  

داستان غم انگیزي است اما به ثمر که نشست شادکننده و جالب است. آقاي امیر شیرازي 

ها را دانند شناسنامهباشد و همه ملّت ایران میزادگاهش در یکی از روستاهاي شیراز می

اند و در آن زمان به آن صورت فامیلی وجود نداشت. شاید در داده 1307به همه در سال 

کردند. بطوریکه خود این بزرگوار تعریف کرده امه، فامیلی انتخاب میموقع دریافت شناسن

 به دوستش با شیراز ده در که است بوده ايساله 13 – 12ایم ایشان بچه و ما شنیده

بندند، هم می به را گاو دو دُم و اندبوده شیطان آنها. بچرانند را گاوها تا روندمی بیابان

روند که متأسفانه دُم یکی از گاوها از پریدند و هر یک به سمتی میگاوها باال و پائین می

 یرازیش ریما شود و گاو دیگري با دو دُم شنگول آید و گاو غرق در خون و بدون دُم میبیخ بیرون می
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کنند و به این دو پسر را پیدا میشوند. پدرها آیند از ترس پنهان میکند. وقتی این پسرها ناراحت به ده میحرکت می

ها با پس گردنی و زدن چوب به بدن بود. این دو بچه چند روز غذا و زنند. در قدیم ادب کردن بچهقصد کشت آنها را می

گیرند که از خانه بدون پول و بدون آب و نان فرار کنند. از این ده به آب و نانشان کتک خوردن بوده است. آنها تصمیم می

 ه آواره و سرگردان بودند.آن د

 

شود که به قم یا طهران بیاید. در دلیجان اي به قول معروف ابوطیاره سوار میبعد از مدّتی آقاي امیر خان با ماشین قراضه

کنند. از اهالی دلیجان شوند شب تاریک بود و راننده را گم میکه پیاده می

گویند باالي نیست که من بروم کار کنم. می پرسد اینجا روستا یا دهیمی

دلیجان دهی به نام احمدآباد است که صاحب آن میرزا احمد خان نراقی 

دهند. این نوجوان ستمدیده شبانه به است، برو حتماً به تو کار می

رود. جناب احمدآباد محمد علی ناصري در آنجا او را با آغوش احمدآباد می

کند و بعد از چند وقت او را به کروگان جاسب می پذیرد و پذیرائیباز می

 شود.آورد که مشغول رعیتی میمی

در آن زمان یک اطاق کوچک و یک تشک و رختخواب و متکا و آفتابه و یک کاسه کلّ زندگی ساده آنها بود. آقاي امیر 

سلطان ،زن آقا محمد عظیمی  شیرازي چون خیلی قوي و زرنگ و زحمتکش بوده است خانمی را به نام سیّده که خواهر

کند و کند و بعد از چند سال سیّده همسرش فوت میاند مدّتی زندگی میدهند. با اینکه باهم تناسبی نداشتهبود به او می

ها مهاجر و داند که باید چه کاري انجام دهد. محمد علی ناصري که در احمدآباد با خانواده و بچهآقاي شیرازي نمی

بیند این جوان برازنده، برد و میبیند او را به احمد آباد میآمد. وقتی وضعیت او را میاکثراً به جاسب میکشاورز بود، 

گوید. تنبل نیست، با خدا است و چشم پاك و وفادار و باغیرت است. به باشخصیت، مهربان و امین است. هرگز دروغ نمی

دهد، تران زیادي داشته همه را خیلی خالصانه و ساده شوهر میدهد و چون آقاي ناصري دخاو خانه رعیتی و زندگی می

گوید مرد باید وقتی دست به پشتش می زنی خاك از او بلند شود و نان به زن بده باشد. خود او و جوجون قمی، می

کنند. این زوج شهربانو خانم را که بسیار دختري قد بلند و قشنگ و زیبا و کدبانو بوده است را براي همسري او انتخاب می

 یشھر بانو ناصر 
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نماید. دهایی به نام معصومه، اشرف، غالم، عباس، ناصر و منصور را به آنها عطا میکنند و خدا اوالباهم زندگی را شروع می

ناگفته نماند آقاي شیرازي در شیراز اسم امر جمال مبارك را نشنیده است. در این خانواده آقاي ناصري دعا و مناجات 

گوید مرا هم قابل بدانید. من هم مثل شما یند و بدون اینکه هیچ کس به او بگوید، خودش میبشنود و محبّت میمی

 من به شما را داري مردم و زندگی و انسانیت و درستی چون. بود خواهم شما افتخار باعث و باشم بهائی میخواهم 

. شهربانو خانم هم زنی آیدمی در احمدآباد محفل عضویت به و گیردمی یاد مناجاتی و دعا و نماز ایشان از و آموختید

داري و تربیت اوالدها پاي همسرش در گوسفندداري و کشاورزي، درو چینی و هر کاري از جمله خانهزرنگ و دلیر که پابه

 همکاري نزدیکی داشته است. در احمدآباد در آن زمان ضیاءاهللا مهاجر و فاطمه نساء، عبداهللا اسماعیلی و جواهر سلطان،

فتح اهللا ناصري و نقلی یزدانی، آقاي محمد علی ناصري و مرصّع همسر غالمرضا خان نراقی که مباشر و همه کاره آقاي 

میرزا احمد خان و بعد غالمحسین خان نراقی بود و آقاي شهیدي مازگانی هم به مهاجرت آنجا آمده و هنوز در قید حیات 

 نمودند و مبلّغینی هم بهها شرکت مییادي بچه و نوجوان در جمعاي بودند و جمع بودند تعداد زاست که مجموعه

نظیر آقاي شیرازي را کردند. از تمام جوانان آن دوران محبّت بیرفتند و آنها را تشویق به تعلیم و تربیت میاحمدآباد می

همه میداد. صفات و حسنات خرید، به گفتند عمو جان اگر یک کیلو نقل یا شیرینی میها میایم که به همه بچهشنیده

پول و کم نویسم جزء فقراء هستم و هر زمان فقراء بییک مرد نمونه را دارا بوده است. بنده که خودم این مطالب را می

 فایده را دارد.توانی دلهایی را شاد کنی که اجر هزار ثروت بیپولی و کم درآمدي میدرآمد بوده اند ولی با همین بی

یا کمتر در احمدآباد با کم آبی روبرو گشت. قنات آب به کلّی خشک شد. آقاي  1340زي در سالهاي آقاي امیر شیرا

شیرازي و آقاي ناصري و آقاي عبداهللا اسماعیلی و خانواده با تمامی گوسفندهایی که داشتند مجبوراً به کروگان آمدند و 

متعلق به آقاي کاشفی بود، گردید. صبح زود  مشغول کشاورزي شدند و آقاي امیر شیرازي رعیت مزرعه سردیان که

کرد. کشید و خانمش دوش به دوش او کار میآمد. چقدر زحمت میمیرفت و آخر شب تاریک با زن و بچه به ده می

کردند. معصومه خانم دختر اول او ازدواج نمود و بقیه همکار پدر بودند و غالمعباس به طهران دختران او مانند مرد کار می

 و مشغول کار شد. آمد

آوردند تا انبار کنند. سر هر زمین که ها را به ده میرسید، آقاي شیرازي چند روز هندوانهها میبه یاد دارم وقتی هندوانه

دید به در بهره نبودند. هر کس را که نمیعدد هندوانه به آنها میداد. همه از دسترنج او بی 2گفت و رسید خدا قوت میمی

پوشید و آن کرد. شلواري مشکی میرفت و هندوانه را می برد. در تمام جلسات ضیافت و دعاها شرکت میمیمنزل آنها 
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گفتند و محکم آن را میبست. یک روز به شوخی به او گفتند آقاي شیرازي چقدر بند تومّان یا شلوارت زمان بند تومّان می

د شلوارش محکم باشد که هیچکس نتواند بند او را باز کند و گفت مرد باید بناي ملیح میبندي؟ با خندهرا محکم می

نظیر بود. قلبی به وسعت دریاي گی و صداقت و زاللی این مرد بیمعنی حرف او این بود که مرد نباید هرزه باشد. ساده

ره خوب دارند. گاه نور الهی بود. تمام ملّت جاسب از هر طایفه و صغیر و کبیر از او خاطبیکران داشت. قلب او تجلی

گرفت فوري حساب گفت خداي ما هم بزرگ است و ثروت من اوالدهاي من هستند. از هرکس هرچه قرض میهمیشه می

گفت آنها نباید کند. او خیلی به حیوانات عالقه داشت و میکرد. اخالق حسنه او را هیچکس فراموش نمیو کتاب می

اند. گفت اینها زبان بستهکرد و میکشید و آنها را نوازش میوسفند میگرسنه بمانند. حتی دست بر سر االغ و سگ و گ

خدا رحمتش کند. در جاسب زمانی که چشم از این عالم بر بست و به عالم ملکوت پرواز نمود، همه از مرگ او متأثر و 

رد. آدمهاي زحمتکش و ناراحت شدند و براي روح او دعا و مناجات خواندند. هرکس خاطره خوبی از او داشت تعریف میک

 میرند و او نامش همیشه زنده است.مؤمن و مهربان هرگز نمی

اوالدهاي آقاي امیر شیرازي و شهربانو خانم در محضر والدین خود درس سخاوت و گذشت و همنوع دوستی را یاد گرفته 

ر جوانی سکته کرد و چند سال اهللا ناصري بود و دبودند. خدا رحمت کند اشرف یکی از دختران او را که همسر احسان

اسیر بیمارستان بود تا به عالم باال شتافت. در طول عمر کوتاه خود شیر زنی بود، روحش شاد و یادش گرامی. غالمعباس 

هاي او همیشه اولین پسر آقاي شیرازي هم در جوانی به علّت مریضی زود این عالم خاکی را ترك کرد ولی یاد محبّت

آمد. همیشه در کارهاي خیر پیشقدم بود. فري بود که به دیدن احباي جاسب که در خانی آباد بود، میهستیم. او اولین ن

اش مدّتی در اسفندیاري بود و بعد به آمریکا رفت. در محلّ کار و یکی از پسرهایش به نام منصور داماد جواهر خانم خاله

ها که زندگی را از صفر شروع کردیم، او مثل همه ما جاسبی زندگی مثل پدر مظلوم و مهربان بود. آقاي ناصر دیگر اوالد

فعالیّت خوبی داشت و موّفق شد. در کارهاي فنی در کرمان مشغول به کار است و خادمی با شخصیت و با محبّت و 

 مهربان است و همیشه یار و یاور همسر بوده است. به هر فامیل که محتاج بوده است به خاطر رضاي الهی کمک کرده

است. خانم ایشان وقتی که منزلشان در یوسف آباد جهت عید دیدنی رفتیم و عروس شهربانو خانم بود، تعریف کرد که 

مادرشوهرم همیشه در خانه ما دعا و مناجات میخواند و براي من مادري مهربان بود. خیلی چیزها را از او یاد گرفتم. او 

نمائی که باعث شد چیزهائی از او آموختم. الزم به ذکر است یک عمر هرگز در زندگی شخصی ما دخالت نمیکرد مگر راه

محترمانه زندگی کرد و روزي که از این عالم رفت آبرومندانه رفت. پسر ارجمندش چه در مراسم خاکسپاري و چه در 
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سال هم براي جلسات تذکر از عموم حاضرین در جمع تشکر کرد و پذیرائی در خور شأن آنها انجام دادند و بعد از یک 

شهربانو خانم مراسم گرفتند و در سر خاك جهت ناهار پذیرائی کامل انجام گرفت. اوالد خوب وقتی براي پدر و مادر 

دهند، روح آنها حاضر و ناظر هستند و والدین از اوالد راضی هستند. وقتی پدر و مادري از اوالد راضی خیرات و مبرّات می

 باشد خداوند هم راضی است.

ب ما بسیار کوچک ولی زیبا است ولی اهل آن بزرگ و همنوع دوست و وفادار هستند. هم اوالدهاي جاسب قدر پدر و جاس

ها رسیدگی کن. روح همه خلق اند با ادب باش، مهربان باش، به فامیلدانند براي اینکه همیشه به ما گفتهمادر خود را می

جواهر سلطان و مرصّع خانم و وجیهه خانم همشهریها گرامی باد. هر یک از  عالم شاد و یاد آقاي شیرازي و شهربانو خانم و

  دیگري بهتر بودند. انشاءاهللا نسل جوان محبّت و صفا و وفا و ایمان خالص را از این مظلومان ستمدیده بیاموزند.

 

  و نقلی خانم یزدانی جناب فتح اهللا ناصري  

 1300آقاي فتح اهللا ناصري فرزند محمد علی ناصري و نقلی خانم (دختر عبدالحسین یزدانی) می باشد. ایشان در سال 

به  1307شمسی در کروگان جاسب چشم به جهان گشود و نقلی خانم در سال 

ازدواج نمودند. فتح اهللا ناصري در بچگی در جاسب در  1323دنیا آمد و در سال 

آغوش پدر و مادر پرورش یافت و به همراه پدر و کلّ اعضاي خانواده به احمدآباد 

اي نبود که او نراق جهت مهاجرت تشریف بردند، متأسفانه در احمدآباد مدرسه

ب خود براي کسب علم به آنجا مراجعه کند ولی با این حال او نزد پدر محبو

اي در احمد آباد نراق استقامت و پایداري در ایمان را خوب آموخته بود. در مزرعه

که چند خانوار زندگی میکردند به پرورش کشاورزي و دام داراي و مرغ و خروس 

ز هیچ کردند. آقاي ناصري قد بلند و هیکل بسیار قوي داشت و بسیار با دل و جرأت بود و اپرداختند و امرار معاش میمی

 20تا  18بود. فتح اهللا ناصري در و دراحمدآباد و نراق به شجاعت و قوي بودن و پشت کار معروف چیز ترسی نداشت 

کند. از سربازي که باز میگردد، در اوایل سال سالگی به خدمت سربازي میرود و دالورانه به مرز و بوم خود خدمت می

برد. نقلی خانم هم دختري زحمتکش و فعال و نقلی بود را به آن والیت میکند و عروس خانم که نامش ازدواج می 1323

 یجناب فتح هللا ناصر

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5447233
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1249619992_orig.jpg
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اوالد که بعداً شرح خواهم داد، ) 9شود.این دو عزیز نه(قالی بافی هنرمند بود و دوش تا دوش همسرش بکار مشغول می

  باشند.دهد که همگی در ظلّ سدره عنایت الهی ساکن و مستریح میتحویل اجتماع می

شمس اهللا و صاحب اوالدهاي باشد. همسرش آذر خانم رضوانی، دختر می 1324اوالد این دو عزیز منوچهر متولد اولین 

هاي موفقی هستند و در محلّ کار باشند. به حمداهللا همگی کاسبهاي سعید و حمید و مجید و آزاده میبرومندي به نام

ا ایمانی، امانت داري و در هر کار خیري در خدمت کردن به هم از محبوبیّت زیادي برخودارند، چه از نظر خوش حسابی، ب

نوع و هموطن خود و حسن اخالق بین عموم مشهور و معروفند. فرزندش سعید که با خانمی تحصیل کرده به نام افسانه 

 باشند.هاي سهی و سما میامامی از اهالی همدان، ازدواج نمود و داراي دو اوالد به نام

ي حمید ناصري با خانم نسیم رسولی ازدواج نموده و دو اوالد به نام هاي پویا و هستی دارند که پسرش دومین پسر، آقا

پویا مانند پدر بزرگش بسیار قوي هیکل، رشید، با ادب و مهربان است و هستی دختري نمونه، ورزشکار استاد ژیمناستیک 

 و بسیار بشاش و پر انرژي است.

ود که با فرید تبیانیان سنگسري ازدواج کرده است که او هم دو اوالد به نام ترنّم و ثمین سومین اوالد منوچهر، آزاده ب

هاي دوستان و فامیل بود و تعداد زیادي آثار و دارد. آزاده خانم از صداي دلنشینی برخوردار بود و باعث شادي در جمع

 خواند.یهاي معروف را لطیف و دلنشین مالواح و اشعار و حتی شعرهاي خواننده

چهارمین اوالد منوچهر، مجید است که مثل برادرها کاسب و با ادب و با ایمان و باوقار است. واقعاً این چهار خواهر و برادر 

چنان وحدتی دارند که نظیر ندارد. بهتر است شرح حال آنها را جداگانه بنویسیم چون صحبت فتح اهللا ناصري و نقلی 

هوش خانم همسر عباسعلی یزدانی است که او هم سه اوالد دارد و همگی باعث افتخار خانم است. اوالد دوم ناصري، م

هستند. پیام یزدانی که همسرش ناهید فروغی است، داراي دو اوالد به نام آیدا و آرین است. پیمان یزدانی همسر سهیال 

 نظیر و مهربان است.ر بیذوالفقاري داراي دو پسر به نام مانی و شاتی است. سومین اوالد پریوش خانم دخت

سومین اوالد آقاي ناصري، عفت همسر امراهللا یردانی است که داراي سه اوالد بودند. تورج همسر ماریا موهبتی، و داراي 

یک اوالد به نام نوال هستند. دومین اوالد آنها ایرج همسر محبوبه عقیلی دختر خانم عطاء نوه ذبیح اهللا ناصري است. 

ا ندا همسر آقاي حسین حسینی و داراي دو اوالد به نام فاران و رایان هستند. چهارمین اوالد کاظم سومین اوالد آنه

ناصري در جوانی بر اثر تصادف صعود نمود. اوالد پنجم عصمت خانم همسر سهیل ناصري پسر عمویش و داراي سه اوالد 

قطه مهاجرتی هستند. عصمت خانم نیز از صداي هاي الهام، سارا، سامان هستند که ساکن لوکزامبورگ در یک نبه نام
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 دلنشینی برخوردار است و در خدمات بسیار فعال هستند.

ششمین اوالد بهجت همسر آقا شمس نصراللهی است که داراي دو اوالد پسر به نام ایرج و آرش هستند. همسر آقاي ایرج 

 ارد. همسر آرش خانم مونا گلی است و فعال اوالد ندارند.نصراللهی، آذر خانم تبیانی دو اوالد به نام هاي کسري و ساالر د

بهجت خانم بعد از صعود همسر با آقاي هوشنگ ذوالفقاري در خانی آباد ازدواج نمود. ثمر این ازدواج هم دو پسر به نام 

ان است در آمریکا نوه دارد و فعالً با همسرش که مردي مؤمن و مهرب 2باشند. جمعاً چهار اوالد پسر و هومن و همایون می

 ساکن هستند.

باشند. هفتمین اوالد پروین، همسر حسینی سلمانی، که داراي سه اوالد به نام علی، افشین و شادي که ساکن آمریکا می

باشند. هشتمین هاي پریسا، مهسا، پرنیا میهشتمین اوالد پروانه خانم همسر آقا بهنام صابري که داراي سه اوالد به نام

کند. این بعد از فوت آقا کاظم به دنیا آمد، شخصی به نام کوروش است که مجرّد است و در فنالند زندگی میاوالد که 

سال پیش دو نفر بودند ولی االن با عروس و داماد و نوه ها و بچه  70اوالد آقاي ناصري و نقلی خانم بود که  19شرح حال 

 نفر هستند. 54ها جمعاً 

دو سال خدمت سربازي رفت و در مغازه آقاي روحانی وادقانی نبش کوچه ناظم االطباء کار آقاي کاظم ناصري روانشاد 

نزد ایشان بود. پسري صبور،  کرد. به حدّي این پسر درست کار و امین بود که کلید مغازه و دخل مغازه و کلید انبارمی

یرد و آقاي روحانی ماتم گرفته بود چون اي بگساکت و مهربان و خنده رو بود. چند سال که کار کرد میخواست مغازه

ها گذاشت که همگان توانست پیدا نماید. دست تقدیر داغی بر جگر فتح اهللا و نقلی و جاسبیچنین فردي را دیگر نمی

سوختیم. کاظم و شوهر خواهرش رفتند ذبیح اهللا ناصري عمویش را بیاورند مادرش را ببیند اما او را نیاورده و به قاسم آباد 

نرسیده یک ماشین سنگین آنها را زیر گرفت بنحوي که حتی از فولکس واگن آنها زاپاسش هم سالم نمانده بود. کسی 

داند که داغ عزیزان چقدر سخت است ولی جلو تقدیر و سرنوشت را نمی توان گرفت. خداوند همه جوانها را حفظ کند نمی

و مسرور بگرداند. تا هستیم بیاییم قدر یکدیگر را بدانیم. عجل سنگ و روح این عزیز و دیگر جوانان از دست رفته را شاد 

 است و آدم مثل شیشه است.

 

آقاي ناصري مردي خوش مشرب و خوش خوراك و دست و دل باز و سینه چاك و بذله گو بود. در احمدآباد گوسفند 

 اي داشت.فراوان، شیر و ماست فراوان، نان محلّی داغ با کباب چه مزّه
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 شق هم کباب با نون داغ استعا                                    هللا جوانی قل چماق است فتح ا

 است آب سَرِ یا دِرو دنبال یا                           همیشه دست به بیل در توي باغ است

 است جواب حاضر ناکسان پیش به                                   یا فکر زحمت و کار ثواب است 

 میکارد گندم و جو شد که پائیز                                            ز زور او نگو همتا ندارد 

 بیارد در سر زمین از بذرها و                                      به امیدي که زود باران ببارد 

 میلنگه هی ده آن در ضیاءاهللا                                      اسم آن ده بوده است کلنگه 

آقاي ناصري در جوار پدر و خواهران و همسران و ضیاءاهللا چند هکتار از اراضی دهی که مالک آن آقاي میرزا احمد خان 

نراقی بود و بوسیله احباء جاسب آباد شده بود را درخت هلو (الگ) و درخت بادام و انگور کاشتند. این کار، درآمد فراوانی 

بردند. چقدر از این ده شیر، ماست، کشک، هاي زحمتکش و عیالوار فیض میبرد و هم رعیتاشت که هم مالک فیض مید

شد. تا اینکه بنا بر حکمت پنیر، جوز قند، گندم، جو، هندوانه و خربزه به دلیجان و محلّات و کاشان و اطراف فروخته می

بردند تا غذا ی خشک شد. حتّی آب خوردن را باید از نراق با االغ میالهی و خشکسالی پشت سر هم آب قنات آنجا به کل

شد جز درختهاي کهن که ها یکی پس از دیگري خشک میبپزند. چقدر سخت و درد آور بود که جلو چشم آنها درخت

ده بود مقداري براي این چند خانواده بود. لذا مجبور شدند دوباره به جاسب بیایند. در آن زمان چیزي که برایشان مان

گوسفند، میش، بز، برّه، گاو و االغ بود. بعد از آن مرحوم حبیب اهللا مهاجر تمام زمینهاي خود و برادرش آسیف اهللا و ذبیح 

اهللا برادر خود ایشان را به آقاي ناصري داد که مدّت زیادي منوچهر و بعد کاظم به کشاورزي و دامداري و گوسفنداري 

انگیز بود. نقلی خانم با کمک ها دلآمد صداي زنگ آنها و بع بع برّهی داشت، شب که گله میمشغول بودند. عجب صفائ

کردند. هم خود میخوردند و هم کسانیکه نداشتند از این لبنیات دوشیدند و از شیر ماست درست میدختران همه را می

دوغ کشک درست میکردند که در زمستان استفاده اي از هاي بزرگ پر از ماست میزدند و دوغ و کرهبهره نبودند. دیگبی

ریختند کردند یعنی قلیه یا همان سرخ شده آن قلیه را در ظرفی گلی به نام تُقار میمیشد و در پائیز گوسفندي را ذبح می

 و ها شیر ، هافروختند. مثقالی از آن گوشتها میخوردند و گوسفندان نر چه برّه و چه بزغاله را به قصابو در زمستان می

 شد.نمی یافت جاسب در هاماست

اي خود میگفتند چرا باید در این بیابان آنها را بچرانند. به یاد دارم شخصی به در بیابان خدا گوسفندان میچریدند ولی عدّه
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آمد، جلو خانه عبدالحسین یزدانی به نام رضا رمضانی به منوچهر که مثل پدر جوانی قوي بود وقتی خسته از دنبال گلّه می

منوچهر اعتراض کرد و توهین به منوچهر خان کرد و چنان توي گوش او زد و گفت تو چه خیال کردي. فرد کتک خورده 

کشی در منوچهر فردا پیش شخصی کتک خورده رفت و گفت تو خجالت نمیاهللا پتا آخر عمر احترام ناصري را داشت. فتح

خواهی اذیت کنی. یک بار دیگر حرفی بزنی این دفعه با من طرفی. فتح پسر جوانی که صبح تا شب زیر آفتاب بوده را می

 به باج من اما کنند استفاده سوء ما بهائیت از خواهندمی افرادي که میگفت اهللا خیلی نترس و شجاع بود و همیشه هم 

 .دهمنمی شغالی هیچ

 مرد بسیار که کاظک برادرش بود حامله همسرش وقتی که بود این گذاشت کاظم را پسرش اسم ناصري آقاي اینکه  علت

کند و به همین خاطر آقاي ناصري و نقلی خانم نام اوالد خود را بر سرش میخورد و فوت می آهن طهران در بود نازنینی

کاظم گذاردند ولی متأسفانه ایشان هم در اثر تصادف با شوهر خواهرش آقا شمس نصراللهی صعود کردند و در گلستان 

 تا آخر عمر به همراه داشتند. بعد از فوت کاظم اند. این مصیبت دردناك را نقلی خانم و فتح اهللاشده جاوید قدیم مدفون

دانید این کاظم چه جوان پاك و مؤمن و زحمتکش و نجیبی پسري که خدا به آنها داد اسم او را کوروش گذاشتند. نمی

داد.  بود. به یاد دارم زمانیکه برادرش میخواست خانه بخرد تا به او گفتم پول داري هر مقدار پس انداز داشت به برادرش

ناصري میگفت کاظم من مثل برادرم مظلوم بود و هر دو مظلوم و ناکام از دنیا رفتند. روح هر دو آنها شاد باشد. نقلی 

 خواند:بیچاره دلشکسته می

 نیومد بلبل چهچهه صداي                           سه پنج روزه که بوي گل نیومد

 نیومد گل صید به بلبل چرا                                  برید از باغبان گل بپرسید

 ندونه دردم کسی دنیا این در                                 خداوندا دل من غرقه خونه

 نگفته حرفی گل ز باالتر                              جوان من چرا در خاك خفته

 خودش را بهر هر تقدیر سپرده                                هزاران آرزو بر خاك برده 

 عالیست و خوب جا همه نیکش نام                       به هرجا بنگرم جایش چو خالیست

  

 شبانه هايکالس یا خواندند درس جاسب در هم ايعده و بودند سوادبی هابچه از ايعدّه نبود مدرسه احمدآباد در

هاي او در هر و هم باهوش و با ذکاوت. تمام اوالدها و عروس و داماد و نوه باسوادند هم ناصري فرزندان همه و. میرفتند
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هاي مرفّه و سالمی دارند. به یاد دارم این مرد شریف در سربازي سیگاري شده بود و سیگار کجا که هستند زندگی

گفت این زهرماري را و به همه جوانان میکشید ولی به خاطر اراده قوي که داشت سیگار را بوسید و کنار گذاشت می

 سوز است.کسی دورش نرود که خانمان

اوالد را بخواهی سر و سامان بدهی کاري بس مشکل است ولی آقاي ناصري سخت گیر نبود. در مورد ازدواج به مادیات  9

خواستند به زور به مسجد می نصیب نبود. وقتی احبّاء راکرد چون قانع و شاکر بود و در بالیاي جاسب هم بیفکر نمی

ببرند، انبار کاه او را آتش زدند. آقاي ناصري به طهران آمده بود. وقتی شنید همین جا ماند و امالك و خانه و همه چیز را 

 هایش همه امالك را نابود کردند. مال بادآورده را باد برد.به صادقعلی مرادي واگذار نمود. اما صادقعلی و بچه

رفت. مثل یک جوان چراغ برق پیش دامادش می هر پسرش ساکن بود و از صبح تا شبمنوچ منزل در مدتی ناصري آقاي 

پرسید کجائی هستی؟ کرد. هرکس میمیوه از او پذیرائی میکرد و هرکس پیش او میرسید با چائی یا بستنی یا آبکار می

خنداند و شکایتی بر زبان نمیراند مگر و همه را میکرد گفت از کشور پهناور جاسب رانده شده هستم و تعریف میمی

ها بچه بود با جوانان جوان بود. به گفت اي بابا. او مرد خوش برخوردي بود. با بچهخواست بلند شود. میزمانی که از جا می

. اراده قوي نویسم ولی کوهی استوار بودخواند که نمیگفت چطوري ساران خاتون هرکسی را به یک اسمی میدخترها می

کرد. در کمک به بیوه زنها و کندن قبور و و با شوکت و جالل و اُبهّت داشت. در جاسب هم کارهاي ثواب زیاد می

 ها پیش قدم بود.سازي و پاکسازي جوي آبجاده

ت و انداز داشخوابید و سرش چون مو نداشت برق میزد و چهره سفید نورانی داشت. مقداري پسهمیشه به روي شکم می

اي خرید که در نهم آبان منزلی خرید وقتی نقلی خانم سکته کرد و مریض شد خانه را فروخت و در اسفندیار خانی خانه

 آباد و اسفندیار خانی بودند. خوشا آن روزها.خانوار جاسبی در خانی 12نزدیک دختر و پسرها باشد. در آن موقع 

فوت شد و آقاي  1382ا روي دست نگهداري کردند. نقلی خانم سال نقلی خانم که صعود نمود آقاي ناصري را اوالده

صعود نمود. نقلی خانم همیشه میگفت ما تا چشم باز کردیم همیشه کار و زحمت براي ما بوده است.  1385ناصري سال 

 ها را حفظ کند.باز خدا را شکر، خدا انشاءاهللا این بچه

 سختی کار بسیار که ند هم بود و در امور زنبور داري و گرفتن عسل بالزم به ذکر است آقاي ناصري متخصص و شکسته

 کندوي چهار یا پنج کندو یک شاید روز یک در کردند،می مثل تولید ها زنبور که ماه اردیبهشت در. داشت مهارت بود

 و ايکیسه با ناصري آقاي. شدندمی آویزان بلند گردوي درختهاي روي و رفتندمی جدید زنبور هزار صدها که میشد جدید
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 گذاشت.گرفت. اول داخل کیسه پارچه و سپس داخل کندو میچوبهاي بلند آنها را می

 و بردید خود با را بود هرچه و برکت و خیر رفتید که هابهائی شما میگویند ما منصف هايهمشهري و مهربان مسلمانان 

 جز حرف چیزي در چنته ندارند. متأسفانه که آوریممی ده این به خود با را برکت ما بگذارید هم حاال میگوئیم

آقاي ناصري در جاسب خاطرات و اخالقیات خوبی گذاشته است. همیشه ذکر خیر او و آقاي جمالی و آقاي رضوانی هست. 

دون اي همه شماها را و همه ماها را بیچاره کردند. زمانیکه آقاي ناصري پیر شده بود، بهمه میگویند حیف شد یک عدّه

ام دردسر بود و خیلی از فرزندانش راضی بود. وصیّت کرده بود خانههمسر، مردي بدون آزار، بدون سر و صدا و نورانی و بی

 اش را هم به کسانیکه نداشتند، دادند.را به طور مساوي بین اوالدها تقسیم کنید و اثاثیه

کردند حتّی مدّتی آرامش زندگی می با خانه در همه آباد خانی در. بود داده طال مانند عروسی ناصري آقاي به خداوند 

رسد. چه در عبدالحسین یزدانی نیز منزل آنها بود. همیشه نقلی خانم به ناصري میگفت فتح اهللا دستت به مقدار کم نمی

کرد. منزل او همیشه مملو از مایحتاج بود و درب خانه او به روي همه باز بود و جاسب و چه در طهران او خرید زیاد می

خواست و یا احتیاجی داشت چه در جاسب و چه در طهران گشت. هرکس پول مینزل آنها میرفت ناامید برنمیهرکس م

 رفت.سراغ آقاي ناصري می

آقاي ناصري سواد نداشت ولی خیلی در کارها خبره بود. از احمدآباد که به جاسب آمد تا سرگونی آنها از جاسب عضو 

اخالقی حسابی و خوشهاي قدیمی نراق، جاسب و دلیجان به خوشتمام کاسبمحفل مقدس روحانی جاسب بود. در بین 

 شهره بود.

خواست به طهران بیاییم. دائی و زندایی شش ماه ما را با گفت من و منصور برادرم پسر بچه بودیم. میناصر شیرازي می

کنیم و به محبّت آنها را هرگز فراموش نمی محبّت پذیرائی کردند و پول کرایه ماشین تا طهران و پول توجیبی ما را دادند.

کنیم. حاصل و محصول کشاورزي آقاي ناصري معروف بود. و چون گوسفند زیاد داشت کود هاي خوب افتخار میفامیل

بردند چون او بسیار با گذشت و ها هم فیض میبضاعتریخت. از حاصل و محصول او بیها میفراوان داشت و به زمین

فرمودند. طبقه پائین خانه فتح هاي روبروي منزل آنها انواع میوه را داشت که همه مردم میل میز بود. باغچهدست و دل با

 آنها آزار و اذیّت و احباء سرگونی اوایل. نبود بهرهبی او هم بزرگ مهاجر سخنان از نشست و طبقه باال مهاجر بزرگ. اهللا می

اهند آنها را به مسجد ببرند، دستور داد گوسفندان را فروختند و زن و بچه او وخمی فهمید وقتی. آمد طهران به روزي چند

 مثل همه به طهران عزیمت نمودند.
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هایش با خانواده مرفّه و مؤمن با سواد و پولدار هستند و وحدت خوبی در بین آنها بود و الحمداهللا به فضل حق همه بچه

یا و آوارگی هرگز خللی در افکار آنها به وجود نیاورد. ثابت قدم و چون کوه هست. این همه داغ اوالد و داماد و صدمه و بال

 استوار، چشم از عالم و عالمیان بربستند.

کرد، همه اقوام را دیدند ناگفته نماند یک سفر به لوکزامبورگ به اتفاق همسر رفتند با اینکه با ویلچر نقلی خانم حرکت می

بازدید کردند و با داماد ارجمندش، آقاي سهیل ناصري و عصمت خانم دخترش به  و از مشرق االذکار فرانکفورت نیز

 ها است.فرانسه و خیلی از شهرهاي اروپائی رفتند. آنها تا آخر الحیات فاتحۀ االلطاف شدند. یادشان همیشه در قلب

ها همه این د باید رعیتهاي بادام و گردو بوها مسطح نبود و صاف بود و داخل هر زمین درختدر جاسب چون زمین

اصري و دوستان دیگر مثل آقاي جمالی و رضوانی زدند و تراکتوري یا وسیله جدیدي اصالً نبود. آقاي نها را بیل میزمین

کندند که در آن سیب زمینی یا کدو و خیار و لوبیا و نخود و گندم و جو ها را میکردند و زمینها را پهلو هم فرو میبیل

اي یکبار تا صبح زمینها را آمدند در تاریکی شب هفتهب کار سختی بود. از صبح تا شب غروب که خسته میبکارند. عج

شود، درو گندم و جو و محصوالت دیگر را با داس (دستغاله) جمع آوري کنند و در آبیاري کنند. بیل داري ها که تمام می

در جاسب بود خرمن بهائی و مسلمان نزدیک یکدیگر بود. اوّل خرمن بکوبند. زمین وسیعی به نام خرمنون باالي باباشیخ 

ریختند و خانمهایشان و مهر که میشد بادام و گردوها رسیده بود باید باالي درختها رفته و آنها را با چوب پائین می

کنند و در ها خشک بامها و گردو را در پشتکردند و تازه شب باید آنها را از پوست جدا کرد. پوستآوري میدختران جمع

ها ها و بچهپائیز همه را شکسته و مغز آنها را فروخته و هزینه زندگی کنند. از اوایل اسفند تا آخر آبان ماه مردها و زن

 اي آرام نداشتند. همه زحمت میکشیدند ولی باصفا و با محبّت بار آمدند.لحظه

گذرد را کشد و در راه ایمان و حقیقت از هرچه دارند میآري به کسی که یک عمر خود و خانواده اش اینهمه زحمت ب

سال پیش برگرد و مثل ما مال مردم خور باش!  1400نمیتوان گفت افکار و ایمان در قلب خود را فراموش کن و بیا به 

د. دوري از توان از کسی گرفت. همه بال را به جان خریدنآنها غافل از آنانند که عشق و ایمان نقش بسته در قلب را نمی

اش خاطراتی است را به کوته فکران واگذار نمودند و بال در وطن و زادگاه و دشت و خانه به آن زیبائی را که در هر گوشه

سبیل الهی را به جان خریدند ولی دست از ایمان راسخ و قلبی خود نکشیدند و به آنها ثابت کردند. خداوند رزّاق و 

 .موالیمان شفیع و یاري رسان است
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 پیشگاه در که نکردند تعمّق ايلحظه و نکردند سئوال خود از هیچگاه رساندند، اوج به را آزار و اذیّت که آنهائی خود شاید

 .گرفتیم ایشان از را شان زندگی و خانه. کردیم دیار هر آواره را آنها که وقتی بدهیم جوابی چه الهی

دل و مظلوم چه پرستند. گناه این روستائیان سادهها و دیگر ادیان میمسلمان که پرستندمی را خدائی همان که هابهائی

 بود؟ چه کسی را آزار دادند؟ جز محبّت خالصانه چه کردند؟

زمانیکه صادقعلی حدّادي با فاطمه همسرش ازدواج کرد هیچ مسلمانی یک اطاق جهت سکونت به آنها نداد. زن آسیف اهللا 

به آنها داد و گفت زندگی کنید. حسین حقگو معروف به حسین ابراهیم با معصومه صادقی  خانه به آنها داد و آسیاب

ازدواج کرد. با اینکه نوکر فخر و رعیت او بود، یک اطاق به او نداد. معتقدي بود که خانه پانصد متري را به او داد و ملک را 

 ندگی کن.ها اصغر و علیرضا بده و بقیه را کشاورزي کن و زگفت به صادقعلی

 حبیب از را خانم گوهر و عبدالحسین پسرش امالك حتی و نگذاشت آنها اختیار در را امالکش تمام روحانی محمدعلی 

 .داد بود، هیکل قوي جوانی که شکراهللا به و گرفت بهائی یزدانی

ادي داد. اینها همه حد غالمرضا به را رضوان عمه و اهللا نجات و خود هايملک آمد، طهران به وقتی ناصري اهللا هدایت زن

محبّت هایی بوده که بهاییان بدون چشم داشتی کردند. و هیچگاه به هیچکس زور نگفتند ولی در عوض همین ها شعار یا 

مرگ یا مسلمان دردسر داده و قلبهاي مهربان یک مشت مثل ناصري و نقلی و رضوانی و دیگران را شکستند و درب خانه 

 آتش زدند و نگفتند این چه کاري است حتی به این هم قانع نشدند از واران و زر هم کمک گرفتند. و انبارهاي آنها را

ها از جاسب فرار شود. بعد که همه را آواره کردند دروغ شاخداري نوشتند که بهائیآیا ظلم و ستم از این بیشتر می

به یک هزارم قیمت خریدند و همه را فروختند و به جیب  بازي امالك را مصادره واند و با پارتیاند و به خارج رفتهکرده

 اي نبرد.زدند. ولی دیناري این پولها خوردن ندارد و هیچ کس از آن بهره

اوالد یتیم و زن بیوه به جاي گذاشت و یک دانگ و  18حسین رضوانی که در جوانی به علّت سرطان از این عالم رفت و 

حسین بود، دخترانش عمه ماهرخ و عمه عذرا و عمه جواهر به علی اکبر و محمود و  نیم آن خانه که ارث حبیب اهللا پدر

 غصب را آن رمضانی  احمد فروختند و پولش را گرفتند و مصادره کردند. البته مصادره نشده و کدخداي ده حاجی رضا

گذاردن صحیح است  روزه و نماز و خانه آن در کردن درست اوالد آیا اینکه حال است ساخته ايخانه آن در پسرش و کرد

ها از هاي مردم کنند. این زن و بچهسواد مثل خانم ناز اسماعیلی را اسیر خانهو خداوند قبول خواهد که زنی بیوه و بی

 خانه و زندگی گذشتند و انقدر جاسب جاسب کرد تا از این عالم رفت و روسیاهی براي حاجی رضا و پسرش ماند.
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برند ولی اگر ارزش ضبط کردند را مگر به عالم بعد میق که به ظاهر مالی را که در این دنیاي فانی بیهر کدام از افراد فو

اي از مردم در دهات دیگر جاسب میگویند نماز در خانه به خود آیند پیش پروردگار یکتا شرمسار خواهند بود. عدّه

 ضی نیستند.کروگانی ها درست نیست چون مال آنها غصبی است و صاحب آنها را

ها با سنگ و چوب گویند کروگان جاسب فلسطین اشغالی است که غصب شده است با این تفاوت که فلسطینیاي میعدّه

ها مظلوم فقط مظلومانه گریه کردند و از همه چیز گذشتند. فقط خدا کنند ولی بهائیها حمله میو تیر کمان به اسرائیلی

اند ولی حیف که مال دنیا به ظاهر د که شاید بفهمند چه اشتباهی را مرتکب شدهخدا کردند و در حق آنها دعا نمودن

بینند نادم و پشیمان هستند. دو نفر که شدند حتی سالم و کالم قطع شیرین است. به تنهائی هر کدام که ما را می

ویسند و امضاء کنند و اختیار به شورا اي بنشود. این هموطنان به این هم اکتفا نکردند. عدّه زیادي را وادار کردند نامهمی

اي آنجا را نبیند غافل از دست خداوند که جاسب شهر بدهند که هرگز بهائی نتواند به وطن مألوف خود برود و لحظه

توانند به جاسب بروند و همه ببینند و بشنوند مظلوم کیست و چه کسانی ظلم توریستی شد و از هر نژاد و هر کجا می

اي از مسلمانان جاسب میگویند چه خط زیبائی و چه انشائی اند. عدّهاي به رحمت الهی رفتهز دو طرف عدّهاند. اکرده

هاي جاسب را ارباب آقا احمد محبوبی و شمس اهللا رضوانی داشتند و دیگر آنها جایگزین ندارند. تمام سندها یا بقولی قباله

 بخش صندوق مدارك آنها است.ها زینتب است و این دستخطنوشتند که در منزل همه اهالی جاساین دو نفر می

سالگی سکته کرد و راهش را شمس اهللا رضوانی که پیش فردوسی درس خوانده بود با آن انشاء  60آقا احمد محبوبی در 

فوت شدند. به زیبایش ادامه داد. آقاي رضوانی نه انتقامی گرفت و نه شکوه اي کرد. هر کدام از اهالی ده که مسلمان بودند 

بازماندگان آنها تسلیت نوشت و همدردي کرد حتی شعري گفته است براي آنها که ما شما را دوست داریم و در حق شما 

 کنیم.دعا می

آموزد بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی. به کسی ظلم داند و باید بداند بهائی از بچگی و کودکی میخلق جاسب می

خواهد و الغیر و همه از خواهد از خدا میکند. خدا را شاکر است و هرچه میدا با مهربانی رفتار میکند و به خلق خنمی

هاي الهی برخوردارند. در هر گوشه دنیا زندگی آرام و باصفا دارند و به خوشنامی معروفند. رزق یومی را از خدا نعمت

فا باشد و روزي پیش آید که گرگ و میش از یک چشمه کنیم که دنیا پر از صلح و صخواهیم و در حق همه دعا میمی

سواد وجود نداشته باشد. فقیري در هاي الهی برخوردار باشند. بیآب بنوشند. وحدت عالم انسانی برپا شود. همه از نعمت

و مذهب بین خلق نباشد. همه مثل خورشید نورانی به همدیگر گرمی بدهند و یکدیگر را در آغوش گیرند و صحبت از نژاد 
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و رنگ و زبان به میان نیاید. به جاي کینه و حسد و بغض و دشمنی، دوستی و مودّت و مهربانی جایگزین شود. آنوقت 

کند چون خداوند بخشنده و رحیم و رحمان و کریم است. هاي رحمت را به روي خلق خود باز میخداوند همه درب

محن را در سبیل الهی تحمّل نمودند و پیروان این آئین نازنین که حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء این همه بالیا و 

ها هم جزء کوچکی از آنها هستند به همان شکل هر بالئی را به جان خریدند که دنیائی پر از مهر و محبّت داشته جاسبی

اسن و دنیا باشند. چه باشیم. به این امید که زمان جنگ و توپ و تانک و شمشیر تمام شود و همه به فکر آبادانی کشورش

  زیباست روزهاي بدون ظلم و ستم. قلم آزاد، بیان آزاد، عقیده آزاد.

 

  غالم عباس شیرازي و شریفه محمدي  

در احمدآباد نراق چشم به جهان گشود. پدر او امیرخان شیرازي و مادرش شهربانو  1328غالم عباس شیرازي در سال 

ناصري بود. در آحمدآباد در آغوش پدر و مادر زحمتکش رشد و نمو 

نمود و شش ساله که شد چون مدرسه نبود به کروگان جاسب نزد 

و مشغول درس جوجون قمی خود یعنی مادر بزرگ مادریش آمد 

آورد و هیزم جهت خواندن بود. براي مادربزرگش آب از آب انبار می

کرد و کرد. در کارها با مادربزرگ همکاري میگرم کردن تهیه می

ها پیش والدین در احمدآباد میرفت. از خواند و تابستاندرس هم می

بچگی خیلی زرنگ و کاري بود و ششم ابتدایی را که خواند و پدرش 

به جاسب آمد با پدر و مادر در مزرعه سردیون مشغول کار و کشاورزي شد و بعد به طهران آمد و زود عاشق شد و هم 

اصرار نمود و با شریفه محمدي دختر آسید میرزا که دختري پخته و عاقل بود، ازدواج نمود و به طهران آمدند و با هر 

بافت و خودش در چند مغازه کار کرد و مدّتی بعد که گواهی مشکالتی بود لوازم منزل تهیه نمودند. خانمش قالی می

اهللا اعالئی کار کرد و رانندگی گرفته بود، شوفر تاکسی شده بود و چند سالی هم نزد آقاي فؤاد یزدان فر داماد آقاي عنایت

گفت کند. غالم عباس می او را بیمه کردند. ایشان پس از سالها توانست خانه کوچکی تهیه نماید و در آن با آرامش زندگی

گوھر و  رزا،یم دیدر کنار س یمحمد فھیو شر یرازیغالم عباس ش 
 قدس خانم

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/9097625
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من واقعاً غالم عباس هستم ولی غالم حضرت عبدالبهاء هستم که نامش عباس است و پدرش گفته بود تو باید خادم در 

 راه او باشی.

 

گفت آدم باید غالم عباس جوانی زحمتکش و با حسابی دقیق بود و همیشه می

ر نعمت را به جا بیاورد. با قانع باشد و به آنچه خدا به او داده قناعت کند و شک

رفت و میها مأنوس بود و صبح عید به دیدن احباء ها و همشهريتمام جاسبی

زبان شیرین و دهانی گرم داشت. خیلی دوست نداشت از وقایع بد روزگار، 

وفائی دیگران تعریف کند. خیلی وفادار بود و اگر کسی قدمی محبتی یا بیبی

کرد. عشق او جاسب بود و خاطرات براي او بر میداشت او باید ده برابر جبران می

تامین اجتماعی بستري  2ان بیماري سختی سراغ او آمد و در بیمارستان شماره کرد. ناگهتلخ و شیرین جاسب را بازگو می

نتیجه ماند و در جوانی به ملکوت اعلی صعود نمود. غالم عباس عزیز گردید و او را عمل نمودند ولی متأسفانه عمل بی

ورزید و ها عشق میبچه خیلی به بچه عالقه داشت ولی متأسفانه خدا نخواست و او صاحب فرزندي نبود ولی به همه

گفت بهوي(بهایی) باید ها را خوب تربیت کنید که بهائی خوبی باشند. همیشه میگفت بچههمیشه می

 تمام او صعود در. کردمی صحبت بانمک خیلی و باشد ) بهایی(بهوي اسم و حرف به نه باشد خوبی بهوي(بهایی) 

کردند. هاي او صحبت میشرکت کردند و یادش را گرامی داشتند و از خوبیود او یادب جلسه و مراسم در فامیل و هاجاسبی

چون بیمه اجتماعی بود خوشبختانه خانمش توانست حقوق او را دریافت نماید و زندگی راحتی داشته باشد. شریفه خانم 

ن حقوق را برایم گوید همسرم را خدابیامرزد که ایدهد و میگیرد و خیرات میهمسرش همیشه به نام او جلسه می

 گذاشته است.

گفت اگر خداي کرد. هدفش ایمان خالص و رضاي الهی بود. همیشه میغالم عباس خیلی ساده بود و ساده زندگی می

 سود ندارد پیغمبران همه شفاعت      .....     نباشد زبنده اي خشنود

اي ندارد پس به چه دلیل به دنیا آمدیم. بعضی عمر فایدهباشد ن راضی ما از عالمیان پروردگار اگر. است حقیقتی این واقعاً 

ها که درآمد کمی داشتند یا شغل خوبی نداشتند یا اتحاد یا محبت موقع ها که ناراحت بود، او هم مثل اکثر جاسبی

 چنان در بین نبود، همیشه میخواند که:آن

 یو عزت خانم اعالئ یمحمد فھیشر 
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 شکندجدا، دوست جدا میگانه بی                          شکندهرکس به طریقی دل ما می

 شکندمی چرا پرسید دوست از                     بیگانه اگر شکست بر او حرفی نیست

 روح و باشد مشهور و معروف مقدسه طلعات با و باشد رسیده خود قلبی آرزوي به انشاءاهللا باال عالم در و باشد شاد او روح

او باشد. غالم عباس خیلی با همسرش مهربان، وفادار و صادق بود مانند  نزدیکان راهگشاي و شفابخش ملکوتیش و پاك

 لیلی و مجنون.

 حفظ همیشه را همسر آبروي. است وفادار و مؤمن خانمی ولی بود سخت خیلی عباس غالم ناگهانی فوت خانمش براي 

هست. غالم عباس چون منزلش  و بود خویشان و فامیل احترام مورد خود آمیزمحبت و خوب برخوردهاي با و است کرده

هاي یار وفادار آنها بود چون پسرخاله بودند. اهالی در چند قدمی مرحوم آقا عبداهللا و اقدس خانم امجدي بود در مریضی

  ها باقی است.محلّ و محل کار هم از دست و زبان و اخالق ایشان رضایت کامل داشتند. یادش در خاطره

 

 سلطانعلی رفیعی و بهجت خانم یزدانی  

 و بود یزدانی حسنعلی مشهدي  نوه و سلطانعلی فرزند باقر و مادرشان صاحب خانم 

 مادر. میباشد خانم عزت و یزدانی اسداهللا فرزند ایشان دائی دختر خانم بهجت  همسرش

ان بود که در جوانی پدر را از دست داد و بعد مادر مسلم پدرش و زاده بهائی سلطانعلی

بندد و مهرپرور را از دست داد و خود ایشان در دامان مادرش به عشق موالي خود دل می

نماید و همه شود و با دختر دائی خود ازدواج میگیرد و مؤمن مینماز و مناجات یاد می

سه برادر به نام حسین، رجبعلی و مشهدي رضا که ملقب شود. سلطانعلی چیز کامل می

دوزي و تعمیر آن را آموخته بود و بسیار مردي به مشهدي رضا پینه دوز بود، داشت. گیوه

خوب و نجیب بود. کلّ فامیل مسلمان این نازنین مؤمن، عاشق دلباخته او بودند و بسیار با 

و حسین شوهر عمه عذرا شریک رعیتی بودند. در جوانی رعیّت آقا فضل اهللا ها مهربان بود حتی با عمبرادرها و برادرزاده

ها بود. موقع محصول جمع کاشتند و نصف درآمد جهت مالک و نصف براي رعیتوجدانی بودند. هر دو برادر امالك را می

گفت این ع تقسیم میدیده بود، موقنمودن و تقسیم نمودن، مالک همیشه حاضر بود. خدابیامرز وجدانی که مردي داغ

 یعیرف یسلطانعل 
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قسمت مال من و این قسمت براي حسین باقر و این قسمت هم براي سلطانعلی باقر و آخر کار که مقداري مانده بود 

 هاي حسین باقر باشد چون عیالوار بود و بچه زیاد داشت.گفت این هم مال بچهمی

سران امالك را یکی پس از دیگري فروخت و آقاي وجدانی خدابیامرز ناراحتی اعصاب گرفت و مجبوراً جهت تحصیل پ

کرد و به سلطانعلی رنگرز معروف ها را رنگ میهاي جاسبیسلطانعلی هم رنگرزي یاد گرفت و کلّ پشم و پارچه و کرباسی

گفت کاشت. هیکلی ریزنقش داشت ولی شیطان بود و همیشه میشده بود و در عین حال امالك مادر زن و خودش را می

 چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. فلفل نبین

هاي حسینعلی یزدانی برادر خانمش بود. حسینعلی ده اتوبوس آمد و شاگرد راننده اتوبوسایشان اول پاییز به طهران می

ها را فروخت. سلطانعلی مرد زرنگ و زحمتکشی که شرکت واحد در طهران دایر شد او اتوبوس 1336داشت تا اینکه سال 

شد با کوله باري از وسیله خانه و پول به جاسب کرد و عید که میآمد و در پاستیون کار میبود و باز هم به طهران می

و در کارهاي بافت وشادوش همسرش قالی میآمد. همسر نازنین ایشان که در نوجوانی پدر را از دست داده بود، دمی

هاي توفیق و نمود. خداوند به آنها اوالدهاي زیادي داد اما آنهایی که ماندند دو پسر به نامکشاورزي به همسرش کمک می

 نمایند.هاي ملیحه، بهیّه و اشرف بودند که همگی مؤمن و در ایران و خارج زندگی میمنوچهر و سه دختر به نام

همسر بهیه زائري شد و اوالدي به نام ترانه داشتند که همسر پیام یوسف پور شد و صاحب اوالدهایی به نام سینا و  توفیق

 سیما شدند که در آمریکا ساکن هستند.

 هاي سیامک و رامک شدند که در آمریکا ساکن هستند.منوچهر با ماهرخ اسماعیلی ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام

هاي فریبا، افشین، احمد و الهام شدند که جمشید سلمان زاده اردستانی ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام ملیحه با

 در استرالیا و آمریکا ساکن هستند.

هاي سعید، سهراب و پرویز و مریم شدند که در بهیه با سیروس صافی اردستانی ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام

 ند.آمریکا ساکن هست

 اشرف با مقربی ازدواج نمود و صاحب اوالدي به نام وحید شد که در اصفهان ساکن است.

جان به جان آفرین سپرد و آقاي  1347همسر اول جناب رفیعی در هنگام زایمان وقتی او را به طهران رساندند، در تاریخ 

پدر و مادرش بود و اوالد او ملیحه که مظلوم اي نجیب مثل رفیعی بیچاره را تنها و غریب گذاشت اما بهجت خانم فرشته

نمود. دعاي عزت خانم دشت کربال بود. هم به مادربزرگ خود خوب رسید و هم به خانواده و پدرش رسیدگی می
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کنی را چند بار خودم شنیدم. قسمت چنین گفت ملیحه دست در خاکستر کنی طال و جواهر پیدا میمادربزرگش که می

جو بود، ازدواج نماید و همان دعاها کارساز ید سلمان زاده اردستانی که مردي مؤمن و زرنگ و صرفهشد که با آقاي جمش

بود. زمانیکه ازدواج کرد هیچ نداشتند و فقط یک موتور سه چرخه شوهرش داشت و طولی نکشید جمشید بنا شد. استاد 

ابتداي خیابان با چندین مغازه ساخت و هر طبقه را جمشید میلیونر اصفهان در خیابان مرداویج، خانه دو طبقه بزرگی در 

 به یکی از اوالدها فروخت و باز هم کار کرد.

گوید آقاي سلمان زاده شما باید دو میلیون تومان خواهد و به او مییک روز شهرداري اصفهان او را می 80حدود سال 

ول را همراه خود برده بود که دزد از او نگیرد. وقتی بابت مالیات به شهرداري بدهید. همان موقع ایشان با گونی برنجی پ

ها و کند و پولها داخل گونی بود و پولها و خانهکنند، روي همان صندلی سکته میشنود که دو میلیون از او مطالبه میمی

عاً خالص ها گذاشت و با کار و پول خداحافظی کرد. روحش شاد و یادش گرامی. مردي واقثروت را براي ملیحه و بچه

 مخلص و عاشق جمال مبارك بود.

داده است حتی لباس تن خود را به عرب و عجم گفت حضرت عبدالبهاء هرچه داشته به مردم هدیه مییاد دارم می

داده است. من این اخالق شوقی ربانی را اش حضرت ولی امراهللا دیناري بیخودي به کسی نمیداده است. ولی نوهمی

صندوق امر کمک کرد ولی پولی را بیخودي به کسی نباید داد. البته این قسمت او بود که زود این  دوست دارم باید به

کنند هاي سلطانعلی موفق و مؤیدند اما اوایل انقالب که احباء را اذیت و آزار میعالم را ترك نماید. خالصه کالم همه بچه

شود و بافت و قالی ایشان نصفه میکه اشرف هم قالی میبدون استثناء سلطانعلی و اشرف دختر آخري در جاسب بودند 

شوند و به متر مربع با چشم اندازي بسیار زیبا را مجبور به ترك آنها می 300کل اثاث خانه در دو طبقه خانه در حدود 

خالی گذارد و دست دارد و فقط کتاب عهدیه محبوب را در جیبش میخاطر حفظ ایمانش و حفظ ناموس دخترش را برمی

کیلو مس و حتی جهیزیه اشرف  300اي که ثمره یک عمر زندگی او و همسرش بود، شاید بیش از آید. خانهبه طهران می

 تواند بیاورد. آه این مظلومان دامان بانیانش را نخواهد گرفت؟ و مال چنین شخصی حالل است؟که آماده بوده است را نمی

شود با مردي داراي چند بچه و سی سال از خودش بزرگتر ازدواج ر میاشرف دخترش بعد از چند سال آوارگی مجبو

ها در راه حق خورد. ولی شکر خدا را که جاسبیکند و همیشه غم از دست دادن همه زندگی و نتیجه زحماتش را میمی

زور از او بگیرند، به بهاز هیچ چیز به خاطر عشق محبوبشان ناراحت نشدند. البته هر انسانی اگر یک عمر خود را گم کند یا 

فراموش کردن آن بسی سخت است. سلطانعلی در طهران و اصفهان هم با اینکه پیرمردي شده بود ولی آرام و قرار نداشت 
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تا اینکه عمر به سر آمد و او به طهران آمد و دنیاي فانی را با نامی نیک که برجاي گذاشت از عالم رفت و تمام آرزوهایش 

کنند. باید گفت چرا از او دفاع نکردید و چرا به او یلهاي او در جاسب و در گوشه و کنار از او تعریف میبرآورده شد. فام

ظلم و ستم روا داشتید؟ گویند شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خویشی، هر شکستی که بهر کس برسد از خویش است. 

کنیم فرزند رجب بود. ما هم براي او طلب آمرزش می ها برادرزاده او دخیل اهللاباعث آواراگی و بیچارگی بیشتر جاسبی

 ماند و خوبی بهتر از بدي است.شاید در عالم بعد آگاه شود ظلم و ستم پایدار نمی

 نکردي یکبار که داشت بدي چه نیکی             صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را

توانی دیگر به جاسب بیایی و نخواهند گذاشت، که نمی الزم به ذکر است همین فامیل بعد از چند سال آمدند که عمو تو

ها را به ما با قیمتی ارزان بفروش. یعنی کمی پول به او دادند و همه را تصاحب کردند. سلطانعلی به خانه ما بیا و ملک

داد و در می) داشت و او همیشه گوش jani dalerاي به نام جانی دالر (سال پیش رادیو برنامه 50خیلی باهوش بود که 

 داد.گفتند جانی دالر فالن موضوع چه شد و او کامالً شرح میجاسب آقاي جمالی خدابیامرز به پدرم به شوخی به می

هاي سلطانعلی و بهجت خانم و اوالدها همیشه رهرو او در ایمان و گذشت و خدمت و مردانگی باشید. او دریایی از نوه

مشرب و شاد بود. همه میدانید همسري باوفا بود گو و خوشمت و پایداري بود. بذلهمحبت و مهربانی بود. کوهی از استقا

که تا آخر عمر هم ازدواج نکرد و شاکر و ساجد بود. به سوي پروردگار هرگز از روزگار ننالید. اآلن همدم عبدالبهاء با 

برد و به آنهایی که همه زندگیش را میها لذت ها و مهاجريعبدالحسین یزدانی و سید حسینی و حسین رضوانی، روحانی

خندد که نتوانستند قلب و ایمانش را بگیرند. در پیشگاه خداوند ظالم همیشه شرمنده است. آنها سالم، مسرور گرفتند، می

رویم و قطاري و شاد گویند دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، اي هیچ در هیچ بر هیچ مپیچ. همه رفتند و ما هم می

 گر و کوزه خر و کوزندوش.نماید. کو کوزهکند و چند نفر را پیاده میدر هر ایستگاه چند نفر را سوار میاست 

امالك جاسب به هیچ کس وفا نکرد و عقل اینطور حاکم است که اگر کسی را برنجانی و کسی را از منزلش بیرون کنی، 

کند. همیشه جلوه دهی، عذاب وجدان طرف را نابود میگناهی و معصومی را ظالم کسی را تحقیر و کوچک بشماري و بی

پرستی خداوند و خدمت به خلق او دلهره و ترس دارد. این مطالب و دستورات حق چیزي جز محبّت و صفا و وفا و یگانه

نیست. رضاي خلق خدا همان رضاي خداوندي است. همه را زیبا ببینید و دست خود را از ظلم کوتاه کنید و همیشه 

  ت پروردگار باشید.رحم
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 اهللا هاشمی و همسرش خانم اعالئیسید حبیب  

چشم به جهان گشود. نام پدر سید عباس سید حبیب و نام  1300اهللا هاشمی در محلّه پائین کروگان در سال سید حبیب

مادر نرگس خانم فرزند کربالئی حسین، برادر حاجی اسماعیل و مشهدي 

اکبر از بزرگان جاسب بودند. نرگس خانم و قمر خانم هر دو عروس علی

شوند. قمر خانم همسر سید اهللا پدربزرگ سید حبیب میسید حبیب

شود. نرگس خانم داراي سر دوم سید عباس میعبداهللا و نرگس خانم هم

شود و سید یحیی و سید هاي آغابیگم و سید حبیب میدو اوالد به نام

اند. نرگس خانم مسلمان خیلی مؤمن و نمازخوان و اهل زندگی بوده است. پدر علی و سید حسن برادرهاي ناتنی آنها بوده

داده حلوائی شکر ریز در کاشان میرفته است به دین اهمیت نمی ها در کرمانسید حبیب یعنی سید عباس چون زمستان

هایت گوید اگر دوست داري بچهاست ولی سید عبداهللا که خیلی مردي باهوش و با اراده بوده است و به زن برادر خود می

 اند.رفتهکند و این دو خواهر برادر به درس اخالق میرا به درس اخالق بفرست. نرگس خانم مخالفتی نمی

رساند. به پیشنهاد مادرش از بشري خانم اعالئی تیپ بود و سربازي را به پایان میسید حبیب جوانی قد بلند و خوش

نماید و چون قدسیه خانم خیلی نرگس خانم مادر او را دوست فرزند کاظم علی و قدسیه خانم روحانی خواستگاري می

نماید. این دو قاي سید رضاي جمالی هم ملکی خانم را خواستگاري میپذیرد و در همان موقع آداشته با جان و دل می

شوند و آغابیگم خواهر سید حبیب را مسیب یزدانی خواستگاري نموده و جوان خوش تیپ داماد قدسیه خانم روحانی می

اي از خدا عدّه انگیز است ولی عاقبت شیرینی دارد. سید عباس فخر یاحقگو وکنند. این قسمت از خاطرات غمعروسی می

اند و باید کنند که در جاسب این جوانان عقد جدیدي بدون محضر یا آخوند انجام دادهآزار به قم شکایت میخبر مردمبی

 زندان به قم به پیاده و االغ با را –بخت خوش زوج سه –نفر  6قانون به این کار رسیدگی نماید. بعد از مدّتی کوتاه این 

 .برندمی

 منتفی قدیمی مراسم و دهند انجام) امري( بیانی عقد باید احباء بودند فرموده امراهللا محبوب ولی حضرت 1323 سال در

کیلومتر راه  100 تا 90. است بوده االغ باال مدل وسیله آخرین و بود ايدرشکه نه و ماشین نه. برندمی قم به را آنها. است

 نمایند تا به قم برسند. االغ سواري دسته جمعی صفائی داشته است.را طی می

 یو ھمسرش خانم اعالئ یھاشم هللابیحب دیس 
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سال پیش بال چقدر دردناك است و امتحان الهی چقدر سخت بود. حرف  70قدري تعمّق کنیم و به فکر فرو رویم که در 

برند. نه ماد و عروس او را به زندان میمردم به یک طرف و کسی که از ده بیرون نرفته است ببیند دو دختر و پسر و دا

خواند و خواند و قدسیه خانم دعا و مناجات میتلفنی و نه خبري بود. شب و روز نرگس خانم مسلمان نماز و دعا می

دادند نرگس خانم پسر و دختر و عروست را در قم موي آزارها خبر میسپارند. هر روز مردمهایشان را به خدا میبچه

کرد و گریه لوح باور میگفتند و این مادر سادهگردانند و به صورت دروغ این اخبار را میاند و در قم میتراشیده سرشان را

ها حامله بودند و در زندان قم سید عبداهللا ناشري عموي سید اند. سه عروس خانمهاي من گناهی نکردهنمود که بچهمی

گیرد، رود و با اقدامی که در قم و طهران انجام میمؤمن و مهربان قم میحبیب و آقا بیگم خدمت آقاي مینوئی آن مرد 

آیند. حال در اثر استرس یا هر چیز دیگر ملکی خانم صاحب پسري به نام شوند و به جاسب میبعد از دو هفته آزاد می

شوند. نرگس خانم دار میکه بچه رسانند تا سالهاي بعدشود اما بشري خانم و آغابیگم اوالدها را به ثمر نمیاکبر میعلی

رود و به اوالدهایش گفته بود آفرین بر شما. شما فخر فامیل و محبوب بعد از مدّتی سر نماز در حال سجده از این عالم می

ها خواهید بود. قدسیه خانم به قدري براي دو دختر و دو داماد گریه میکرده است که چشمهاي او تا مدّتی قرمز جاسبی

 ست.بوده ا

این اولین امتحانات الهی در سر راه این جوانان بوده است و بعد از آن همه عقدها در جاسب عقد امري شد و روسیاهی 

هاي آن زمان ماند. چون راجع به سید حبیب و بشري خانم است سید حبیب در جاسب عباس حقگو و شیطان صفت

پدر شغل او بوده است چون درآمدها در جاسب کم بود به داري و شخم زدن با گاو و در مزرعه و دشت با کمک مزرعه

برد و پولش را آیند و او مشغول چهار واداري یعنی با اسب و گاري حاصل و محصول کشاورزي را به میدان میآباد میخانی

ست و به میگرفته است و چون امین آقاي نصراهللا امینی بوده است، پولها را بدون دیناري چشم داشت تحویل میداده ا

 حدّي زرنگ و زحمتکش بوده است که مقداري حقوق بیشتر از دیگران میگرفته است.

روند تا اینکه سه وفا و به عالم باال میخدابیامرز بشري خانم چند دختر پشت سر هم به دنیا آورید ولی متأسفانه همه بی

اید که هر سه اوالد ازدواج کرده و داراي نمهاي عباس، حسین و محسن خداوند به آنها عطا میپسر برومند به نام

 باشند.شوند که در ظلّ امر مبارك میاوالدهایی می

اند و اثاثیه و لوازم منزل هم خیلی کم بود. روزي بشري خانم همسر سید حبیب اند یک اطاق داشتهآباد که بودهدر خانی

آید. بشري خانم از ترس ي هیکل از سمت راست اطاق میقو دزد یک  بیند از دیواردر اطاق راست نور خوابیده بود که می
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گذارد و به داخل حیاط ها و وسایل قیمتی را در آن میخودش را به خواب میزند و دزد چادرشبی را بر میدارد و قالیچه

ها از پاي دزد شود که گیوهرود و از پشت سر به پاهاي دزد آویزان میرود که از دیوار آنها را ببرد. این زن زرنگ میمی

کند و جفت گیوه او که خیلی نو بوده است آیند و دزد فرار میها میافتد و با صداي بشري خانم همسایهداخل حیاط می

 پوشید.ماند که سید حبیب مدّتی آنها را میبه جا می

سید حبیب در آنجا مشغول به  شود وشوند و در آنجا کارخانه مقواسازي درست میآباد در قاسم آباد مهاجر میبعد از خانی

گردد و در اوقات بیکاري باغی در قاسم آباد متعلّق به آقاي مهندس سیحون بود که آقاي ناصري عموي بشري کار می

خانم به خاطر کمک به زندگی به او داده بود. سید حبیب گوجه و بادمجان و گندم در آن میکاشت و در زمستان هم جارو 

متر در خیابان هاشمی دو طبقه خریدند و بعد خانه بهتري در  45ند سال خانه کوچکی در حدود درست میکرد. بعد از چ

 خیابان طوس و بعد در فردیس کرج خانه بهتري خریدند.

اش به بنگالدش رفتند و درس خواندند و بعد عباس به کانادا عباس پسر بزرگ او به اتفاق آقا ابوالفضل جمالی پسر خاله

دّتی حسین آقا هم به او پیوست. عباس آقا و حسین آقا در آنجا عروسی کردند و صاحب اوالدهاي خوبی رفت و بعد از م

اند و بعد هم آقا محسن به آنها پیوست و همه در ظلّ امر و به مادر و پدر تا آخر عمر محبّت داشتند. ناگفته نماند شده

اینکه روزي این مرد زحمتکش در جاده قاسم آباد ماشین  بیش از بیست سال دوري اوالد این زن و مرد را عذاب داد تا

پیکانی او را زیر گرفت و سر و پاهاي او شکست و مجروح شد که خداوند خیلی به او رحم کرد. سه بار او را جراحی نمودند 

ئی ام تاج سرم بود ام بود و عزیزم بود و زنداو مفتخرم که هر سه دفعه در بیمارستان شب و روز به او خدمت کردم. او دائی

بهره نبود. خدابیامرز به چون جز خوبی از آنها کسی هرگز خاطره بدي ندارد. هیچکس از دسترنج کشاورزي سید حبیب بی

اي خدا را شکر ما که نباید کسی گفت حاال که زندهراننده بی رحم رضایت داد گفت گناه دارد. بشري خانم خدابیامرز می

 هایمان باشد و خدا سایه تو مرد را از باالي سرم نگیرد.بگیریم. خدا نگهدار بچه را زندانی کنیم یا خسارت

دل و نسبت به همه فامیل مهربان بود. چندین سفر بشري خانم زندائی عزیز ما خیلی مؤمن و امري بود ولی خیلی ساده

صادف باعث شد کشاورزي را رها آنها را آبگرم اصفهان و شمال بردیم مخصوصاً سید حبیب خیلی خوش سفر بود. این ت

ها بود تا اینکه پاسپورت گرفتند و اواخر عمر را ها و بچهکند و با همان حقوق بازنشستگی بسازند. عشقشان عکس عروس

ها هستند. ناگفته نماند سید حبیب ها شاد بودند. بشري خانم و سید حبیب خوشحال از اینکه پیش بچهچند سال نزد بچه

بافی و هم عاشق جلسات امري و احباء بود و با تشویق داري و هم قالیکرد ولی بشري خانم هم خانهکار مییک عمر کار و 
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بشري خانم و آغابیگم و فامیلها سید حبیب هم تشکیالتی شد. تا آخر عمر زندگی آرامی داشت و یک آن در اثر سکته 

شد و مراسم خیلی عالی براي او گرفته شد. در ایران هم جلسه  قلبی به عالم باال شتافت و در اوتاباي کانادا به خاك سپرده

اش منعقد گردید و تمام فامیل بهائی و مسلمان در آن شرکت کردند چون این زن اي براي او در منزل برادرزادهآبرومندانه

یه کردند و گفتند و مرد هرگز دلی را نشکستند و فامیل پرست بودند. خانمهاي زیادي براي بشري خانم و سید حبیب گر

 اند.هاي خوبی به یادگار گذاشتهآنها دختر نداشتند و حال خوشحالیم که اوالدهاي الیق و نوه

بشري خانم با خواهرش روحی خانم دوقلو بودند و هر دو خیلی با ایمان بودند. روحی خانم، ملکی خانم، ایران خانم و 

اهللا و عبداهللا برادران او بودند که جز عبداهللا هیچکدام در قید حیات اهللا و حبیبشمسی خانم خواهران او بودند و عنایت

زدیم، سراغ یک به یک فامیل را هاي بارزشی بودند. هر موقع از ایران به آنها زنگ مینیستند همه در زمان خود شخصیت

 گرفتند.می

وع دیگري مصیبت و در پیري هم این دنیا همه رنج و عذاب و زحمت است. در بچگی به نوعی مصیبت و در جوانی ن

هاي دیگري را گذراندند. گویند در بچگی که جستم، در جوانی هم که مستم و در پیري هم شکستم، پس واي من مصیبت

ایم؟ براي اینکه خدا را خوب بشناسیم و به هم نوع خدمت کنیم و مثمر ثمر چه هستم. واقعاً به چه دلیل به دنیا آمده

ها در بالیا و دوري اوالد و فامیل شاکر ي الهی را به جا بیاوریم که این زن و مرد همیشه در مصیبتهاباشیم. شکر نعمت

بودند و هرگز جز رضاي الهی شکوه و شکایتی نداشتند. میتوانم بنویسم همه از دست زبان و اخالق و کارهاي آنها راضی 

  قرار است.بودند. هر دو را خدا رحمت کند و یادشان در قلبها باقی و بر
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 حبیب اهللا اعالئی و عبداهللا اعالئی  

ها و شرکت هایش به طهران آمد و در داروخانهحبیب اهللا زمانی در نوجوانی پدر خود را از دست داد و با راهنمائی دائی 

د سال کار کرد . او از چن کنار صاحب کاري حکیم داروئی در

بچگی به قول خودش شیطان، با نمک و فرز بود. همیشه 

گفت فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. چند سال کار می

نمود و مقداري براي مادر به جاسب کرد و پول جمع میمی

ر نمود. او دفرستاد و مقداري خرج خوردن و کرایه خانه میمی

گیرد و منزل عمو نعمت یزدانی در چهارراه وثوق یک اطاق می

داند او بهائی و آدم سالمی است شناخته و میرود. وقتی از سربازي باز میگردد، شخصی که او را میدو سال به سربازي می

هائی جهت مسئولیتنماید. با اینکه ایشان شش کالس بیشتر سواد نداشت ولی برد و استخدام میاو را به شهرداري می

گفت به کارگرها میگویم کارهایتان را درست دادند و چندین پرسنل پارك زیر نظر او بودند. همیشه میها به او میپارك

انجام دهید و از زیر کار فرار نکنید. با شما رفیقم وگرنه عصبانی خواهم شد. مدیریت و ابهتی داشت که همه فرمانبر او 

 ودند.بودند و از او راضی ب

آید و پیش حبیب اهللا به کار داروئی از خواند، به طهران میعبداهللا برادرش هم که کالس ششم ابتدائی را در جاسب می

نمود و بعد ویزیتور آورد و طلب وصول میبرد و میکند و نامه میبچگی شروع می

ها اعتماد باشند که صاحب کارها به آنشود. آنها انسانهاي پاك و درستی میموفقی می

کرد صبح تا عصر شهرداري و بعد از آن پخش کار میاهللا هم هرجا داشتند و حبیب

شود و دو سال به خدمت ساله می 18داد. عبداهللا هم ویزیتوري دارو را انجام می

رود و زمانیکه برگشت برادرش خانه بزرگتري اجاره کرده تا باهم زندگی سربازي می

کنند. حبیب اهللا با خانم رفعت ابراهیمی از احباي جعفرآباد که خامی عاقل و مؤمن و همه چیز تمام و یک انسان کامل 

کند و مادرش هم از جاسب به اتفاق برادر آمده بود و با او زندگی ره مینماید و عبداهللا خانه جدیدي اجابود ازدواج می

نمایند. این برادرها از نظر همسر خیلی شانس داشتند و بهترین دخترها انتخاب این دو برادر بود. حبیب اهللا داراي سه می

 یهللا اعالئ بیحب 

 یهللا اعالئ بیحب
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ندند اما مسعود اول به چین رفت تا گردد. هر سه تا دیپلم در ایران درس خواهاي مجید، مسعود و مهناز میاوالد به نام

تحصیل نماید و مجید هم به استرالیا رفت تا آنجا بماند و با رویا دختر آقاي بهرام یزدانی ازدواج نمود و صاحب دو اوالد 

 گردید. مسعود هم دو اوالد دارد و مهناز هم سه اوالد دارد. مجید و مسعود در استرالیا ساکن هستند.

اي از دسترنج خود خریده بود و در سال سابقه درخشان بازنشسته شد. البته خانه دو طبقه 30الئی با آقاي حبیب اهللا اع

ها در خارج صحبت داد. همسر او رفعت خانم از دیدار بچهخیابان دامپزشکی ابتداي خیابان که دو طبقه را اجاره می

دها بود و فقط دخترش در ایران ساکن بود. خانمش دست کرد و مادر بسیار دلتنگ اوالکرد اما آقاي اعالئی قبول نمیمی

ها را عاشقانه دوست داشت و همه از او راضی ها و جاسبیپخت خوبی داشت و هیکلی برازنده و باشخصیت داشت. فامیل

ادم آباد ها اکثراً با اقوام و احباء در خآمدند چون جاسب را دوست داشتند و جمعهبودند. تابستانها هر سال به جاسب می

کنیم با اینکه ایشان خانمی با سلیقه و با تدبیر بود، روزي آمدند. لبخند ملیح رفعت خانم را هرگز فراموش نمیقدس می

شود و این خانم نازنین رود تا آبگرم کن خانه را که خاموش شده است روشن نماید. متأسفانه آبگرم کن منفجر میمی

آفرین سپرد. او در بیمارستان بود اما با تمام درد و رنج و سوزش جان به جان سوزد و مدتینصف بیشتر هیکل او می

خانمی با تحمل، با توکل و با خشوع و خضوع و مخلص درگاه کبریا بود و عاشق چهره نورانی حضرت عبدالبهاء بود. 

دهد. مرا دریاب و جوابم را می خواهم میگویم پدر منی یاور منیگذارم و هرچه میگفت هر غمی دارم با او در میان میمی

با رفتنش داغی بر دلها گذاشت و همه را داغدار کرد و در گلستان جاوید خاوران با احترامی خاص با جگرهاي سوخته او را 

گفت خداوند چطور توانست این تیپ و این هیکل رعنا را مشایعت و به خاك سپردند. بشري خانم خواهر شوهرش می

اهللا و فامیل رفعت خانم بسیار اشک ریختند ولی هاي حبیبدخترش و همه فامیل برادرزاده و خواهرزاده ببرد. حبیب اهللا و

اي نبود. آرزو به دل از این دنیا رفت و امیدوارم اوالدهایش برایش دعا و مناجات بخوانند و طلب جز تسلیم و رضا چاره

 گوي شاخص انسانیت بود، بکنند.دریغ چنین مادري که البخشش و سپاس از زحمات یک عمر بی

پیش برادران رفت و حبیب اهللا تنها ماند و به قول خواهرش بشري خانم باید برادر بسوزي و مهناز هم به  1363در سال 

اي نداري. این مصیبت وارده براي همه و مخصوصاً همسر که چنین زن ماهرو و بی نظیري را از دست داده بسازي و چاره

اهللا فروخت و به عظیمه کرج رفت و منزلی در حدود ششصد سوزاند. خانه و کاشانه را حبیبانسان را میاست، استخوان 

ها در تمام مجامع ذکر خیر این متر مربع و ساختمانی بسیار زیبا خرید. ملکی خانم و روحی خانم و بشري خانم و جاري

 کردند. روحش شاد و یادش در قلبها باقی و برقرار است.د میگفتند و از محسّنات او تعریف و تمجیزن برادر نازنین را می
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 سرگذشت بلبل ز دیگر نشنوي                         چونکه گل رفت و گلستان درگذشت 

 میشود هویدا هم قلبش زاي آتش دود                                 در دل حبیب چه غوغا میشود

 خدا عدل بر آورد پناه او                        اي هرگز ندارد جز تسلیم و رضا چاره

 نشان هیچ رفعت ز دیگر ندید او         شب تا صبح سوخت و فریادش رسید بر کهکشان 

 نجیب خیلی و خوشگل داده دست از همسري                                    توي طهران او تنها و غریب 

 برس فریادم به امروز بیا تو                                        او بگفتا اي خداي دادرس

 شد آواره حبیب این دارد خانه دارد پول                                  خواهران من حبیب بیچاره شد

اي بر آن شدند تا خانمی به نام پروین عدّهخالصه کالم حبیب اهللا ماند و خانه و پول و غم یار گهربار که دیگر نیست. 

کرد و صاحب خانه عرفانیان را براي او بگیرند. او از احباء خوب بجنورد بود که بسیار مؤمن و با سواد بود و تنها زندگی می

دو تنها  و حقوق خوبی بود. گفتند تو تنهائی و حبیب اهللا هم تنها است و بیائید به خاطر رضاي حق ازدواج نمائید و هر

اش را اجاره داد و با او زندگی نباشید. این خانم محترم و با تربیت و با کالس به خاطر همدم بودن و خدمت کردن خانه

اهللا چون کوه آتش نشانی بود که ظاهراً خاموش شد و ساکت بود ولی از درون آتش مشترکی را آغاز نمود. ولی حبیب

کردند و این خانم تمام عیف شد که حساب ندارد. تمام فامیل به او سرکشی میاست در حدّي الغر و ضورگداخته شعله

اهللا یواش یواش آرام نمود. خانه او تمیز و مرتب و مرکز جلسات و خدمات امري بود. حبیبفامیل را محترمانه پذیرائی می

بدهی و هم براي او و هم براي شده بود. واقعاً سخت است همسري نمونه را در حوادثی عجیب و غریب ناگهان از دست 

دیگران هم سخت و ناگوار است. جاي خالی او را ایشان نسبتاً پر کرده بود. پدر و مادر ایشان و خود ایشان از مؤمنین 

اش نظیر بود. خانهمعروف استان خراسان و بجنورد بودند تا آنجائیکه ما دیدیم اعمال و رفتار شایسته ایشان و گذشت او بی

 گرفت.اي میهترین نقطه طهران خیابان آزادي به منوچهر رفیعی اجاره داده بود و اندك کرایهرا در ب

گفت باید کرد و به زور به او میاهللا مریض و رنجور گردید و خانمش انواع و اقسام خشکبار و آجیل را چرخ میحبیب

همسر قبل او بود. چند سال انواع و اقسام  بخوري تا قوي شوي و جان بگیري چون این خانم هم از نظر اخالقی مانند

ها را داشت و مریضی اصلی او غم یار از دست رفته بود که هیکل او را مانند موریانه خورد و چشم از این مقدار مال مریضی

برایش و خانه زیبا بست و به دیار باقی شتافت و در زرنان به خاك سپرده شد. همسر او جلسات و مراسم بسیار آبرومندانه 
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ها شرکت کردند و پروین خانم کاري منعقد کرد که همه به او احسنت گفتند. در مراسم او احباء و دوستان و همشهري

ناپذیر بود. در هر مراسم هر جاسبی با سبد گذاشت وصفنبود که انجام نداده باشد و احترامی که نسبت به همسر خود می

دا صعود نمود و در آن زمان ایشان به مشهد براي مسافرت رفته بود و نسرین اهللا هاشمی در کاناآمد. سید حبیبگل می

خانم گفته بود برود و بهترین گل را براي جلسه او بفرستد. نسرین خانم گل مصنوعی زیبایی را آورد که هنوز هم هست و 

 باشد.یادگار سید حبیب و این خانم عزیز می

و حقوق همه را به ایشان دادند و به مشهد وطن اصلی خود رفت و بارها گفته  وقتی خانه را طبق دستور امر فروختند، حق

ها را خانمش خوب شناخته بود و ها بر روي چشمان من است. آنها بیایند در خدمت همه هستم. جاسبیاست قدم جاسبی

سیاري را از مادرش و پی برده بود که از چه شجره هائی هستند. حبیب اهللا آدم باهوش و باذکاوتی بود و خاطرات ب

اهللا بعد از فوت خانم بسیار آرام و ساکت بود. منزلش که دانست که به همسرش گفته بود. حبیببرادرش عنایت اهللا می

 خوانند.ها در سر قبر او همیشه دعا و مناجات به او میرفتیم دوست داشت هرچه دارد بیاورد و تعارف نماید. جاسبیمی

آمد، با پولهائی که قبالً جمع کرده بود دختري ماهرو به نام خانم وجیهه رهاوي یزدي را در خیابان  عبداهللا از سربازي که

اهللا برادر بزرگتر خواستگاري نمود و ازدواج نمود. چون عنایت اهللا در محضر حق شناس مرتضوي طهران به وسیله عنایت

مورد احترام و تأیید همه احباء بود. به این خاطر هیچ  نوشت و مرد بسیار نازنینی بود وکرد و اقرارنامه میکار می

کالس سواد داشت و بعداً سه کالس درس خواند. او  6سختگیري به عبداهللا نگردید. خانمش تحصیل کرده بود ولی عبداهللا 

دلنشین بود.  گفتند پهلوان نایب چون بازوهاي قوي و وجداناً خوش تیپ وقوي و ورزشکار بود و جوانان به شوخی به او می

پدري یا کمبود مالی بر روي حبیب اهللا و عبداهللا اثر کرده بود و هر دو کمی عصبی بودند ولی قلبی پاك داشتند کمبود بی

و خانواده دوست بودند. همسر او وجیهه خانم بهترین جهازیه را پدر به او داد چون سه چهار خانه در خیابان مرتضوي 

کرد توانست تاکسی نامه رانندگی گرفت و در شرکت داروئی که کار میدند. عبداهللا گواهیداشت که احباء ساکن آنها بو

بخرد و در دو محل به کار مشغول بود. این دو برادر واقعاً زحمتکش و باغیرت بودند و هرچه داشتند از عرق جبین بدست 

ختر به آنها هدیه داد. اولین اوالد کتایون خانم آورده بودند و خداوند تأییدش شامل حال آنها بود. خداوند دو پسر و یک د

دختري زیباروي، سرو قد مانند مادرش مهربان و رئوف بود و همایون و راما پسرهاي گلی بودند. عبداهللا در شهرآراء خانه 

ز خواست و اهاي نفیس داشت و تا آخر حیات مادر از او به خوبی نگهداري نمود چون خانمش میبسیار عالی با فرش

برد. عبداهللا و همسرش و بهرام یزدانی و همسرش و مصطفی یزدانی و همسرش باهم دوست محبّت به مادرشوهر لذّت می
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ها مانند خواهر و ها همه باهم بودند. خانمها جمعهنیکها و در پیکها و در مسافرتصمیمی بودند و همیشه در زیارت

گفتند دنگی و دانگی و هیچ زمان حرفی مشکلی به میان مادرخرج بودند. می ها باهم مهربان بودند. عبداهللا یا بهرامبچه

نیامد. عبداهللا عشقش جاسب بود و همیشه یک تفنگ دولول با جواز شکار داشت و در جاسب خرگوش و کبک شکار 

ها هلوان روحانیگفت پکرد و دست نشانه خوبی داشت. دائی قدرت اهللا روحانی او خیلی عالقه به عبداهللا داشت و میمی

 است.

اوایل انقالب که بهرام یزدانی خانواده را به استرالیا فرستاد او هم آمد و گفت مصطفی بیا باهم به هند یا آمریکا برویم و 

گذارم و هرکس مسئول خودش است. ها الاقل درس بخوانند. مه لقا گفت من هرگز از وطنم ایران پایم را بیرون نمیبچه

ها درس ه پائین منزلش خواهرزاده اش عین اهللا ساکن بود، با اثاثیه خانه و زندگی را رها کرد و رفت تا بچهعبداهللا که طبق

چند ماهی به طهران آمد و خانه و زندگی را  1380خواندند. کتایون دکتر گردید و همایون و راما هم مهندس شدند. سال 

چند سال پیش بازنشسته گردید ولی به ناراحتی اعصاب شدیدي که  اي خرید وفروخت و پولهایش را به آمریکا برد و خانه

نشینی او گردید، مبتال شد. متأسفانه دختر او کتایون آن دریاي مهر و صفا به علت نامعلومی فوت باعث افسردگی و گوشه

داغ جانگدازي  نمود و چون گل صد برگ پرپر گردید و عبداهللا و همسرش با جهنمی از غم و اندوه روبرو شدند. چنان

اند که صالح دانسته خواهد تا بتوانی طاقت بیاوري و یقین بدانی اوالد هدیه پروردگار بودهایمان خالص و توجه به حق می

او را پس بگیرد و در جاي بهتري مأوي دهد. بعد از صعود این دختر عزیز همه به او زنگ زدند و تسلیت گفتند و بعد از 

دهند و با هیچ فامیلی تماس ندارند و همه فامیل نگران و که جواب تلفن هیچکس را نمیآن زمان نمیدانم چه شد 

 ناراحت هستند. میگویند عبداهللا بیماري پارکینسون شدیدي گرفته است و براي همین حوصله ندارد.

ز لحظات و نعمات او باید کس را ندارد. این دنیا فانی است و دوام و بقائی ندارد. فقط انسان اروزگار سر سازگاري با هیچ

اي از شادي و غم و غصه و سالمتی و مریضی و داري و نداري باید پروردگار خود را شاکر فیض ببرد و همیشه به هر درجه

 و ساجد باشد و جزء صابرین باشد. میگویند:

 

 

 توست لدنبا اجل ساعت هر که پنداري ورنه                  اي بشر تو پنداري که دنیا مال توست
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 گور مال هستی هرچه                                  هرچه خوردي مال موره

 توست مال کردي هرچه                                      هرچه ماند مال وراث

از عبداهللا و همسرش بسیار سعی نمودند اوالدهاي مؤمن و تحصیل کرده، با ایمان داشته باشند. بگذریم در جاسب بیش 

اند ها هم باهوش هستند و تعداد زیادي شکوفا نشدند و یا موقعیت زمانی نداشتهشش کالس درس نبود ولی جاسبی

توانند خصوصاً طایفه آغالمرضا هر کدام اگر یک قطره از دریاي هوش و ذکاوتی که او داشت را به ارث برده باشند، می

خانم مادر عبداهللا با آن چهره نورانی خود روي تخت خوابیده بود و  استاد و فیلسوف در روزگار باشند که هستند. قدسیه

داند. گفت الهی خیر ببینند. چرا سرنوشت با آنها اینگونه بازي کرد و فقط خدا میدادند، میهر کاري که برایش انجام می

مه خلق جهان دعا کرد تا در کار خداوند جاي هیچگونه چون و چرا نیست و باید همیشه دعا کرد بدتر نشود و در حق ه

ها مانند موفق و مؤید و قائم به خدمت عالم انسانی گردند تا دنیا و هرچه در اوست بهشت برین گردد. سرنوشت انسان

ها مانند یکدیگر نیست. امیدوارم عبداهللا و خانمش و اوالدهایش در هر کجا که ها و قیافهیکدیگر نیست، همانگونه که شکل

  درست باشند و خداوند شفاي عاجل به عبداهللا بدهد و روح تمام متصاعدین پیر و جوان هم شاد باشد.باشند سالم و تن

 

 جناب شمس اهللا رضوانی  

 به و شود مریض اینکه از قبل ایشان تمام شرح حال زندگی و مشکالت و مصائب را با قلم شیواي خود مرقوم نموده است،

 اي، برازنده خادم چنین وصف در که است عاجز قلم. نماید صعود و برود بیمارستان

نظیري که داشت، کالمی نوشت. باسواد و با علمی، با خط زیبا و بی کاتب چنین

شرح مریضی و فوت و مراسم ایشان که باعث اثبات حقانیت امر نازنین و وحدت بین 

 فامیل و اقوام و همشهریها بود این چنین است که مختصري می نویسیم.

چهر ناصري جلسه یادبودي دو هفته قبل از سکته ایشان در منزل دامادش آقاي منو

اهللا ناصري منعقد بود و ایشان هم تشریف داشتند. به افتخار و یادبود جناب فتح

اي داشتند که به جمع حاضر نمودند و هاي شیرین و نصایح مشفقانهبسیار صحبت
 یجناب شمس هللا رضوان 
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ه به قلب هر انسانی آگاه وفا و محبت جمیع بشر و اتحاد بین فرزندان مطالبی بیان نمودند کهمه لذّت بردند. از دنیاي بی

داد که وقت رفتن هایش تذکّر میها و صحبتدهد و در شعرها و نوشتهشد که ندائی از رفتن از این عالم را سر میمی

  است.

ما با عطاءاهللا پسرش که همیشه یار و یاورش بود، صحبت کردیم که جمعه چهار نفري صبح به جاسب برویم که 

اند و فقط درخت توت و بادام و درخت به مانده است را ببیند و در زل او را که با لودر صاف کردهها را ببیند و منهمشهري

آن خانه مفقود شده که زمین آن مانده است عکسی به عنوان یادگار بگیرد که یادگاري براي نسل آینده باشد که 

ه و خم به ابرو نیاورده و همیشه خداوند سبحان و پدربزرگشان به خاطر عقیده و ایمان قبلی خود خانه و کاشانه را رها کرد

بینم که رحمان را شاکر و ساجد بوده است. متأسفانه عطاءاهللا سرما خورد و جناب رضوانی زنگ زد و گفت به خودم نمی

بالغه هاي کردیم. این از حکمتکرد چه میبتوانم به جاسب بیایم و خوب شد که نرفتیم. اگر در جاسب یا در راه سکته می

 پروردگار است.

اش جمع بودیم و خیلی خوش گذشت. صبح جمعه زنگ یعنی سیزدهم آذر ماه همه منزل آزیتا نوه 95/9/13روز جمعه 

روند او را اش و اقدس خانم دخترش میزدیم و با او احوالپرسی کردیم و خیلی صحبت کرد. بعدازظهر عطاءاهللا و خانواده

دانم چرا جان ندارم و قدرتم تمام شده است. او را دکتر گوید نمیها مید و به بچهشوببیند و او خیلی خوشحال می

شود و به گوید ایشان مشکلی ندارد و کهولت سن است. در همان شب جلو اوالدها حالش بد میبرند و دکتر میمی

کرده بود و اکسیژن و اقدامات الزمه  زنند و او را به بیمارستان بهارلو منتقل نمودند. اما او سکته مغزياورژانس زنگ می

انجام شد. عطاءاهللا و اوالدها صالح دانستند او را به بیمارستان فوق تخصصی ببرند چون پدر براي این پسر بزرگوار خیلی 

کنم و پدر براي من عزیز است. در بیمارستان مدائن بهترین دارو و ارزشمند بود. گفت تا پاي جان برایش هزینه می

یعنی درست یک ماه در نیمه شب به عالم باال صعود  95/10/13موجود سعی خود را نمودند تا اینکه در تاریخ  پزشکان

هاي بهائی و مسلمان ها، همسایهها و نتیجهنمود و به معبود حقیقی خود پیوست. در تمام این مدت تمام اوالدها و نوه

نمودند که این شخص بزرگوار کیست و ن دیگر مریضان سئوال میآمدند. پرسنل بیمارستان و همراهامرتب به مالقات می

شد این مرد بزرگوار مؤمنی است که به همه رسم وفا و محبّت آموخته است و چون همه را براي آنها توضیح داده می

چند روز  کنند و طلب شفا از پروردگار که هرچه صالح باشد.دوست داشته است همه او را دوستش دارند و برایش دعا می

داد و بعد از چند روز که حالش رفت اول با لبخند جواب میشنید و هر کس به مالقات او میچشمها باز بود و صداها را می
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کشید کرد و متوجه بود که کسی آمده است. ولی در ده روز آخر فقط نفس میبدتر شده بود با ابروها و اشاره قدردانی می

خواندند. رفتند و براي او دعا میهایشان میبار به خانهاو و حسن اخالق با چشمی اشک و هر روز همه به خاطر خاطرات

آرزوي قلبی جناب شمس اهللا رضوانی همیشه این بود که کسی را اذیت نکند و با احترام از این عالم خاکی به عالم باال 

اطالع دادیم و همه با قلبی پر از عشق و محبّت  پرواز نماید که به آرزوي قلبی و دیرینه خود رسید و خبر صعود ایشان را

 4هاي مختلف که اتوبوس گذاشته شده، جمع شدند و به او از گوشه و کناري حتی از شهرستانها به خاطر او در محلّه

 با طهران جاوید گلستان در سواري اتوبوس 60 – 50اتوبوس در خانی آباد و در شادمان و در سعادت آباد و بیش از 

هاي او و اوالد او و اجداد او بدهاي گل آمده بود و گلستان غرق گل شده بود. از هر طرف جمعیّت از خوبیس و گل ايتاجه

کردند. وقتی هیکل مطهر و نورانی او را شستند، عده زیادي چهره نورانی او را دیدند مانند و وطن او و ایمان او صحبت می

هایی بود که به عشق او آمده بودند و مسلمان و بهائی در نهایت نساناینکه در خواب فرو رفته است. سالن آنجا مملو از ا

آرامش و سکون چه در سالن و چه در بیرون سالن به علت کمبود جا ایستاده بودند. حالت عجیبی بود. نماز میّت و 

نم چطور بگویم و مناجاتهاي متعددي را عزیزان که حتّی جاسبی نبودند با صداها و صوت دلنشینی زیارت نمودند. نمیدا

اند بسیار محبوب اش از روستا آواره کردهنظیر بود. شخصی را که از خانه و کاشانهچطور بنویسم و چنین روحانیتی بی

قلوب شده و بسیار عاشق دلباخته و صادق در مراسم او شرکت کنند و حظّ وافر ببرند. همسایگان و همسایگان اوالدها و 

ها را شناختند. ها با گل جسم عنصري او را بدرقه نمودند و جاسب و جاسبیاوالد و نوه هاي محل کاردوستان و کسبه

ها که وظیفه خود دانسته و همه شرکت کردند و لذّت بردند. از این انسجام و وحدت و یگانگی و همرنگی و همدلی جاسبی

بود. عدّه زیادي که چنین مراسمی را ندیده و همزبانی و همسوئی که باعث اوج روح پر فتوح و ملکوتی شمس اهللا رضوانی 

نمایند و در صندوق بسیار شویند و گالب معطر و غسل و کفن میبودند از نزدیک مشاهده نمودند که متصاعد را تمیز می

این خوانند. خوانند و مناجات به خاطر طلب عفو و مغفرت میصدا نماز میدهند و براي او همزیبا با احترام او را جاي می

اي دود سیگار بلند نیست ها خاموش بود و ذرّهمراسم باعث تعجب عده زیادي بود. از وحدت و همدلی و اینکه همه موبایل

دهند و نه جزع و فزع و نه رخ خراشیدن و نه گریه و مویه اند و به ذکر الهی گوش میو همه مانند خواهر و برادر ایستاده

توانست تشخیص دهد اینجا عزاداري است یا و ثناي الهی مشغول بودند و کسی نمی زاري بود و همه سراپا گوش به ذکر

ها پذیرائی کردند و از مهمانعروسی و همه جا غرق گل است. در سالن دیگر پذیرائی مفصلی بود و همه به هم تعارف می

اي ست داشته است که چنین بدرقهکرد خداوند چقدر او را دوکردند. در آن هواي لطیف و صاف آن روز انسان فکر میمی
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از او نموده است و همه چیز آماده بود. همه احباء بعد از پذیرائی بر سر قبور اقوام خود رفتند و به دعا و مناجات پرداختند 

رسید. در هر مراسمی باید بسیار پول بدهند تا برایشان فاتحه یا دعا بخوانند و از هر گوشه صداي مناجات به گوش می

نه مکان بدهند ولی شمس اهللا رضوانی و هر بهائی دیگر در هر محلّی برایش مجانی و با افتخار نماز و دعا و مناجات هزی

ها ذکر پروردگار عالمیان است و شاکر و ساجد بودن و تسلیم بودن نسبت به خدا چقدر لذّت خوانند. در تمام مناجاتمی

ظهر همه سوار اتومبیل ها به  12:30شود. ساعت ی ملیح قرائت میبخش است. دعا و مناجات و با صدق دل و با لحن

نفر ناهار نوش جان فرمودند و اعالم گردید در تاریخ  350رستوران بزرگی به نام گل سرخ تشریف آوردند و در حدود 

ازند. از در منزل عزیزي که منزلی بزرگ و دو طبقه داشت، تشریف بیاورند و به دعا و مناجات پرد 9510/17جممعه 

نفر در این مراسم نورانی و روحانی شرکت کردند و چندین نفر از دوستان خانواده  950بیش از  21:30الی  16:00ساعت 

 آقاي رضوانی به خاطر عرض تسلیت با سبدهاي گل تشریف آوردند.

هاي آنها ها و شاديجشن ها غرق گل بود که ما بازماندگان را شرمنده کردند. امیدواریم درخانه از جلو درب تا سالن

شدند و در طبقه باال آثار و گردید و در طبقه پائین به نحو احسن پذیرائی میشرکت کنیم. همینطور خانه پر و خالی می

هاي آقاي رضوانی ها و نتیجهبردند. پذیرائی توسط نوهشد و همه لذت میهاي ملیح قرائت میالواح با انواع و اقسام صوت

نفر را پذیرائی نمائی و خوش آمد  950شد. بسیار سخت است چند ساعت دیریت و وحدت خوبی اداره میبود که با م

گوئی و بدرقه نمایی و همه شاد و سرحال خارج گردند. بسیاري چنین جلساتی را مشاهده نکرده بودند و این وحدت و 

ث تعجب بود و میگفتند آفرین بر کار شما یقین یگانگی و خداپرستی و همنوع دوستی را لمس نکرده بودند و برایشان باع

بدانید چنین شخصی هرگز نمرده است. کسی که بعد از مرگش چنین است در زندگانی چگونه بوده است. پاسخ ایشان 

اي ماالمال عشق به حق و همنوعان و هموطنان خود داشته است. هرگز آزارش به همیشه بذر محبت کاشته است. سینه

 خواند:ست و همیشه این شعر که از خودش بوده میموري نرسیده ا
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ها و عروس و دامادها با آغوش باز از کسانیکه قدم رنجه نموده بودند و این جمع نورانی و روحانی را اوالدهاي ایشان و نوه

تشکیل داده بودند تشکر به عمل آمد و قدردانی شد و یقیناً روح آقاي رضوانی در دو جهان شفیع این دوستان باوفا خواهد 

هر چقدر دوستان که بودند به سالن دعوت و شام میل نمودند و به کسانیکه مریض دو طبقه ساختمان  21:30بود. ساعت 

بودند یا نتوانستند تشریف بیاورند براي آنها غذا که نوعی خیرات و مبرّات است فرستاده شد. قابل ذکر است ناظمی که 

اي ندگان و مدعوین جمع بود. خدایا جامعهفرمود واقعاً باعث سرور و تسلّی قلب بازمااین جمع نورانی و روحانی را اداره می

کنند و بدون دیناري چشم داشت. همه در مراسم کنند، خدمت میخوانند، نظافت میکه همه افتخاري دعا و مناجات می

ها در شأن جناب رضوانی بوده است گفتند این مراسم و جلسات و دعا و مناجاتخاکسپاري و جلسه یادبود تذکر ایشان می

 ن فرزندانی متحد و مظلوم و مؤمن تحویل جامعه داده است.که چنی

نوه به  13لقا، آذردخت، اقدس و مهري دارد و هاي مهدختر به نام 4اوالد یک پسر به نام عطاءاهللا و  5آقاي رضوانی 

 10مهرنوش. ایشان  هاي رامین، آرامین، شبنم، احسان اهللا، آزیتا، شکوه، مازیار، سعید، حمید، مجید و آزاده، بهراد ونام

هاي ساالر و سناء، هستی، پویا، سهی، سماء، الست، ترنم، ثمین و الحان دارند. جمعاً غیر از عروس و دامادها نتیجه به نام

ثمره زندگی که متأسفانه نوه ارشد او در جوانی صعود نمود و ایشان و خانم سلطان همسرش در غم او سوختند و  28

 رود که باعث ترقی روح او و قوت قلب والدین او بود.وصف او می ایشان هر سال شعرهاي در

سال سالم و صالح و درست زندگی  92ها چنان با محبّت و صفا آبروي این مرد بیشه محبت اهللا که ولی این اوالدها و نوه

موخت. در تاریخ پنجشنبه گفتند این اتحاد و وحدت را باید از بازماندگان رضوانی آاي منصف میکرد، حفظ کردند که عدّه

اوالدها در منزل مسکونی او جمع شدند همسایگان مسلمان خانی آباد و نازي آباد و دیگر دوستان که موفق به  95/10/23

جلسات خاکسپاري و تذکر نشده بود، جهت عرض تسلیت و فاتحه خوانی آمدند و یا خاطرات او و خانمش را زنده کردند و 

ناهار مفصّلی تهیه نمودند و صبح جمعه در گلستان همگی در مزار او به دعا و مناجات  95/10/24اوالدها جهت جمعه 

پرداختند و پذیرائی شدند و ناهار را در منزل آقاي رضوانی به عنوان آخرین وداع میل فرمودند و ذکر خیر او نمودند و به 

تند و قرار گذاشتند همینطور که او باعث وحدت وصیت نامه او که همه از وحدت و محبت بعد از او بود، گوش فرا داش

 اوالدها بود، این اتحاد ادامه داشته باشد.

اي او را سال بود که خانم سلطان همسرش که در اثر سکته قلبی ناگهانی در گذشته بود ولی اوالدها لحظه 12قریب به 
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ها م در حدّ توان او را تنها نگذاشتند. دوشنبهاي دو شب و دخترها هر کداتنها نگذاشتند. عطاءاهللا یگانه فرزندش هفته

کردند و آبگوشتی مفصّل برقرار بود. خانه ایشان خانه همگی در منزل او جمع و به سخنان و پندها و نصایح او گوش می

ا شدند و لذت آن روزهرفت و اوالدها جمع میآمد، حتماً به زیارت ایشان میوحدت و محبت بود. هرکس که از خارج می

شان را هیچکس فراموش نخواهد نمود. آقاي رضوانی به تمام همشهریهاي مسلمان ساکن جاسب که یکی از اعضاء خانواده

نوشت که باعث ها مینوشت و شعري در خور آن فوتیکرد، براي تسلی قلب آنها با انشاء خوب پیام تسلیت میفوت می

گفتند ایشان تسلیت نوشته است و از طرف ما گرفتند و میراغ او را میرفتیم، سشادي بازماندگان آنها بود و هر زمان می

 آنها به باز بود گرفته قرار همشهري محبتیبی مورد اینکه با نگفت ناسزا و نداد فحش کسی به هرگز. کنید تشکر  از

 .دارید جاي من قلب در و دارم دوستتان نوشتمی

وزي منزل او را جویا شدند و ر نرسید کسی به آزارشان هرگز و هستند نظیريبی هايمسلمان که هاهمشهري از عزیزي دو

با جعبه شیرینی به منزل او تشریف بردند. بعد از روبوسی را احوالپرسی اقرار کردند که ما نوجوان و نادان بودیم. شخصی 

ه در هنگام گرما آب بنوشد برو کوزه گذارد کها گفت خرمن گندم رضوانی در خرمنون کوزه نو پر از آب را میبه ما بچه

این بهائی فالن فالن شده را بشکن. ما هم نادانی کردیم و رفتیم شکستیم و وقتی فهمیدیم که آقاي رضوانی که با پدر ما 

خواهم از شما دوست و مرد نجیب بود چرا من کوزه او را بشکنم. یک عمر ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم و اکنون می

گوید در همان روز که کوزه را شکستید حالل کردم و م که من را حالل کنین و ببخشین. آقاي رضوانی در جواب میبخواه

ام را شکستند، سلب آسایش شدم و آواره شهر و ها قلب نازکتر از شیشهاي از همشهريبخشیدم و کوزه نو خریدم. عدّه

یاکانم بود، بیرون کردند و از همه چیز گذشتم و همان کسانیکه بسیار دیار شدم. من را از خانه که خانه اجدادي و یادگار ن

کنم و اگر منزل بنده ام و در حقشان دعا میظلم و ستم به من کردند و فکر کردند از گرسنگی خواهیم مرد، را بخشیده

خوردند که چرا افرادي یگردند و افسوس مکنم. این دو جوان بسیار خوشحال بر میبیایند آنها را با محبت پذیرائی می

 اند.ناآگاه به چنین اشخاصی ظلم و ستم روا داشته

سال زندگانی نمودند. هر دو الگوئی  92آقاي رضوانی و آقاي جمالی سه سال از نظر سنی فرق داشتند ولی تقریباً هر دو 

ها از مقام واالئی برخوردار اسبیها مانده است. هر دو در بین جنمونه در جاسب بودند. از صعود آنها افسوس براي خیلی

دهند که نظیر ندارد. بودند. وارثین و اوالدهاي این دو عزیزان چنان خدمات عام المنفعه اي به صورت گمنام انجام می

هاي مادّي و معنوي عنایت فرمود که از هیچ خداوند به اوالد و احفاد این دو عزیز که یک عمر مثل برادر بودند، نعمت
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ها همنوع و اجتماع دریغ ندارند. الزم به ذکر است از زمانیکه آقاي رضوانی و خانم سلطان به قول جاسبی خدمتی به

انگشتی لشته از جاسب آمدند در منزل پسر خود عطاءاهللا ساکن بودند. همه اوالدها تقریباً در یک کوچه و نزدیک هم 

کردند. فرزندان مؤمن و اوالدها هر روز به آنها سرکشی می کردند و صفایی داشت. شب به اوالدها سر میزدند وزندگی می

وفادار هزاران بار دعاي مادر و پدر نصیبشان گردد به خاطر اینکه از نسلی به وجود آمدند که پدر مردي مؤمن و مطلّع و 

که مسلمان  رفت و مادرش سکینه خانمهمیشه تا آخر عمر بهائی معروف و واقعی بود که صداي مناجات او تا دشت می

خواندند و هر کدام روزه خود را بود اما مسلمانی مظلوم و نجیب و با محبت بود و در خانه هر کدام نماز خود را می

کردند. اوالدهائی مانند شهید مجید جناب نصراهللا امینی و جناب شمس اهللا گرفتند و با روح و ریحان زندگی میمی

کند و خواهرشان بدیعه خانم که مانند مادر  برادر دیگر در جوانی صعود میدهند و یداهللارضوانی تحویل اجتماع می

 کرد.آزار بود و همیشه مورد احترام برادرها بود و او به برادرها افتخار میمسلمان بود، خانمی بی

اهللا امینی. در سال شود. چرا شمس اهللا رضوانی است و نصراي سؤال پیش آمد که دو برادر با دو فامیل چگونه میبراي عدّه

کنند و به گیرند. آقاي نصراهللا را فراموش میدادند شناسنامه همه را به نام رضوانی میکه شناسنامه در روستا می 1307

کنند که براي آقا نصراهللا شناسنامه صادر کند و روند و مأمور سجالت را پیدا میبیجکان یکی از دهات دیگر جاسب می

نویسد و بعد که متوجه ی بود، اشتباهی شناسنامه ایشان را امینی میچون در وادقان احباء فامیلشان روحانی و امین

دار کند و بعدها ثابت شد که امینی لیاقت این فامیلی را دارد چون مردي واقعاً امین و امانتشوند، میگویند فرقی نمیمی

برادر هوش سرشار و حافظه  دهد و به این دوبود. الزم به ذکر است خداوند به هر کس یک چیزي را هدیه یا ودیعه می

 داري عنایت کرده بود.خوب و انشاء و ایمان خوب و قوه بیان خوب و مردم

سال منشی محفل  30نوشت و افتخارش این بود که بیش از هاي جاسب را میآقاي رضوانی تمام سندهاي امالك و خانه

وبی و مشهدي علی اکبر اسماعیلی که هر دو خبره روحانی بعد از آقاي احمد محبوبی بود. بعد از ارباب آقاي احمد محب

دار بود ها را عهدهگذاري زمین یا خانهجاسب بودند، ایشان خبره واردي بود که همه اهل آبادي او را قبول داشتند. قیمت

ادش کرد. وقتی از جاسب آمد چون سواد خوبی داشت چرا برق در مغازه حسن سلمانی برادر دامچون با فکر باز عمل می

نوشت و در چراغ برق خیلی معروف و مشهور مشغول کار شد. کارهاي چک و کارهاي بانکی و حساب و کتاب او را می

شده بود. ایشان اواخر به آسم دچار شده بود و دیگر سرکار نرفت. در طول زندگانی خود ساده زیست و با آبرو زندگی نمود. 

دانست. در هاي الهی و امتحان در راه حق میمصائب وارده را حکمت همیشگی سادگی را دوست داشت و تمام مشکالت و
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 نمود.سحرگاهان و شامگاهان همیشه چندین دعا و مناجات و آثار و الواح که از حفظ بود، تالوت می

ام اوالدها و کردند. بسیار مورد احترها را حفظ و با لحنی زیبا قرائت مینامهپدر ایشان و جناب امینی و آقاي رضوانی زیارت

خواندند. همه سرود و در جلسات تذکر آنها مینمودند شعري در وصف آنها میها بود. براي تمام احبائی که صعود میفامیل

خوردند. اگر کسی که پدر و مادر خود، هر دو را از دست داده بود، دوست داشت این مناجات به استعداد او قبطه می

 خوانده شود:

 

 هواهللا

بنده درگاه را در دریاي غفران غوطه ده و از گناه و خطا پاك و مقدس نما. عفو و  این مادر و پدر   گار اي پرورد

بخشش شایان نما و غفران و آمرزش ارزان کن. توئی آمرزنده و توئی غفور توئی بخشنده فیض موفور. اي 

ظلمت خطا مبتالئیم ولکن توجه به آمرزگار هرچند گنهکاریم ولی امید به وعد و نوید تو داریم و هر چند در 

صبح عطا داشته و داریم. به آنچه سزاوار درگاه است معادله کن و هرچه شایگان بارگاه است شایان فرما. توئی 

 ع ع                 غفور توئی عفوّ و توئی بخشنده هر قصور

خداوند را به خاطر تمامی محبّت هایش شاکر ها دعاي شکر بخوانید و گفت در مهمانیهمیشه جناب رضوانی به اوالد می

داد لباسی فاخر و تمیز بپوشید ولی باشید. از شوخی پرهیز کنید و در زندگی سنگین و رنگین باشید. به همه توضیح می

شویم و انگشت نماي جاهالن بندوبار و مسخره نپوشید چون ما مثل پارچه سفیدیم که اگر لک برداریم نمایان میلباس بی

گردیم و حق چنین افرادي را نخواهد بخشید. حق فرموده چنان لباس بپوشید که مورد مسخره و ملعبه جهّال نشوید. یم

فرمود حق فرموده یک جو عصمت و عفت بهتر از هزار سال عبادت است. همه را به پاکدامنی و درستی تشویق همیشه می

 نمود.می

اند. این دو در کودکی در مکتب ایشان و جناب جمالی درس اخالق یاد گرفته اندهاي جاسب که در دنیا پراکندهتمام بچه

اند. یقین اند و به آنها درس ادب و ایمان و صداقت و راستی یاد دادهریزي نمودهها را محکم پایهعزیز ملکوتی مصالح بچه

نمایند چون گل رفت و گلستان درگذشت، دانیم اوالدهاي ایشان باید بهتر از آنها باشند و نصایح آنها را حلقه گوش می

گردد و از عالم باال هم به نشنوي دیگر ز بلبل سرگذشت. یقیناً روح پرفتوح ایشان با طلعات مقدسه مشهور و معروف می



 

Page | 
128 

 ها و یادشان گرامی باد.دهد، مهربان باشید و مردم آزاري نکنید. روحشان شاد و خاطرهها و فامیل ندا میهمشهري

عود جناب رضوانی از تمام کشورها فامیل و دوستان و احباء جاسبی و غیر جاسبی، تعداد زیادي تلفن به بعد از ص

هاي ایشان یادآوري و قدردانی اند و از خاطرات و محبتاند و همدردي نمودهاوالدهایش جهت عرض تسلیت تماس گرفته

هاي ساکن در جاسب یا در طهران فوت ایشان را جاسبیاي از کردند و تسلی خاطر بازماندگان گردید. عده قابل مالحظه

اند و به منزل اوالدها مراجعه کردند و خاطرات خوش آقاي رضوانی یادآوري شد و همه از دعا و مناجات که تسلیت گفته

و نمودند که ایشان خداپرستی صادق، مردي مهربان بردند و همه اذعان میشد، لذت میجهت شادي روح او خوانده می

نمودند که هیچ بهائی مخصوصاً آقاي رضوانی در جاسب که یک عمر زندگی نمودند خادم انسانها بوده است و اقرار می

هرگز باعث رنجش و آزار هیچکس نشدند. همیشه مانند ابر بارنده بودند و مشکل گشاي همه بودند. در بین خلق جاسب 

خورند که آقایان جمالی ا دوست داشتند. همه افسوس خوردند و میگذاشتند و همه رهیچ فرقی بین بهائی و مسلمان نمی

 و جناب رضوانی دیگر با اینهمه حسن اخالق دیگر نیستند.

کنند و افسوس خواهند اند که در آینده خیلی نزدیک سبز و رشد و نمو میخالصه کالم عزیزان آواره جاسبی بذري کاشته

 شان بیرون کرده اند بدون هیچ دلیلی که قابل قبول کسی باشد.خانه و کاشانهاي ناآگاه که چرا آنها را از خورد عدّه

توانسته انجام دهد این است که آقاي رضوانی براي هر اوالد یکی از کارهائی که هیچکس نکرده است و حتی فکرش را نمی

مناسب براي هر جمعی از حضرت هاي ها یک کتابچه بزرگی گرفته است و تمام الواح و مناجاتچه دختر و چه پسر و نوه

هاي جمال مبارك و ذکرهاي امري و نصایح مشفقانه را نوشته و بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهللا و مثنوي

به همه به عنوان یادگار هدیه کرده است با دستخط زیبائی که همیشه یادگار خواهد ماند و همه استفاده خواهند کرد. فکر 

ارثی باالتر و زیباتر و با ارزشتر از این کار نباشد. بسیار حوصله و وقت صرف کرده است به خاطر عشق به  کنم هیچمی

جمال مبارك و کل طلعات مقدسه که این تعداد آثار را بنویسد و بعد بخواند که جائی یک نقطه کم و زیاد نباشد. همه 

جانفشان هستند ولی کار ایشان شاید راهنمائی براي احباء عزیز  احباء عالم خوبند و همه احباء ایران گل هستند و خادم و

در سراسر عالم باشد که چنین سرمشق امري به اوالدها و بازماندگان بدهد که هم ذکر الهی شود و همه به یاد خود ایشان 

 باشند.

سلطان همسر ایشان دختر ها از محبت و وحدت و اتحاد بود. ناگفته نماند خانم در خانواده آقاي رضوانی همه صحبت

اهللا یزدانی و بدیعه روحانی، نوه آغالمرضا و نوه مشهدي حسنعلی از مظلومیت و سادگی خاصی برخوردار بود. تظاهر و فرج
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ریا در کار او نبود و در زمانیکه در جاسب ساکن بود به تمام پیرزنان و پیرمردان مسلمان و بهائی شیر و ماست و دوغ 

شان را آتش زدند و فرستاد. وقتی که در خانهها میهایش عزیزم و سوخت جهت گرم شدن آنه بچهداد و به وسیلمی

سنگ به داخل منزل آنها ریختند، سر او شکست و به خاطره اذیت و آزار مجبور به ترك وطن شد. همیشه در طهران در 

شد. همه اوالدها اصالها فرق و تفاوت قائل نمیخورد و بین رسد. هرچه داشت تنها نمیمنزلش بوي مهر و وفا به مشام می

شد میگفت الهی خیر ببینی و عاقبت بخیر شوید. را مساوي دوست داشت. کوچکترین قدمی اگر برایش برداشته می

اند. وحدت در خانواده برنامه اصلی همه این اوالدهاست. یگانه پسر آالیش را از مادر آموختهدخترها همه این سادگی و بی

عروس او هم همیشه در منزلشان به روي یار و اغیار باز بود و هست. تمام اوالدهایش با مادرشوهر و پدرشوهر در یک و 

خانه زندگی کردند و هرگز کسی صداي آنها را نشنیده است. همه اوالدهایش که عروس و داماد دارند و نوه دارند. همان 

بهتري چون نسل جدید هستند و دنیا عوض شده است ولی نجابت و راه محبت و وحدت و صفا ادامه دارد ولی به نحو 

اند و گوي مهمان نوازي و وحدت و ایمان و گذشت و خدمت کردن ارثی بوده است که از والدین تمام اوالدها به ارث برده

 1پذیرد. همه را نمی اوالد داشتند ولی فرهنگ حاال این مطلب 10تا  6ربایند. زمان قدیم پدر و مادرها سبقت را از هم می

ها عمو یا خاله و عمه و دائی نداشته باشند ولی این جمع که قبالً نامبرده شد اوالد دارند که این باعث شده است بچه 2تا 

کند امیدوارم کلّ جامعه بهائی اینگونه از کوچک تا بزرگ مانند خواهر و برادر باهم هستند. هیچکس احساس تنهائی نمی

 الم این وحدت و اتحاد و سالم بودن و با ادب و با ایمان بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهند.باشند و اهل ع

پس از صعود جناب رضوانی اسباب و اثاثیه او را به کسانی که الزم داشتند، تقدیم نمودند و هر کدام یک تکه چیزي را به 

ها است و انی و خانم سلطان ایمان خالص اوالدها و نوهعنوان یادگار نزد خود نگهداشتند. بهترین ارث و هدیه آقاي رضو

ماند. پس ها و خدماتی که راجع به تاریخ جاسب نمود، مال دنیا مال دنیا است، نام نیک است که در جهان میدستخط

آنچه در  باید نعمات الهی، تن سالم و عقل و هوش و درایت که خدا به ما ارزانی داشته است را ارج نهیم و دل به دنیا و

خواهیم از خدا اوست نبندیم. دنبال صلح و آرامش باشیم و از هر کار زشتی تا زنده هستیم پرهیز نماییم. هرچه می

 بخواهیم و در حق بندگانش فقط دعا کنیم.

 گلنشین هايبوته بر وزدمی                                               باغ پیدا و باد دلنشین 

 مست هايبلبل آورده طرف در                                      اي در باغ دشت نوبهاران نغمه
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 جان الطاف همه از باشد حیف                                           مردمی غافل ز الطاف خدا 

 شدند دنیا در غرق لوحان ساده                                     چشم خود دوزیم اندر این جهان

 اندباطل کارهاي و اندوزي مال فکر                                           اند از نهان و اصل دنیا غافل

 خاك زیر در شود پنهان گنج همچو                                در جهانی که همه اعمال نیک 

 سینه چاك و بود بخشنده زندگانی زمان در         خوش بحال هر که دارد حسن نیک با اعمال پاك

  زنا و هادشمنی و جهل و قتل                 پاك باید نمود غیبت و جنگ و نزاع و افترا 

 

 شرح حال عزیزي به نام بهرام یزدانی

  

در کروگان جاسب  1321اهللا یزدانی و شمسی خانم اعالئی بود که در سال آقاي بهرام یزدانی فرزند سوم آقاي رحمت

چشم بر جهان گشود. شرق جاسب کوي ساللت و ولیجا و گورو و غرب کوي 

بونخو، شمال کوه بقله سیاه و جنوب کوه اول نراق و ازنا را مشاهده نمود و در 

آغوش مادر پرورش یافت و با برادر خود نوراهللا و پسر عموهایش قدرت اهللا و 

نماید، با راهنمائی که در جوانی صعود میامین اهللا یزدانی و عزت اهللا یزدانی 

پدرانشان دو باغ درست کردند. هر باغی در حدود بیش از هزار متر بود و 

ها به بار نشست و مقدار دیواري دور آن گذاشتند و دربی و قفلی باغها مجاور یکدیگر قرار داشتند و ظرف سه سال باغ

که از ثمر زحمت این جوانان برومند به دست آمده بود تا سالهاي قبل از ها زیادي انگور و میوه و بادام داشت. این باغ

صاحبی فقط ته دیوار آنها و جاي آن خشک و لم یزرع باقی انقالب معروف و مشهور بودند که بعد در اثر خشکسالی و بی

ر گله که به نام روحانی و مانده است. البته روبروي آنها باغ معتقدي باغ ناصري نجات اهللا و باغهاي دیگر در روي گدا

  فروغی و سید هدایت بود، قرار داشت و باغ سید هدایت و فروغی قدرتی درخت دارند.

بهرام مانند پدر هیکل کوچک داشت ولی خیلی قوي و زرنگ و باهوش بود. تا ششم ابتدائی در دبستان کروگان درس 

داد. در کروگان جاسب سواري همه ما االغ یا ت، انجام میخواند و کمک حال پدر بود. رعیتی و هر کاري که در توان داش

 انیجانم سیو فرنگ یزدانیبھرام   

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/4339994
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حماري یا خر و بقول خارجی دانکی وسیله سواري و حمل و نقل بود و این حیوان زبان بسته بسیار نجیب و وفادار نسبت 

خداوند  به صاحب خود بود ولی آقاي رحمت اهللا یزدانی خودش و اوالدها که کوچک بودند ولی دلی بزرگ و دریاي معرفت

ها بزرگتر از االغکرد کرهبه آنها هدیه کرده بود، االغی بزرگ داشتند مانند اسب و این االغ ماده هر تعدادي که زایمان می

خریدند تا به جاسب ها میرفتند و هندوانه و خربزه از مزرعهمادرشان بود. روزي با این االغ ها و دوستان خود به نراق می

شود و لب و پرد اما متأسفانه از آن طرف پرت میکردند به روي االغ میدر وسط جاده که استراحت می بیاورند و بفروشند.

گفت لبم فدائی خر شود چون در آن زمان دکتر خوبی نبود، اثر این زخم همیشه بر لب او بود و میدهان او پاره می

 سواري شده است.

اهللا یزدانی مشغول کار گردید. فردي به طهران آمد و مغازه آقاي فیض ساله بود که 15این جوان غیور و با شرف و زرنگ 

ناپذیر بود و چنان جایگاهی نزد آقاي یزدانی پیدا نمود که حساب نداشت و چون شخصی امین و درست بود و با خستگی

مام نقاط ایران ابزار گرداندند. فروشگاه ابزار مرکزي به تهاي عظیم را میعلی نوروزي و غالمرضا نوروزي این مغازه

گویند و دانستند که آنها جنس تقلبی ندارند و دروغ نمیی معروف و مشهور بودند و همه میفرستاد و چون به درستمی

اي دو طبقه در خیابان طوس خرید و بعد پدر و نمودند. آقاي بهرام یزدانی خانهمنصف هستند اکثراً از آنجا خرید می

ان را نزد خود آورد و یک طبقه پائین را در اختیار آنها قرار داد. ایشان عالقه به ملک و زمین داشت برادرها و مهران و کامر

اهللا یزدانی خرید. فیضهاي دیگر مینمود زمین در مجیدیه در کوهک و گرمدره و مکانانداز میو هر مقدار که پس

گفت سفره پهن است و همه استفاده کنند. ما اند و میعافتخارش این بود که اقوام و دوستان جاسبی در محل کار او مجتم

فهمید در مغازه که صاحب کار کیست و کارگر کیست. این وحدت خوریم و هیچکس نمیهمه باهم روزي را از خدا می

 عالم انسانی بود.

نام آریس رسیدگی  آقاي عباس محبوبی هم حسابدار او بود که بعد از بانک بعدازظهرها به حسابها و یک نفر مسیحی به

اهللا رفت و گفت کرد و کارش خسته کننده بود. بهرام پیش فیضکردند و عطاءاهللا رضوانی که در ایران گاز کار میمی

ات را اگر صالح میدانی به اینجا بیاوریم. او فوري قبول کرد و چند کارگر دیگر که مسلمان بودند زیر عطاءاهللا خواهرزاده

دادند که آنها اآلن بزرگترین تاجر معروف ایران هستند. مجموعه پرسنل این مغازه و اجناس انجام میبندي نظر بهرام بسته

آقاي فیض اهللا یزدانی معروف و مشهور آن منطقه بودند و هنوز هم اسم آنها باعث اعتبار خیلی از افراد است. بسیار خوب 

 است انسان در کارش انصاف و اخالق و صداقت داشته باشد.



 

Page | 
132 

دریغ آقاي د سال قبل از انقالب، علی نوروزي و غالمرضا و بهرام یزدانی همه استادي قابل و ماهر بودند و با کمک بیچن

نفر شاگرد گرفت و مهران برادرش را به  3اي خریداري نمودند و بهرام داخل پاساژ مغازه خرید و یزدانی هر کدام مغازه

سیار موفق بود و هر مقدار پولدار شد، خودش را فراموش نکرد. او همان جاي خودش در مغازه آقاي یزدانی گذاشت و ب

بهرام بود که از جاسب آمده بود. بهرام همیشه در کارهاي خیر پیش قدم بود و بیشترین کمک مالی را به هر کس و هر جا 

ي پدر و برادرها و اقوام انجام نویسم، عینی است نه حرف. بهترین خدمات را براداد. این مطالب را که میکه الزم بود، می

 گشت.نمیاش ناامید برداد. هیچکس آشنا و غریب از درب مغازهمی

گفت نمایی. میگفتیم زیاد ولخرجی میاي بود که روي خوش دیده بودند. بارها به بهرام میناهار مغازه او پایگاه عدّه

هایش مانند خانواده خود مهربان بود. درزن و برادر خانمطوري نیست خدا داده است باید خرج کرد. نسبت به پدرزن و ما

ها که تعطیل بود در تابستان خیلی عالقه به مسافرت داشت و با چند نفر از دوستان که در آن زمان جوان بودند، جمعه

بود، از  کرد و به شما، قمصر کاشان، اصفهان و جاسب و هر کجا میسرها را هم تعطیل میرفتند. با ذوق پنجشنبهمی

رفتیم. با دائی عبداهللا بسیار رفیق بود و چون همسر او مانند همسر بهرام فرنگیس خانم زنی دماوند گرفته تا طالقان می

رفتند و بسیار لذت داشت. به یاد دارم روزي در جاسب گوسفند بزرگی مشرب و خوش مسافرت بود، میمؤمن و خوش

آباد کباب مفصّلی خوردیم و دسته جمعی دعا و مناجات خواندیم. خاله بشري او نفر بودیم که در مزرعه فخر 35خریدیم و 

گفت سید حبیب حیف که پیر شدیم. البته گوسفند را بهرام خریده بود. و سید حبیب شوهرش هم بودند. خاله او می

هم بودند. نسیم وزش باد، ها باها باهم، نوجوانان و جوانان باهم و خانمیگانگی و وحدت آن زمان لذّت بخش بود. بچه

 صداي کبک و طیور در کوه، استخر پر از آب زالل صداي مناجات در آنجا چه لذت بخش بود.

خانه بهرام همیشه مرکز جلسات و درس اخالق بود. مهمان نوازي او معروف بود. انقالب فرا رسید و پس از مدّتی فشار و 

د و عبداهللا دائی او هم رفت و بهرام تنها ماند. پس از شش ماه خانه و تمام اش را به استرالیا فرستاتهدید بهرام زن و بچه

اثاث و ماشین خود را به برادرش مهران و پدرش واگذار نمود و پیش همسر و فرزندان رفت و تا زمانی که توانست در ایران 

عاي عبدالحسین و پدرش تا هزاران ماند، به آوارگان شهرها و روستاها کمک کرد. مخصوصاً به عمو عبدالحسین خود که د

سال او را در رفاه قرار خواهد داد. به استرالیا که رفت در آنجا مشغول کار شد و در آنجا هم موفق بود. دو سفر به ایران آمد 

ید هاي قشنگی خرید و با خود برد و دوباره به فامیل و دوستان از نظر مالی کمک نمود. همه را مالقات نمود و بازدو فرش

هاي کوهک را هم با تمام اجناس داخل مغازه اش و زمینام زندگی در ایران است. مغازهگفت آرزوي قلبیکرد و می
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گفت نوه غالمرضا و مشهدي حسنعلی باید شجاع و دلیر و تصاحب نمودند ولی به خاطر ایمان خالص شکایتی نکرد و می

 ما به زیارت شیراز رفتیم.به اتفاق همسر و  1352باگذشت باشد. ایشان در سال 

خواند، بهرام و ما دو مرتبه ناهار ما را در بهترین هتل دعوت نمود و وقتی آقاي جمال در بیت نقطه اولی زیارت نامه را می

کردند. چند برگ از آن بسیار اشک ریختیم و یاد شهادت آن عزیز که در چه اطاقی اظهار امر نمودند و در آن زندگی می

شود که نویسم موي بر تنم سیخ میرا به عنوان تبرك گرفتیم و در آن اطاق مناجات خواندیم. اآلن که می درخت نارنج

چه شد و چند سال پیش که به شیراز رفتیم آثاري از آن ساختمان و کوچه شمشیرگرها نیست و ایستگاه اتوبوس شده 

گیري شاه چراغ پیدا است و بیت روي آن کوه قرار می است. البته کل شیراز زیارتگاه است و اآلن هم وقتی دروازه قرآن

ها را فراموش نکرد و گردد. بهرام هرگز جاسب و جاسبیمبارك هم نزدیک آن است و دعا و مناجات مورد قبول واقع می

م خوبی زد که متأسفانه مریضی سختی گریبان او را گرفت و همه را داغدار نمود. خوشحالم از اینکه او خانمرتب تلفن می

دارند. روحت شاد بهرام و یادت گرامی و در قلبها جا داشته و اي دارد که نام و یاد او را زنده نگه میو اوالدهاي شایسته

  داري.

 ىمحمود خانم ایران و وجدانی اهللا فتح جناب

سالگی در کانادا صعود نمودند دیروز مراسم تشییع برگزار شد و 99درسن 2017جون  15در تاریخ آقاى فتح اله وجدانى  

ایشان درکنار همسر مهربانشان ایران خانم محمودي در آرامگاه ابدى قرار گرفتند. روح این عزیز روحانی شاد و قرین 

  رحمت حضرت یزدان

 شرح مختصري از زندگی ایشان 

شمسى در کروگان جاسب 1297فتح اهللا وجدانی فرزند فضل اهللا و حاجیه خانم در سال

متولد شده اند پدرش از فرزندان زین العابدین بود زین العابدین اولین فردى از این خاندان 

لرزاق از بود که به امر بدیع دیانت بهایی مؤمن شد. مادرشان حاجیه خانم خواهر عبدا

مؤمنین جاسب بود. دوران طفولیت و نوجوانى را در جاسب گذرانده و پس از اتمام دوران 

نظام وظیفه با ایران محمودى فرزند دکتر فتح اهللا محمودى و فرهنگ خانم ازدواج نموده 
 )۱۳۹٥آذر ( سالگى ۹۸عكس فتح هللا وجدانى در  
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ی ساکن هستند. نام باشد که همگى در ظل امر الهکه ثمره این ازدواج روحانی شش فرزند شامل چهار دختر و دو پسر می

 هاي شش فرزند ایشان عبارت است از:

 ژاله -6      اهللا احسان -5      عطاأهللا -4       روحانیه -3         پوراندخت -2           توران (شهین )-1

 وجدانی فتح اهللا

به تهران مهاجرت نمودند و در مراکز صنعتى و ادارى ( 1323ایشان در حوالی سال 

در  1337کارخانه حداد و هواپیمایى ملى ) مشغول به کار بودند حوالی سال هاى 

سرآسیاب مهراباد جنوبی با خانواده ساکن شدند و سالیان متمادى افتخار عضویت 

روحانى محل را داشته و خاطرات زیادى از دوران عضویت در محفل با در محفل 

سایر اعضا مخصوصا مهندس جهانگیر هدایتى شهید را دارند در دوران اقامت در 

 مهرآباد نیز همچون سایر احبا چندین بار مورد آزار و آذیت قرار گرفتند.

اجعه ناشرین نفحات اهللا و سایر احبا بوده است. منزل ایشان در خیابان اصلى، مکان مشخصی بود که همیشه محل مر

از شرکت هواپیمایى ملى ایران بازنشست و در  1357ایشان بعد از انقالب سال 

بعد از سالها  1373مانند اکثر احبا از خدمات دولتى منفصل و حقوق مستمرى ایشان قطع گردید در سال 1358سال 

موفق به دیدارشان نشده  57سرشان جهت دیدار سه فرزندشان که از سال موفق به دریافت پاسپورت شدند و به اتفاق هم

 در ایشان پدرى أموال که است ذکر به الزم بودند به کانادا عزیمت نمودند و از آن زمان تا کنون در آنجا اقامت دارند.

 هم هنوز و شده وارد ایشان به بسیارى روحی صدمه نیز بابت آن از و است گردیده مصادره احبا سایر مانند جاسب

در کانادا واقع شد  1391نماى خود را به یاد می آورند و بعد از فوت همسرشان که در سال  و نشو و تولد محل خاطرات

 . ایشان در منزل یکی از فرزندان خود و در کنار دیگر فرزندان در کانادا زندگى می کند 

 فتح هللا وجداني
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  ایران خانم محمودى

 شدند متولد کاشان در شمسی 1305 سال در شیبانی خانم فرهنگ و محمودى ایران خانم محمودى فرزند دکتر فتح اهللا 

 محل به خانواده با بعد سال چند و بودند بهدارى وزارت دکتر پدرشان

 از خانواده این شدند ساکن و منتقل جاسب دهستان جدید ماموریت

 که بنحوى نمودند انتخاب خود ند که جاسب را موطن دائمیبود کسانى

 شدند منتقل میمه جوشقان به محمودى دکتر که بعد سال چند از بعد

 خانم ایران  ماندند باقی جاسب در فرزندان و خانم فرهنگ خانواده مادر

 دکتر ایشان پدر بودند خانم فرهنگ فرزند شش از فرزند پنجمین

قان عیال دیگرى اختیار نمودند که از ایشان سه فرزند جوش ماموریت در محمودى

 خواهر و برادر بودند.8دیگر دارند بنابراین ایران خانم داراى 

ایران خانم در مدرسه جاسب درس خوانده و از دانش آموزان ممتاز و برجسته آن 

با فتح اهللا وجدانى ازدواج نمودند و 1320مدرسه بودند. ایشان در حوالی سال 

 خدمت به فرزند می باشند که الحمداهللا همگی مؤمن و موفق  6ثمره این ازدواج 

 نسبت ایشان خدمات و بوده عموم خواه خیر و مومنه زنى ایشان باشند مى امراهللا

 سرآسیاب در ایشان منزل است بوده عام و خاص زبانزد آشنایان و همسایگان فامیل، به

احبا بوده است ایشان بعد از ازدواج با فتح اهللا وجدانى به تهران عزیمت و به  رجوع محل و جلسات تشکیل محل مهرآباد

به اتفاق همسر به منظور دیدار فرزندان به کانادا عزیمت و  1373اتفاق خانواده در این شهر سکونت اختیار نمودند در سال 

 واقع گردید.در کانادا  1391تا آخر حیات در آن دیار ساکن بودند تا صعود ایشان در سال 

 فتح هللا وجداني و ایران خانم محمودى

 وجداني و ایران خانم محمودىفتح هللا 
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 شرح حال آقاي فتح اهللا وجدانی و ایران خانم محمودي به قلم سیارون جاسب

شمسی و ایران خانم  1297اهللا متولد اهللا وجدانی و حاجیه خانم دختر استاد علی اکبر بود. آقاي فتحاهللا فرزند فضلفتح

و دختر آقاي دکتر محمودي وادقانی بود که دکتر و استاد تعلیم  1303متولد 

با یکدیگر در جاسب  1320و تربیت جاسب شناخته شده بود و آنها درسا ل

اي به نام ایشان ساخته بود. آقاي ازدواج نمودند و پدر ایشان خانه دو طبقه

ره بسیار شود. ایشان چهآید و در فرودگاه مشغول کار میوجدانی به طهران می

نورانی داشت و مردي بسیار ساده بود. ذکر و فکرش کار کردن و پول 

ها بود. منزل ایشان اول خیابان کردن به خاطر تعلیم و تربیت و رفاه بچهجمع

 و داد اجاره داروخانه عنوان مهرآباد بود که دو مغازه هم داشت که آن را به 

 وسیسانی اصفهانی وارهآ احباي به که داشت هائیاطاق منزل آخر قسمت

ن پول و چشم داشتی اجاره داده بود. منزل ایشان در آن منطقه معروف بود و هر بدو جاسبی منور و رضی سید وآقاي

 گردید.اي که بود آنجا منعقد میجلسه

آموخته بود که ایران خانم با قدي بلند و چشمانی زاغ و موهاي فري چنان اُبهت داشت و خوب تعلیم و تربیت را نزد پدر 

آمدند و باعث وحدت و سرور احباي آن سامان بودند. آقاي وجدانی وقتی از الگوي زمان بود. تابستانها به جاسب می

فرودگاه اخراج گردید و به او گفتند یا عکس در روزنامه بینداز یا اخراج میشوي و او گفت خداحافظ. آمد و داروخانه را که 

 ملک شروع به فروختن وسایل ساختمانی نمود. ملکش مال خود او بود در آن

خواستند خیابان را پهن کنند. مجبور شد خانه را فروخت و در پیرمرد زحمتکش خم به ابرو نیاورد و کار کرد تا اینکه می

تند و اي خرید و با همسر مهربان در خدمت اجتماع و اوالدها بود و بعد هم به تورنتو کانادا نزد پسرها رفآریاشهر خانه

متأسفانه این خانم محترم مریض شد و صعود نمود و آقاي وجدانی تنها ماند. یکی از دختران مهرپرورش که کمتر از مادر 

شدیم و ما ها با صداي مناجات او از خواب بیدار میانگیز و ملیحی داشت صبحگفت مادرم که خیلی صداي دلنیست می

 کرد ما اوالدها از او یاد بگیریم.هی بود و سعی میخواندیم چون او عامل به احکام الهم می

میگویند مادر و پدر ما همیشه با روح و ریحان با یکدیگر زندگی کردند. نسبت به اوالد و فامیل واقعاً مهربان و رئوف بودند. 

 خانم (نھ نھ آغا) با پوران خانم ھیحاج
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کردند که آنها حبّت میآمدند. به آنها انقدر مهاي آنها منزل ایشان میایران خانم دو تا خواهرهایش مسلمان بودند و بچه

پسر دارند. شهین خانم  2دختر و  4خوردند که چرا آنها بهائی نیستند ولی آنها همگی محبّ هستند. این عزیزان غصه می

هاي ژیال و ژوبین که در کانادا ساکن هستند و اهللا وحدت بود که صعود نموده است. اوالد ایشان به نامهمسرش آقاي آیت

 ي سپهر در ایران قائم به خدمت هستند.سمیرا خانم و آقا

هاي آرش، آذین و آرام هستند که همگی در آمریکا اوالد به نام 3دومین اوالد پوران خانم همسر عطاءاهللا زارع که داراي 

 ایران در که نیما و صهبا، ساکن هستند. سومین فرزند روحانیه خانم همسر مهندس برگی که داراي اوالدهایی به نام 

 .است ساکن استرالیا در دخترشان خانم آوا و هستند ساکن

 اهللا فتحیّه که در کانادا ساکن هستند و اوالد آنها به نام مونا، تاینا هستند.ین اوالد آنها ژاله خانم همسر فتحچهارم

زو، امید، اندرو، و هاي آراوالد به نام 4ساز است و عطاءاهللا وجدانی یکی از پسرهاي او که در کانادا پزشک اعصاب و عینک

هاي شمیم، نعیم و ندیم دارد. الزم به فرزند به نام 3کند و کایل دارد. احسان اهللا وجدانی دیگر پسر او در کانادا زندگی می

اند که در زمان خود از هیچ چیز دریغ اي بودهاي از شجره طیّببهذکر است که بدانیم آقاي وجدانی و همسرش شاخه

دهند. آقاي وحدت داماد ایشان مردي اند. والدین درخشانی هستند که به همه نور میامر الهی بودهنکردند و خادمان 

متواضع، مقاوم و مطلع بود و بسیار فروتن و خدمتگزار و انسانی فرهیخته بودند. آقاي برگی و همسرش اوالدهائی دارند که 

اي زالل در جاسب هستند. هر یک بدون ریا عاشقانه چشمه هائی هستند مثل دریا خروشان و مثلفخر عالم هستند و نابغه

قائم به خدمت هستند. دریاي علم و عرفان و اسطوره زمان هستند. آقاي مهندس برگی هم از کودکی در خانی آباد در 

 ها است.محضر آقاي امینی و امثال او علم آموخته و مدیر و مدبّري است که باعث فخر و افتخار جاسبی

ع هم افسري در ارتش بود و فردي پاکدامن و فداکار و خدمتگزار این آب و خاك بود که اخراج شد و به کارهاي آقاي زار

ها در امریکا در قدم بود. در حال حاضر در ایران هستند و به خاطر بچهخدماتی پرداخت و در کارهاي امري عاشق و پیش

 حال رفت و آمد هستند.

اند. حاجیه خانم مادر نقص ندارند چون همه صیقلی شده و از کوره امتحان الهی بیرون آمدهزادورود وجدانی و ایران خانم 

اهللا وجدانی را در (زر جاسب) به قدري در سر او اي بشاش و نورانی بود و همسرش آقاي فضلاهللا زنی بود با چهرهآقاي فتح

بود که در سربازي با آقاي رضا جمالی بودند و جوانمرگ  زده بودند و به خاطر بهائی بودن اذیت شده بود و داغ اوالد دیده

هاي هاي بسیار عالی داشت. دو نفر رعیّت به نامشد. کامالً اعصاب و روان این مرد پریشان شده بود و امالك و خانه
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 سلطانعلی و حسین رفیعی داشت که کم کم امالك بسیاري را فروخت و خرج تحصیل آقا ماشاءاهللا، پسرش و خرج و

مخارج خانه و مریضی خود نمود. حاجی خانم منزلش را وقف جلسات کرده بود و باغی داشت پشت خانه که مملو از 

بردند، او شاد هاي قیسی و زردآلو و آلو و گردو و بادام و هلو و .. بود. هرچقدر در تابستان مردم میخوردند و میدرخت

فرمودند. این خانم ه آن را زمستان در سینی میگذاشت و احباء میل میمیشد. بقیّه را این خانم محترم خشک میکرد و برگ

 دختر استاد علی اکبر بزرگ مرد تاریخ جاسب است.

کرد و با خواهر مهر پرورش عمه گوهر نماز و وضو مناجات هواالمشفق ساله بودم بنده را تشویق می 11به یاد دارم زمانیکه 

هاي سیب، زردآلو بود. هیچکس با دهان همیشه منزل او نقل و شوکوالت و برگه الکریم در سه ماهه زمستان یاد گرفتم.

نمود که همه اهالی آمد. این زن بزرگوار چندین سال شوهر مریض را دست تنها مراقبت میخشک از منزل او بیرون نمی

اشت یعنی همان آشپزخانه و گفتند. بعضی مواقع که بچه بودیم اجاقی منزل آنها دجاسب به این خانم احسنت مرحبا می

شنیدم به مادرم گفتم حاجی خانم شعر و دعا چندین سوراخ به طرف کوچه داشت صداي گریه و ذکر و ثناي او را می

خواند و غریبانه میخواند و اشکش را با گوشه چارقد یا روسري پاك کرد. از او پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است؟ گفت می

کنم، به مریضی شوهر گریه کنم. از دوري اوالد گریه میکنم و به تنهائی گریه میپسر گریه میکنم به داغ گریه می

 کنم که اگر روزي نتوانم او را خدمت کنم، چه کنم.می

کردم و با گریه از او خواستم مرا توفیق و سالمتی بدهد که نزد او خجل نباشیم. مادرم با حضرت عبدالبهاء صحبت می

کرد و گفت منهم دختر تو هستم و هر کاري داري به من بگو. مادرم همسایه او بود و در کارها به او بهت زده سکوت 

 ها بخورند.داد که بچهکرد و همیشه یک کاسه گلسرخی را پر از شکوالت و برگه به مادرم میکمک می

در محله باال بود. یاد دارم شب  اش مرکز خدمات امري و جلساتبعد از فوت آقاي وجدانی چند سال تنها ماند و خانه

صعود حضرت بهاءاهللا تا سه ساعت بعد از نیمه شب این خانم پذیرائی نمود و میگفت مهمان حضرت بهاءاهللا هستید و شب 

صعود حضرت عبدالبهاء هم مشغول به خدمت احبا بودند. این خانم عاشق صادق و باوفا بود. در منزل ایشان شب صعود 

آمد. خواندیم و صداي جمع تا سر کوچه میرا می” هُوَ هُو یا مَن لیس احدٌ الّا ُهو“بحانک یاهو یا من دعاي دسته جمعی سُ

هایش او را مثل دسته گل نگهداشتند. روزي منزل پري خانم و به علّت کهولت سن به طهران آمد و اوالدها و عروس

کرد. وقتی مرا دید، اشک از چشمان جاري شد و فقط نگاه می ماشاءاهللا به مالقات او رفتم و او مثل دسته گل خوابیده بود

 هاي زمان بچگی گریه کردم و بعد از سه روز صعود نمود.بنده هم به یاد محبّت
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اهللا وجدانی در آغوش چنین مادري تربیت شده بود که در طول عمر ساده زندگی کرد و به مردم خالصه کالم آقاي فتح

شت پرهیز داشت. پاکدامن، امین و زحمتکش بود و ایران خانم دالور و شجاع و مخلص و خدمت کرد. از هرگونه کار ز

ها باید خدمتگزار و یاور آقاي وجدانی بود. خاطرات بسیار از این خانواده وجود دارد که از حوصله خارج است ولی ما زنده

اوالدهاي او و اطرافیان او و خداوند هم از او تر باشد. اوّل خود او راحت است و تر و سالمتر مخلصبدانیم هرکس مؤمن

 مشهور مقدسه طلعات با پاکش روح بعد عالم در و است بهشت برایش حیات زمان تا فانی دنیاي این و  راضی خواهد بود

 افراد چنین به جدید هاينسل آینده در که اوالدهایشان خوشابحال و مادرهایشان و پدر و عزیزان این بحال خوشا. است

 ان است.نمای بنده جلو اشچهره دقیقاً. کرد خواهند افتخار الیقی

 با که بود ايجلسه ایشان منزل بعدازظهر در صبح عید رضوان که انتخابات محفل انجام و اعضاي محفل مشخص میشدند 

 بهائی سال اول چون بود، انگیزدل و انگیزفرح چقدر که عید برنامه از بعد. بود عطرآگین قمصرخانه گالب و پاش آب گل

اي باهوش یا دهند. پسر بچهکنند و پول به صندوق امر میر سال چقدر تقبل میآخ تا که نمودندمی تقبّل احباء بود،

ها مبلغی را گفتند و آقاي رضوانی نوشت اما مبلغ تقبّلی حاجی خانم سه چهار دانم دیدم همه خانوادهفضول بودم و نمی

پدرم و مادرم گفتم حاجی خانم مگر چقدر پولدار است؟ مادرم گفت او عاشق موالي خودش است و برابر دیگران بود. به 

خواهد؟ مادرم دادي بر سر دهد. گفتم مگر موالیش کجاست و این پولها را براي چه چیز میبهترین پول را در راه او می

 ت شدم.من کشید و گفت بچه چقدر حرف میزنی وقتی بزرگ شوي میفهمی و من ناراح

خانه ما بغل خانه آنها بود. حاجی خانم دم درب منزل بود، سالم کردم گفتم حاجی خانم خیلی پولداري؟ گفت نه. گفتم 

دهند و من در راه حق باید بدهم که حضرت عبدالبهاء از من ها به من میدهی؟ گفت بچهپس چرا بیش از همه پول می

 شود.ل کسی که ندارد و خرج حمّام ده میراضی باشد و این پولها خرج کارهاي خیر مث

مادرم فهمید گفت این بچه فضول است. حاجی خانم گفت زن این حرف را نزن این بچه باهوش است. خوش حال باش و 

اهللا و ماشاءاهللا در همان زمستان بود که نماز و روزه و مناجات به من یاد داد. ناگفته نماند خانه و مقداري امالك آقاي فتح

دانی را هم مثل دیگر امالك مصادره و فروخته شد. زمینی در دشت باال دارند و مقدار زیادي درختهاي گردوي کهن وج

 اند.دارند و بهترین ملک حاصلخیز است. در راه حق دادن ملک و خانه چیزي نیست، عزیزانی جان شیرین داده

عالم سالم باشند و ثناگوي پروردگار و موالي خویش و ها در هر گوشه یاد همه گرامی و روحشان و روانشان شاد. زنده

ها باشند بلکه روزي پیش آید که همه خلق جهان بداند دین بهائی نه سیاسی است نه به رفتگان هم شفیع راه ما زنده
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جائی وابسته است. دینی است که سطوتش بر محبّت استوار و احکامش راحت و فقط صحبت از محبّت و خدمت به خلق 

گذارد. این همه عقل و اي را به خود وا نمیهمتائیم که هرگز بندهن است. همه محتاج برکات و نعمات خداوند بیجها

 وجدانی خانم پوران همسر زارع جناب توسط شده ویرایش    شعور و ادراك به همه ارزانی کرده است. 

 احسان وجدانى در خصوص پدر و مادر توضیحات آقاي

پوران جان لطف فرموده و تصحیحات الزمه راحضور شما فرستاده اند فقط خواستم أضافه کنم که از جناب زارع همسر 

افتخارات پدر و مادر این حقیر این بود که بعد از چند سالى زندگى در طهران به مهرآباد جنوبى مهاجرت میکنند که در 

محمودى پدر بزرگم منزلى میخرند و در مدت ان زمان حومه شهر طهران بوده و با مساعدت کوچک مالى مرحوم دکتر 

کوتاهى موفق به تشکیل اولین محفل روحانى مهرآباد میشوند. قریب به پنجاه سال در این محفل روحانى خدمت میکنند 

و یکى از أهداف شخصى ایشان این بود که با مشورت همین محفل روحانى احبا را خانه دار کنند که احبا أجاره نشین 

بهائى داشت که اکثرا صاحب خانه هاى شخصى خود بودند  450پیش ایران را ترك میکردم مهرآباد  42قتى من نباشند. و

محفل روحانى دیگردر این  9و این محفل روحانى تا قبل از منحل شدنش در أوائل انقالب مرکز قسم ثانى بود که در امور 

 ناحیه مساعدت مینمودند.

حانى خدمت میکردند جا دارد یادى از جناب مهندس جهانگیر هدایتى کرد که بعدها به از ارجمندانى که در این محفل رو

 عضویت محفل روحانى ملى ایران رسیده و بعداز سختیها و شکنجه فراوان شهید شدند، روحشان شاد و یادشان گرامى باد.

 تصاویري از مراسم خاك سپاري جناب فتح اهللا وجدانی
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  آقاي عبدالحسین یزدانی  

  

اي از خاطرات سرکار خانم پریچهر یزدانی، آخرین فرزند آقاي عبدالحسین یزدانی نوه محمد خلیل یزدانی و عمه گوشه

 نبات

 هواهللا

 فرما.پروردگارا قلب صافی چون در عطا 

 ع ع

از زمانیکه چشم به جهان گشودم و پدر و مادرم را شناختم، به یاد دادم منزل ما در محلّه 

باالي کروگان جاسب منزلی بسیار بزرگ با چشم اندازي بسیار زیبا و دلنشین بود. مساحت 

جلو منزل انواع درخت  هزار متر و جنب حمام احبّاي جاسب 2000هاي جلو و مجاور آن در حدود بیش از خانه و باغچه

ها قرار داشت. از بچگی پدر و مادر مهربانم و گوهر خانم که اهل نراق بود، فقط و فقط هدفشان تعلیم و تربیت اوالدها میوه

بود که با مردم جاسب مهربان باشیم و به همه احترام بگذاریم و به همه سالم کنیم و به همه محبّت داشته باشیم. پدرم 

 ایگان مسلمان باید بیشتر محبّت کنیم تا بدانند آنها با ما فرقی ندارند و ما آنها را دوست داریم.میگفت به همس

ها در محلّ شغل اول پدرم کشاورزي بود و به اندازه خودش گاو و االغ و گوسفند و مرغ و خروس داشت. مرغ و خروس

هاي ناخوانده شت مرغ و خروسشان وقف مهمانکردند و آنها تخم مرغ و گوخانه که محلّی بزرگ بود، زود رشد می

پذیرفت گرفت و هر تازه واردي را با آغوش باز مینمودند. از بچگی دیدم پدرم همیشه بزرگترین جلسات را منزل ما میمی

آمد مثل اینکه خانه خودشان است. خوردیم. هر کس منزل ما میخوردند که خودمان میاي غذا میو آنها در سر سفره

ها و احباي کاشان و قمصر و مازگان و یزدل و یحیی آباد، نوش آباد، آران و بیدگل، علوي و خاوه و نراق و ام مسلمانتم

 بردند.آمدند و با شادي از منزل تشریف میاحمدآباد و دلیجان و از همه جا به منزل عبدالحسین یزدانی می

روحانی و آقاي منوچهري، دکتر عباسی، اکرمی المع براي  یاد دارم دکترهائی که از کاشان مثل دکتر برجیس، دکتر

آمدند، پدرم همیشه با لبخند آماده پذیرایی بود. پدرم داراي دو پسر به سرکشی به احباء و کمک کردن به جاسب می

مدند، مادرم آها که میروند و در تابستان با بچههاي هدایت اهللا و حبیب اهللا بود که هر دو در جوانی به طهران مینام

 یزدانی نیعبدالحس 
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ها را مصرف نمایید و هر مقدار میتوانید براي دوستانتان ببرید و توانید میوهمان روشن شد. هرچه میگفت چراغ خانهمی

 دادند.رسید به کسانیکه در جاسب میوه نداشتند، میهر مقدار میوه می

آورد و به دین سال نفت با تعدادي االغ میپدرم مغازه کوچکی در ورودي خانه درست کرده بود. خیلی ساده از دلیجان چن

داد و پول آن را پائیز که پول محصول خود اهل آبادي جهت روشن کردن چراغ توري گردسوز و المپ استفاده کنند، می

 گفت اشکال ندارد. در این مغازه به خاطر رفاه اهالیگفتند عبدالحسین ندارم و او میاي میگرفت. عدّهگرفتند، میرا می

کروگان از کاشان نقل و نبات و زردچوبه، حلوا و ارده و هر خورده ریزي مثل کش شلوار، دستمال، شانه و قند و چائی 

کردند که بتوانند بیل به دست بگیرند و ها میترکید، چرب میآوردند و حتی وازلین به خاطر اینکه دقت دست رعیتمی

ر آن زمان هیچکس سیگاري نبود. مادرم روزي چند بار از اطاق مسکونی کار کنند ولی با آوردن سیگار مخالف بود چون د

انداخت. پدرم چون کرد و با خوشروئی کار قاچاقچیان را راه میآمد. در مغازه را باز میمتر بود، می 100تا مغازه که الاقل 

خواست پدرم بدون خوش حساب بود و زندگی با برکتی داشت همیشه پول داشتیم که مردم هرکس به عنوان قرض می

ه همین علّت پدرم در جاسب و کاشان و حومه و قم کرد. بداد و هرگز مطالبه نمیبهره و به عنوان قرض الحسنه به او می

زد. ما گفتیم بابا ما که چیزي به آن صورت نداریم به تاجر معروف شده بود. کسی او را عبدالحسین یا یزدانی صدا نمی

توانم خدمتی به همنوع و همشهري نمایم این از فضل گفت همین که محتاج خلق نیستم و میتاجري کجا است. پدرم می

کند. واقعاً کمتر کسی است که پدرم را در آن دهات و شهرها نشناسد. همه خداست. بگویند تاجر فرقی به حال ما نمی

دانند که من دخترش هستم البته نباید تعریف کنم. پدرم هم خوشگل بود و هم خوش اخالق و هم با ایمان و خوش می

گفت کرد میکرد و اگر کسی غیبت مید. هرگز غیبت نمیقلب و مهربان و همنوع دوست و با گذشت و با سخاوت بو

 خواهم بشنوم.نمی

بردند و میفروختند و از آنجا از هاي جاسب به یاد دارند پدرم از کروگان ذغال یا چیزهاي اضافه را به دلیجان میقدیمی

و المپا میداد. در دلیجان در  هاي توري گردسوزآورد و به همه مردم جهت چراغخرید و به جاسب میشعبه نفت، نفت می

کنند که نه چیزي به این بابی باید فروخت و نباید از او خرید. امروز دسته جمعی عده زیادي مردم را جمع می 1328سال 

او را باید کشت و خون او مباح است و مرگ بر بابی گفتند. مشت و لگد چندین نفر عبدالحسین بیچاره را له کرده بود که 

و معیوب گردید و تا آخر عمر مشکل پا داشت و میلنگید. در آن لحظه خوشبختانه رئیس ژاندارمري دلیجان حتی پاي ا

رود و جناب علی اکبر فروتن در کند. پدرم به منزل آقاي دکتر برجیس شهید میبرد و او را روانه کاشانه میپدرم را می
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کند و به جاسب مرد شجاع باید گفت. دکتر او را معالجه می گوید به توبیند میآنجا تشریف داشتند. وقتی وضع را می

دهد. استاد احمد نجار شوهر خواهر آقاي برد و تحویل خانواده میهاي او را استاد احمد محمدي میکند و االغمراجعه می

نس که الزم داري گوید هر جرضوانی بود. روزي پدرم در قم در بازار قدم میزده است و آقاي یزدانی پناه به پدرم می

فرستم و پائیز یا هر وقت خواستی پول اجناس را پرداخت کن. این کار تا زمانیکه در جاسب بودیم صورت بده و برایت می

 ادامه داشت چون او تاجر بزرگی در قم بود.

یکبار تسویه  فرستاد و پدرم به اهالی کروگان میفروخت و هر چند وقتحاجی یزدان پناه مرتب هرچه او الزم داشت می

گفت اي کاش همه حساب و کتابشان نمود. چند بار به دکان او در قم رفتم و حاجی یزدان پناه روحش شاد میحساب می

هاي خوب همه جا بوده و هستند. بعد از کتک خوردن پدرم بعد از دو سال، دکتر برجیس مانند تو تاجر باشد. همیشه آدم

ها و اطراف گرفتم با چندین ضربات چاقو شهید نمودند. همه کاشانیود و پولی نمینمرا که همیشه مردم را معالجه می

هنوز هم ناراحت چنین عملی هستند. چون پدرم در کاشان با بهائی و مسلمان و کلیمی دوست بود، آقاي یوسف ضرّابی 

مه قالی میزد و مزد میداد. شب عید که کلیمی بود به پدرم پیشنهاد کرد براي اهلی جاسب قالی بزند. او را آورد و براي ه

ها نقل و برنج و شیرینی هم میداد. مقدار زیادي برنج و شیرینی با پدرم داخل اتوبوس آقا بافغیر از مزد عیدي به قالی

خورد. شود و دو غلت میگذارند. در راه کروگان اتوبوس به داخل قبرستان پرت میمحمد شوفر که کرمجکانی بود، می

پرد اما پدرم و آقا یوسف کمی زخمی شدند و سرشان شکسته بود ولی جان شود. خود راننده به بیرون میه میاتوبوس ل

 ها از بین رفت.سالم به در بردند. در این حین برنج و شیرینی

خدمت به قبل از انقالب اسالمی در همه دهات و شهرها که بهائی بود به خاطر ازدواج و طالق و تعلیم و تربیت روحانی و 

نفر بیشتر بود، محفل تشکیل میشد. پدرم که چندین سال رئیس محفل بود به نمایندگی از احباي  9همنوع همه جا که 

رفت چون این مرد عاشق صادق رفت و حتّی در کانونشن ها با پاي پیاده یا با االغ یا با اتوبوس میجاسب به تمام نقاط می

گشت. منزل ما همیشه فراوانی نعمت و برکت بود. در منزل ما هرکس یلی مسرور میآمد از دیدن دوستان خبود. وقتی می

خواند گفتند باز هم تشریف بیاورید، کلبه درویشی است. پدرم همیشه میبردند و میپذیرائی میشد، پدر و مادرم لذّت می

 در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست.

رسید. روزي اهالی ده آمدند و گفتند که پدرم باید کدخدا بشود. او به هاي پدرم همیشه حقایق بود و به حقیقت میخواب

نمود. روزي یکی از اهالی به پدرم زور قبول نمود و چندین سال هرچه مأمور ژاندارمري بود و مشکالت پدرم را حل می
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رم خندید و به او گفت روزي پسري به پدرش گفت پدر ما چه گفت خوشابحال تو که هم تاجر و هم کدخدا هستی. پد

شویم. پدرم گفت قرعه به شویم پدر گفت پسرم هر وقت در ده یا آبادي کسی نباشد ما حتماً کدخدا میموقع کدخدا می

ست مردم نام من افتاد اما من کجا و کدخدائی و تاجري کجا. ولی خدا را شاکرم که چندین بار مرا از مرگ زودرس از د

 شرور نجات داد و من همیشه در حق آنهائی که به من حسودي یا بدي کردند، دعا کردم خداوند آنها را اهل کند.

کرد سیف اهللا رجبی و رضوانی در راه کاشان بودند که اتوبوس نگه داشت تا مسافرها را پیاده نماید تا بعد به تعریف می

گفتند که پیاده بودند. مردم به مقابل اتوبوس هجوم آوردند و مرگ بر بهائی می جاسب بیائیم و برنامه کشتن ما را گذاشته

شو چون امروز کشته میشوي. راننده مرد خوبی بود در اتوبوس را از داخل بست و گفت کنار بروید و بوق میزد. خالصه 

انی بال و ستم جهت پدرم و امثال دهد. در هر زمراننده آن خدابیامرز پدرم را به کمک سیف اهللا رجبی از مرگ نجات می

کنند. ها مشکل درست میدانم صلح و صفا و محبت چه ایرادي دارد که آنقدر بعضی آدمما فراوان بوده است. من نمی

شناسد اما به خاطر عقیده قلبی او حاضر به مرگ او جواب خداوند یگانه را چه خواهند داد و وقتی کسی که کسی را نمی

 شود.می

تر شده خیلی زیاد است ولی به اختصار از پدرم میگویم که با اینکه زیاد صدمه خورد اما مانند آهن آبدیده صیقلیگفتنی 

 رود اما خوب است آدم به مرگ خدائی بمیرد. خالق خداوند است و باید به او راجع شویم.گفت یک روز انسان میبود. می

بافتیم. همین امر کمک خوبی کردیم و قالی میمادرم و پدرم کمک میپدرم پنج دختر داشت که همه ما در کار خانه به 

نواز باشند و نسبت به مردم مهربان باشند. اولین خواهرم قدسیه همسر آقاي لطف اهللا براي آنها بود بیشتر مهمان

ین مهرانگیز خوشفکران بود. دومین نقلی همسر فتح اهللا ناصري و سومین عالم تاج همسر غالمحسین نوروزي و چهارم

همسر مرتضی محمدي و آخرین پریچهر خودم که مواظب پدر و مادر بودم و ازدواج نکردم. اما وقتی از جاسب آمدم با 

هاي مازیار و نادیا دارم. بنده همیشه یاد آن پدر و مادر فداکار و خوب آقاي قادرزاده قمصري ازدواج نمودم و دو اوالد به نام

باشند که همه سالم، صالح و مؤمن و در ایران و خارج زادورود پدرم در حدود یک صد نفر میدارم. اآلن را گرامی می

مهربان هستند. پدرم هرگز دلی را نشکست و کسی را از در منزل ناامید برنگرداند و بنده حقیر در جوار پدر آخرین خانمی 

پذیرفتم. خوشا آن روزها که همه احباب ه میکردند بندبودم که عضو محفل روحانی جاسب بودم و هر کاري که امر می

خواندیم و از بزرگترها خیلی موارد را کردیم. در ضیافت و اعیاد اشعار و مناجات میها شرکت میعاشقانه در جمع

لگوي ها میگویم پدر و مادرها اآموختیم. چهره نورانی پدرم را در هنگام نماز و دعا و مناجات هرگز از یاد نبردم و به فامیل



 

Page | 
145 

 اوالد خود هستند. از آقاي جمالی بزرگ و آقاي رضوانی که یک عمر درس اخالق را از آنها آموختیم متشکرم.

اما مصیبت پدرم آخر عمر در جاسب و عاقل بودن و گذشت او و امتحان او در پیشگاه خدا و توکل آن پیرمرد به حق و 

ده است که هر یک به جاي خود ولی صدمه و بالیاي جاسب را اي بال و صدمات فراوان بوحقیقت در ایران در هر گوشه

اش آنقدر کنم. خدایا تو شاهدي که کالمی دروغ نمی گوئیم و حقایق را به خاطر پدري که به خاطر عقیدهتعریف می

 صدمه دیده بود و گذشت کرده بود میگویم که فامیل و آشنا بدانند عبدالحسین که بود.

 یا مرگ یا  ها مرگ بر بهائیآمدند داخل کوچهاي از دهات واران و زر را تحریک کرده بودند میدهدر ده کروگان اهالی و ع

 دخترها آبرو حفظ خاطر به ايعدّه. است حالل ما بر شما ناموس جان و مال گفتندمی و دادندمی دیگر فحش و مسلمان

ن عقیده نمودند و به خاطر مال کمی که داشتند چند روز پیاپی کتما ترس از قلیل ايعدّه. فرستادند طهران به شبانه را

انبار کاه پدرم و فتح اهللا ناصري داماد ما و در منزل آقاي رضوانی را آتش زدند. یداهللا مهاجر که خانمش و پسر بزرگش 

ا رحمت کند حاج کردند. خدها سنگ پرتاب میفرهاد مسلمان بود را از قبر در آوردند و آتش زدند. داخل تمام خانه

اند امشب حسین محمدي فرزند استاد عباس نجّار را که خدمت پدرم آمد و گفت عبدالحسین من مأمورم و معذور و گفته

دادند و تو گذارند در این ده دیگر زندگی نمایی و خون تو را مباح میبیا مسجد مسلمان و اگر نشوي خودت میدانی و نمی

تر نیست. اند و خون من از خون آنها رنگینند من را ترسی نیست. تعداد زیادي را کشتهرا خواهند کشت. پدرم گفت بکش

اند به کاشان یا طهران حاج حسین گفت تو مرد خوبی هستی و همه تو را دوست دارند پس بیا شبانه تا به دنبالت نیامده

کردند. پدرم با لباس کار ه در حق او دعا میبرو. خدا رحمت کند او را که در جوانی سکته کرد و مرد. مادر و پدرم همیش

آید. البته مادرم و بنده را چند روز قبل ساله به تهران می 75کند و از جاده نراق این پیرمرد دست خالی خانه را ترك می

بال ما آقاي غالمحسین نوروزي به طهران آورده بود چون مادرم کمی مریض بود. پدرم چندین کیلومتر جاده نراق را به دن

آید و مرد. مریض داغون و گریه کنان آمد گفت اي خدا تو میدانی هرگز جز تو کسی را نداشتم و یاد تو امیدم بوده می

اهللا و بعد منزل مصطفی یزدانی اسکان گرفت. مادرم همیشه است و تو پشت و پناهم بودي. پدرم اول منزل عمو نعمت

 جاسب را به یاد می آورد تا از عالم رفت.

در منزل ما بیش از صد کیلو مس، ده دست رختخواب و پتو و فرش و سماور زغالی روسی که متعلق به جلسات بود که 

میلیون قیمت دارد. تمام انبارهاي خانه پر از گندم و جو و گردو و بادام بود و مغازه مملو از جنس بود. پدرم  5شاید اآلن 

اي فراهم کردیم. پدر و مادرم خیلی بزرگوار بودند که در و پدرم زندگی سادهپر کاهی را نتوانست با خود بیاورد. براي ما
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کردیم. آن هرگز نفرین بر کسی نکردند. مادرم از این عالم رفت و پدرم تنها ماند. اواخر عمر او، او را به نوبت نگهداري می

ردند با منی که همه چیز را گذاشتم چه گفت آنهائی که مال مرا غصب کردند و بچهره تابناك نورانی تا آخرین نفس می

خوریم ولی بنده به خاطر اینکه مال و اموالم را در راه دین از دست فرقی دارند. مگر همه بیشتر از یک بشقاب غذا می

آورند که این مال عبدالحسین و زنش هست و اینگونه عذاب ام ناراحت نیستم و آنها از هرچه استفاده کنند به یاد میداده

 کشند اگر وجدانی در کار باشد.یم

خواهیم ولی داماد آقا حسین نصراللهی شوهر مهري گفته بود خانه عبدالحسین را خدایا تو شاهدي که ما بد کسی را نمی

ناحق به پدرم علیرضا صادقی دادند. آه آنها باعث شد که یک عمر از بچه فلج نگهداري کنم. خود علیرضا خواسته بود از 

اي از مال ما یک شبه تاجر ها به کسی وفا نکرد. شاید یک عدهت بگیرد که عمر او کفاف نداد و دیناري این مالپدرم حاللی

خواهی باید از خدا بخواهی و کند. هر مقدار مال یا هر چه میشدند ولی به هیچ کدام وفا نکرد و به وارث آنها هم وفا نمی

هاي زنده در نقاط عالم در حق ها فامیلگردد پس همشهريد دنبال او مینه مال مردم را بخواهی. اگر کسی مرغی گم کن

اي حتی اگر این غاصبین دعا کنید که دیگر از این اشتباهات نکند. مال کسی را نخورند، کسی را آواره نکنند. هیچ بنده

 خانه نمانده است و خداوند یاور و نگهدار همه است.آسمان سقف منزلش باشد بی

 خواند:ن و دینی که باشی به قول پدرم باید خوب بود و فکر حالل و حرام بود. همیشه میبه هر آئی

 شیدائی به مشهور عالم همه اندر و                اي عشق منم از تو سرگشته و سودایی

 دانائی دفتر سر بودم اگر پیش زین                     در نامه مجنونان از نام من آغازند

 نائی تو و نایم من من، خروش تو از اي                  فروش من سرمایه جوش مناي باده 

 مسیحایی جان تو ساله صد مرده من               ام خواهی در من نفسی دردمگر زندگی

 گفت آقاي عبدالحسین خودش را به دست تقدیر الهی سپرده است. این عزیز دل و جان، پدر مهربان خادم خدمتگزارمی

احباي الهی در کرج در اثر کهولت سن با چهره بسیار نورانی به سوي پروردگار عالمیان پرواز نمود و روح ملکوتی او همراز 

با طلعات مقدسه گردید. پدر ما هرگز نمرده است و جسم عنصري او رفت ولی روحش مشکل گشاي ما است. در زمان 

روز جسم عنصري این عزیز در سردخانه بود تا اینکه  9د و در حدود دادنصعود ایشان در کرج به هیچکس اجازه دفن نمی

اجازه دادند ایشان را در گلستان بابا سلمان به خاك بسپارند. چقدر زیبا به خاك سپرده شد و جلسه در طهران جهت 

اي که در خور شأن او بود، یادبود گرفته شد و در لوکزامبورگ آقاي سهیل ناصري و عصمت نوه او جلسه آبرومندانه
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تواند شکیل دادند. شرح حال او به زبان فارسی و فرانسوي خوانده شد و جمع حاضران متعجّب که انسان چگونه میت

 .باشد مقاوم بالیا مقابل در و قدم ثابت حدّ این  در

ا است. علیرض یزدانی عبدالحسین منزل میگویند گذردمی داشت بروبیایی روزي که ما منزل جلو از که هرکس اآلن عزیزان

کاشت، حاجی رضا رمضانی به او گفته کردند و به جاي آن ساختمان درخت فندق میصادقی زمانیکه خانه ما را خراب می

اي از آن استفاده کرد؟ کسانیم ظلم و ستم به بود این خانه را خراب نکن تو که میدانی صاحب دارد آیا علیرضا صادقی ذرّه

ارند بدهند؟ امیدوارم خداوند آنها را ببخشد و اوالدهایشان بدانند کار بد، بد است. ما روا داشتند آیا در عالم بعد جوابی د

تپد اگر هم هوس کند شاید صبح با ماشین بروند و شب برگردند و به یاد جاسب قدیم هر جاسبی قلبش براي جاسب می

اي از آب آن نقاط را قطره اي به جاسب برگردیم وافسوس بخورند. همشهریهاي عزیز حتی نخواستند ما دیگر لحظه

نظیر کنند و افرادي صالح و بیبخوریم غافل از اینکه جاسب شهر گردشگري شد و همه خلق جهان به آنجا رفت و آمد می

به آنها میگویند اینجا محلّ زندگی ما بوده است و حاال محرومیم. یداهللا فوق ایدیهم. دست خدا باالترین دستهاست. 

ما را از فیضش محروم نکرده است و همه دست بر دعائیم که نه در جاسب بلکه در همه عالم صلح و خداوند هیچکدام از 

آرامش و برادري و برابري باشد و همه در آسایش کامل زندگی کنند. خداوند همه دنیا را زیبا خلق کرده است بالخصوص 

 بیند.آنجا را می وطن ما را هرکس وطن خود و زادگاهش را دوست دارد و تا آخر عمر خواب

اي که اي از آب فرات را به کالغی داد و امر کرد برو و این آب را دهان بچه پرندهمیگویند روزي حضرت سلیمان قطره

اي را دید نپسندید و به باالي آشیانه ها است بریز و پیش من برگرد. کالغ مدّتی گشت و هر بچه پرندهزیباتر از همه پرنده

هاي خودش که به قول خودش بدون گوش و پر بودند، ریخت و برگشت. حضرت رات را در دهان بچهخود رفت و آن آب ف

سلیمان پرسید کالغ عزیز به دهان بچه و طوطی ریختی؟ گفت خیر. بلبل گفت خیر. کبوتر گفت خیر. کبک گفت خیر. 

هاي خودم. حضرت اتر بود. گفت بچهتر و زیباي بود که از همه آنها خوشگلقرقاول گفت خیر. گفت زود بگو چه پرنده

 اي هست.تر هم پرندههاي تو زشتسلیمان خندید و گفت مگر از بچه

ترین، پر برکت ترین از هر نظر است چون زادگاه ما است و هزاران خاطره در آن عزیزان، جاسب از نظر ما زیباترین، قشنگ

ایم. دُلّه ها و آبشارهاي جاسب را دیدهایم و صداي پرندهیدهداریم و چشم باز کردیم دشت و دمن و کوه و چمن جاسب را د

ایم و جمعمان همیشه جمع بود. منزلمان گرم و نرم بوده است و هرچه داشتیم حالل بود و همه زحمتکش را دیده
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ثبت شده  ایم. خدایا هیچ کس را آواره نکن و دلها را شاد کن. یاد عبدالحسین یزدانی و دوستانش همیشه در دلهابوده

  است. روحشان را شاد بگردان.

 جناب آقا جمال غفاري

متولد گردید و در آن  1270جناب سید جمال غفاري فرزند سید محمود سید غفار در یکی از روستاهاي کاشان در سال 

سامان چهار خواهر به نام سید نساء، سلطان، خورشید و خانم جونی داشت. 

سرگذشت عجیبی است به طوریکه خود ایشان و احباي جاسب تعریف کرده 

اند که سید محمود سید غفار مردي قوي هیکل و با دل و جرأت و مؤمن بوده 

د که طایفه حدّادي آهنگري است. در محلّه پائین کروگان جاسب آهنگري بو

کنند به میکردند. وقتی سید محمود از مقابل آهنگري عبور میکرد، شروع می

او فحش میدهند و او هم به آنها می گوید حیا کنید و فحش به مقدسات کسی ندهید که به کسی که فحش میدهید 

ئید. گو می ناسزا  کسی را میشناسید که به او فحش دودمان شما را او به باد خواهد داد. شما که اصالً نه اطالعی دارید نه

آید. حدّادي ها کند و زنجیر درست آنها به او حمله می کنند ولی او به حدّي قوي بود که از پس چند نفر آنها بر می

میکردند و پاي بهائی ها را در کند می گذاشتند. پس از این 

 ماجرا شب تصمیم میگیرند که سید محمود سید غفار را

هرطور شده است به قتل برسانید. سید محمود در دشت باال 

با داس بزرگی که داشت درو گندم می کرد. به او خبر 

میدهند فرار کن چون جمعیتی عظیم قصد کشتن تو را دارند 

  و زنده نخواهی ماند.

 

ند. به او میگویند تو که از سید محمود سید غفار می گوید حضرت اعلی نگهدار من است و هیچ کاري نمی توانند انجام ده

خود حضرت اعلی قوي تر نیستی در حالیکه او را شهید کردند. مجبوراً او خسته و تشنه و گرسنه از گُدار یونجه به طرف 

 ھمسرش یزدانیو عصمت  یآقا جمال غفار 

هللا  بیحب ،یهللا ناصر حیقاسم آباد از راست نشستھ: ذب یمحفل اول روحان   
 : آقا ناصرستادهیاز راست ا یقدرت هللا فروغ ،یمھاجر، آقا جمال غفار

حسن  دیس ،یغالمرضا عبد ،یاحمد محمد دیس ،یفضل هللا ناشر ،یمسعود
 یمسعود
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مشهد قالی میرود و شب را در آنجا می ماند و جاسبی ها هر کجا را میگردند او را پیدا نمی کنند. این جوان مجرّد قوي و 

عاشق به حق از کوه و دره ها باال میرود تا شب در جاي دیگر می ماند. چون شب تاریک بود و راه را نمی توان  برومند ولی

رفت باالپوش او و اثاثیه او فقط داس دروچینی بود. صبح که بیدار میشود، به طرف دهی حرکت می کند و در بیابان ده 

نها می گوید و میگوید اجازه میدهید تا به شما کمک کنم. آنها می بیند پیرمردي و همسرش درو می چینند. خداقوت به آ

از خدا خواسته به او نان و آب و چائی میدهند و شروع به دروچینی می کند و به اندازه اي ماهر بوده است که به اندازه 

شام اطاقی در اختیار او  سه کارگر درو می کند. این خانواده از او خوششان می آید و شب او را به خانه می برند و بعد از

می گذارند. دروهاي این مرد که تمام میشود درو اهالی را می چیند و مزد خوبی به او میدهند. این زن و شوهر که پسري 

نداشتند بی نهایت عاشق حسن رفتار و اخالق و زندگی او میشوند. کم کم ماجرا را که از او میپرسند میفهمند که او بهائی 

عقیده اش جانش را برداشته و فرار را بر قرار ترجیح داده است. به او میگویند هرچه میخواهی باش، تو  است و به خاطر

پسر ما هستی. بعد از چند ماه دختر خود را به او پیشنهاد می کنند و با او فامیل میشوند. سید محمود با خواندن نماز و 

دیده اش محبوب قلوب میگردد و تنی چند از افراد آن ده یعنی دعا و مناجات و راز و نیاز با خداي خویش و اخالق پسن

ون به امر جمال مبارك ایمان می آورند که یکی از آنها علی اکبر نامی بود که پدر خانم آقاي احمد غفاري و پدر شوهر 

 ی باشند.اقدس یزدانی فرزند مسیب یزدانی می باشد که طایفه اي در حدود یکصد نفر هستند و هم مؤمن هاي خوب م

خانواده سید محمود چند سال از او خبري نداشتند و وقتی متوجه میشوند که ایشان کجاست، به کسی نمی گویند که 

دختر و یک پسر می گردد که وقتی وضع و اوضاع جاسب بهتر میشود،  4دوباره او را اذیت کنند. سید محمود صاحب 

نمایند. جاسب با قدوم این عزیزان جشن و سروري برپا شت آنها میمحفل مقدس روحانی جاسب عدّه اي را مأمور به بازگ

میشود و دیگر کسی جرأت جسارت به آنها را نداشته است. چند سال که متواري بود اوالً نقطه بکري را فتح می کند و 

سالم و صالح و عدّه اي را تبلیغ می کند و با اعمال خود ثابت می کند که بهائی خداپرست است و عبادت دارد. باید 

مهربان و صلح جو باشد و در هر کار خیر پیشقدم باشد. بذر بسیار خوبی در آن سامان سید محمود کاشت و وقتی به 

اوالد و همسر شروع به رعیتی و زحمت بسیار نمود و اوالدهاي صالح و خوبی تحویل اجتماع  5جاسب آمد با تهی دستی و 

 خانم جونی را بیاد دارد چهره نورانی آنها را هرگز فراموش نمی کند.داد. هرکس سید نساء و خانم سلطان و 

صحبت از آقا جمال بود. او دلیر و برومند مانند پدر قوي و با شخصیت و مؤمن و مطلع بود. این جوان تنومند و خوشگل و 

ف اهللا مهاجر برادر خانمش زیبا با ماهرخ خانم دختر محمد تقی ازدواج می نماید. آقاي غفاري هم هیکل ذبیح اهللا و سی
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بود. زندگی بسیار دلنشینی داشتند و با اینکه آقا جمال در غریبی به دنیا آمد و دور از فامیل به سن بلوغ و عالم عرفان 

رسیده بود، در جاسب مانند تشنه اي بود که به سرچشمه ذالل آبی رسیده باشد. خادمی بهر احباب بود و به همه خلق 

و هرکاري در حد توان براي مسلمان و بهائی انجام میداد. در جوانی چوپانی هم کرده بود و از هر علوم  جاسب مهربان بود

کشاورزي مانند پدر آگاه بود. وقتی در جاسب زندگی میکردند هرگز به حدادي هائی که زنده بودند، گالیه نکرد که پدر 

 ند و میگفت مهربانی بهتر از دشمنی است.مرا آواره کوه و صحرا کردید بلکه با همه رفیق و شفیق بود

پسر گردید. اوالدهاي او معصومه و طاهره و محمد و احمد بودند که هر یک  2دختر و  2آقاي غفاري داراي چهار فرزند، 

شرح حالی دارد و بعد از چند سال زندگانی دست تقدیر و سرنوشت چنین رقم خورد که همسر مهرپرور او به ملکوت ابهی 

مود و رنج و غم وجود این مرد را فرا گرفت. او با چهار اوالد کوچک ماند و نمیدانست چگونه بچه داري کند یا صعود ن

کشاورزي نماید. محفل مقدس روحانی به او پیشنهاد کردند با خانم عصمت یزدانی فرزند اسداهللا یزدانی و عزت خانم که 

ماید. عصمت خانم که در جوانی پدر خود را از دست داده بود و طعم واقعاً دختري شایسته و الیق این اسم بود، ازدواج ن

یتیمی را کشیده بود، مادر چهار اوالد گردید ولی این مرد شجاع یاور همسر و بچه ها مانند شیر نر بساط شادي و سرور و 

ی بی نظیر زندگی کرد که رفاه را براي همه آماده کرده بود. چنان جذبه و ابهت و علم و عقل و درایت داشت که با وحدت

دختر گردید که هر یک شمع انجمن هستند. اوالدهاي او  4پسر و  3مشهور عام و خاص بود. از همسر دوم او صاحب 

اوالد خدا به او عنایت فرمود که االن خاندان او بیش  11محمود، مهدي، یوسف، ماهرخ، آغابیگم، اشرف و شریفه که جمعاً 

 یا هستند و همه مؤمن و موقن و فعال و باعث افتخار جاسب و اقوام هستند.قاره دن 5نفر در  150از 

جناب غفاري منزلی دو طبقه پشت آب انبار روبروي حسینیه کروگان داشت که بسیار بزرگ و در زمان خود بسیار عالی 

راف و اکناف بروند و با اعمال بود. زمانیکه حضرت ولی امراهللا امر فرمودند که در مکانی که احباء زیادند به مهاجرت در اط

خود و بیان خود ابالغ امر نمایند، سید عبداهللا ناشري و آقاي جمال غفاري عاشقانه خانه و زندگی را رها نمودند و دستور 

موالي خود را لبیک گفتند. عشق در درون هر انسان مؤمنی است نه به لفظ و کالم. جناب غفاري قبل از مهاجرت 

هره خانم ازدواج نموده بودند و در طهران ساکن بودند و محمود و احمد نوجوان هم نزد آنها آمدند و در معصومه خانم و طا

طهران مشغول کار گردیدند و جناب غفاري که در جاسب کشاورزي نمونه و دکتر تجربی بود و شکسته بندي می نمود، 

میدانست و خشت می مالید و بنائی می کرد و با تمام بیل دسته می نمود و قاطر و االغ نعل می کرد و هرکاري که بگوئی 

این حسن هاي خداداي شانس هم داشت. همسر اول او نمونه و همسر دوم هم همسري وفادار و نجیب و سازگار و مطیع 



 

Page | 
151 

 آقا بري؟ می غریبی به و کجا را دخترم گفت خانمش مادر و فرمانبردار بود. تصمیم گرفت به مهاجرت برود و عزت خانم 

دعا کن.  ما حق در و باش شاد پس کنیم اجراء را دین دستورهاي از یکی که شد دخترت و ما نصیب سعادت گفت جمال

او گفت حضرت بهاءاهللا پشت و پناهت. اولین بار از جاسب به همدانک جاده ساوه که مالک آن دکتر مهدي خان شکوهی 

کار میشوند و مباشر و همه کاره او میگردد. جمعیت آنجا که پدر شکوه شکوهی وارانی بود، به مهاجرت میروند و مشغول 

سال مهاجرت میروند و هرچه این مرد در توان  7کامل میشود طبق دستور به سفر خواجه نزدیک آبیک طهران به مدت 

وستا داشت خدمت به مردم و ابالغ کلمه نمود و محبوب مردم گردید. کارهاي خیر او معروف و مشهور در چند آبادي و ر

بود. هرگز از کسی پول نمی گرفت و دست و پاهاي شکسته زیادي را جا انداخت و دیناري نمی گرفت و به سید بابی 

شکسته بند او را صدا می زدند. همه مردم آن روزها ساده تر بودند و فکر لقمه نانی و محبت بودند. تجمّالت در کار نبود و 

د زمانی که انسان خدمتی می کند اول خودش لذت می برد که بنده خدائی قلب ها صاف بود. جناب غفاري تعریف میکر

را دلشاد کرده است. جناب غفاري ضرب المثل و داستانهاي امري و غیر امري بسیار میدانست و هر زمان که تعدادي از 

و بقول سید رضاي جمالی اهالی در منزل او بودند، برایشان تعریف میکرد. بسیار این تعریف هاي قدیمی ها مثمر ثمر بود 

رحمت اهللا علیه آن داستانها بهتر از صدها برنامه تکراري تلویزیون و رادیو بود. بعد از هفت سال خدمت شبانه روزي جناب 

غفاري به اتفاق خانواده به قاسم آباد خشکه که متعلق به عبداهللا خان مهاجر بود، رفتند و همسایه و رفیق و شفیق ذبیح 

حبیب اهللا مهاجر و قدرت اهللا فروغی گردید و عضو محفل روحانی آن سامان گردید. منزل او مانند مطب هر  اهللا ناصري و

دکتري که در طهران میگویند دکتر صلواتی، منزل او هم مرتب مراجعه کننده داشت. مریضی که بدنشان کورك داشت، 

ا آغوش باز بدون دیناري پول و چشم داشتی به مال چشم درد داشت و یا زنی نمی توانست زایمان کند، همه را ایشان ب

دنیا می پذیرفت. خوشابحال چنین مردانی که تاریخ همیشه یاد و خاطره هایشان را زنده نگه خواهد داشت. جناب غفاري 

ه اوالد بزرگ محمد در اثر تصادف ب 1340در هر کجا و هر شهر و روستا تأیید شامل حالش گردید ولی متأسفانه در سال 

ملکوت ابهی صعود که او طایفه اي را عزادار گردانید ولی این بزرگوار به همه تسلی قلب میداد که این هدیه خدا بود و 

خودش هم او را برد و باید راضی به رضاي پروردگار باشیم. هرچه کند او کند ما چه توانیم کرد و میگفت خداي همسر 

ري صداي دلنشینی داشت و بهتر از ایرج و گلپا میخواند. هر زمان دعا و جوان او و بچه هایش هم بزرگ است. جناب غفا

 مناجات با صوت بلند میخواند و میگفت این بچه ها موالي مهربان و شفوقی دارند و خداي بزرگ حافظ و نگهدار آنهاست.

ر و سامان داد که شهره آفاق همسر آقا محمد غفاري روانشاد زهرا خانم بود که با کفایت و شجاعت این اوالدها را چنان س
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گردیدند. پسر او مهرداد غفاري مهندس و خلبان است و همسر او دختر تیمسار مقربی که میلیاردها امالك او در طهران و 

هاي او ساخته شده است و عضو محفل ملّی ایران بود. یکی از دخترهاي او به اطراف مصادره گردید و هزاران ویال در ملک

شک معروفی است و مینا دیگر دختر او همسر دکتر استقامت است و همگی در استرالیا و آمریکا قائم به نام مهناز پز

خدمت و از بزرگواران محسوب میگردند. عموي آخر این عزیزان، آقا یوسف میگفت ما که فیض زیارت آنها را نداریم ولی 

 افتخار ما و پدرم هستند.

ند پدر خوش سخن و مؤدب و فعال بود و سی سال تمام در فرودگاه کارمند بود و دومین پسر او احمد غفاري بود که مان

در اوایل انقالب پاکسازي و مانند همه شاکر بود و زندگی خود را وقف تربیت اوالدها و جامعه نمود. همسر او آفاق محمدي 

پسر باهوش و درسخوان و مؤمن  5دختر علی اکبر محمدي که در ون بوسیله سید محمود ایمان آورده بود، او هم صاحب 

بود. اولین فرزند کامران و همسر او رضوان حسینی نجف آبادي، دومین پسر او بهروز همسر او ناهید یزدانی، سومین پسر 

بهزاد همسر او آمریکائی است، چهارمین فرزند کامبیز و همسر او اهل خوي است و بهنام آخرین اوالد بود که همسر او 

وقتی اوالدهاي آقا احمد یکی پس از دیگري به خارج جهت تحصیل رفتند بعد از اتمام جنگ ایران و  آمریکائی است.

عراق، او و خانم و اوالدهاي آخر نزد اوالدها رفتند و در همان آمریکا صعود نمود ولی اوالدهایش متحد و خوب از مادرشان 

از نسل مهاجري ها و دختر آقاي غفاري بود، با شخصیت  نگهداري می نمایند. از دختران آقاي غفاري، معصومه خانم که

ترین و زیباترین و وجیه ترین زن تاریخ بود. او بسیار مؤمن و مهربان و فامیل دوست بود. او عشق میکرد زمانیکه فامیل را 

فامیل و احباب را  می دید و یا احباء را میدید. وقتی در جلسه جاسبی ها جمع بود، اولین نفر بود که میگفت لذّت می برم

می بینم. در آن زمان روحانی ها، مهاجري ها، یزدانی ها، غفاري ها همه و همه قدها بلند و هیکلی انسانی بود و ما از 

. ندانستیم ایام قدر حیف و دید نخواهد هم خواب در کسی که بود روزهائی چه. آمدیم می سرور  دیدن هر یک بر وجد و

 .آمد خواهد پیش هم بیشتر وحدت و تر روشن روزهاي البته بود خواهد همینطور همیشه میکردم فکر

که بسیار عزیز و نازنین بود، ازدواج نمود و ثمره ازدواج او سه اوالد بود. وحیده  کریمی محمد جناب با خانم معصومه

همسر آقاي نیري گردید و دانش و شکوفه هم در خارج ازدواج نمودند. اوالدها یکی پس از دیگري به خارج رفتند و با 

رفتند و دیگر نیامدند تا زمانی که  اینکه پدر و مادر آنها بهترین خانه را در یوسف آباد طهران داشتند، جهت تحصیل

والدین یکی پس از دیگري صعود نموده بودند. منزل معصومه خانم همیشه مرکز درس اخالق و مهمان نوازي بود. تمام 

فامیل ها را با لبخند و آغوش باز می پذیرفت و چهره تابناك و نورانی و قلبی پاك داشت. هر زمان به جاسب می آمد همه 
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وسیدند و دعوتش می کردند و به نصیحت هاي شیرین او گوش میکردند. داستانهائی که از پدر شنیده بود را باو را می

میگفت و مردم لذّت می بردند. در محل زندگی او ارامنه بسیار بود و وقتی او صعود نمود تعداد زیادي ارامنه و مسلمانها در 

کردند و از نیکیها و محبت هاي او صحبت می نمودند. چنین مراسم هاي او و همسرش شرکت کردند و احساس همدردي 

 افرادي همیشه زنده اند و عشق او این بود که جوانهاي جاسبی را شوهر دهد و یا زن بگیرند و موفق هم بود.

ي دختر به نامها 2پسر و  2دختر دیگر جناب غفاري، طاهره خانم بود که با جناب لطف اهللا مهاجر ازدواج نمود و صاحب 

پرویز و مهرویز و شهین و پروین گردید که پرویز پسر او ارث از پدربزرگش آقاي غفاري برده بود و صداي دلنشینی دارد و 

بسیار زیبا مناجات میخواند و برنامه هاي موسیقی در ایران و خارج بسیار اجراء نموده است و معروف و مشهور است. 

راي چند اوالد می باشند و پروین خانم که بسیار دانشمند و با سواد و مؤمن شهین و مهرویز صعود نموده اند و هر یک دا

 هزار دو و خرید 43 – 42است و پرویز در قید حیات می باشند. خانه جناب غفاري را حاج غضنفر محمدي از او در سال 

 .داد او به دارد، ارزش میلیارد 1 االن که تومان

بود و  1312اي جمال غفاري نیز بگوییم. اولین اوالد پسر محمود غفاري که متولد آق و خانم عصمت اوالدهاي مورد در اما

در جوانی تا بعد از سربازي در خدمت پدر و مادر بود و شغل کشاورزي انجام میداد و گواهینامه پایه یک گرفت و اولین 

سال با گویندگان اخبار، مسئول برنامه ها،  تلویزیون ایران که ثابت پاسال به ایران آورده بود، گردید. چند 3راننده کانال 

مهندسین و مشاورین سروکار داشت. هم خوش تیپ و زیبا بود و هم باید لباس هاي شیک می پوشید و همیشه آراسته 

بود. او به حدّي آرام و با لبخند صحبت میکرد که انسان لذت میبرد با او مؤانس و دوست باشد. نسب به والدین تا 

ه قول جاسبی ها سنگ تمام گذاشت و با برادران و خواهران تنی و غیر تنی همه را مساوي دوست داشت و آخرالحیات ب

یار و یاور آنها بود. وقتی دولت تلویزیون را از ثابت پاسال گرفت که دولتی باشد، خود شخص ثابت پاسال به ایشان 

ه خود را انتخاب کن اما او نپذیرفت. او دوستان بسیار پیشنهاد کرد در هر کدام از شرکتها که میخواهی بیا و شغل دلخوا

تحصیل کرده و خوبی داشت و در سازمان آب طهران مهندسین و مدیر عامل آن اکثراً بهائی بودند او در سازمان آب 

ود کارمند گردید. در محل کار ستاره درخشانی بود و به حدّي همیشه آرایش سر و صورت او و لباسهاي او شیک و مرتب ب

و از اخالق نیکوئی برخوردار بود که به او میگفتند کجا آرایشگاه میروي و لباسها را کجا میدوزي. چقدر آرام و دلنشین 

صحبت میکنی و به ما هم یاد بده. او به قدري بزرگمنش و خاکی بود که میگفت بنده کوچک شما هستم و بنده کوچک 

محل هاي کار همیشه میدانستند که او بهائی است و چون نام او سید خداوند و خادمی مطیع و فرمانبردار هستم. در 
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محمود غفاري بود به او میگفتند سید یعنی آقا و بزرگوار ولی بنده کوچک همه هستم. اینهم ارثی است که به بنده رسیده 

یه به زادورود آنها است ولی عزیزان بدانید سید از زمان پیغمبر و حضرت علی و امام حسین و امام حسن صلی اهللا عل

اطالق میشده است. این طلعات پاك و معصوم که دنیا را به نور خود منور و روشن نموده اند و سیدي هم انواع و اقسام 

دارد. سید علوي، سید حسینی، سید حسینی و سید هاشمی و سید طباطبائی ذرّه اي هم به بنده ناقابل رسیده است و 

و شجاعت و استقامت را از حضرت علی و امام حسین و مظلومیت و نجابت را از امام حسن  امیدوارم قابل آن باشم. شهامت

یاد بگیریم. البته همه مظلوم بودند و تا دنیا دنیاست نام این عزیزان در دنیا بلند خواهد بود و خوشابحال کسی که از آنها 

 راه ایمان و استقامت را یاد بگیرد.

ه عنوان تاکسی همیشه در اوقات فراغت کار میکرد و کمک زندگی بود. این عزیزان دل و جناب غفاري اتومبیلی داشت و ب

جان الگوي زمان، مؤمن و مهربان و دریاي فضل و کماالت و اخالق بودند. او مرد بزرگی بود ولی خود را بسیار کوچک 

قدس ازدواج نمود. پدرشان نام روحیه را میشمرد. ایشان با سرکار خانم روحیه مختاریان از مهاجرین و مؤمنین خادم آباد 

به خاطر نام حرم حضرت ولی امراهللا بر روي این دختر نهاد که او هم صفت هاي عالی داشته باشد و دارد. هدف این زن و 

مرد تربیت اوالدها به دین و ایمان و خدمت به اجتماع بود. چون آقا محمود اوالد اول عصمت خانم و از همه کوچکتر بود، 

هایت همکاري و کمک را در مورد والدین و خواهر و برادرها داشت و نهایت احترام را به خانواده خانمش می گذاشت و به ن

اندازه از جاسب و جاسبی و این داماد راضی بودند تا آقا احمد مسعودي پسر آقا سید رضی از دختر برادرش خواستگاري 

ن آنها همه دیندار و زحمتکش و درست می باشند. البته کل خانواده می کند، میگوید جاسبی است پس معطّل نکنید چو

 هاي مختاریان هم بی نظیر بوده و هستند. خداوند تبارك و تعالی سه دختر و یک پسر به آنها عنایت فرمود.

آنجا را  سعید غفاري تحصیالت خود را به پایان رسانید و پدربزرگوارش در قاسم آباد کارگاهی درست کرده بود که پسرش

با راهنمائی خود اداره نماید. این جوان برومند و غیور با دختر عموي خود مژده غفاري ازدواج نمود و بسیار زوج 

 خوشبختی می باشند و افتخار فامیل هستند.

دختران او سهیال که همسر آقاي فرامرز معصومیان گردید و سیمین همسر جناب فرید یزدانی شد. ندا هم همسر بیژن 

طفوي گردید و همگی چه در ایران و چه در کانادا موفق و خادم به نوع بشر بودند و به ریشه و اصل خود پاي بند مص

هستند و نصایح مشفقانه پدر و مادر در گوش آنها طنین انداز بوده و هست. جناب غفاري هرکس هرکجا بیکار بود را به 

که زمان  1362نها را طبق دستور موالیش دوست داشت. سال طریقی سر کار میگذاشت و مسلمان و بهائی و همه انسا
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بازنشستگی این بزرگوار فرار رسید ایشان را مانند بقیه همکاران خواستند و از او سئوال نمودند جناب غفاري دین شما 

کنید.  چیست و ایشان گفتند همانی که به خاطرش من را احضار کردید و میخواهید بنده را به خاطر عقیده ام اخراج

گفتند حیف است، تو و دوستانت را همه دوست دارند، کتمان کنید و سر کار بمانید. گفت عزیزان حیف از پدرم که رفت. 

خداحافظی نموده و ورقه پاکسازي را در منزل او فرستادند. پاکسازي او اردیبهشت ماه بود و شروع کرد با پسرش کار نمود 

میگفت ما باید شاکر باشیم. ما نباید کارمند میشدیم و روزي خود را به چندرغازي  و به همه همکاران و پاکسازي شده ها

میفروختیم. باید دستور موالیمان را اجراء میکردیم و صناعت، زراعت و قناعت پیشه میکردیم و هرکس دنبال دستور حق 

 رفت، برنده شد.

پاك بود. دلش براي همه میسوخت و مهر همه جناب غفاري کمی ناراحتی قلبی گرفت چون بسیار حساس بود و قلبش 

در قلب نازنین او جا گرفته بود. همه را از خود می دانست و همیشه تکیه کالمش او این بود که هیچکس زشت و بد 

نیست و همه کس و همه چیز را زیبا ببینید. همه چیز را براي خود نخواهید و همه بنده خداي واحدیم و هر یک از ما 

به خلق خدائیم. بعد از طرف میپرسید درست است و طرف میگفت بلی، جناب غفاري جمالت و کلمات و  مأمور خدمت

بیانات شما گهربار است. خوشابحال تو و ما نمی توانیم مانند تو باشیم. در محیط اداره وقتی همکاران و مخصوصاً بچه هاي 

و علی اصغر قربانی و برادرش آقا یوسف غفاري را جاسب مانند مهندس حق شناس و مصطفی یزدانی و عباس نصراللهی 

جمع می دید، خوشحال میشد و همه را می بوسید. میگفت خوشحالم که با وحدت دور هم می آیید. آفرین، احسنت و 

 مرحبا به مادر و پدري که چنین اوالدي را تحویل اجتماع داده اند و بهشت از آن آنها است.

سال پس از پاکسازي، قلب او درد گرفت و او را به بیمارستان بردند. هنگام آنژیوگرافی  ، جناب غفاري ده1362در اسفند 

از هوش رفت و دیگر بهوش نیامد. چهره او دیدنی بود چون برف نورانی و با لبخند به خواب ابدي فرو رفته بود و به 

نید و با دست پر به معبود خود بپیوندید آرزویش رسیده بود که همیشه میگفت موالي ما فرموده این دنیا خاکی را رها ک

و پیکر این چنین مردي با مراسم جانسوز و با جمع کثیري در گلستان طهران تشییع گردید. جلسه آبرومندي در منزل او 

گرفته شد و همه همسایگان و همکران سازمان آب و ورزشکاران دسته به دست یاد او را گرامی داشتند و طلب عفو و 

نمودند. بی اختیار همه اشک می ریختند و افسوس میخوردند که جوان از این عالم رفت. مادرش و خانمش و  غفران الهی

 کل خانواده این مصیبت را تحمل نموده و رهرو راه او بودند و هستند.

انم سال فاصله از عالم رفتند و سال فوت عصمت خ 8و با  1362صعود نمود و پسرش اسفند  1354پدر ایشان در سال 
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یزدانی روي سنگ قبرش است. بعد از فوت این عزیز وحدت و محبت باقی و برقرار است. اسم او که می آید چشم ها پر از 

 اشک میشود و خدا رحمتش کند. آقا محمود بی نظیر و مردي شایسته زمان بود و یادش همیشه در قلبها باقی است.

در جاسب متولد گردید و با قدوم خود محله  1316ست که در سال اما دومین پسر عصمت خانم آقاي غفاري، آقا مهدي ا

حسینیه را روشن نمود و مادربزرگش عزت خان شادمانی میکرد که دومین پسر زیبا را دخترم به دنیا آورده است و 

یکل و انشاءاهللا که مانند پدر بزرگ هایشان جوانانی مؤمن و خادم امر حضرت یزدان باشند. آقا جمال زیبا و خوش ه

همسرش هم همینگونه بود و این پسر در بچگی درس میخواند و همراه پدر به کار می پرداخت و در نقاط مهاجرتی یاور 

پدر و مادر بود و درس اخالق و ادب و عرفان را خوب آموخته است. هرکجا باعث افتخار پدر بوده اند در کوچه و خیابان با 

انی و بی ادبی نمیکردند. این عزیز هم دنبال کار فنی رفت و بعد از خدمت بچه هاي دیگر فرق میکردند و هرگز شیط

سربازي در شرکت فیروز قسمت فنی و فروش مشغول کار گردید. چندین سال با صداقت کار کرد که تمام مشتریان نهایت 

حمود بسیار عالی و اجتماعی رضایت را از او داشتند. نام آقاي غفاري بلند آوازه گشته بود چون اخالق او هم مانند آقا م

بود. پس از چندین سال زحمت و کوشش او را هم از کار به خاطر عقیده و ایمانش پاکسازي نمودند. او هم بیرون آمد و با 

توکل به خداوند بزرگ چون هنرمندي قابل و صنعت گر و باهوش و ماهر بود، به تعمیر ماشین هاي لباسشوئی و یخچال و 

رداخت و آبرومندانه امرار معاش نمود و افتخارش همیشه بر این بود که هر لقمه نانی که بدست آوردیم ظرفشویی و غیره پ

از راه حالل و زحمت است و خداوند با قناعتی که به ما عطا کرده است، هرگز محتاج خلق نشده ایم. هرچه خواستیم از او 

ی باالتر از سالمتی و ایمان به خدا و همسر و فرزندان خوب و خواستیم و هرآنچه الیق آن بودیم به ما داده است. چه ثروت

صالح و چه چیز بهتر از استقامت و پایداري در راه خدا ارزشمندتر است. از خدا میخواهیم توفیق کار خیر و عمل خوب به 

سري نصیب این ما بدهد. جناب غفاري مردي منصف در کارهایش بوده است و اصالً اهل تجمالت و تجمل گرائی نبود. هم

مرد نیکومرام از طایفه مؤمن و مخلص آران کاشان گردیده است که نام او توران یزدانی است و مادر شوهر او هم عصمت 

یزدانی است. زندگی بسیار شیرین و دلنشینی داشتند و خیلی ها در حسرت یک روز آن بوده اند. خداوند به آنها دو پسر 

کائی است و پیام که همسر او گیتی همتی اراکی است و سومین اوالد یک دختر به نام به نام هاي پیمان که همسرش آمری

مژده که همسر پسر عموي خود آقاي سعید غفاري فرزند عمو آقا محمود گردید و لیلی و مجنون و جوانانی به نام بودند و 

و با ایمان زندگی می نمودند و هم نزد فامیل و دوستان صاحب اعتبار و امتیاز بودند و از هر نظر در محیطی آرام 

تحصیالت خوبی و هم ایمان خوبی و هم زندگانی مورد پسند دارند. از همه مهمتر والدین که از اوالد راضی باشند خداوند 
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هم راضی است و همیشه تأیید شامل حال آنها خواهد بود. صبوري غفاري ها و خانواده هایشان بی نظیر است. الهی 

 ناهشان باشد که تا آخرین روز قائم به خدمت و الگوي ما باشند.همیشه حق پشت پ

در همان کروگان جاسب چشم به جهان  1318سومین پسر و آخرین پهلوان نایب جاسب، یوسف غفاري بود که در سال 

همراه والدین گشود. ایشان از دو برادر قوي تر و هیکلی تر مانند آقا جمال خدابیامرز بود. هفت ساله بود که از جاسب به 

به نقاطی که ذکر شد، رفت و یاور والدین بود و با نوجوانان آن محل مأنوس و عالقه عجیبی به ماشین و کار فنی داشت. 

بعد از دو سال خدمت به سربازي که وظیفه هر فرد بهائی است که به آب و خاك خود نماید، برمیگردد و مکانیکی یاد می 

به کار مشغول می گردد. عاشقانه همه کارهاي فنی و تعمیر کامل موتور گیربکس را یاد می گیرد و در شرکت الندرو ایران 

ها داشت که او را به عنوان سرپرست گیرد چون عاشق کارش بود. بعد از ده سال سازمان آب تعمیرگاهی جهت اتومبیل

ست نمیکرد به همین جهت تمام مکانیک استخدام کردند. ایشان در محل کار همیشه دست به آچار بود. ادّعاي ریا

همکاران عاشق اخالق او و با او رفیق و شفیق بودند. تعمیرگاه که محل رفت و آمد اکثر رانندگان بود و هرکس اخالق 

خاصی داشت هرگز با کسی مشکل نداشت و هر کاري میکرد به نحو احسن به مکانیک آموخته بود و کار مکانیکی کاري 

رؤسا و کارمندان عاشق  50ارد، باید وقت الزم را صرف نمود. شاید صد راننده و پنجاه مکانیک و که با جان مردم سرکار د

حسن رفتار او بودند. سازمان آب چند ورزشکار معروف داشت و او را به ورزش و مسابقه تشویق میکردند ولی او پهلوانی را 

ها از آقا محمود برادر او سئوال میشد که شما  در خدمت به وطن و همنوع و صداقت در کار می دانست. بعضی مواقع

برادرها چرا خوبید چون هر دو در سازمان آب بودند. آقاي غفاري میخندید و میگفت شما خودتان خوبید و ما را به چشم 

 خوب می بینید. حال میتوان گفت بزرگواري یعنی این انسانیت یعنی مهربان و خالصانه باش و مردم دوست باش تا تو را

بدون هیچگونه مزایائی از کار خود برکنار گردید  1362همه دوست داشته باشند. آقاي یوسف هم مانند برادر در اول سال 

و حکم محکومیت به بهائی بودن به او دادند. کسانیکه مأمور پاکسازي در اداره سازمان آب بودند، از آشنایان و همکاران در 

رستکاري بهائی ها همه متأسف از این کار بودند و میگفتند شرمنده ایم ولی اداره بودند. به خاطر حسن اخالق و د

معذوریم که وظیفه سخت را به ما داده اند. آقا یوسف و دیگران گفتند شما به وظیفه خود عمل کنید و ما هم خدائی 

راضی باشد. یکی یا دو نفر از داریم که ناظر به کار ما است و ما به امتحان الهی دچار شده ایم و امیدواریم خدا از ما 

همکاران از ترس و ضعف ایمانی ظاهراً کتمان عقیده کردند که بعد از مدت کوتاهی آنها هم اخراج شدند و با مشکالت 

فراوان روبرو شدند. مثلی معروف است که به شخصی میگویند تو باید تنبیه شوي سه کار با تو میتوانیم بکنیم. گفت 
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کیلو پیاز خام و تند را باید بخوري یا صد تومان آن روز بدهی یا صد ضربه شالق. هر کدام را مایلی  2بفرمائید. گفتند یا 

بفرما تا انجام شود. مجرم دید پول حیف است و شالق درد دارد پس گفت پیاز را میخورم. شروع به خوردن پیاز کرد اما 

را میخورم اما چهار شالق را که خورد گفت واي بدنم هنوز دو پیاز را نخورده بود دهان و گلویش سوخت. گفت شالق 

سوخت، پول را میدهم. این بیچاره هم شالق خورد و هم پیاز را خورد و هم پول را داد و ثابت شد به همه کسانیکه در راه 

د، چنان دین خود سست بوده و شک داشتند و به مال دنیا بسیار وابسته بودند یا ساده لوح بودند و کتمان عقیده کردن

ضربه خوردند و افسرده شدند و خانواده خود را متزلزل و از هم پاشیده اند و نابود کردند و راه برگشتی براي خود 

نگذاشتند که حساب ندارد. هر انسانی به هر دین و آئین باید مطلع و یقین داشته باشد و تحقیق کند و هرچه را نمی داند، 

زمان و مکان عوض کنیم و از مسیر خارج شویم. این عزیزان مؤمن و مخلص جان بر  بپرسد. دین لباس نیست که هر آن با

کف بعد از پاکسازي به همان کار فنی خود ادامه دادند و حتی درآمد آنها بهتر گردید و با سربلندي نزد خداوند بی همتا و 

 خانواده خود از امتحان الهی بیرون آمدند.

بحانیان نجف آبادي ازدواج نمود و صاحب یک پسر به نام سیامک که همسر او جناب یوسف غفاري با خانم مهناز س

فیلیپینی است و دو دختر به نام رزا و مریم گردید که در آلمان ساکن هستند و مانند والدین بسیار با ادب و مؤمن و فعال 

فعال و باعث افتخار هستند و و هنرمند هستند. در دیانت بهائی که زن و مرد مساوي هستند این دخترها هم کاري و 

بسیار به پدر و مادر محبت داشته و دارند. آقا یوسف غفاري هم ذوق هنري و صدا دارند و هنوز هم تیپ او دوست داشتنی 

و مورد احترام همگان است. چندین سال این عروسان غفاري همگی از مادر شوهر و پدر شوهر نگهداري نمودند و باعث 

بودند و وحدت خوبی در کل این خانواده حکم فرما بود. جالب است همگان بدانید که زن ذلیلی کلمه آسایش و رفاه آنها 

بدي است ولی پسران جاسبی بسیار زن دوست بودند و رو راست هستند. هرگز داد نمی زنند و همسر مورد احترام آنها 

بچه هاي جاسبی شود، مانند اینست که است. عبدالکریم صادقی پدر پرویز صادقی شهید همیشه میگفت هرکس همسر 

پولش در بانک ملی معتبر است و زندگی آنها هم معتبر است. البته جامعه بهائی باید همه نسبت به خانواده طبق دستور 

امر مهربان و صمیمی و صادق باشند و مساوات برقرار باشد. هدف استحکام خانواده باشد و امیدواریم این عزیزان خاتم 

 باشند.االلطاف 

در این قسمت به شرح حال ماهرخ غفاري دختر ارشد عصمت و جناب غفاري می پردازیم که عصمت و مادربزرگش عزت 

خانم بدخترش میگفت این ماهرخ ماهرو مادر را پشت و پناه هست و همینطور هم بود. ماهرخ دختري شایسته و جذاب و 
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قاسم آباد می آیند و ساکن میشوند، جناب مرتضی عبدي و خانمش و مهربان و با ادب و مؤمن و باکالس بود. وقتی که به 

اوالدها در خدمت آقاي مهاجر بودند و غالمرضا که جوانی با ادب و باسواد بود، موتورچی و مباشر و همه کاره عبداهللا خان 

رام بود و پدر او و خود او مهاجر بود و بعد از او با عبدالعظیم برادرش و جناب مرتضی عبدي هم که مردي بسیار ساده و آ

دوست آقاي جمال غفاري در جاسب بودند، در قاسم آباد همسایه میشوند. جناب غالمرضا عبدي هم آشنایی کمی با امر 

داشت و از بچگی در جاسب بود و هم وجود مهاجري ها و سئوال هاي او از آنها و همسایه مؤمن آنها، قدرت اهللا فروغی و 

ر و ذبیح اهللا ناصري در قاسم آباد باعث گردید که غالمرضاي جوان باهوش و ذکاوتی که داشت به جناب حبیب اهللا مهاج

مطالعه بپردازد و کتاب بخواند. نادانسته ها را می پرسید و معماها را حل می نمود و یقین پیدا می نمود که امر جمال 

روشن و منیر است. نماز و دعا و مناجات یاد میگیرد و  مبارك برحق است و بر والدین و اقوام اعالم میدارد قلبم به نوري

عاشق تشکیالت و جلسات و از ماهروي آقاي جمال ماهرخ خانم خواستگاري نموده و ازدواج می نماید و اخالق و رفتار او 

می گوید کامالً با دین بدیع مطابقت می کند و وظیفه خود میداند بهتر از قبل به والدین و فامیل خدمت نماید. خود 

خودم به میل خویش تحقیق کردم و یقین پیدا کردم و حال بهائی هستم. هیچکس نه مرا تشویق کرد و نه اجباري در کار 

بود. وظیفه هر کس است که خود آگاه شود و مطالعه کند و به فامیل می گفت هرگز به هیچکدام از شما نخواهم گفت 

جواب آن را اگر بدانم خواهم داد. این زوج خوشبخت الگوي زندگی اهالی  بیایید مانند من باشید ولی هر سئوالی بکنید

محل بودند. خداوند چهار پسر مانند دسته گل به آنها عنایت فرمود. داریوش که همسر او هورا نعمتی و اهل ساري بود. 

ي همواره در قاسم آباد در هوشمند که همسر او الهام ده بزرگی بود. حمید و هوشیار همسران آمریکائی دارند. جناب عبد

خدمت پدر و مادر خویش و پدر خانم و مادر خانم بود و با یکدیگر مأنوس و از اوقات خویش لذّت می بردند تا اینکه 

کارخانه روغن اسو در شهر ري افتتاح گردید و ایشان هم فنی و هم مطلع بود و در آنجا استخدام گردید و کارهاي قاسم 

بدالعظیم واگذار نمود. این برادران امین آقاي مهاجر بودند. کارخانه روغن اسو بسیار موفق و پر درآمد آباد را به برادرش ع

بود و در آن زمان یکی از دستورات دین مقدس بهائی را ثابت پاسال با نظر دولت به مرحله اجراء گذاشت و آن این بود که 

عث شد عاشقانه تر و دلگرم تر کار کنند و قرار شد سهام هر کارگران در سود کارخانه سهیم و شریک باشند و همین با

کارگر، سودش را در آخر سال حساب کنند و به تعداد سهام آنها اضافه کنند. این کار نه در این کارخانه بلکه در بسیاري از 

 کارخانجات متداول گردید.

کار برد و همه با حقوق مکفی و سود سهام سرمایه آقاي عبدي باجناق خود آقا منصور و چند نفر مسلمان و بهائی را به سر
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دار شدند. سهام ها به نام کارگران بود و حق خرید و فروش را هم داشتند مانند سند منزل یا هر سندي و این بهترین 

خدمتی بود که به کارگران داده شد و حلّ مسائل اقتصادي و اجتماعی در این شرکت ها که حتی بعضی ها فکرش را نمی 

نند از کجا آمد و چه شد. این یکی از راه کارهاي موالئی بود که یک قرن و نیم پیش دستور آن را به عالم صادر کرد. ک

هرکس کار خوب کرد اجرش را خدا میدهد. جناب عبدي با اخالق نیکو و نظم و ادب در کار محبوب رؤسا و کارگران و 

ي تعصب به او میگفتند آقاي عبدي تو به این خوبی هستی دینت کارمندان بود و همه عاشق او بودند. بعضی ها از رو

چیست و با اینکه میدانستند او بهائی است و خودش تصدیق کرده است جواب میداد نگویمت. کافر یا مسلمان باشی و بهر 

ند چطوري عقیده و کیشی بیا و انسان باش. می گفت بنده بهائی هستم اگر خدا قبول کند و وقتی از او سئوال میکرد

ایمان آوردي میگفت تحقیق کامل انجام دادم و به قلبم نگاه کردم. میگفتند این دین چیست؟ میگفت خداپرستی همان 

خدائی که یکتاست و همتائی ندارد. تمام پیغمبران را در هر زمان فرستاده و افرادي مانند من و شما ایمان به آنها آورده 

بهائی همه را قبول دارد و رسول اکرم و ائمه اطهار را با جان و دل پذیرا است و با  است و عده اي هم قبول نکردند. دین

ظهور حضرت اعلی و حضرت بهاءاهللا، ظهور کلّی موعود عالم و امم واقع شد. دین بهائی دین صلح و صفا و محبت است و 

البی که براي نسل حاضر مفید است مط و داشت دوست را او خلق  بعد از پرستش بدون چون و چراي خداوند متعال باید

را هر کس تشنه است باید ظرفی بردارد و از سرچشمه آب نوش جان نماید. در این راه کتک و ظلم و ستم و جور و عدوان 

هزار شهید در راه این دین جان فدا کردند، بسیاري آواره کوه و دشت و دریا  20و حتی شهادت هم هست. در این دور که 

ق صادق میخواهد که این دین را قبول کند. وقتی به سرچشمه مقصود رسید و یقین حاصل نمود، نه از مال شده اند. عاش

 می ترسد و نه از ایثار جان در راه یزدان.

مطالب زیاد است و به همین نکته اکتفا می کنیم که جناب عبدي هم مانند سایرین در اوایل انقالب که کل ثروت ثابت 

، تمامی بهائیان کارگر و کارمندان را اخراج کردند. امتحان سختی به میان آمد ولی همراه یکدیگر پاسال مصادره گردید

گفتند خداوند رزّاق رزق یومی ما زحمتکشان را میدهد. جناب عبدي و دیگر دوستان او هر یک به کاري مشغول بودند. 

طبقه مشغول کار  7/8اي حشمتی در ساختمان آقاي عبدي چون مرد فنی بود در خیابان آزادي آیزنهاور قدیم نزد آق

گردید اما پس از چند سال این ملک را هم مصادره کردند و دوباره آقاي عبدي بیکار شد ولی خوشبختانه اگر شانس 

خانواده آنها بود، سهام هاي کارخانه با تورم چند برابر شد و سود خوبی به همه میدادند. کلّ پرسنل اخراجی و شاغل هم 

ی بردند و ارزاق آنها میسر بود. جناب عبدي به خاطر درس و نبود دانشگاه براي پسران مجبور شد بعد از چند سال لذت م
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تحمل استقامت به اوالدها بپیوندد و کلّ سهام و خانه و زندگی را فروخت و رفت تا دیداري تازه کند و میگفت خدا چند 

روسفید بیرون آیم. جناب عبدي آموخته بود که غیبت و افترا بسیار بد  بار مرا به امتحان انداخت و امیدوارم از امتحان

است و هرگز غیبت نمی کرد. مشکل گشاي همه و خدمتگزار بود. بی ریا بود و از فقرا دستگیري می نمود و پیرمردان را 

و معلّم درس به قدر توان کمک می نمود. اهل تشکیالت و جلسات و یک عمر عضو محفل مقدس روحانی قاسم آباد 

اخالق بود و هر خدماتی که میدانست دریغ نمی کرد و هرگز دلی را نیازرد. وقت هاي بسیاري را گوشه و کنایه از نزدیکان 

می شنید اما می گفت عیبی ندارد، بگذار بگویند. نشخوار آدمها حرف است حتی اگر بی محتوي باشد. خداي یگانه از آدم 

دي هم اکنون در آمریکا با اوالدها و نوه ها و دوستان عشق می کند ولی قلب و روح او راضی باشد کافی است. جناب عب

 براي دوستان و ایران می طپد. همیشه میگفت باید ایران ماند چون ایران مهد امراهللا است و قبله عالمیان خواهد شد.

رخ و مادرش قالی بافی را شروع کردند و از دیگر فرزندان عصمت خانم، آغابیگم بود که در جاسب متولد گردید و با ماه

کمک کار پدر و مادر گردیدند. درس اخالق و اطالعات دینی خود را در جاسب آموختند و همراه پدر بزرگوار به نقاط 

مهاجرتی رفته و در هر محل که سکونت داشتند با جوانان مأنوس گردیدند و جایگاه خود را به عنوان یک دختر بهائی 

. این دختر زرنگ و فعال و هنرمند و آشپز قابل و خیاط و مانند پسران قوي و شجاع و محبوب فامیل و بدست آوردند

با جناب منصور اینانلو از جوانان فعال و زرنگ و کاري و قلدر جعفرآباد باقِراُف ازدواج نمود.  1347احباب بودند. در سال 

این زن و شوهر بسیار سر و زبان دار و نترس بودند که هیچکس هیچ موقع نتوانست به آنها زور بگوید یا طعنه اي به آنها 

جناب غالمرضا عبدي او را به شرکت روغن اسو که متعلق بزند. شوهرش در جعفرآباد کشاورزي میکرد و بسیار موفق بود. 

به ثابت پاسال بود، برد و مشغول کار گردید و چون بسیار قدرتمند و قوي بود، اضافه کاري و کارهاي فوق العاده انجام 

کرد و بقول میداد. ایشان هم مانند همه به او سهام دادند و سهامهاي هر کس که پول الزم داشت را خرید. سهام ها سود 

معروف بچه کرد و زیاد شد اما وقتی او را پاکسازي کردند و حکم اخراج به خاطر دیانت به او دادند، یک نفر به او گفته بود 

چه خواهی کرد که یک دفعه بدون هیچ مزایا اخراج شدي و حتی دیگر بیمه تأمین اجتماعی هم نداري. بیا دین را رها 

د اگر در شرایط تو بودم صد در صد کتمان میکردم که روزي زن و بچه ام قطع نشود و به کن و سرکار بمان. او گفته بو

طرف مقابل گفته بود نه اینکه عقیده ام را هرگز کتمان نخواهم کرد با صداي بلند میگویم یا اهللا المستغاث به فریادم برس. 

د یک شرکت دیگر او را فوراً سرکار می برد و اي خدا فقط تو را دارم و بس و خداحافظی می کند و به منزل که می آی

عاشقانه به کار می پردازد و به همه میگفت خداوند هواي ما بهائی هاي بی گناه را دارد. سهام هاي او چند برابر شد و او 
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اي پولدار گردید و بیمه اش را ادامه داد و بازنشست شد و هنوز هم کار میکند و وضع خوبی دارد. همیشه منزل او صد

مناجات و آثار الهی به گوش همه می رسد. این زن و شوهر هر دو قانع و شاکر و ساجد بوده و خواهند بود. هر زمان به 

جاسبی ها میرسد میگوید جمال جاسبی ها را عشق است و منصور مخلص جاسبی ها است. خداوند یک پسر به او به نام 

و مظلوم و مؤمن داد. افسانه خانم همسر مجتبی محمدي جاسبی مهرداد که فعال در آمریکا است و سه دختر محبوب 

فرزند آقا مرتضی و مهري خانم می باشد و دو اوالد بسیار عالی دارد و مورد احترام همگان است. دومین دختر او آزیتا 

مظلوم و محبوب به خانم که دختري شایسته و دلیر و قوي هیکل بود و ماشاءاهللا اسماعیلی با او ازدواج نمود و این دختر 

اسفندیار خانی آمد و چندین سال در یک اطاق با مادر شوهر خود جواهر خانم و پدر شوهر عبداهللا اسماعیلی زندگی نمود 

و سر یک سفره می نشستند و در محیطی سالم باهم با شادي زندگی میکردند و با مادرشوهر خود سازگار بود و همکار 

بر لب او بود و با فامیل و دوستان بسیار مأنوس و مهربان و با گذشت و مهمان نواز بود.  صدیق و امین بود. همیشه لبخند

نفر حریف او نمی شدند. بسیار زورمند بود و چون  5ماشاءاهللا جوانی مانند پهلوان نایب با صد و بیست کیلو وزن بود و 

ا به طهران آمد، فعالیت کرد و موفق بود. بعد از چند نوجوانی بود که از جاسب در برف و بوران پاي پیاده فرار کرده بود، ت

سال که ازدواج کرده بود و خانه در اطراف کرج خرید، همه فامیل را دعوت می کرد و بهترین غذاها و میوه ها را می 

کل خریدند و عاشق این بود که فامیل و دوستان را پذیرائی نماند. جواهر خانم مادر شوهر او میگفت عروس من هم هی

هایده و خوشگل ترین و بهترین زن یعنی شاه زمان است و شانس پسر من بوده است. اما چند سال گذشت و چون بچه 

دار نشدند، فامیل به آنها می گفتند حال که در ایران مداوا کردید و بچه دار نشدید، به آمریکا بروید و صد در صد موفق 

نداشت. به ایران بازگشتند و دوباره مشغول کار و زندگی گردیدند. هیچکس از خواهید شد. آنها رفتند اما معالجه فایده اي 

دوستان و فامیل نیست که از آزیتا خانم و ماشاءاهللا اسماعیلی یادگار نداشته باشند. حکمت الهی دفتر زندگانی این عزیزان 

زیتا معشوق خود را از دست داد. مراسم را اینطور رقم زد و ماشاءاهللا بیمار شد و بسیار زود به رحمت ایزدي پیوست و آ

بسیار زیبا و جلسات زیبا و روحانی عالی براي او منعقد گردید و طبق دستور امري خانه و زندگی و هرچه داشت بین 

خانواده تقسیم گردید و آزیتا به منزل والدین برگشت و چند سالی کار کرد ولی صالح دید که با خواهر سوم خود مونا به 

رفتند و هر دو در آنجا ازدواج نمودند. آزیتا و خواهرش اطالعات امري بسیار آموخته بودند و عامل به آن بودند. آمریکا 

امید است هر کجا که باشند موفق و مؤید باشند. خداوند بندگان خود را به حال خود رها نمی کند و مخصوصاً آنکه ایمان 

 و ذاکر باشند.خالص داشته باشند و همیشه و از همه چیز شاکر 
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 زیر به سر همسرش آزیتاي                           ماشاأاهللا بود جوانی همچو شیر

 کمان ابرو قشنگ و تیپ خوش دو هر                       زمان و عصر این مجنون و لیلی

 جدا خود عشق ز گردید همسرش                         خدا پیش خبر بی رفت ماشاءاهللا

 خدا بر را خود سرنوشت سپرده او              دعا دائم خود عشق براي خواند همسرش

 

چهارمین دختر جناب غفاري اشرف خانم است که او هم در کروگان متولد شده است و مانند خواهران خود شایسته 

زندگی نمود و فامیل ها به او مظلوم طایفه می گویند. بسیار کم حرف و مهربان و زحمتکش است. او با خواهران دیگر 

چون دریا و مانند آئینه پاك دارد. درست سالی به دنیا آمد  فرقی که دارد این بود که الغرتر و ضعیف تر است ولی قلبی

که پدر او و جناب عبدي بزرگ علی اکبر در جاسب تلّه زده بودند که گراز وحشی را بگیرند اما پلنگ آمده بود و در تله 

و آقاي جمال  گرفتار شده بود و همتاي او یا همسر او و هرچه کمک کرده بود تلّه کنده نشده بود. وقتی آقاي عبدي

متوجه میشوند پلنگ آزاد بوده فرار می کنند و پلنگ به دام افتاده میپرد و کله آقاي عبدي را در دهان میگیرد. آقاي 

جمال غفاري که شکارچی قابل و ماهري بوده است سر پلنگ را هدف قرار میدهد و آقاي عبدي را که زخمی بود نجات 

بود و زخمی گردیده بود بعد از مدتی فوت می کند. در همان سال در طهران می دهد. آقاي عبدي که بسیار ترسیده 

روزنامه ها می نویسند کله عبدي در دهان پلنگ. اشرف خانم با جناب جهانگیر چترریزه که ریشه تن از احباي خوب 

مانی زندگانی می نماید و مالیر و از خانواده هاي قدیم هفت برادران است، ازدواج می نماید و در نقاط مختلف با آداب رح

خداوند به او دو پسر و یک دختر به نام کامیلیا که در خارج زندگی می نماید، می دهد و پسران آقاي کاوه چترریزه که 

همسر او منصوره رضوانی دختر آقاي محمود رضوانی می باشد، ازدواج می نماید و داراي دو اوالد بسیار خوب می باشد و 

یار خوب می باشد. این آقاي کاوه عزیز چنان با همسر خود و خانواده او به مهربانی رفتار می کند که پدر داراي دو اوالد بس

خانم او میگوید فکر میکنم خداوند پسري دیگر به نام کاوه به بنده داده است. بسیار مؤمن و بسیار فعال و زحمتکش و با 

واج نموده است و او هم جوانی الیق است. جناب چترریزه از اول ادب است. دومین پسر او آقا کامران است که تازگی ازد

آقاي محمود غفاري برادر خانمش او را به سازمان  1350راننده پایه یک بود که با اتوبوس و کامیون کار میکرد. در سال 
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پاکسازي گردید و  1362آب برد و استخدام نمود. به عنوان راننده در اداره هم به خوش قامی معروف بود تا اینکه در سال 

دوباره شروع کرد و راننده تانکرهاي بزرگ گردید. چند سال قبل با تانکر قیر حرکت میکرد و در هنگام رانندگی کامیون 

در زمستان سُر میخورد و و چپ میکند و تانکر پر از قیر داغ بود که حمل میگردید. متأسفانه قیرها حرکت می کنند و تا 

اما او را نجات میدهند و در بیمارستان مداوا کردند تا کمی بهتر شده است. سوختگی به یک طرف  گردن او را می گیرد

اما با استرس ترس قیر داغ با اینکه کمی در راه سرد شده بود و با مریضی و اعصاب داغون دست به گریبان است. جناب 

ز همسر و خانواده غفاري راضی بود که میگفت من و چترریزه قوي هیکل و پهلوانی بود. جناب جهانگیر چترریزه به قدري ا

دائی ام آقاي پرویز حصیم خوشبخت ترین مرد فامیل هستیم که دختر از جاسب گرفتیم و به خانمم و اوالدهایم وصیت 

کرده ام با جاسبی ها ازدواج کنند. به همین جهت اولین پسر خود کاوه، دختر آقاي محمود رضوانی را به عروس خود 

اب نمود که بسیار از او رضایت دارند. جهانگیر خان با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم نمود. خانمش اکثراً ضعیف و انتخ

مریض بود و این اتفاق آخر بدتر از همه بود ولی با این وصف از ایمان برخوردار است و شاکر است و میگوید خدا را سپاس 

ام و این روحیه مرد با ایمان است. خداوند انشاءاهللا به آنها شفا و صبر عنایت و شکر که هنوز زنده ام و بدتر از این نشده 

 فرماید.

آخرین دختر جناب غفاري شریفه خانم است که ایشان در قاسم آباد خشکه به دنیا آمده است و چون جناب غفاري به 

جر است، عالقه داشت پس نام این دختر شریفه خانم مهاجر که بسیار خانمی مهربان و مؤمن بود و خواهر عبداهللا خان مها

را شریفه می گذارد. او درس خواند و اطالعات امري عمیق دارد و آخرین دختر و عزیز کل خانواده می باشد. ایشان با آقاي 

 هوشنگ ابراهیمی اهل جعفر آباد باقراُف و ریشه تن اهل جوشقان کاشان ازدواج نمود و داراي دو اوالد به نام علی و النا

 می باشند و در چند سال قبل به کانادا تشریف بردند.

خالصه کالم، خانواده غفاري کالً در ظلّ امر جمال مبارك و همه ثابت قدم بوده و خواهند بود. جناب غفاري به آقاي 

ند ولی وقتی عبداهللا مهاجر گفته بود دریاب ضعیفان را در وقت توانائی. انسان وقتی ماهی به او میدهند قدر آن را نمی دا

ماهیگیري به او یاد می دهند از گرفتن هر ماهی لذت می برد و تشویق میگردد که بیشتر ماهی صید نماید. حال انسانها 

وقتی دین به این متمدّنی، به این راحتی و بروز را از آباء و اجداد به ارث برده اند شاید براي بعضی ها عادي باشد مگر 

برده باشند ولی کسانیکه مانند جناب غالمرضا عبدي در جاسب همسایه آنها بوده و در قاسم  اینکه به ریشه و اصل آن پی

آباد هم همینطور و خود او عاشق صادق بود میپرسد و جویا میشود و به درستی و کامل بودن آن پی می برد و بیش از 
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تا و بعد موالي مهربان خود را صدا میزند، همه قدر آن را میداند. نه از دادن مال در حراص است نه جان. وقتی خداي یک

صداي آنها را میشنود و عشق میورزد. پس ما وارثان این امر مبارك باید سر تسلیم و تعظیم به سوي پروردگار عالمیان 

را فرود آریم و به طلعات مقدسه و پدران و مادران خود درود بفرستیم که ما را از جهل و تقلید نجات داده و راه رستگاري 

به ما نشان داده اند. به ما یاد داده اند که همه اولیاي الهی محترم هستند ولی بعضی از احکام آنها در این زمان کارائی 

ندارد. در زمان خودشان بهترین بودند ولی در قرن بیستم و بیست و یکم که دنیا اینقدر پیشرفت کرده است دستورات 

 جا در نهایت آسایش و رخا زندگی نماید. دنیا تشنه تعالیم الهی است.جدید الزم دارد که هر شهروندي در هر ک

 حضرت بهاءاهللا خلق جدید را به روح وحدت و یگانگی و پرهیز از بیگانگی دعوت نمود. فرمودند:

 »اي اهل عالم سراپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگی یکدیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.«

اهل عالم را به اتّحاد و اتّفاق و ترك تعصبات جاهلیه دعوت نمائید. باید به اسبابی که سبب «ضرت بهاءاهللا میفرمایند: ح

اي احزاب مختلفه به اتحاد و اتفاق توجه نمائید و به نور اتفاق «میفرمایند: » الفت و محبّت و اتحاد است، تشبّث جوئید.

ان است. همه احباء الهی واقف اند و میدانند که منشاء امر بهائی اسالم است و منور گردید. جمیع کره زمین وطن انس

شخص بهائی باید اقرار و اعتراف نماید که حضرت رسول اکرم ملهم به وحی الهی بوده است و قرآن کالم اهللا است و ائمه 

امام حسین سید الشهداء. بهائیان  اطهار معصوم بوده اند. مقام ائمه اطهار بسیار بلند و مقدس است علی الخصوص حضرت

معتقدند حتی مسیحی ها و کلیمی ها و زرتشتیانی که به دین بهائی ایمان آورده اند باید معتقد باشند که مسیح کلمۀ اهللا 

 »است و آنچه از نصوص و بیانات حضرت مسیح در انجیل وارد گردیده حق است.

و ناطقین مطلع بیانات امر جمال مبارك را بیان میکردند از  جناب غفاري تعریف می کرد وقتی در جلسات میرفتیم

شنیدن اینهمه لطف و عنایت و مهربانی و مرحمت که نصیب احباء الهی گردید مسرور و شادمان و چون گل شکفته و 

خندان میگشتیم و دست شکرانه به درگاه خداوند یگانه بلند می کردیم که به چنین منقبت کبري و موهبت عظمی 

افراز و مفتخر شده ایم. دیگر چه کم داریم و خوشابحال مؤمنان مطلع و عامل به احکام سر

  از خروار  بود اي ذرّه                                                      الهی.
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 مختصري از آقا جمال غفاري

 

 است خلل از خالی که محبّت بناي مگر                      بینیمی که بنا هر بود پذیر خلل    

آقاي جمال غفاري فرزند سید محمود سید غفار بود. پدر ایشان در جوانی در محلّه پائین کروگان که آهنگري بوده است 

کردند و به نام حدّاد یا حدّادي شناخته بیل و کلنگ و میخ و میخ طویله و لواللی در درست می

شود فامیل خود را حدادي دي که در زمانیکه فامیل انتخاب میشده بودند. صادقعلی حدا

گیرد و اندازند و بحث مذهبی باال میگذارند. صبح یکی از روزها جلو آهنگري او را دست میمی

گیرند. او هم مثل آقا جمال حکمتی تصمیم به کشتن او میشود. در اثر بیدعوائی برپا می

. به دهات ون دهدکند و فرار را بر قرار ترجیح مین میپسرش خیلی هیکلی و ورزیده حفظ جا

گوید داداش کند. بعد از گفتن خسته نباشید به او میبیند که گندم درو میرود و خسته و کوفته مردي را میکاشان می

ده است و ها دستفاله ات را به من بده کمک کنم. سید محمود خیلی زرنگ و قهّار و چابک بودروچین یا به قول جاسبی

برد و مشغول کار آید و او را به خانه میکند. آن مرد خوشش میها را درو میدر طول یک ساعت به اندازه یک روز گندم

 دهد.اي سید محمود مرد نازنینی بود که او یکی از دخترانش را به او میشود. به اندازهمی

 

هاي سلطان زن عزیزاهللا ، فرج اهللا و سیده نساء سه دختر به نام همسر او اهل کاشان بود و داراي پسري به نام آقا جمال و

همسر سید مصطفی و بعد از فوت همسر سید عباس نصراللهی و خانم جونی همسر سید حسن مسعودي خدابیامرز 

شوند که سید محمود کجاست و چند سال شوند و محفل روحانی جاسب متوجه میشود. آقا جمال و دخترها بزرگ میمی

شود.آقا جمال آورند و مشغول کار کشاورزي میروند او را با احترام به جاسب میا با ترس و وحشت گذرانده است. میر

غفاري مردي قد بلند و هیکل دار و قوي بنیه بود. در جوانی با ماهرخ خانم دختر محمدتقی خواهر ذبیح اهللا مهاجر ازدواج 

گردد. آقا محمد در جوانی فوت نمود و همسرش زهرا طهرانی بود د میکند و داراي دو پسر به نام احمد و محممی

 .است بوده مهرداد و مهناز مینا، هاينام به اوالد سه داراي  و

کامران، بهروز، بهزاد، کامبیز و بهنام داشت. آقاي جمال غفاري دو دختر  نام به اوالدهایی و بود خانم آفاق همسرش احمد

 یقا جمال غفار
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مه که با آقاي کریمی ازدواج کرده بود و صاحب دو اوالد بود که نام دخترش شکوفه بود. داشت اولین دختر او معصو

دومین دختر او طاهره همسر لطف اهللا خان مهاجر شد و اوالدهایی به نام پرویز و مهبیز و پروین و شهین داشت. پرویز در 

 اند.آمریکا ساکن است و صداي خوبی دارد ولی بقیه صعود نموده

ري بعد از صعود خانمش با دختر بزرگ آقاي اسداهللا یزدانی و عزت خانم یعنی عصمت خانم که دریاي معرفت آقاي غفا

نماید و به اطراف طهران در دهاتی که متعلق به آقاي دکتر مهدي شکوهی وارائی جاسبی بود رفتند. آن بود ازدواج می

ارت کردم و دختر این مرد شکوه شکوهی دکتر آزمایشگاه دکتر از مؤمنین بود و بنده در منزلش در امیرآباد او را زی

سازمان آب طهران بود و بسیار با شخصیت و معلم اخالق بود و کتابی درباره تعلیم و تربیت به قلم شیواي خود نوشته بود. 

ازي و خانم شکوهی همسر آقاي محمود مجذوب عضو محفل ملّی بود که او هم شهید گردید. وقتی خانم شکوهی را پاکس

 کنند.اخراج کردند جمع کثیري براي او گریه کردند که چرا خانمی به این درستی و باشخصیتی را اخراج می

هاي محمود کند و داراي سه پسر به نامبه اصل مطلب برگردیم که آقاي جمال غفاري چندین سال در آنجا کشاورزي می

شود و همه آنها مانند پدر و مادر مهربان و خوش یفه و اشرف میو مهدي و یوسف و چند دختر به نام آغابیگم، ماهرخ، شر

تیپ، خوش هیکل و برازنده و با لیاقت و مؤمن و مهربان بودند. محمود و یوسف هر دو در سازمان آب مشغول کار بودند 

 که پاکسازي شدند.

 سیمین و ندا شدند.آقا محمود با روحی خانم مختاریان ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام سعید، 

 آقا مهدي با توران یزدانی آرانی ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام پیمان، مژده و پیام شدند.

 آقا یوسف با مهناز سبحانی اصفهانی ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام سیامک، رزا و مریم شدند.

 نام داریوش، هوشمند، هوشیار و حمید شدند. ماهرخ با غالمرضا عبدي ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به

 آغابیگم با منصور انیانلو ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام آزیتا، افسانه، مونا و مهرداد شدند.

 اشرف با جهانگیر چترریز ازدواج نمود و صاحب اوالدهایی به نام کاملیا، کامران و کاوه شدند.

 مود و صاحب اوالدهایی به نام علی، النا، پري و امیر شدند.شریفه با هوشنگ ابراهیمی ازدواج ن

آقاي جمال غفاري را خدا رحمت کند با یک هیکل قوي و برومندي که داشت، حوض سرچشمه جاسب که دهانش چهار 

پرید. منزل او در جاسب پشت آب انبار روبروي خانه خوشفکران متر بود با یک چوب دستی از این طرف به آن طرف می

ود که بعداً غضنفر دائی غالمرضا عبدي آن را خرید. آقاي غفاري و عبدي اهل شکار و ذوق گردش در کوه و بیابان بودند ب
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گذاشتند که روباه و تشی و گراز حاصل ها در راستان تله میو رفیق صمیمی بودند. البته پدر مرتضی عبدي شب

 طرف به و  کنندافتاد. وقتی مشاهده میگی تیز دندان به تله میکرده به تله بیفتند. برعکس پلنها را نفله میمحصول

 عبدي و میزند را پلنگ سر مهارتی چه با جمال آقا. گیردمی دهان در را سرش عبدي و پردمی پلنگ همسر روندمی پلنگ

اي ندارد و او فوت شود ولی فایدهدهد ولی عبدي دیگر آن عبدي سابق نشد و در بیمارستان زخمها معالجه میرا نجات می

نویسد کلّه عبدي در دهان پلنگ و از رشادت آقاي غفاري اي در طهران میگفتند بزرگان جاسب که روزنامهکند و میمی

 مطالبی می نویسد.

خوب تربیت کرده بود و همه را براي قالی بافی فرستاده بود و پسرها را براي مکانیکی و کارهاي آقاي غفاري اوالدها را 

 فنی فرستاده بود که همیشه خدمت به خلق هدف اصلی آنها بوده و هست.

 کرد وها را زده و آراسته بود و مؤدب صحبت میپوشید و همیشه ریشآقا محمود هیکلی برازنده داشت و زیبا لباس می

ها بود. متأسفانه به خاطر ناراحتی قلبی در هنگام آنژیوگرافی او صعود نمود. روح پاکش قرین رحمت باد و محبوب قلب

 یادش همیشه گرامی و در جاتش عالی است.

آورد و کارهاي سخت و دشوار که مدیریت میخواسته است به او آقاي عبداهللا مهاجر آقاي غفاري را به قاسم آباد می

گردد. با اهل محل با متانت و مهربانی و گذشت و فداکاري و همنوع یک عمر عضو محفل روحانی محل می دهد.می

برند. همیشه داستانهائی از کند که بعد از چندین سال از صعود ایشان میگذرد همه نام او را به خوبی میدوستی عمل می

رادي نوشته نشده است. این مردان غیور قدیم در قاسم آباد کرد. حیف که خاطرات چنین افموفقیّت ها و از امر تعریف می

زا بودند. قوت قلب مستضعفان و مثل ایشان و آقاي ذبیح اهللا ناصري و قدرت اهللا فروغی و عبدي اصالً نیرومند و انرژي

اي . قاسم آباد سفرهها بوده استخانمانهاي قدیمی قاسم آباد جایگاه غریب و غُربا و بیکسان بودند. خانهمحرومان و بی

 براي بیکاران و زحمتکشان بود.

دار واقعی بود که چنین اوالد که روح آقاي عبدهللا خان مهاجر هم شاد. آقاي غفاري کوه استقامت و بردباري بود و سرمایه

ها بدانند این جهها و نتیهر یک از دیگري بهتر تربیت نمود. در دنیا شاید در حدود بیش از صد نفر هستند و امید است نوه

  مرد چه کسی بوده است.
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 خاطراتی از آقا جمال غفاري به قلم جناب علی اکبر رزاقی

  "کله عبدي در دهان پلنگ"

 ماهرخ او اول همسر کندمی ازدواج بار دو او حیات طول در باشدمی غفار سید نوه و محمود سید پسر غفاري جمال آقا  

باشد. همسر دوم ایشان عصمت خانم این ازدواج چهار فرزند دو پسر و دو دختر می حاصل که بود تقی محمد دختر خانم

شجره نامه سید محمود باشد.(دختر اسداهللا یزدانی بود که حاصل این ازدواج نیز شش فرزند چهار دختر و دو پسر می

 )ن غفاري هابزرگ خاندا

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 

زمان پریده بود و نه کسی شنیده بوده که توانسته باشه بپرد. او در تیراندازي نیز مهارت داشت. به یادي من نه کسی تا آن 

با یکی از رفقاي مسلمان خودش به نام علی اکبر کربال حسین(عبدي) به شکار میروند و تله شکاري  1324او در سال 

 بینند که پلنگ بزرگی به یکی از آن تله ها افتاده است.گذارند، از قضا فردا وقتی براي دیدن تله ها میروند میمی

 همین به. شودمی گریبان به دست اکبر علی با و کندیم حمله آنها به پلنگ ناگهان که کرده اقدام پلنگ نجات براي لذا

ی خوب مهارت که غفاري و بکش کنار را سرت خودت و بگیر را گردنش که گویدمی اکبر علی به اي فاصله از غفاري خاطر

غفاري با این کشد و جمال در تیراندازي داشته با شلیک گلوله اي از آن فاصله فرق سر پلنگ را نشانه گرفته و پلنگ را می

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 جواد محمد در اثر ازدواج با دختر غفاري و ارتباط با سایر بهاییان نهایتا بهایی می

 خود بدین صورت نشان میدهند تهران و قم، در تیتر

 "پلنگ دهان در عبدي کله" 

 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
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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.

 

 آقا فضل اهللا نصراللهی خادم دلیر جاسب

  

ایشان فرزند سید نساء آن چهره نورانی تابناك و سید عباس نصراللهی فرزند صدري که تا آخرالحیات حزب باد بود و 

نبود. در زمانیکه سید نساء آن زن دلیر و زیبا و خوش کالم و هرگز دین و ایمان او معلوم 

مهربان در قید حیات بود، سید عباس همسر او رفت و زنی ثروتمند از کاشان به خاطر 

امالك او در جاسب را گرفت و داراي یک پسر به نام مصطفی شد که در کاشان زندگی 

ها را در آغوش خود پرورش داد کند و با هیچکس ارتباطی ندارد اما سید نساء بچهمی

مخصوصاً آقا فضل اهللا که اوالد آخري بود. البته ایشان چشمه بود که از خود هم آب داشت. 

اهللا و هاي فتحتر به نامها است. آقا فضل اهللا دو برادر از خود بزرگاین الفاظ ساده ما جاسبی

ی و نوجوانی عاشق کتاب و جلسات امري بود به حدّي یداهللا داشت که خدا هر سه بیامرزد. آقا فضل اهللا از کودک

 آورد.محفوظات و زبانی شیوا داشت که در هر جمعی سخنان او همه را به وجد و طرب می

کرد و مواظب مادر بود. در اوایل جوانی با بهیّه نوروزي فرزند سلطانعلی اهل وسقونقان ازدواج در جوانی در جاسب کار می

هاي محبوبه، منیژه و نورالدین به آنها عطا نمود. آقاي نورالدین خیلی کوچک والد دسته گل به نامنمود که خداوند سه ا

 یقا فضل هللا نصراللھ
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دار شد. او در هواپیمائی بود که تقدیر الهی و سرنوشت این مرد نازنین را بی همسر نمود و سه طفل بدون مادر را عهده

داد و اي انجام میساکن و خدمات شایان و ارزنده شاغل بود و با این همسر مهربان در منطقه طرشت نقطه مهاجرتی

ریا و با گذشت بود و سعی کرد اوالدهایی با تربیت و امري و درستکار تحویل اجتماع بدهد. اما مردم به الگوي زمان بود. بی

همکاري فامیل با او فشار آوردند که خداوند همسرت را گرفته است و تو نمیتوانی بدون مادر آنها را بزرگ نمایی و او با 

پري خانم نراقی ازدواج نمود. در مورد پري خانم فرزند مرصّع بعداً خواهم نوشت اما اوالدهاي آقا فضل اهللا پس از مرگ 

 مادر هر سه درس خواندند و مثل مادر مؤمن و مخلص و جوانانی برومند در جامعه معروف و مشهور شدند.

هاي احسان و هدیه مدانی ازدواج نمود و ثمره ازدواج آنها دو اوالد به ناممحبوبه خانم در کرج با آقاي حسن وفائی ه

باشد که این زوج خوشبخت از زندگی سرشار با شادمانی برخوردارند و بسیار موفق چه در خدمات امري و چه زندگی می

 بودند.

نظیر بود که ان الهی و مادري بیدومین دختر منیژه کوه استقامت و بردباري و طالي خالص و لؤلؤ مرجان، ستاره درخش

شاید یک مثنوي در حق این دختر باید نوشت. او با آقاي سعید فزوي ازدواج نموده است و ثمر ازدواج آنها دو اوالد به 

باشد. منیژه خانم با سواد و باکالس و مهربان به خاطر ایمان خالص و خدمتگزاري به احباي هاي شهاب و سپهر مینام

سال دور از همسر و دو بچه خود در سجن بسر برد و فقط با خداوند راز و نیاز کرد که به او  5/7ر حدود الهی بود. د

استقامت و صبوري عنایت کرد. گفتن و نوشتن خیلی راحت است ولی دوري از اوالد و همسر و فامیل در تنهائی در 

پروردگار سخت نیست. خداوند چنان آرامشی  اي خیلی سخت است ولی براي آدمی عاشق مثل او و راضی به رضايگوشه

دهد که خداوند یاور او بود و تحمل بالیا و شدائد را به جان و دل در راه حق پذیرفت. همسرش مردي فداکار به انسان می

ه ها موالي مهربانی داشتند. خالاي از کسی کمک نخواست البته این بچهها را بزرگ کرد و لحظهو صبور با اشک چشم بچه

هاي مهربانی داشتند و همیشه افتخار خواهند کرد که چنین مادري طاهره وار همه چیز را به جان و دل به و دائی و فامیل

خاطر عشق موالیش خرید و گناهش خداپرستی و ایمان داشتن به موالیش بود. این هم موهبتی بود که نصیب این دختر 

هاي آقا فضل اهللا حالل که چنین دختري پرورش دادند که مانند آهن در مهمهرپرور گردید. شیر بهیّه خانم پاك بود و لق

کوره گداخته شد و صیقلی بیرون آید و شکایتی نکند. کجاي دنیا شیرزنانی دارد. در ایران همه شهرها و روستاها چنین 

 عزیزانی بسیار به خود دیده است ولی جاسب به نام این عزیزان مفتخر است.

تواند از اند. هرکسی نمیجاریست. قلم میگوید به تو مربوط نیست که این حرفها را بنویسی و آنها برگزیدهاشک از چشمانم 
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 کربال تراب با کوفه خاك دارد فرق                        سازد طال استقامت در بال از خاك میامتحان الهی بیرون آید.

مانند فصل جوانی که روز و شب خود را هم ندانی. آتش وصل بر پروردگار دا به دنیا مانند منیژه زندگی داده است. به 

بود. به عهد خود هرگز قرار است. بال را سهل و آسان تحمل کرد و با موال عهد و پیمان بسته است. از عشق حق همیشه بی

 لم و ظلمت ناپدید است.قصوري نکرد و تحمّل پیشه کرد و او صبوري نمود. حاال او پیش حق چه روسفید است و چراغ ظ

 را اشهمره و پناه و پشت همان                   خداوندا بده اجر همسرش را 

 گنج او بهر از بود یافته همسر که            همان کوهی که ثابت ماند با رنج 

 بود باصفا کوهی و شوق با سعید           همان مردي که یک عمر باوفا بود 

 نتیجه بهرش شد حاصل حاال           کرد بی منیژه چه شبها را به صبح

 است بزیر سر هم و ساکت عمر یک که            بهشت هم جاي مردان دلیر است

 رویاست یک ثروت منیژه براي               ها عشقشان مال دنیاستبعضی

 اساسی و خوب نمود زراندوزي          ثروت را او شناخت در حق شناسی

 تمیزه و خوب و مخلص آنقدر که                  حال و احوال منیژهخوشا بر 

 مریضه شفابخش او دعاي                پیش خلق جهان چقدر عزیزه 

خدایا ما را از امتحانات خود روسفید گردان. امّا سومین اوالد آقاي فضل اهللا و بهیّه خانم، پسري که مادر را هم به یاد 

آورد، آقاي نورالدین نصراللهی است که با سیمین خانم یزدانی دختر حبیب اهللا یزدانی و آفاق خانم معتمدي ازدواج نمی

نورالدین در خردسالی مادر مهرپرور و باشد. آقاي هاي سارا و سامان میخه گل به نامنموده است و ثمره ازدواج آنها دو شا

نماید تا اینکه آقاي نصراللهی با هاي عزیزش رشد و نموّ میمحبوب خود را از دست میدهد و با همت پدر و دائی و خاله

دهد. پري ا به آنها به عنوان هدیه الهی میهاي نوربخش و پیمان خدخانم پري نراقی ازدواج می نماید و دو پسر به نام

ها احساس ها با مهربانی رفتار نمود و بچهخانم مثل مادر قد بلند و باهوش شروع به درس و مطالعه نمود و با این بچه

ن هایش نگهداري نمود. منیژه دو مرتبه به سجکردند. زمانیکه منیژه خانم در سجن بود، پري خانم از بچهمادري نمیبی

رفت. اول براي مدت چهار سال و دومین بار در حدود سه سال و نیم در زندان بود. پري خانم و دو اوالدش به خارج رفتند 

و او زنی باشخصیت و مؤمن بود و از همسر و مادر چیزهاي زیادي آموخته بود و مادر خوبی براي اوالد بهیّه خانم بود. اول 
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کار و آواره شدند ولی ید غیبی به همه کمک نمود و هرکس به کاري مشغول شد. انقالب که پدر پاکسازي شد و همه بی

آقا فضل اهللا و نورالدین پسرش که جوانی بودند در چراغ برق در سرما و گرما بهر زحمت بود لوازم ماشین خرید و فروش 

یاد گرفتند و زندگانی با  ها کلّا همه باهوش هستند کاسبی را خوبکردند و بدون مغازه بودند ولی چون جاسبیمی

شادمانی مسیر خود را طی نمود تا اینکه آقاي نصراللهی هم عمر کوتاهی داشت و به ملکوت اعلی صعود نمود. او همیشه 

اي گرم از ناظم جلسات و معلّم درس اخالق در منطقه نظام آباد و سبالن بود. زندگی بسیار ساده ولی دلنشین و خانه

شت. دریائی از گذشت و مردانگی و خادم احبّاي الهی بود. حق فرموده است خادم احباب سرور محبّت و نور الهی دا

 اصحاب است.

بردند. همسري دارد شهره آفاق چون نام آقاي نورالدین کم کم تاجري معروف شد که شاید چندین کارگر نزد او فیض می

نمود. سیمین ی و دوستان جاسبی و در مراسم شرکت میهاي فامیلمادرش هم آفاق بود. این زوج با محبّت در تمام جمع

مادري را احساس نکرد چون من طال گفت. خداوند اگر مادر را در کودکی از نورالدین گرفت ولی هرگز بی 30را باید 

چنین خواهرانی و پري خانم مثل مادر و چنین همسري الیق و با تدبیر خداوند به او داد. هرچه نعمت است خدا بر 

ین قدر همسر را بدانند چون همسرها کفه ترازوي سیمین تمام کرده است. امیدوارم تمام مردان دنیا به خصوص نورالد

ها بال دیگر مردند که اگر این بال ناقص باشد پروازي در کار نیست. هرگز موفقیت در هیچ موردي نخواهد مردند. خانم

اند که پس از عقد و ازدواج و فرمایشات گهربار حضرت هاي مؤمنه موقنه امر جمال مبارك چنین تربیت شدهبود. خانم

کنند. همسران صادق با عبدالبهاء راجع به همسران که چگونه نسبت به هم رفتار نمایند. دستورات حق را خوب اجرا می

شان به روي همه کنند و در خانهفامیل روراست هستند و همسرانی مهربان هستند. هر مشکلی را بین خودشان حلّ می

کنند. همه کنند و به همنوع خدمت میشود. اصراف نمیتالوت میباز است. دعا و مناجات در صبح و شام با لحنی خوش 

اي هستند. خدا همه را حفظ هاي نمونههاي ذکر شده همه خانمدهند. تمامی این خانمکارها را با شور و مشورت انجام می

 کند و برکت و استقامت و ایمان را خداوند از هیچکدام نگیرد.

ن به نام حشمت داشت که دختر میرافضلی کاشانی بود و در کاشان و جاسب پشت خانه اما آقا فتح اهللا همسري اهل کاشا

کردند و زهره و رزیتا و مرضیّه اوالدهاي او هستند. آقا یداهللا هم جوانی خوش تیپ و سرحال سید آقا عمویش زندگی می

ها ارباب بوده است. در قدیم ازدواجکند که سیّده خانم دختر سیّد عباس فخر را بگیرد چون بوده است. پدرش خواهش می

اکثراً اجباري بوده است و داراي فرزندان زیادي شدند فقط یک پسر از آنها به نام شمس ماند که جوانی برومند و برازند و 
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ها در بچگی در سینه قبرستان جاسب مأواي گزیدند. آقا شمس خیلی باتربیت بود و خط مؤمن و مخلص بود و بقیّه بچه

اي گشت چون خیلی امین بود. آقاي داشت. در نوجوانی به طهران آمد و در ابتداء کوچه ناظم الطباء شاگرد مغازهقشنگی 

روحانی صاحب مغازه که اهل وادقان کاشان بود، به او اطمینان داشت و حقوق خوبی به او میداد. آقا شمس با بهجت 

کرد. آقاي شمس نصراللهی بعد از خانم در طهران قالی بافی میناصري فرزند فتح اهللا و نقلی خانم ازدواج نمود. بهجت 

شماري کسب نمود تا اینکه اي در خانی آباد خرید. خالصه موفقیت بیاي خرید و بعد خانهمدّتی پول جمع کرد و مغازه

اي قورباغه هوس کردند زن و شوهر ماشینی بخرند. آقاي شمس نصراللهی تازه رانندگی یاد گرفته بود و فولکس واگنی

خرید که همسر را شاد کند. در همان موقع عید رضوان فرا رسید و او به عنوان نهمین نفر عضو محفل انتخاب شد. ایشان 

اي به صالح آباد آمد و خوشحال بود که ماشین خریده است و در جمع شرکت نمود و مصادف با جلسه قبل هم در جلسه

رفتیم. در ها را به دیدن پدر و مادرها میها و مرخصیها تعطیالت یا جشنسبیاز صعود حضرت بهاءاهللا بود که همه جا

ها و پیرمردها مورد ها صاف بود. محبّت نسبت به یکدیگر بسیار بود و پیرزنجاسب محبّت خالصانه بسیار بود و آئینه قلب

رود که ، برادر خانمش به قاسم آباد میاحترام بودند. آقا شمس چون خادمی برازنده و مهربان بود به اتفاق کاظم ناصري

آیند تا هم به دیدن پدر و ها به جاسب میآقاي ذبیح اهللا ناصري عموي همسرش را به خانی آباد بیاورد و با همسر و بچه

مادر و هم آقاي ناصري را ببیند و مادرش جوجون قمی را که مریض بود و در منزل عباسعلی یزدانی در محلّه باال بود، 

ها باریک و خراب بود. در جاده ساوه نرسیده به قاسم آباد، کامیونی فولکس واگن را زیر قات کنند. آن وقت ها جادهمال

کند و فقط از ماشین زاپاس آن مانده بود. چندین نفر در جاسب در باال خانه و پشت بام گیرد و این دو جوان را له میمی

ظهر آنروز به جاسب آمده بودند ولی خبري از آقا شمس نبود. غالمحسین عمو عبدالحسین در جلسه حاضر بودیم و تا 

نوروزي گفت اشتباه نکنم یا اتفاقی براي آنها افتاده است یا ماشین در جاده خراب شده است. همه نگران بودیم که 

دانید چه نمی متأسفانه خبر آمد آقا شمس و کاظم ناصري دو جوان مظلوم و با ایمان و پاك فامیل از دست رفتند.

محشري برپا شد و همه به طهران آمدیم و آنها را در گلستان جاوید قدیم یا فرهنگسراي فعلی به خاك سپردیم. دل همه 

کباب شد براي آقا یداهللا و زنش که بعد از چند اوالد همین یک اوالد مانده بود و براي ناصري و نقلی خانم که این پسر و 

ودند. جلسات مفصّلی براي آنها گرفته شد ولی حیف از آن جوانان با تربیت و مظلوم که پرپر شدند داماد چه درّ گرانبهائی ب

 توان کاري کرد.و براي والدین جز حرمان و سوختن و ساختن نمی

گفت اي بابا سوختم ولی خوب ناگفته نماند داغ سخت است ولی والدین راضی به آقاي ناصري خدابیامرز تا آخر عمر می
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الهی باشند. درست است که بال و حوادث در راه است ولی باید همیشه در کارها عجله نکرد. حق فرموده است  رضاي

بسیاري از آرزوها عدوّ جان است. آرزوي ماشین، خانمان خراب کردن چند خانواده شد. همسر بیچاره بچه ساله ایرج را 

اند و مند و مؤمن و مظلوم موفق هستند و هر دو ازدواج نمودهروزه آرش را ولی این دو جوان مثل پدر برو 40داشت و بچه 

هاي هاي خوبی براي آقا شمس هستند. همسرش مصیبتدار نشده است و یادگاريایرج دو پسر دارد و آرش هنوز بچه

ارث او بودند ولی ها حفظ نماید چون مادر و پدر هم وفراوانی کشید تا بتواند انحصار وراثت کند و مغازه و خانه را براي بچه

ها داد. آقا یداهللا خدابیامرز و خانمش رضایت دادند هرچه هست مال اوالدها باشد و هرچه که خود او داشت را هم به نوه

ها را بدون پول براي همه نمود، االغاي بود. تمام بیل و کلنگ مردم را دسته و آماده میآقا یداهللا در جاسب مرد بخشنده

کرد و فرقی برایش نداشت که چه کسی است. در بنائی و نجاري و سلمانی و خشت مالی مهارت یخلق کروگان نعل م

 خاصی داشت.

ها در محلّه پائین زندگی اش را در جاسب به آقا محمد عظیمی حمامی جاسب فروخته بود و در مدرسه بهائیخانه

اي در خیابان طوس خریده بود و آن را ازهایش خانهاندنمود. البته او هرچه داشت سرمایه به پسرش داد و حتی از پسمی

هایش ایرج و آرش باشد که بعد از فوت او خانه فروختند و به طور مساوي تقسیم نمودند. آقا هم وصیت نمود که براي نوه

تاب یداهللا نصراللهی تا آخرین روزها عضو محفل روحانی جاسب بود و همیشه چند مناجات را که حفظ بود یا از روي ک

جانها از تو و اقتدارها در قبضه "خواند. ما از بچگی شنیده بودیم معروف شده به مناجات آقا یداهللا که این مناجاتها می

و  "به لسان جان محبوب امکان را ندا کن و بگو "، "هوالمشفق الکریم الهی الهی "، "الها معبودا ملکا مقصودا"، "قدرت تو

بودند. خالصه همیشه خواننده یکی از این  "رب توانا تو شاهدي که در این لیله لیال ... اي "مناجات حضرت ولی امراهللا 

 ها بود که ما هم از حفظ شدیم. روحش شاد.مناجاتها در جمع

تومان فروخته بود و پولش آورد و داد و گفت این براي امر است.  500اي از اطاقهاي مدرسه جاسب را اول انقالب پنجره

ها را بگوئید. این مرد نازنین در خاتون آباد در جمع دیگر ولی امرهللا میفرمایند مدایح نفوس کنید، خوبیحضرت محبوب 

هاي میرزا احمد شوهر لطیفه ناشري، سید ها آرام خفته است. مادر ایشان سید نساء اوالدهاي دیگر داشت به نامجاسبی

المرضا و خانم آغا دیگر دخترش همسر هدایت اهللا ناصري که میرزا محمود و جواهر سلطان زن استاد عباس حدادي پدر غ

اي دارند. به یاد دارم زمانی که مرحوم پدرم صعود نموده بود سه روز به کمک من آمد و خشت هر کدام داستان جداگانه

گفت پدرت  ها را درست نمود و در بنائی خانه ما کمک کرد و دیناري پول از من قبول نکرد.مالی نمود و در و پنجره
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برد ها و پیرمردها هیزم و چوب میایم. خیلی محبّت خالصانه نمود و براي پیرزندوست ما بود و حاال که نیست ما نمرده

که زمستان سرما نخورند. حساب و کتابش درست بود و مورد اعتماد همه در ده بود. خدا همگی را رحمت نماید و توفیقی 

  ان شویم.بدهد که یادآور خاطرات این عزیز

 شرح حال حسین قربانی از طایفه شیخ ابراهیمی ها

  

آمدند، در زمستان چه بهائی چه مسلمان، خیلی ها براي کار به طهران میزمانیکه جاسبی

هاي تراکتور و وسیلهشدند. در آن زمان ها در خانی آباد به کار کشاورزي مشغول می

امروزي نبود. همه چیز با بیل بود، وسیله حمل و نقل هم گاري و اسب و قاطر بوده است. 

مانند و دیگر به آقاي حسین قربانی و خواهر خیلی کوچکترش مرضیه در خانی آباد می

باس دارائی و دکتر ورقا بعد از روند. حسین قربانی در اثر معاشرت با آقاي امینی سرپرست خانی آباد و آقاي عجاسب نمی

کنند و خواهر خود مرضیه را به آقاي آورند و با یک خانم یزدي ازدواج میمدّتی عاشقانه به امر جمال مبارك ایمان می

  دهند.رحمت اهللا مرغچی در قلعه مرغی طهران شوهر می

قانع و شاکر بود و چقدر اهالی خانی آباد از  آقاي حسین قربانی تا آخر عمر در ظلّ امر و بسیار مردي ساده و مهربان و

 16دست او و زبانش راضی بودند. خانم او مسلمان بوده است و خداوند یک دختر به او داده بود به نام ملیحه که در سن 

در کنند و تا زمانیکه سالگی با جوانی که او هم خودش ایمان آورده بود به نام غالمحسین کارگریان مروستی ازدواج می

کرد. بعد از انقالب وقتی القدس طهران باغبانی میکردند و بعد چند سال در حظیرةخانی آباد کشاورزي بود، کشاورزي می

آنجا مصادره شد او را اخراج کردند و مدّتی بعد نیز بر اثر بیماري صعود نمود. آقاي حسین قربانی ملقب به حسین کوچک 

اند. به خاطر این که اشتباه نشود به یکی حسین بزرگ و به دیگر تا حسین بوده 2است، لقبی که دکتر ورقا به او داده بوده 

اند. حسین قربانی در اوایل انقالب صعود نمود و در گلستان قدیم به خاك سپرده شد امّا دختر او گفتهحسین کوچک می

اهللا و فضل اهللا که در استرالیا ساکن و روح  -ملیحه خانم و همسرش داراي اوالدهاي زیادي بودند. پسران او امراهللا 

 ظل در همه ایران در بقیه استرالیا، در هم ایشان که خانم رضوان و – پري – المع – ثریا –اند. دختران او وجیهه موفق

دوي بزرگی و منزل قدیمی در جاسب در محله پائین روبروي خانه گر درخت قربانی حسین آقاي. هستند موفق و امر
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 باشد.داشت که احمد قربانی و مصطفی قربانی در آن ساکن بودند و در نزد آنها میرضوانی 

ها عوض زحمت آنها داده اي در خانی آباد به همه رعیّتهرگز به آنها مطالبه نکرد که بنده چیزي دارم. آقاي امینی خانه

و مصادره کردند و فروختند. مرضیه خواهرش  بودند چه مسلمان و چه بهائی که آن را هم بعد از فوت او به وراث او ندادند

تا آخر الحیات مسلمان بود ولی خانمی آراسته و نجیب و ساکت و مهربان بود. همسرش آقاي رحمت اهللا بهائی بود. دو 

دختر او به نام ملوك مرغچی همسر آقاي عبداهللا فروغی جاسبی بود که زنی بسیار الیق و باشخصیت و مؤمن و مهمان 

اکالس هست و چند اوالد بسیار فعال و مؤمن دارد. دختر دیگرش همسر روح اهللا رجب به نام طاهر مرغچی بود که نواز و ب

مهرپرور خوب تربیت  مادر آغوش در همه که نادره و نیّره و فرزاد –او هم چهار اوالد بسیار خوب دارد به نام فضل اهللا 

اند و بسیار انم به نام راضیه خانم و زهرا خانم با مسلمان ازدواج کردهباشند و دو دختر مرضیه خاند، در ظلّ امر میشده

 باشند.نازنین و باوقار می

گفت. ها را میگفت من چهار تا گل دارم و ده ها غنچه نوهخدا رحمت کند مادر این دخترها مرضیه خانم را، همیشه می

هایم همه برایم درست و امین و پاکدامن باشد. من بچه همه براي من عزیزند، بهائی و مسلمان باید با تربیت سالم و

اند ها رفت و آمد سالم داشتهکنم همه باهم مهربان باشند. این چهار خواهر همیشه با همسران و بچهمساویند و وصیت می

اند. حسین قربانی اند چون همه راه انسانیّت را آموختهاند و به عقیده یکدیگر احترام گذاشتهو هرگز از هم مکدّر نشده

گفت از طایفه شیخ ابراهیمی ها اگر خدا قبول کند بنده بیسواد خودم خواستم و در قلبم چراغ ایمان روشن همیشه می

شد که تا آخر عمر خاموش نخواهد شد. تمام اولیاء و انبیاء را دوست دارم. براي حضرت علی و امام حسین به خاطر 

کنم. من این را ر شهادت حضرت اعلی و سجن حضرت بهاءاهللا گریه و زاري میکنم و به خاطمظلومیتشان گریه می

  فهمیدم که باید خدا و همه را دوست داشت.
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 آقاي عباس اردانی معروف به آقاي دارایی

  

حال عزیزي است که قلم قاصر است که در وصف او چیزي بنویسد ولی چه کنم شرح 

هاي آینده بدانند که چه انسانهاي بزرگی که باید یادي از این افراد نمود که تا ابد نسل

هاي حکومت رضا شاه و محمد رضا شاه که طهران خیلی اند. در سالوجود داشته

تا متعلق به آقاي باقر اُف بوده است مثل کوچک بود. در جنوب شهر طهران چندین روس

حسن آباد قلعه نو رشید آباد، کویر آباد، باقر آباد ... که آقاي باقر اف صاحب آنها بوده و 

تمام کشاورزان کاشان و اطراف کاشان مثل جوشقان و اردستان و هر کجا که بیکار 

  ري بوده است.اند و مشغول کار بودند. شغل آنها کشاورزي و دامداداشته آمده

آورند ها در اثر معاشرت و همکاري و اعمال خوب آنها به امر مبارك ایمان میخیلی از این کشاورزان از احباء بودند و خیلی

اند هم جوار این هاشان در سطح عالی تحصیل کرده و در دنیاي به این بزرگی قائم به خدمتکه خیلی از آنها خانواده

ندیاري، عبداهللا آباد، یاخجی آباد، نازي آباد و قلعه مرغی بودند و به طهران بسیار نزدیک، عبداهللا روستاها خانی آباد، اسف

هاي معروف و مؤمن مخلص بهائی و خانی آبا آباد متعلق به آقاي عبداهللا شفق بود که حکیمی بود و همسرش از ربانی

برومندي مثل ایادي عزیز امراهللا میرزا علی محمدخان ورقا و متعلق به خانواده محترم میرزا عزیزاهللا خان ورقا که فرزندان 

 مهدي خان ورقا و خواهران بود که داستان خانی آباد و خدمات آن یک مثنوي بسیار بزرگی است.

م سبزیجات و رق همه از وسیع منطقه یک و بودند زرتشتی که بود گشتاسب ارباب آقایان به متعلق اسفندیاري منطقه

هم که شهر اند و االن داشت. کشاورزان اسفندیاري بیشتر از اهل تفت یزد و اطراف آن بوده زیر کشت جاتگندم و سیفی 

ي زیادي هستند. هدف بنده آقاي عباس اردانی یزدي است که خیلی مسلمان مؤمن و مخلص سربراهی بوده شده، عدّه

د بین کشاورزان فراوان بوده است. جناب نصراهللا است چون خانی آباد و اسفندیاري همجوار و همسایه بودند، رفت و آم

امینی مباشر و اختیار تام از جناب ورقا داشتند و چون خیلی مؤمن و موقن و آگاه به مسائل دینی و امري بودند و لحن 

شوند که او بهائی است. کارگران در زمانیکه کار بسیار ملیحی و خلق و خوي عالی داشتند آقاي دارائی متوجّه می

کردند ولی جناب عباس دارائی همین لحظه را به کردند وسط روز به خوردن چائی با لقمه نانی استراحت کوتاهی میمی

 ییدارا یمعروف بھ آقا یعباس اردان

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/mrdarari
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کردند. روزي در لحظه استراحت که آقاي امینی و ارباب گشتاسب و کارگران در خواندن قرآن و دعا و کتاب سپري می

کنند که جناب امینی شما که اینقدر مرد خوبی امینی سئوال میسرزمین به صحبت مشغول بودند، جناب دارائی از آقاي 

دهند. خواهش شود چند سئوال راجع به عقیده شما بکنم. ایشان با کمال میل جواب میو صاف و صادقی هستید، می

قلب،  کشد. چراغی در دل وکند. مدّتی سئوال و بحث طول میکنند وقت بیشتري در اختیار او بگذارد، او قبول میمی

گیرد و خوشحال و سرحال هاي خود را جواب میشود چون خیلی باهوش و با استعداد بود تمام سئوالدارائی روشن می

کند و آن عزیز را بغل کرده و به آید. او سالم میبیند که بزرگی با محاسن زیبا و نورانی از درب مییک شب خواب می

فرماید تو به طرف ما گوید. موالیش مییشان در خواب شرح حال را میپشت او میزند، خسته نباشید در چه حالی. ا

شود گریه و زاري و عاشقانه و با قلب پاك آمدي ما با پاي خود نزد تو عزیز آمدیم. راه درستی را انتخاب کردي. بیدار می

کند. شمایل حضرت ف میرود خوابش را تعریخواند. فردا خدمت آقاي امینی و یکی دو نفر دیگر مینماز صبح را می

آورد و به همه زند و گریه که موالي من و آقاي من و از همان موقع با قلبی پاك ایمان میبیند زانو میعبدالبهاء را که می

گوید من سعی کردم همیشه مسلمانی پاك و صادق باشم جز نماز و عبادت و محبت کردن هدفی نداشتم. حاال می

ت. باید اهل عالم را دوست داشته باشم. یک عمر مطالعه کرد و مرتب آثار و الواح خواند و تر شده اسام سنگینوظیفه

کرد. هاي بسیار عالی قرآن را حفظ بود. همیشه مردم را به انسانیت و درستکاري و وفاداري و خداپرستی تشویق میمطالب

مستمند کمک کنم و از جمال مبارك یاد گفت از حضرت علی آموختم که به کرد. میهرچه داشت با مردم تقسیم می

اش بود تر شده است. ایشان چنان برکتی در زندگیام سنگینگرفتم که فقرا امانت پروردگارند. در نزد بندگان مؤمن وظیفه

جو هستند همیشه پس ها از نظر زندگی خیلی عاقل و صرفهاوالد پسر و دختر داشت و چون یزدي 10از هر جهت. اولّاً 

و اندوخته داشت. چند خانه و زمین در نازي آباد و خانی آباد و اسفندیاري خریده بود که هر کس خانه نداشت منزل  انداز

گفت هرچقدر هزار تومان آنروز کرایه بود او می 20نشست و کرایه خانه براي او اصالً مهم نبود. مثالً اگر خانه او می

گرفت. مستأجران همه عاشق اخالق و کرد. خیلی ناچیز کرایه میشکایت نمی داد اوتوانید بدهید. اگر کسی کرایه نمیمی

اي ساده داشت که روي زین آن خرجین بزرگی بود. غروب خرجین را از رفتار او بودند. چیزي که جالب بود دوچرخه

کردند. به همه تشکر میبرد و کرد و به خانه مستأجران کم بضاعت خود میاسفناج، سبزي یا گوجه، بادمجان و کدو پر می

کرد و بر میگشت. گفت دخترکُم یا پسرکُم به لهجه یزدي بیایید حاال یک مناجات برایتان بخوانم. همه را شاد میهمه می

براي مستأجران همسایگان و بهائیان خانی آباد همه از فضل و بخشش این مرد بی بهره نبودند. چند گاو داشت که همه 
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ها شیر او وقف احباء و فروخت و جمعههاي ماست بندي میدوشید و شیرش را به مغازهرا میدادند. آنها شیر می

 او مناجات یک خواندن به باید حتماً و دادمی همه به شیر کیلوئی 4 – 5آمد و یک سطل ها میمستأجرانش بود. در خانه

اش بشّاش و نورانی بود. داشت که تا لحظه فوت چهرهمالً تابناك و نورانی کا چهره پاك، و صادق عاشق این. داديم گوش

کرد ولی خانمش خانم بسیار خوبی بود ولی سختگیر. گفته بود خواهش آمد و شرکت میاو در تمام جلسات به تنهائی می

نماز و  هاکنم. ولی او حرف خانمش را گوش کرد ولی در جلو بچهها کاري نداشته باش وگرنه غوغا به پا میکنم به بچهمی

خواند. همه زنهاي محل به خانم کرد. خانمش نماز مسلمانی و او نماز بهائی میروزه و خدمت کردن را هرگز فراموش نمی

کردند که چقدر شوهر تو خوب است. اینهمه برایت وسیله منزل خریده، این همه طال خریده، اصالً اذیتت او حسودي می

وار اگر خبر داشت هر کجاي طهران آقاي فروتن یا رائی آنقدر عاشق بود که دیوانهکند و آنقدر مهربان است. آقاي دانمی

کند با همان دوچرخه میرفته و تمام مطالب که آموخته بود را یادداشت میکرد و به جناب فیضی یا هرکسی نطق می

خواند داخل آن نوشته بود را میدیگران میگفت. یک دفترچه داشت که از قرآن گرفته یا دعا و مناجات ها و اندرزها داخل 

گفت یا دعا به سوي پروردگار بود یا صحبت کردند چون هرچه میها. همه مردم عشق میاتوبوس عمومی داخل پارك

فرمود شما شد که خداوند کجا هست فوري میمحبّت و وفاداري و عهد پیمان و خداپرستی بود. وقتی از او سئوال می

ه جا هست نور خدا در قلب ما ها هست اگر کینه و حسد و بخل را دور بریزیم. خداوند ذات بگوئید کجا نیست. خدا هم

غیب منیع الیدرك است. این خداوند است که بر همه کارهاي خوب و بد ما واقف است پس بهتر نیست به خاطر خدا 

گفتند جیبش همیشه ه میهمیشه خوب باشیم. همیشه بخشنده و مهربان و رئوف و صادق و سالم و صالح باشیم. هم

خرید به کرد و لباس بچه گانه و کفش میهاي لباس شرکت میمملو از شکالت و نبات بود که به همه میداد. در حراجی

گفت تو هم مثل نوه من هستی. یک روز خانمی که ایشان به او شیر داده بود داد و میهائی که نداشتند محترمانه میبچه

توانی ما را از راه بدر گوید پیرمرد اگر فکر کردي با کمک هایت به ما میگرفت، به او میمی از او میو میوه جات و کرایه ک

گوید دخترکُم کی من؟ اصالً چند سال است کنی و مثل خودت بهائی کنی، کورخواندي. آقاي دارائی با لحنی پدرانه می

جات خواندم و طلب تأیید براي شما کردم و براي همه صحبت دین به شما کردم. کی حرف زدم، فقط گاهی براي شما منا

 خلق عالم. اشکالی در این کار است؟

گوید عوض محبت روح آن خانم محترم شهیر چند سال است فوت شده، خانمی بود به نام خانم متّقی به شوهرش می

ید دخترکُم ناراحت نباش، تو حق گوآید عذرخواهی. آقاي عباس دارائی میهاي این پیرمرد را اینطوري گفتم، شوهرش می
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اند گول اینها را نخورید. اینها با کمک کردن و محبّت کردن مردم را تبلیغ کند که به ما گفتهداري. آن خانم گریه می

گوید این بیچاره محبّت به همه دارد تا دنیا دنیاست مدیون او هستیم. آن خانواده دختري داشتند کنند. شوهرش میمی

اي بخرد. قبل از انقالب ري خانم ریزه نقش و باهوش میخواست با پول کمی که داشت به پدر کمک کند و خانهبه نام مه

توانستی بخري. مهري خانم که تومان اگر داشتی با وام بانک می 10هزار تومان را  30خانه خیلی ارزان بود. مثالً خانه 

محبّت داري میشود مقداري پول بدون بهره یا قرض الحسنه به ما بنده خیلی زیاد او را دیدم گفت آقاي دارائی شما که 

اي بخریم و از اینجا که جایمان کوچک است برویم. گفت به چشم بنده میدهم مبلغی به شما ولی بدهی تا بلکه خانه

چون خود  خواهشاً هرگز به کسی نگوئید شما عین اوالد ما هستید و همین کار را کرد. فقط بنده شاهد این کار بودم

اند. به همه مسأجرانش کمک کرد مهري خانم به بنده گفت و پول را بال عوض داد و خوشحال بود که خانه دار شده

گیرد به شرط اینکه دهد. دست هرکس را بگیري خدا دستت را میگفت حق برکتش میدار شدند. همیشه میخانه

د خداوند فرموده فقرا امانت من اند در میان شما، پس امانت مرا خالصانه در راه خدا به کسی که ندارد کمک کنی. میفرمو

درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. آقاي عباس دارائی هر حرفی که میزد کالم حق بود که حفظ 

کند که همه شیرش گفت خداوند گاو به من داده که مرا امتحان داد میکرده بود. مثالً شیر گاو خود را به مردم مجانی می

گویم و درآمدش را براي خودم میخواهم یا خیر. خدا از این شیر سهمی دارد. سهم خدا را به بندگانش میدهم و بعد می

گفت یاد ندارم هرگز گاوي از من مرده باشد یا مریض شود. خدایا راضی به رضاي توام. تو خیلی خوب و مهربانی. همیشه م

وضو گرفتم و بعد دعا و مناجات خواندم تا مبادا مطلب بی ربطی بنویسم. شاید خسته کننده براي نوشتن این مطالب اول 

باشد ولی حیف است ذکر خیر چنین عزیزي که به خاطر روح ملکوتی و نفس مسیحائی جناب شهید مجید نصراهللا امینی 

نهایت مهربان، نسبت به بت به همسر بیکه ایمان آورده و آنقدر خدمت به عالم انسانی و مردمان کرده ننویسم. ایشان نس

اوالدها آرام جان. نسبت به همکار و همسایه و رُفقا در نهایت صلح و صفا و گذشت. در زندگی دمی نیاسود مگر ذکر و 

شد. روح ملکوتی نشست و هیچکس از او خسته نمیفکرش خدمت به خلق و همنوع نباشد. کالمش نافذ و بر قلب ها می

 صبح بعد از دعا و مناجات اینهمه خدمت کنی. 4خواهد که از ند میداشت. همّت بل

امّا چرا عباس اردانی تبدیل شد به عباس دارائی معروف عام و خاص. ایشان زمانیکه مسلمان بوده است و جوان، به قدر 

ست آورده بود، میداده شود هر سال حقوق اهللا اموالش را که جدیداً بدتوان خمس و زکات میداده است. زمانیکه بهائی می

خواستند، او تقبّل میکرد هزینه آن را و چون خانه خودش به خاطر خانمش میسر نبود. است و در هر جلسات میزبان می
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خواند. از گذشت و مردانگی و شد و دو سه مناجات در هر جلسه میدر منزل احباء با خرج خودش میزبان جلسات می

قاي فروتن روحش شاد با خبر میشود در جمعی در حسن آباد باقراف همه احباء خودشان خرّاج بودن آقاي عباس اردانی آ

فرمایند شما عباس دارائی هستید. با شرح را معرفی می کنند. ایشان خود را عباس اردانی معرفی کند. جناب فروتن می

اند. بهتر است شما را همیشه عباس هاي شما همه شنیدهحالی که خواب شما و ایمان شما و فداکاریها و دست و دل بازي

دارائی صدا بزنند و خودتان را به این نام معرفی کنید. خدا رحمت کند، جناب علی اکبر فروتن ایادي عزیز امراهللا را و هم 

ه گویند عینی علی و به کچل زلفعلی حاال به من فقیر راگفت مردم به کور میجناب عباس دارائی را که آنقدر بامزه بود می

گویند دارائی. همه چیز مال خداست هرچه داریم امانت نزد ماست. روزي همه را باید گذاشت و رفت. چقدر این خدا می

 خندید.مرد ساده زیست، ساده لباس پوشید و ساده می

 50اینجا مطلب خیلی مهم است که کسی بعد از چهل سال که ایمان آورده است به آرزوي دیرینه خود برسد. اوایل سال 

 و مهدي آقا و ابوالفضل –بود، اسفندیاري مثل خانی آباد تازه خانه سازي شروع کرده بودند و آقایان جمالی محمدرضا 

 جوانان این با. آوردند تشریف امینی آقاي و ما منزل بودند، بانشاط و سرحال جوانان همه که خانم سعادت و اعالءالدین

کاشت و امرار کرد. او باغ بزرگی چند هکتار را میندیاري که فقط آقاي دارائی در روستا زندگی میاسف سمت به رفتیم

بهمن و پارك  22% آن باغ پارك شده به نام 80کرد. با جناب امینی رفتیم داخل باغ. آقاي دارائی که االن معاش می

ها دارائی فرمودند آقاي امینی چند شب پیش جمالیزیبائی است که تفریحگاه عموم است. احوالپرسی با ایشان و معرفی 

خواب دیدم حضرت عبدالبهاء چهار گلدان گل رُز به بنده دادند و فرمودند در باغت اینها را بکار. گفتم به چشم، تعبیر 

ت شود خواهند بیایند. اینجا مهاجرت اگر قسمچیست. آقاي امینی روح او شاد، فرمود چهار گل رُز این جوانانند که می

هاي جدید که ساخته شده بخرند و شما از تنهائی رهایی یابی و به امید خدا محفلی در این محلّ تشکیل شود. او خانه

هاي عزیز این مطالب را کامالً بیاد داشته باشند. در همان موقع احمد آقا اسفندیاري بسیار خوشحال شد. امیدوارم جمالی

هاي جدید بود، آمد و پس از احوالپرسی رفتیم دیاري و صاحب اختیار ساختمانهاي اسفنکه مباشر و همه کار ارباب

 )10ها را دیدیم و یکی از آنها خریداري نمودند و پس از مدّتی (منزل

منزل را بوسیله احمد آقا اسفندیاري تحویل گرفتند و خدا کمک کرد خانواده دیگري آقا ضیاء لطفی و خانواده دیگر منزل 

رضوان محفل جوان تشکیل شد. آقاي دارائی چقدر خوشحال، فعالیت او دو برابر شد. در ظرف یکسال یا دو خریدند. عید 

قطعه زمین که از دو کوچه راه داشت،  4خانوار آنجا ساکن شدند و آقاي دارائی همه را جمع کرد و  8الی  7سال 
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شد. هرگونه لوازم الزم را ایشان اهداء میکرد.  خریداري و با کمک همین جوانان غیور و خانی آباد حظیرةالقدس ساخته

اوّل انقالب هم که احبّا را از جاسب اخراج نمودند سه چهار خانواده به این جمعیت اضافه شد. آقاي دارائی همیشه 

 توانیدگفت به کوچکترها سالم کنید. همه چیز را زیبا ببینید. اصالً زشت وجود ندارد. آنوقت با قلب پاك خود میمی

عالمی را به صلح و صفا دور از جنگ و ضرب و شتم و فحش دعوت کنید. این همان وعده حق است که باید نسبت به 

ها همکاري الزم را کردند جمیع بشر مهربان باشیم و جمیع حلق را دوست بداریم. جوانان با ذوق به خصوص جمالی

کیسه سیمان  60آورد. آقاي امراهللا خان مهاجر فرمود در میعاشقانه. آقاي عالء الدین جوانکی بود که تازه ریش و سبیل 

توانید ببرید. آقاي عالء الدین با همان ماشین خود چند بار آورد و آقاي در زیرزمین ما هست امیرآباد. اگر کسی هست می

بود. االن روح مهاجر خوشحال شد. گفت او کیست گفتم پسر آقاي سید رضاي جمالی فرمود دالرام مادر او هم شیر زنی 

 او هم شاد است.

% هزینه ساختمان را احباي جاسبی مقیم تهران دادند. به 90حمل بر خودستائی نیست، آقاي دارائی زمینی را خرید ولی 

یاد دارم آقا شمس عظیمی چک سفیدي به بنده و آقاي امینی داد گفت هرچقدر کسر بود برداشت کنید. خوشابحال آقاي 

قان دیگري دور او جمع شدند. او چراغ پر فروز بود که تا ابد اآلباد نام او خواهد ماند. کارهاي خیر و دارائی عاشق چه عاش

ها را مصادره ها را و خانهنیکی او مانند بذري است که شاید سالهاي بعد بارور گردد. در اوایل انقالب که اکثر زمین

امناء کرده بود آن را مصادره و فروختند. آقاي دارائی خیلی کردند چون آقاي دارائی حظیرةالقدس را به نام شرکت می

ناراحت و گریه کردند که این ساختمان، ساختمان محبت بود. جاي دعا و مناجات بود. پناه یتیمان بود. بعد خود او 

آقاي  ها حظیرةالقدس است. فشارهاي شدیدي بهدهند این که چیزي نیست، همه خانهگفت در راه حق مردم جان میمی

دارائی آوردند که باید از دین برگردي تو را خواهیم کشت. تو نجسی پیش ما، حیف نیست تو به این خوبی بهائی باشی. 

گفت ما همه بنده یک خدائیم شما راه خودتان را بروید و بنده راه خودم را هر وقت هم خواستید بنده را بکشید می

ه دینم شده ام ولی من چنین لیاقتی ندارم. بعد از او گفته بودند شوخی حاضرم. ولی بدانید آن موقع است که شهید را

 کردیم خوشا بحالت که آنقدر خوبی.

به همسر او گفتند اطاق خود را از او جدا کن و در رختخواب او نرو. بداخالقی کن و فشار بیاور شاید برگردد. او قبول نکرد 

وس ها و دامادها و نوه هایش او را دوست داشتند چون بخشنده و هایش، عرچون از همسر خود محبّت دیده بود، بچه

اي که گویند کتابچهخواست یا براي خانواده یا در راه حق. روزي به همسر او میمهربان بود. هیچ چیز را براي خودش نمی
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قود کن، شاید تصمیم گذارد و در خیابان و بیابان همراه اوست مفدعا و مناجات در او نوشته و همیشه روي قلب اش می

دارد جدیدي بگیرد. اي خدا تو شاهد و آگاهی کالمی غلوّیا دروغ نیست. خانمش شب که دارائی خواب است دفتر را بر می

بیند دفترش نیست. تمام کند. صبح آقاي دارائی میبرد وسط انبار کاه او را زیر کاه پنهان میگذارد و میو داخل پلوپز می

گوید اگر دفترم را پیدا کردي کند که او را ندیده است. به خانمش میگردد و خانمش هم حاشا میمی خانه و همه جا را

خواند ولی از دفتر خبري نیست. شب پنجم که بسیار دعا خوانده جایزه داري. چهار شبانه روز از ناراحتی دعا و مناجات می

بیند خوش آمد کند. حضرت عبدالبهاء را روبروي خود میباز می زنند او درب رابیند درب منزل یا اطاق را میدر خواب می

کند. حضرت عبدالبهاء میفرمایند آقاي عباس دارائی عزیز من ناراحت نباش کتابچه تو در داخل پلوپز و تضرّع و زاري می

 حضرت از و وسط انبار کاه است (این مطالب را خانمش برایم تعریف کرد) در خواب صداي خانمش میزند که بیاید 

 عرق در غرق او بیندمی آیدمی بغل اطاق از شودمی بیدار خانمش خواب در دارائی آقاي صداي از. کند پذیرائی عبدالبهاء

. کاه انبار سراغ رودمی مستقیم و آوردمی خانمش. بیاور را فانوس چراغ گویدمی مینوشد آبی. بگو شده چی گویدمی. است

گوید چنین خوابی دیدم. خانمش که اینکار را کرده بود آورد و به خانمش میابچه داخل او میکت و آنجا پلوپز بیندمی

گوید ناراحت نباش. خانمش گوید از بس این مردم به من گفتند اینکار را من کردم مرا ببخش. میشود و میشرمنده می

رسد. عین مطالب فوق را غم او به داد او میکند این چه حکایتی است. این چه قلب پاکی است که موالیش در تعجّب می

گرفتند و به ها را میها و ملخبضاعت پروانههاي بیهایش و اسماعیل، بهنام، عطاءاهللا تعریف کرد. بچهخانمش حضور بچه

گوید این می هاکند. به بچهها را آزاد میخرد و پروانه و ملخشود از آنها میفروختند. آقاي دارائی متوجه میها میشهري

آمدند و پول به آنها ها چندتائی میدهم. بچهها گناه دارند. هر وقت پول الزم دارید بیائید بنده به شما میزبان بسته

گفتند ریزد که زحمت راه دور را نکشند. دخترها و پسرهایش میها را گندم میگفت مسیر مورچهداد. خانمش میمی

شدیم. خانه آنها درخت توت بزرگی داشت، دیدیم ماري از گرما به دور لوله آب حلقه زده و  روزي از راه رسیدیم وارد خانه

. گذاردمی کنار را بیل پسرش. کنید صبر گفت پدرم بکشد، را او بیاورد بیل رفت برادرم. هست آب شیر دسته باالي سرش 

کنند پدر در نیم ترسند. نگاه میشوند و میمی خانه داخل. شوید داخل گویدمی هابچه به و ایستدمی شیر جلو دارائی

رود باالي درخت توت شود و میترسند. مار باز میآزار میها از تو بیگوید برو حیوان بچهمتري شیر ایستاده به مار می

ائی خواهند آخر شب آنجا بخوابند. دختر کوچک آقاي دارپشت خانه. یک شب دیگر همه جمع بودند ده پانزده نفر و می

بیند همان مار حلقه زده و زیر رختخواب آخري رسد. میها را می آورد تا به آخرین رختخواب و متکاها میرختخواب
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آید بیرون. گوید نترس دخترم این دوست هر شب من است و دخترش میآید. میخوابیده است. جیق میزند پدرش می

گفتند وقتی پدرمان فوت کرد دیگر ما خورند و میترسند و قسم میشود که هیچکدام دیگر از این مار نمیاینکار باعث می

هایش را بین اوالد تقسیم آن مار را ندیدیم. خیلی مطالب بسیار است ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. جناب دارائی خانه

فته بود اگر دادند کرد در زمان حیات خود و کل حقوق اهللا را داده به هیچ کس بدهکار نبود. از هر کس طلب داشت گ

ها داده، ساکن بود و این خانه بگیرید ولی مطالبه نکنید. خود او تا آخر الحیات در منزلی که آقاي گشتاسب به همه رعیت

 اش بین همه تقسیم شد.را به همسرش داد و همسرش چند سال بعد از او فوت کرد و خانه

 

 هاامّا وصیت او به فرزندان و همسر و داماد و عروس

با همه راجع به حقانیت امر و نماز و روزه و احکام الهی در حدّ وفور صحبت کرده بود. روزي در منزل پسرش که او هم 

صعود کرده بنده و جناب بهنام امینی و امراهللا اسمعیلی و علی فروغی دعوت بودیم. آمدیم همگی چند نفر جمع گوش تا 

ام به هیچکس بدهکار ام و امر حق را خوب شناختهه خودم ایمان آوردهدبن من عزیزان گفت. بود آدم از پر گوش اطاق 

ام و م. خانهام. حق همه اوالدها را داده ام. هرکس به بنده بدي کرده او را بخشیدهنیستم به هیچکس ظلم و بدي نکرده

که بنده از این عالم رفتم گویم روزي باشد کسی به او تعرّضی نکند. در حضور جمع میکل اثاثیه متعلق به همسرم می

خواهم مزاحم نشوید. خبر سپارند. فقط از اوالدها میدیناري اوالدهایم خرجم نکنید. بنده را این چهار نفر به خاك می

کنید جاي بنده در گلستان جاوید است و از همه شماها راضی هستم و ما ها را به عنوان برادر خود خطاب کرد و ناگهان 

 .حال او منقلب شد

بنده ماشینی داشتم به اتفاق دوستان او را به بیمارستان شریعتی که نوه او دکتر هوشنگ اردانی در اورژانس آنجا بود، 

کنم نزدیک بردیم. فوري مداوا شروع شد. نوه او به او گفته بود حالت خوب نیست، او سکته مغزي کرد و چند سال فکر می

گفت. اي کاش عکس آن دن و زبانش کامالً شل شد. فقط یا بهاء یا بهاء میسال مریضی ادامه داشت. سمت راست ب 3به 

زمان او بود که چقدر نورانی بود. حسین آخرین پسر او که ماشاءاهللا از دعاي پدر االن خیلی وضع خوبی دارد و خیلی 

رفتیم چقدر شاد ت او میانسان است، همسري داشت فرشته تا آخر عمر از او نگهداري کرد مثل دسته گل. ماها که مالقا

کرد برایم مناجات بخوانید. مناجات که خوانده میشد از دو چشم این عزیز اشک جاري بود. مهري و شد. اشاره میمی
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شد. این مرد و عروسش که فرشته آسمانی است و قلبی روشن و اقدس خوش صدایند و آقاي امینی چقدر مسرور می

کردند. هاي او را تعریف میکردند و داستانهاي دیگر هم مرتب به او سرکشی میسمهربان دارد را خدا حفظ کند و عرو

 شود.اگر بنویسم صد صفحه می

گفتند باید طبق خواسته او، او را دفن کنیم ولی یکی دو نفر از دامادها به خاطر شغل هایش میچند تا اوالدها و عروس

گوید پدر زن بنده رود و میدند. روزي یکی از آنها پیش مراجعی میکرهاي دولتی بودند، مخالفت میخود که در ارگان

بهائی است و خودش هم در جوانی بهائی شده و هرگز به ما ها نگفته بیائید بهائی شوید. حال وصیت کرده مرا طبق 

اش عمل کنید، دستورات آئین بهائی به خاك بسپارید. اگر فوت کرد چه کنیم. آن مرجع عالیقدر میفرمائید طبق خواسته

هایش که خدا رحمتش کند و نزدیک منزل ما آمد گفت دامادش چنین کرده است گفت هیچ اشکالی ندارد. یکی از عروس

تو را به خدا، شما شعبان داماد بزرگش را ببین، صحبت کن و به او بگو که ما فوري به شما ها خبر بدهیم تا بگذارد عباس 

بنده حقیر جویا شدم تا عصر یک روز ایشان با علی اسماعیل معروف به علی جاسبی که  اردانی به آرزوي قلبی خود برسد.

گیرد. سالم کردم گفت او هم همسرش خدا بیامرز نصرت امام وردي بهائی بود، دوست بودند. در زدم دیدم ایشان وضو می

 با تو کار دارم بنشین نمازم را طاعات و عبادات قبول. گفت خیلی ممنون گفت داماد امینی هستی گفتم بلی گفت حاال

 بخوانم.

خواهم با خواهد به من بگوید. گفتم مشهدي علی راجع به آقاي عباس دارائی میمشهدي علی اسماعیلی ترسید که چه می

او صحبت کنم، نگران نباش. بعد از اینکه نمازش را خواند گفت خوب شد تو را گیر آوردم. پدر زنم راجع به تو و امینی با 

ها طول کشید. در آخر به من گفت تو هم مثل اینکه از پدر زنم یاد گرفتی شجاع من صحبت کرده، دو ساعت صحبت

ترسم که مخالف رضاي او کار کنم. دوم از وجدانم که او را ناراحت کنم و شب راحت باشی. گفتم من اول از خدا می

پدر زنم بدانی مردي که مادر نظیرش را نزائیده و در دنیا بخوابم. گفت خیلی از تو خوشم آمده ولی بهتر است راجع به 

مثل و مانندي ندارد. خدا شاهد و واقف است که راه او درست بود. گفت این مشهدي علی شاهد است در شب مهتابی در 

او که خواند. صبر کردم مناجات سر خرمن که باهم شریک بودند، رفتم دیدم پدر زنم دست به سینه نشسته و مناجات می

کنی؟ گفتم عمو (به پدر زن یک عمر دیده بودیم تمام شد، سالم کردم گفت سالم پسرم این وقت شب اینجا چه می

شوي، یا امشب با همین گردي و مثل ما میمیگویند یزدي ها عمو) امشب آمده ام تا کارت را یکسره کنم یا تو بر می

یک عمر دختر بزرگ کردم، دادم به تو و کمکت کردم تا براي خود  اسلحه تو را خواهم کشت. آقاي دارایی گفت حق داري
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آدمی شدي. چقدر عالیست که بدست تو کشته شوم. من که لیاقت شهادت مثل امینی و امثالهم را ندارم، باهللا بزن مرا 

را پائین خالص کن. این تاج افتخار را تو بر سر بگذار و یک عمر راحت زندگی کن. قسم خورد خجالت کشیدم دستم 

هائی کرد گفت صحبتفهمم تو افتخاري. میکردیم تو ننگ مائی. حاال میآوردم گریه کردم. گفتم مرا ببخش ما فکر می

کنی، برو بفهم تحقیق کن. درخت اگر که بنده یک عمر شرمسارم. گفت مگر دینم را مفت بدست آورده ام. چی فکر می

قسم دادم به او و مشهدي علی که هرگز به کسی این کار شرم آورم را نگویند  زنند.میوه نداشته باشد مگر سنگ به او می

 و هرگز به هیچ کس نگفت.

اي بود که حاال مریض و در بستر خوابیده است به خاطر گوید. عباس دارائی فرشتهسپس گفت آقاي شعبان راست می

ان سئوال راجع به موقعیت همه ما ها و شهادت صداقت و سالمی او همیشه باهم شریک کارها بودیم. داماد ایشان هزار

عزیزان ما و پاکسازي و بیکاري ما و گلستان جاوید و همه کارها را پرسید. خیلی محترمانه جواب او را دادم و به او تفهیم 

حضرت امام کردم که ما ها کامالً اسالم را قبول داریم و براي حضرت رسول و ائمه اطهار احترام قائلیم. بالخصوص درباره 

اي اشک به خاطر حسین (ع) که موالي ما فرموده خوشا بحال کسی که در روز عاشورا لباس تیره به تن کند و قطره

مظلومیت و شهامت این بزرگوار بریزد. در جاي دیگر حضرت عبدالبهاء مناجاتی دارد که مقام و ارزش حضرت سیدالشهداء 

اند. به داماد ایشان عرض کردم ما همه را دوست داریم خوشا یزیدیان فرموده و تاج افتخار او را و نحسیت ابدي را براي

بحال شما که متوجّه شدید پدر خانمتان آنقدر محکم و استوار به پاي عقیده خود مانده و حزب باد نبوده است. خالصه 

اند که بعد از وظف به این امر کردهکالم را خدمت ایشان گفتم: پدر خانم شما با عدم لیاقت بنده و دیگر دوستانم، ما را م

صد سال که از این عالم خاکی به عالم باال صعود نمود، مراسم آبرومندي برایش بگیریم و او را محترمانه در گلستان به 

کنید؟ گفتم به ما خبر دهید از بهشت زهرا خاك بسپاریم و جلسات تذکر براي او منعقد کنیم. گفت چطوري و چکار می

گیرد و گویند که او اقلیّت است. فردا صبح نماینده ما او را تحویل میبرد و به راننده میآید او را میوالنس میماشین آمب

گذارند و براي او دعا و کنند و در صندوق میدهند و کفن میدهند. در آنجا او را شستشو میبه گلستان جاوید انتقال می

گذارند و ما هم جلسه یادبودي شود و براي او سنگ قبري میخاك سپرده میشود و به مناجات و نماز میّت خوانده می

گیریم. گفت خیلی عالی است. باشد شما هر وقت چنین شد همان کارها به عهده شما من به کس دیگري کار براي او می

گیریم بهائی ا که ما میآیند، ولی ما معذوریم و شما هم لطف کنید مراسم اسالمی رندارم و شرط کرد گفت اوالدهایش می

 کنیم.در آن شرکت نکند و در جلسه تذکر شما هم ما شرکت نمی
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ساعت خبر آمد براي بنده که آقاي دارائی به آرزویش رسید. همه دوستان را خبر کردیم و اخوي  48قبول کردم و بعد از 

اء و دوستان مسلمان او را آوردند و سواري بنده و یکی از دوستان که مینی بوس داشتند از خانی آباد به گلستان همه احب

هایش لذّت بردند از این مراسم هاي زیبا زینت بخش مراسم این متصاعد الی اهللا بود. بچهزیاد همراه ما بود. چقدر گل

ي او اي برابسیار زیبا و روحانی و نورانی. چهره صورت او را دیدیم همینطور با لبخند و راضی از این عالم رفتند و جلسه

آبرومندانه گرفتیم واوالدها در مسجد و در خانه براي او ختم مفصّلی گرفتند و ما هم بعد از چند روز خانم ها و آقایان 

هایش اش. در آن شب چقدر از صفات خوب این مرد و محبّترفتیم خدمت اوالدهایش و خانمش در منزل مسکونی

مش چقدر ناراحت بود که او را آن قدر اذیّت کرده و به جایش صحبت به میان آمد که قلم عاجز است بنویسد و خان

خواست که دعا بخوانیم که همسرش او را حالل کند. عرض کردیم جسم او و روح او شما را حالل محبّت دیده. از ما می

 کرده است.

و تره بار طهران که  هزار نفر جمعیت دارد و در میدان بزرگ میوه 60منطقه اسفندیاري االن شهر بزرگی است بیش از 

اش از زمینهاي عبداهللا آباد و اسفندیار خانی است کمتر کسی است که او را نشناسد و یادش را گرامی ندارد. شرح مجموعه

حال این مرد شریف مؤمن و مخلص را در ده صفحه زمانی که سرحال بودم نوشتم و فرستادم خدمت آقاي دکتر علی 

بالم که چنین مقدار تشکر کردند. همیشه بر خود میحال بودند و از بنده حقیر بیمحمد خان ورقا چقدر ایشان خوش

بردیم و درود فراوان به روح پاك و ملکوتی آقاي امینی که اینچنین عزیزانی را در جوانی داشتیم که از آنها فیض می

 است.توانسته در قلب ایشان اثر بگذارد. البته خود دارائی (اردانی) عاشق صادق بوده 

 

 اي دارند لطفاً اضافه کنند.خدا همه را رحمت کند از جمله ایشان را ... آقایان جمالی اگر خاطره
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 الیجم جناب مختصري در مورد عباس دارایی به قلم

نیز به ملکوت ابهی صعود نمود  1377متولد شد و در سال  1292آقاي دارایی در سال 

 و داشت دوست را ها جاسبی خیلی و بود آمد و رفت در ایشان همیشه با جاسبی ها 

 از خیلی ولی بودند یزدي اصال ایشان هرچند بود جاسبی نیز امینی آقاي او روحانی پدر

بین  و را از خودشان میدانستند به این خاطر نام او را نیز درا جان و دل با ها جاسبی

احباي جاسب آوردیم و در مورد او نوشتیم. دوستان نزدیک او از او خاطره ها دارند 

همیشه این بیان جمال مبارك از کلمات عالیات ورد زبان او بود و در جلسات میخواند 

 شد.و توضیح میداد و در عین صحبت اغلب اشک در چشمانش جمع می

 »حاصل است دوستان را از ذلتم عزتی و از حزنم سروري« 

آري او همیشه شادي و عزت احبا را نتیجه بالیا و مصائب جمال مبارك 

میدانست. یک روز آمد که میخواهم شناسنامه ام را که قدیمی شده عوض کنم. من هم قبول کردم که با او به شهر رفته و 

سم فامیل او در شناسنامه دارایی شناسنامه جدیدي برایش بگیریم. در بین راه شناسنامه او را میخواندم و تعجب که ا

نیست! گفتم آقاي دارایی این اسم را از کجا آورده اي این اسم که در شناسنامه شما نیست؟ گفت من وقتی بهایی شدم 

داراي همه چیز شدم از آن به بعد به همه مردم گفتم که از این به بعد مرا دارایی صدا کنید و البته جناب فروتن بنده را 

 ام مفتخر نمودند.به این ن

روزي دیگر آمد که کلی الواح و آثار امري دارم که از ترس زن و بچه و دیگران در زیرِ زمین مخفی کرده ام بیا آنها را از 

زیرِ زمین در بیاوریم که ممکن است نم اثر کند و آنجا را خراب کند و براي من نگه دار وقتی خاك ها را کنار میزدیم یاد 

 افتادم که: این شعر موالنا

 زمین زیرِ شده پنهان حق دین                 از هراس و ترس کفار لعین 

 در خیلی از شهر ها و دهات این کار احبا بود که الواح و آثار را مخفی کنند چیزي که موالنا از پیش دیده بود.

عبدالبهاء و مجالت بهایی که هم اکنون جعبه اي که از زیر خاك بیرون آمد پر بود از الواح خطی و شمایل حضرت 

 بسیاري از آنها را در اختیار دارم.

 خاتون آباد دیدر گلستان جاو یآرامگاه عباس اردوان 
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 .نماییم موکول دیگر اي مقاله به را مطالب مابقی که است بهتر کشید درازا به موضوع چون 

 دگر وقت تا بگذار زمان این          شرح این هجران و این سوز جگر

 

 اهللا توّکلیجناب ذبیح

  

باشد. اسم مادرش جواهر اهللا توکّلی فرزند حسین عمو قربان میامّا فردي که خود به شرف ایمان فائز شده، جناب ذبیح

بود، چشم به جهان  1304 سال در مؤمن مسلمانهاي از غالم شاه ابراهیم دختر خانم 

در خدمت  1315ابتدائی در جاسب درس خوانده و در سال  4گشود و تا کالس 

خود به امر جمال  1317جناب مهندس ذبیح در تهران مشغول کار شد و در سال 

رود آورد و با خانواده مجذوب مدّتی (به فم یا تفرش) به مهاجرت میمبارك ایمان می

نماید شیرین یزدانی خواهر عباسعلی یزدانی ازدواج می سالگی با خانم 30و در حدود 

باشد که همگی مؤمن و قائم به خدمت و و ثمره این ازدواج دو پسر به نام فرهاد و فرشید و یک دختر به نام پروانه می

ها و فروغی اهللا رجبی بود. منزل والدین او پشت منزل روحانیجوانان پاکی هستند. خواهر آقاي توکّلی همسر آقاي سیف

  بوده است.

شود و چون فردي امین بود همیشه مورد لطف در سازمان آب به کار انبارداري مشغول می 1340آقاي توکّلی در سال 

مهندسین قرار داشت و بعد مسئول ناهارخوري و انبار غذاخوري کارمندان و فروش بلیط همه بود. هرگز دیناري حیف و 

رفت و وزگار ندیده است. مدّتی چند سالی از تهران محل کار و منزل در فردیس کرج میمیل نکرد. مردي به این پاکی ر

گفت. از شروع انقالب مادرش و برادرها و فامیلها فشار زیادي به او آوردند که برگرد و انکار کن و راحت باش. قبول آخ نمی

سازي از اداره به او گفتند به تو احتیاج داریم، پاكدانم بگویم شب است. در زمان ام و نمینکرد و گفت روز روشن را دیده

شوم. اداره هایم نمیگردم و باعث شکست زن و بچهسال سابقه داري. گفت من هم مثل همه، من هرگز از راهم بر نمی 23

و هرگز را بوسید و از تمام حقوق و مزایا گذشت و رفت در شرکتی مشغول به کار گردید. با شغلی خیلی پیش پا افتاده 

فهمید من اشتباه نکردم. من راه فرمود روزي میاي و شکایتی نداشت. به مادر و فامیل که با او قطع رابطه کردند، میشکوه
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ها دوست و رفیق، پدري صداقت و محبّت و وفاداري و عشق به خداي یگانه را آموختم. با همسر خیلی مهربان و با بچه

  نمونه بود. 

تحمّل نمود. خیلی حرفها شنید و مانند کوه استوار ماند تا اینکه در فردیس کرج به علّت بیماري  ابالی و مصائب خیلی

چشم از عالم بست و به ملکوت ابهی صعود نمود. چون در آن زمان تضییقات شدید بود و گلستانی در کار نبود، تازه اجازه 

ز بخوانند و کفن کنند و با صندوق و ماشین شخصی او را داده بودند که اجساد را (متصاعدین را) در منزل بشویند و نما

ببرند و در زرنان خاك نمایند. ایشان را در حمّام منزلش شستیم و غسل دادیم و کفن کردیم و نماز میّت و مناجات در 

 داخل حال منزلش خواندیم و او را با احترام به خاك سپردیم. روحش شاد، یادش گرامی.

ود که خود حقیقت را پیدا نمود و امثال ذبیح اهللا توکلی مثل اسداهللا صادقی، غالمرضا عبدي، لیال ها باو افتخار جاسبی

  محمدي، آغابیگم هاشمی، اکرم خیرآبادي و همسر اول ایرج فروغی که هر یک جاي خود دارد.

 

 آقاي حسین مطلق آرانی فردوسی به زباناهللا سرگذشت جناب فتح

 

سال پیش در آران، آقاي ابوالقاسم فردوسی و همسرش خانم طلعت فردوسی از جاسب  70کند در حدود ایشان تعریف می

آیند تا به عموم مردم آران درس بیاموزند. آقاي فردوسی براي آقایان و خانمش براي می

براي آنها هیچکس فرق نداشت. همه پسرها و دخترها کسب فیض می هاها و بچهخانم

کرد و هر ها ملّائی بود به نام علی شریف با آقاي فردوسی مخالفت میکردند. در آن زمان

رفت به او ناسزا وقت که جناب فردوسی در کوچه و خیابان جهت خرید گوشت و نان می

گفت او باید پائین پاي همه باشد. حمام می انداخت و درگفت و آب دهان به روي او میمی

ها باید اي نکرد زیرا آموخته بود در راه حق سختیآقاي فردوسی هرگز ناراحت نشد و شکوه

اهللا فردوسی پسر ایشان در بخش و ثمربخش است. آقاي فتحها لذتکشید و آن سختی

کرده است، در آران ادر سر میزد و به آنها کمک میتهران در گاراژ عبادي مشغول به کار بوده و گاهی که به پدر و م

 گوید مردم آزاري نکنید بد است.گیرد، به آنها میبیند که پدرش مورد اذیت آقاي شریف و پسرش قرار میمی

 یفتح هللا فردوس
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اهللا فردوسی خود صاحب شرکت سهامدار بزرگ و گذرد و جناب فتحها میآموزند. سالپدر و مادر بنده به شماها علم می

نهایت به ایشان مال و ثروت داده و ایشان هرگز عوض نشده و خادم عالم انسانی شوند و خداوند بیانه مزدا میکارخ

گویند چه ماشین خوبی خریدي و رود آران. همه میگیرد و میهستند. روزي آقاي حسن مطلق وانت مزدا از ایشان می

اند اوایل انقالب خلع لباس شده و به کشاورزي وسی بزرگ بودهپسر آقاي شریف که پدر و پسر باعث آزار و اذیت آقاي فرد

شود یک وانت مزدا قسطی از آقاي فردوسی براي بنده بگیري. ایشان گوید میمشغول گردیده به آقاي حسن مطلق می

ي فردوسی. روند خدمت آقاآید طهران به اتفاق میگوید بلی بیا طهران باهم برویم پیش آقاي فردوسی. آقاي شریف میمی

فرمایند گوید مشغول کشاورزي هستم و وانت احتیاج دارم. آقاي فردوسی میپس از احترام و احوالپرسی آقاي شریف می

فرمایند ماشینی دم درب حاضر است و صحبت پول نکن این هدیه را خورند و میبه چشم. آنها را پذیرائی و ناهار باهم می

دهید به چه قا من و پدرم به پدر شما خوب نکردیم، حاال ماشین مجّانی به من میگوید آاز من بپذیر. آقاي شریف می

 حساب.

گوید شما به پدر بنده محبّت کردید ما هرگز کینه به دل نداریم و همه را دوست داریم و در حق اهللا فردوسی به او میفتح

بچرخد و زندگی به کام تو باشد و با همین  کنیم. فکرش را نکن آقاي شریف انشاءاهللا چرخ ماشین برایتهمه دعا می

 فرمایند:ماشین هر وقت پیرمردي یا پیرزنی را دیدي سوار کن، اجرت با خداست و می

 خواهدمی کینهبی دل بودن یکدیگر فکر به              خواهدمحبّت ره به دل دادن صفاي سینه می

ر که به شما بدي کرد او را ببخشید و در حق او ه و دهید شهد شما دهند زهر شما به اگر فرموده که موالئی دوستان بلی 

دعا کنید. پس اگر خلق عالم همه یک زبان و هم صدا بگویند اي خدا جمیع خلقت را دوست داریم و به ما توفیق خدمت 

راغ راه ماها باشند. شود. در عالم مثل آقاي فردوسی بسیارند. خداوند همه را حفظ کند که چو محبّت بده، دنیا گلستان می

 چنین شخصی حق را خوب شناخته بود که از اینهمه مال و ثروت و مقام گذشت و به معبود خود شتافت.

 اند و روحشان شفیع ماهایادش همیشه گرامی و نامش تا ابد باقی خواهد ماند و شهیدان همیشه زنده

 به قلم (م. یزدانی)
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  سید جواد ارشدي

ها مهروف بود. برادر دیگر ایشان از فرزندان سید حبیب اهللا است، منزل ایشان انتهاي ده بود که به نام کوچه سید حبیبی

است که خود ایشان نیز شرح حال مفصّلی دارد و در مورد  ایشان سید عبداهللا ناشري

ایشان نیز خواهیم نوشت. برادر سوم سید عباس بود و برادر چهارم هم آقا جان که در 

جوانی فوت کرد. آسید جواد فرزند ارشد خانواده بود. حال اینکه چرا سه اوالد سید 

 حبیب اهللا سه فامیل مختلف دارند از قرار زیر میباشد.

 بزرگ پسر جواد سید میکردند انتخاب فامیلی خود براي افراد که وقتی قدیم زمان در 

خود را ارشدي مینامد. برادرش سید عبداهللا که در تبلیغ به نام  پس است بوده ارشد یا

ناشر نفحات اهللا معروف بود و بسیار مومن و فعال بود خود را ناشري نامید. برادر دیگر 

ترسیده میگوید که ما سید هاشمی هستیم سید عبداهللا که در دکان حلوایی در کاشان کار میکرده و قدري از کاشی ها می

 خاطر خود را هاشمی مینامد. و به این

ها بود. سید جواد قد بلند، قوي هیکل فعال و مؤمنی مخلص بود. بیش از شصت سال مشغول به کار کشاورزي در مزرعه

ها همسر او خانم زیور امجدي فرزند سید عبداهللا نام داشت که در خانواده اي مسلمان بدنیا آمده بود. برعکس همه جاسبی

اهللا شود که او را عزت خانم مینامند و بعد ها او با ذبیحد بودند، فقط یک اوالد دختر نصیب اینها میکه خیلی پُر اوال

ناصري ازدواج میکند. آقاي ناصري هم مثل پدر زنش، خوش قیافه، خوش تیپ، خوش بیان و عاشق صادق جمال مبارك 

رع و دشت اشتغال داشتند. آقاي ناصري داراي دو اوالد بود. این دو مرد قوي هیکل تنومندِ و ارزشمند، به کشاورزي در مزا

دختر به نام هاي الفت خانم، خانم عطا و و سه اوالد پسر به نام هاي نصرت اهللا، حشمت اهللا و سهیل بودند که همگی خود 

 هاي درخشانی هستند.هایشان در داخل و خارج ستارهمؤمن و مخلص بوده و حتّی نوه

حکمت الهی این چنین بود یگانه دختر ایشان عزت خانم که با شخصیت ترین، زیباترین،  و روزگار و طبیعت دست 

ترین و هنرمندترین زن در جاسب بود بر اثر ابتال به مریضی که قابل درمان نبود، فوت میکند و این اوالدهاي مظلوم فعال

در لوکزامبورگ دنباله رو راه پدر و پدربزرگ بوده همگی تنها و بی مادر ماندند. کوچکترین اوالد او سهیل آقا بود که اآلن 

باشد. آقا سهیل در زمانی که مادرش چشم از این عالم بر بست دو سه سالی بیشتر و در آن سامان قائم به خدمت می

خانم  وریو ز یجواد ارشد دیس
 )ی(ارشدینصراللھ
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 نداشت. با این حال پدر و مادر او در دهات داغدیده سوختند و ساختند و راضی به رضاي حق بودند.

آورد و بسیار مهربان و فامیل پرست بود. قاي سید جواد ارشدي که مسلمان زاده بود، خود ایمان میآ همسر خانم زیور 

ها بجا مانده است. آقاي سید جواد ثروت زیادي کل فامیل مسلمان هم او را دوست داشتند. چهره نیکی از او در قلب

کردند و، که همه از محصول آنها استفاده مینداشت. زمینی داشت در سنگاب داراي ده ها درخت زردآلو و سیب و گرد

کرد و ماند او به ظرف میبرد و هر چقدر میخورد و میخواست میبدون اینکه او دیناري پول از کسی بگیرد. هرکس می

به همسایه ها چه مسلمان و چه بهائی میداد. او مدتی در دکّان حلوائی کار کرده بود و حلوا درست کردن و آب نبات 

کرد و خیلی ارزان میفروخت، به فامیل که اغلب مجّانی میداد. به یاد داریم ی و حلوا سوهانی را بسیار خوب درست میقیچ

چندین کندوي زنبور عسل داشت که سالی دو بار عسل از آنها میگرفت. اولین کندوي عسلش وقف احباء و همسایگان و 

گفتند این چه پر از عسل میکرد به همه میداد. همه ضمن تشکر میهاي گلسرخی قشنگی داشت آنها را فامیل بود. پیاله

کاري است میکنی. میگفت خدا به من داد این سهم شماست، جمال مبارك برکت به اینها داده است. باور بفرمائید ایشان 

آورد به تش را میزدند، آرام دسداد. در موقع عسل گرفتن زنبورها به او نیش میکندوهایش دو برابر کند مردم عسل می

زنبورها میگفت برو حیوان یا حیوون زبون بسته و جالب بود نیش زنبور که آنقدر درد دارد هرگز نه صورت او باد میکرد نه 

کرد، نصف منزل را فروخت به آقاي عباس میسوخت. ایشان منزل بزرگی داشت که در اواخر که کم پول بود و کار نمی

گفت نه و مخارج کرد. نصف بقیه خانه را هم به حاجی آقا گل خواهرزاده خانمش فروخت. میقربانی و همه پول را خرج خا

فروختم محتاج خلق نباشم. این مطلب قابل ذکر است که چقدر ایشان از همین پولها و پول عسل به صندوق خیریه 

  .است من زندگی شریک) بهاءاهللا حضرت(مبارك جمال گفت کهداد و میمی

گفت به من بگوئید بَقله سیاه چون کوه جاسب بقله سیاه نام سبزه بود و در پیري سیاه تر هم شده بود میچون خیلی 

دارد و کوهی است آهنین و محکم. بیاد دارم یکی از فامیل دور او االغی داشت چموش و تنبل. او االغ خود را کتک میزده 

خواهم آدمش کنم. سید جواد گوید میی گناه دارد. طرف میگوید چرا این زبان بسته را انقدر میزنکه سید جواد می

عصبانی می شود میگوید بیشعور االغ که آدم نمیشود که میخواهی این زبان بسته را آدم کنی (این شخص عطاءاهللا ثابتی 

 بود)

 2شود و ه میطبق دو اتوبوس سوار ها،نوه منزل طهران آیدمی جواد آسید روزي هست من بیاد او از که دیگري خاطره 

شود که گفتند دو قروش. روزي همین مسیر را سوار تاکسی میدادند و میریال را می 2ها دهد، قدیمیریال بلیط می
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گوید بار قبل من دو طبقه به این اي در ایستگاه بوده میریال کرایه بدهید. در همان زمان دو طبقه 5گوید راننده می

بیند این مرد خیلی ساده و با نمک قروش بگیري. راننده تاکسی می 5این کوچکی میخواهی  قروش دادم تو به 2بزرگی را 

 گوید پدر شما مهمان من باش ولی ایشان پول را به او میدهد.است می

 عالم این در دلبستگی و حسد و بخل و کینه هرگونه از دور خالص اعمال و ایمان با و ساده و آمدند ساده بحالشان خوشا 

ها و اوالدهاي و نهایتا از این عالم فانی رفتند. واقعاً عاشق صادق بودند و یادشان همیشه در دلها زنده است. نوه زیستند

 مخلص و مؤمن و فعّال ایشان در جاي جاي دنیا روشنائی قلب احباب و خلق هستند.

محمد علی روحانی، آقاي احمد محبوبی و آقاي سید جواد ارشدي در اوایل جوانی تا نزدیک به کهولت سن در جوار آقاي 

اند با اینکه سوادي در قدیم نبوده است، از هوش سرشاري عبدالرزاق رزاقی همیشه عضو محفل روحانی جاسب بوده

مرده جاسبی  20کرد که شاید بیش از برخوردار بوده است و همیشه فعال و پیشرو در هر کار خیر بود. خودش تعریف می

ریبه را شسته یا قبر آنها را کنده است چون قوي هیکل و با خیر بود. زمانیکه مزرعه کاري داشته است اعم از خودي و غ

گفتند این مرد هرگز دل کسی را نشکست یا همیشه سیفی جات را به فامیل و احباء خالصانه میداد. اهالی جاسب همه می

آورد و زیور خانم به همسرش زیور خانم نیز خود ایمان میکرد. ربط به کسی نزد و با مردم با مهربانی رفتار میحرف بی

 سید خانم، زیور برادران. باشد خاکسپاریش وصی و وکیل خاطر اخالق حسنه و نیکوي همسرش وصیّت میکند که او 

 دانش مهندس اش نوه و عبداهللا آقا پسرش خانم، وجیهه امجدي آقاي همسر که بودند امجدي رضا آقا و نصراللهی حسین

بود که همگی بسیار مومن و خدوم بودند. یک خواهر دیگرش زن مرتضی ابوالقاسم، خواهرش همسر آقاي آمحمد  امجدي

میر مهدي پدر حاجی آقا بزرگترین تاجر فرش قم بود بعد از خاکسپاري زیور خانم جلسات تذکر آبرومندانه اي براي 

راللهی برادرش آمد و بعد از چند سال گفت خواهر مرا چرا به ترفیع درجات روحانی روح آن عزیز گرفته شد. آقا حسین نص

دستور بهائی خاك کردید، من چنین و چنان می کنم. فتح اهللا ناصري به او گفت برو هر کاري دلت میخواهد بکن. البته 

یرد که هدف او درخت گردوي بزرگی بود که همین زن به سهیل ناصري نوه کوچکش داده بود، میخواست راحت آن را بگ

 بعد از انقالب همین کار را کرد ولی به او هم وفائی نکرد. درخت گردو سر جاي خود باقی است.

در باالي زمین پر از میوه سنگاب، آقاي سید جواد، جوي آبی بود که متعلق به ایشان بود. در جاسب به آبشار میگفتند 

ک و نیم متر زیر آن آبشار که خدا بیامرز آسید جواد و آقا ولی به دُلّه. انتهاي زمین ایشان دُلّه یا آبشاري بود به ارتفاع ی

شد و هر کرد این سنگاب پر از آب تمیز میسانتیمتر سنگ را تراشیده بودند که شب که آب از آنجا عبور می 30عمیق 
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 نوشید.کرد و تشنه بود از آن آب میکس که از آنجا عبور می

ند، همه از این آب می نوشیدند یا بر میداشتند. در قدیم هر کس کار خود را بود دربرا مثل مسلمان و بهائی قدیم زمان 

 خیر سنگاب فالنی که گفتندمی همه و  کرد، مثال آقا سید جواد این سنگاب که هنوز هم هست را درست کرده بودمی

لستان و قبرستان گ زمین کلّ بنویسم که است بذکر الزم. است جاسب قبرستان مجاور سنگاب این. است کرده درست

مسلمین جاسب باالي زمین رحمت اهللا یزدانی و عمو مهدي ناصري بود و چون همه در حریم ملک آنها بوده این زمینها 

  ها بوده است. متعلق به بهائی

  اهللا رجبی) وهبقلی رجب (یا رجبی برادر الیاس پدر فتح

  

 و ورقا دکتر کشاورزي و گاوداري در و آیدمی آباد خانی به جوانی در وهبقلی رجب

 به مدّتی از بعد احباء و امینی آقاي با معاشرت در. شودمی کار به مشغول امینی آقاي

 ازدواج حسینی ربابه نام به یزدي خانمی با زمان همان در. گرددمی فائز ایمان شرف

هایم آزادند که خواهم مسلمان باشم ولی بچهگفت میخر عمر میآ تا که کندمی

بهائی باشند چون دستورات دین بهائی خوب است ولی بنده این ارث پدري را حفظ 

 ها مهربان بود و اوالدهایش طبق دستورات اسالمی او را به خاك سپردند و مراسمکنم. او تا آخر عمر با همسر و بچهمی

اي برایشان گرفتند. آقاي وهبقلی رجبی دو اوالد داشت یکی به نام روح اهللا و دیگري به نام منیره خانم که نام آبرومندانه

منیره خانم را آقاي ورقا براي او انتخاب میکند و نام روح اهللا را طبق خواسته وهبقلی چون همیشه ذکر و فکر او روح اهللا 

اهللا پسر آقاي وهبقلی مثل پدر بسیار زحمتکش بود و کنند. روح انتخاب میورقاي شهید در خانی آباد بوده است روح اهللا

در جوانی ابتدا در خانی آباد مشغول کار کشاورزي میشود و بعد رانندگی یاد میگیرد و در شرکت پپسی کوال و ایران گاز 

اش همیشه به روي د و درب خانهکند. او بسیار انسانی صادق و مؤمن و مهربان و زحمتکش و خانواده دوستی بوکار می

 همه باز بود.

ها بود آقا روح اهللا با خانم عزیز و محترمی به نام طاهره مرغچی که پدرش بهائی و مادرش جاسبی مسلمان از طایفه قربانی

به نام مرضیه که شرح حالش و شرح حال برادرش حسین قربانی (قربانعلی) قبالً نوشته شد ازدواج میکند. طاهره مرغچی 
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کرد.او از خانی آباد شیر و ماست و در جوانی به ایادي امراهللا جناب ورقا خدمت میخانمی به تمام معنا مهربان بود و بسیار 

سبزي جات و هرچه بود تهیّه، بوسیله شوهرش خدمت دکتر علی محمد ورقا و ملیحه خانم صاحب امالك خانی آباد 

و بهائی دوست صمیمی بود. از ها و اعیاد در حظیرةالقدس خانی آباد او آشپز بود. با مسلمان فرستاد. در تمام جشنمی

اي به آنها اهداء شده بود. پدر شوهر و مادر شوهر را تا آخر عمرشان مثل دسته گل نگهداري کرد و طرف دکتر ورقا خانه

پرداخت. محبّت واقعی در خانه ایشان همیشه حاکم بود. آقاي وهبقلی از اینکه از طایفه به خدمت عالم انسانی می

کرد و همه فامیل او را دوست هاي زیادي شنید امّا به همه محبت مییمان آورده بود شاید سرزنشمسلمانهاي مذهبی ا

سالگی از دست داد و از بینائی محروم گردید. در جلسات امري همیشه پیشقدم  60داشتند. ایشان هر دو چشم خود را در 

الکریم، الها معبودا ملکا مقصودا ،یا اي خداي پر عطاي آوردند. همیشه یکی از مناجاتهاي هوالمشفق بود و با عصا او را می

خواند. موهاي سفید مثل برف داشت. اگر نور چشم را خدا از او گرفته بود ولی چراغ قلب او خیلی ذوالمنن را از حفظ می

اشی. با عصا و آن گفت الهی خیر ببینید. عروس الهی خیر بینی و عمر با عزّت داشته بنورانی بود. همیشه به اوالدهایش می

کردند. او راجع به امر مبارك و شهداي امر و مصائب و نشست همه با او احوالپرسی میچهره نورانی که جلو درب منزل می

گفت که هایش میکرد. صوت او خیلی دلنشین بود چون از صدق دل حق را شناخته بود. او به بچهاحکام الهی صحبت می

ام و بهاي بسیار براي داشتنش پرداخت کرده ام. این ارث من به شماست، قدرش را ت نیاوردهمن رایگان این دین را به دس

بدانید. از این رو اوالدهاي صالح و عروس و داماد مؤمن و مخلص او نیز همین کار را کردند. روح اهللا پسرش چهار اوالد، دو 

انم و نادره خانم دارد که همگی به همراه فرزندانشان خادم هاي نیره خهاي فضل اهللا و فرزاد و دو دختر به نامپسر به نام

 امر در ایران و خارج هستند و از وضع خوبی چه از نظر مادي و چه معنوي برخوردارند.

فراق روح اهللا ، در غم و  از عزیزش همسر و شد سپرده خاك به زرنان در و نمود صعود قلبی سکته اثر در اهللا روح سرانجام 

 براستی که این زن و شوهر همچون دو مرغ عاشق و همچون بالهاي یک کبوتر بودند.اندوه است. 

دختر به نام ملیحه، طاهره، باهره، الهه، غزاله و محبوبه  6اوالد یک پسر به نام ایرج و  7دختر وهبقلی رجبی داراي 

و همه درس محبت و صفا و گذشت  باشنداند و در ظلّ امر مبارك خدمتگزار خلق میباشد. همگی ازدواج موفق کردهمی

اند. روزي که شرح حال پدر بزرگ را در خارج و داخل ایران بخوانند یادآور خاطرات بسیاري از را از پدربزرگ به ارث برده

شوند. داماد آقاي وهبقلی، آقاي امراهللا نوري نوش آبادي بود که خیلی مظلوم و مؤمن بود که ایشان نیز این مرد بزرگ می

حمت ایزدي پیوسته است. ارواح آقا امراهللا نوري و اقا روح اهللا شاد و شفابخش مشکالت در امر زندگی بازماندگان به ر
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اند. روح اهللا را در اوایل انقالب از کار باشد. آقاي وهبقلی و روح اهللا پسرش سالهاي سال عضو محفل روحانی خانی آباد بوده

اي در حکیمیه فربري و میوه فروشی زندگی آبرومندانه خود را حفظ نمود. او خانهاخراج کردند و او با کار در آژانس مسا

عروس هم نام دارد هر دو آزیتا خانم هستند و  2طبقه ساخته بود که هر طبقه را به یک پسر داده و  3طهران پارس 

 کرد.خودش نیز در طبقه وسط زندگی می

کرد. صدا میزد آزیتا بزرگه، آزیتا کوچکه غذا حاضر درست می طاهره خانم همسرش که خیلی آشپز ماهري است، غذا

ها گفتند عروس و مادر شوهر و پدر شوهر است. بچه را بردارید بیائید غذا سرد شد. چنین وحدتی خیلی کم است. خیلی

لی و قلب گفت اگر اخالق بهائی داشته باشی و گذشت مادر یک خانه به این خوبی میشود زندگی کرد. طاهره خانم می

 شود.صاف بدون کینه، چرا نمی

بنده حقیر به یاد داریم در اواخر عمر که آقاي وهبقلی خیلی مریض شده بود او را به پیشنهاد دکتر ایادي در بیمارستان 

شماره یک در دوراهی یوسف آباد بستري کردیم. لباس بیمارستان را که پوشید، پسر و عروس هر دو گریه کردند. وهبقلی 

سال داشت. آمدیم منزل فرداي همان روز از اداره که من آمدم، دیدم روح اهللا و  90لت سن داشت، شاید بیش از کهو

طاهره خانم جلو درب منزل آقاي امینی منتظر بنده هستند. التماس که بیا برویم عمو وهب را بیاوریم. گفتم با این 

 مصیبت بستري کردیم همه مواظب او هستند.

ن عروس مهرپرور گفت عمو وهب برکت خانه من است. دیشب تا صبح نخوابیدم، برویم. بنده قبول کردم. طاهره خانم ای

شود باید دکتر بنویسد. طاهره خانم گریه کنان لباس او را عوض کرد و گفت رفتیم بیمارستان، گفتند همینطوري نمی

ودمان او را بردیم. او را آوردیم منزل، فوري او را حمام کرد و روح اهللا بابا را کول کن برویم. او را آوردند و ما تعهّد دادیم خ

ریش او زد و عطر ادکلن زد. گفت من باید بمیرم که پدر شوهرم روزي در بیمارستان عذاب بکشد و فوت کند. این که 

پدر شوهر  کند. امتحان الهی سخت است. این عروس گل ازچشم و چار درستی ندارد خدا ما را با این مرد امتحان می

بهائی و مادر شوهر مسلمان پذیرائی و به آنها بسیار خدمت کرد و خم به ابرو نیاورد. تا آخر عمر مثل دسته گل از این عالم 

رفتند و هر کدام طبق آئین خود به خاك سپرده شدند. زندگی روح اهللا و طاهره خانم الگوي یک جامعه بهائی است که به 

 اند.کردهوظیفه انسانی خود خوب عمل 

 بعد و برش و دور اجتماع با بعد باشد، روراست و مهربان هرکس خود خانواده با اول که خواهدمی را افرادي چنین حق 

. به میطلبد سالم زندگی سالم اجتماع. ساخت محبّت و مهر با شودمی را دنیا. جهان خلق با نهایتا و هموطنان کل با هم
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گفت پدرم جاسبی است و من دو خواهر دارم خواهر داشت که باهم خیلی صمیمی بودند، مییاد داریم روح اهللا چون یک 

یکی منیره و دیگري مه لقا چون هر دو نجیب و اهل زندگی و ساکت هستند. این پدر و پسر به قدري خوب بودند که در 

نمودند. همه رفتنی تعریف آنها را میهاي آنها کلّ آشنایان و همسایگان از هر دین و آئین شرکت داشتند و تمام مراسم

ایم مثل ابر بارنده باشیم. به همه جا بباریم. باران که یک رحمت الهی است بر همه جا هستیم و چقدر خوب است تا زنده

گوید اینجا کاخ است یا کوخ، اینجا جنگل است یا شوره زار. خداوند توفیق به همه اهل عالم بدهد که زندگی بارد. نمیمی

 وأم با شادي داشته باشند و السالم.ت

  مزید تأییدات شما عزیزان که باقی هستید را از آستان موالي شفوق و حنون عاجز و ملتمسیم.

 

 آقاي خوشفکران و قدسیه خانم یزدانی

  

اهللا خوشفکران فرزند محمد نصیر و زهرا خانم با قدسیّه خانم دختر ارشد آقاي عبدالحسین یزدانی در جاسب لطفآقاي 

نماید و خداوند حکمتش چنین بود که داراي اوالد نشوند. ولی هرگز خم به ازدواج می

گفتند تقدیر و سرنوشت ما این چنین بوده است، هر کس اوالد ابرو نیاوردند و می

، اوالد آنها اوالد ما هستند. آقاي خوشفکران داراي یک خواهر به نام بهیّه خانم دارد

شود. قدسیّه خانم و آقاي خوشفکران در چهارراه بود که همسر سید یحیی هاشمی می

اهللا ساکن بودند و در آن محل به خوش نامی عباسی چندین سال منزل میرزا نعمت

ه خانم از اُبُهت خاص برخوردار بودند. همیشه معروف بودند. آقاي خوشفکران و قدسیّ

کردند که بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی و فقط به به جوانان نصیحت می

حرف نیست باید عمل داشته باشیم. تمیز باشیم، با ادب باشیم و به بزرگترها احترام 

 بگذاریم.

 

 هللا خوشفکرانلطف یقاا 
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آمدند، مورد احترام همه بودند. ها که به جاسب میها بود و تابستانقدسیّه خانم در چهارراه عباسی معلّم درس اخالق بچه

آقاي خوشفکران پولهایی که یک عمر جمع کرده بود، تعداد زیادي 

زمین خرید که متأسفانه زمینها در پادگانی واقع شده بود که در 

خواستند اندك به او ین را به او ندادند و میزمان شاه هم پول زم

بدهند که او هم قبول نکرد. از چهارراه عباسی به خیابان 

قصرالدشت رفتند و چندین سال در آنجا سکونت داشتند. همسرش 

مانیکه ها بود و خیلی مواظب پدر و مادر خود بود که در خانی آباد آمده بودند. آقاي خوشفکران زقدسیّه خانم مشوّق خانم

خانی آباد شهر نشده بود نانوائی تافتونی براي رفاه اهالی برقرار نموده بود. مردي بسیار خوش مشرب، جدّي و شاد بود و از 

فروخت. بعد از مدتی از قصرالدشت رفتند و در ورداورد نزدیک خرید و میایمان خالصی برخوردار بود. اواخر عمر ابزار می

د که متأسّفانه قدسیّه بودن هاخانواده و جوانان مشوق خیلی هم آنجا در. شدند ساکن وادقانی روحانی آقاي منزل  کرج

رفتیم میگفت من تنها خانم سکته نمود و به عالم ملکوت شتافت. آقاي خوشفکران تنها و غریب ماند. به مالقات او می

شود و کسی نباشد به فریادم برسد. اتفاقاً همین  گفت از این میترسم که شب حالم بداي نیست. میگفتیم چارهماندم. می

بندد. در خواب حالش بد میشود و بلند میشود به آشپزخانه ها را از ترس دزد میخوابد و درباتفاق هم افتاد و شب می

ها هم خورد و هیچکس به داد او نرسیده بود. همسایهبرود و آب بنوشد. چون در حال سکته بوده است به زمین می

 فهمیده بودند.ن

بینند خبري از او نیست. به ما زنگ زدند و ما فوري ماشین را روشن نموده و با آقاي فرداي آن روز خانواده روحانی می

فتح اهللا ناصري و امراهللا اسماعیلی و منوچهر ناصري رفتیم. قفل درب را که از پشت بسته بود، کشیدم و دیدم این 

م و فوراً گرفت را او نبض بودم، وارد بنده چون. است افتاده دست دو روي به  دهسج حالت  آشپزخانه کف در عزیز 

هایش را عوض کردیم و دیدیم هنوز زنده و بیهوش است. فوري او را به بیمارستان هزار تختخواب آوردیم. چند روزي لباس

گفت. با احترام او را به خاك سپردیم و کارهاي درمانی بر روي او انجام شد ولی فایده نداشت و جان به جان آفرین تسلیم 

 اي براي او و همچنین براي خانم او در منزل آقاي فتح اهللا وجدانی برقرار شد.جلسه یادبود خیلی آبرومندانه

هاي نورانی و دوست داشتنی آنها، خدمات و کارهاي خوب و ماند. چهرهها مییاد و خاطرات خوب آنها همیشه در قلب

 خانم ھیّ ھمسر و فرزندان از جملھ قدس یزدانی نیعبدالحس یآقا 
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هیچ کس پوشیده نیست. آقاي خوشفکران پسر دائی آقاي جمالی بود. همیشه میگفت این فرزند سید علی نیکوي آنها از 

 هاي خوبی تربیت کرده است.کار خدا است که آنقدر با ایمان و خوب است و بطوریکه شنیدم بچه

گفت دل آرام، دالرام است و دلها را آرام کرده است و حرف نمود. میآقاي خوشفکران خیلی شمرده و لفظ قلم صحبت می

ساله  80ایشان مصداق خوبی دارد. خدا همه را رحمت کند. وقتی این زوج جوان 

اید. شیر همانکه پیر گفتند ما زوج جوانیم و هیچوقت فکر نکنید پیر شدهبودند می

 باز شیر است.شود 

چقدر زیبا وصیّت کرده بودند که ما یک عمر ایمان کامل به طلعات مقدّسه داشتیم 

ایم و و همیشه به دعا و ثناي آنها مشغول بودیم و هرگز دل به مال دنیا نبسته

چیزي نداریم که قابل نوشتن باشد. اگر بعد از ما چیزي ماند در راه حق خرج شود 

اي داشتند که تمامش کتابهاي امري و ضی باشد. صندوقچهکه جمال مبارك از ما را

دعا و مناجات که بین احباي محلّ هرکس نداشت به او دادند و اثاثیه منزل و کمی پول بود که براي جلسات یادبود طبق 

 وصیت آنها خرج شد.

 چند که داشت جاسب در باغی خوشفکران آقاي اندنکرده فراموش محلّ اهل را آنها نصیحت و آنها عمر آخر خاطرات 

. داشت قرار چشمه مسیر در که بود زیبائی بسیار باغچه که داشت بادام و زردآلو آلو، سنوبر، زیادي مقدار و گردو درخت

 لطف آقاي. بود شده مصادره جاسب امالك همه مثل هم بودند چون این باغ  ال به ابوالفضل نصراللهی فروختهمث را باغ این

 .بودند خریده ناچیزي مبلغ به را آن محمدي غضنفر هايبچه که داشت اداره جنب پائین محلّه در منزلی خوشفکران اهللا

نمود و ه سخنانم گوش دهید. از گذشته و تاریخ امر صحبت میب قدري جان عمو بود این همه به ایشان کالم تکیه همیشه

نمود و یاد دارم بچه که بودیم به خانه پدر زنش با پدرم رفتیم و میاز نظر دوست راهنمائی گرفتن و زندگی کردن را بیان 

یک ده شاهی آنروز که پنج هزار تومان امروز است به ما عیدي دادند و کلّی خوشحال شدیم. االن که می نویسم انگار 

ان این زن و مرد همان روز است و قیافه او در مقابل نظرم است. خداوند همه را بیامرزد. اي خداي پر عطا و مهرب

  خواهند به آنها عطا کن.مرام در عالم باال هرچه مینیکوصفت و خوش

 

 

 یدالرام خانم جمال 
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 خانم مولود رزاقی و جناب عین اهللا یزدانی

  

خانم مهرپرور در خانواده مؤمن و مخلص آقاي امراهللا رزاقی و ملوك خانم مهاجر چشم به جهان گشود. مولود خانم از  این

یک طرف نوه محمد تقی، از یک طرف نوه استاد علی اکبر و عبدالرزاق 

دو خانواده معروف و مشهور به امر از مخلصین و مؤمنین اولیّه امر که 

دمت و وفاداري و تبلیغ و شجاعت و از نظر ایمان و گذشت و خ

زدند. او خوب تربیت امري را آموخته بود آثار شهامت حرف اول را می

و الواح و اشعار امري را حفظ کرده بوده است. به حدّي باهوش بوده که 

با آقاي عین اهللا یزدانی که از طرفی نوه مشهدي حسنعلی یزدانی و از 

آیند طهران در چهارراه وثوق کوچه نصرت که کوچه به نماید و میاي جاسب ازدواج میطرفی نوه آغالمرضا آن دُرّ گرانبه

 کنند.نام نصرت خانم زن آقاي نعمت اهللا یزدانی که خاله مولود خانم بوده است، زندگی می

ل آقاي دهد. لقمه حالاین خانم مؤمن و موقن و با سلیقه با زندگی خیلی ساده چهار دسته گل تحویل این اجتماع می

ور که آنط ایشان وسیله به هستند جامعه چراغ و چشم که اوالدهائی که شودمی باعث خانم مولود پاك شیر و یزدانی

پسر برادران داریوش خان، بیژن خان، سهراب خان و منیر خانم که همه عزیز  3رضاي حق بوده تربیت شوند. اوالدها 

اند. خداوند آنها را دوقلو یک فامیل و احباء هستند. داریوش خان و بیژن خان چون دریاي علم و فضل و ادب و کرامت بوده

 بلند قد پدر مثل اوالد خرینآ سهراب آقاي. باشی کرده نصف شکل یک قیافه یک تیپ خلق نمود مثل سیبی که از وسط 

 هايستاره آرژانتین در و بردند تشریف مهاجرت به کردند، ازدواج منصور ویدا خانم با اینکه از بعد جوانی اوایل همان از

اند و افتخار براي رف نمودهص تبلیغ و خلق به خدمت راه در را عمرشان. نیست پوشیده هیچکس از که هستند درخشانی

اند. داریوش خان با استعداد و باهوش با عزیزانی مثل پرویز فروغی و پرویز صادقی و آقاي وجدانی کرده همه فامیل کسب

 به فیلیپین مهاجرت نمودند.

که بوسیله ایشان عدّه زیادي قلبشان به نور ایمان روشن گردید و دوستان ایشان به فوز شهادت نائل شدند. یادشان در 

آنها با آب طال منقوش است. داریوش با خانمی با وقار و وجاهت به نام ماریفه خانم که امر حق  قلبها و تا ابد در تاریخ نام

 یزدانی ژنیو ب وشیدار ره،یمن ،یمولود خانم رزاق ،یزدانیهللا  نیع
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تواند را لبیک گفته ازدواج نموده است و تمام عمر خود را وقف خدمت و تبلیغ نموده است. انشاء ایشان را هرگز کسی نمی

قلب ما بی مقداران است. مصطفی کیست که بتواند در منکر شود که چقدر زیباست. کالم نافذ او، قلم با قدرتش تسلّی 

مقابل داریوش خان با بیژن قلم دست بگیرد و چیزي بنویسد. این چند کالم به خاطر آن است که بگویم خوشا به حال 

خود  مادري که چنین اوالد و احفاد سالم و صالح و مؤمنی پرورشی داده تا دنیائی را با علم و عمل و نطق و کارهاي زیباي

به وجود آوردند. غیر ممکن بوده است این عزیزان به فامیل کارت تبریک نفرستند و از آثار و الواح در آن نباشد. با 

 شود. خوشا به حال والدین آنها.مناجات، نامه هایشان شروع و روحیّه دادن به فامیل ختم می

م سرچشمه جاسب روبروي قنات آب کوه بغله سیاه آمده بود جاسب، رفتی 1340به یاد دارم آقاي داریوش خان در سال 

است. چوبی را برداشت و روي کاغذي یا بهاءاالبهی نوشت رفت نوك کوه آن را نصب کرد و هنوز آرزو دارد روزي باهم آن 

کار را بکنیم. انشاءاهللا که به آرزویش خواهد رسید. او عاشق صادق است که خوب موالیش را شناخته و در آستان او 

اند. آقاي بیژن خان که با خانمی اند جور همه ما ها را اینها کشیدهمتگزار و خادم است. البته این جوانان سرور اصحابخد

مثل مهوش خانم دختر آن بزرگ مرد تاریخ آقاي حبیب اهللا مهاجر و حوري خانم که روح آن همیشه شاد و مستبشر 

ها هستند. بیژن خان مثل آقاي داریوش همیشه در مهاجرت جاسبی است، ازدواج نموده و اوالدهائی مثل خود چشم چراغ

و به خدمت عالم انسانی مشغول اما در بدترین نقاط عالم با هزاران مشکالت روز افزون. اما از موالیش درس عشق و محبّت 

با سیاه پوستان خوش  را خوب آموخته بود. زن و مرد مانند شیري غرّان از کوه و دشت و دمن نهراسیدند. در قلب آفریقا

قلب مأنوس شدند. کالم الهی را به آنها القاء نمودند و آموختند که فرقی بین سیاه و سفید نیست. همه باهم برادر و 

شدم برابریم. عزیزي در فرانسه به من و مه لقا همسرم گفت من میرفتم منزل آقاي داریوش یزدانی و خانمش متبرك می

ایم. کند که چرا ما آنقدر عقب ماندهکند و افتخار و از خود شرم میین فامیلهایی دارد، پرواز میآمدم. وقتی انسان چنو می

خواهد. جناب سهراب خان و خانمش ویدا خانم که او کنم خداوند هرکس را به قدر ظرفیت او از او کار میبعد که فکر می

ها را تحمل نمودند. بعد از ان چقدر بالها و مصیبتهم اردستانی االصل است مادر محبوبش چندین سال در سجن و زند

تحمل بالیا تمام عمر را در خیابان خوش طهران در همان خانه قدیمی ولی با صفا به قدري با همسایگان و اهالی محل 

  مهربان و رئوف بودند که بیگانه و خویش عاشق او بودند و الگوي خانمهاي بهائی در محل بودند. 

 شرح را شوهرها و زن وفاداري و زندگی بهتر راه و کردندمی جمع را مناطق جوان هايزوج مرتب منصور خانم ویدا پدر

 مانند هم او که خانمی چنین وصف در که است عاجز قلم. آموختندمی جوانان به را اوالدها تربیت و تعلیم راه و دادندمی
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دانند که شناسند و احباي عالم میکه در آرژانتین آنها را مییاي صفا و محبت بود، چیزي بنویسم. عزیزان در خانم مولود

اینها جزء مبعوثین جامعه هستند. منیر خانم دختر مولود خانم عزیز مثل مادر اوالدهاي خوبی تحویل اجتماع داده که هر 

اند. همسر منیر خانم ها به خدمت مشغولکدام به نوبه خود در خارج از ایران شجره طیّبه خود را حفظ کرده و مثل دائی

خواهم آقاي احمدي نوروزي پسر ملیحه خانم عمه ایشان دریاي نجابت و بزرگواري و استقامت بوده و هست. از حق می

اي درخشان راه گشاي بشریت باشند و تعالیم الهی را که این عزیزان را در پناه خود محفوظ و مصون بدارد و مانند ستاره

 اموزند.خود عامل هستند به ما بی

وقتی جناب عین اهللا یزدانی با آن هیکل و تیپ زیبائی بازنشسته شده بود، تابستان با همسرش به جاسب تشریف 

رفتند و باعث شادي و بردند. مرتب با فالکس چائی و مقداري غذاي ساده در دشت و صحرا خدمت احباء و فامیل میمی

د خانم بسیار و با وقار و با شخصیت امّا شوخ طبع و لبخند بر لب همه شدند. بر کسی پوشیده نیست که مولوسرور آنها می

ساله بودم و ازدواج نمودم، راهنما و مشکل گشاي ما این عزیز دل بود.  18نمود. زمانیکه این حقیر را دلگرم به زندگی می

لقا رضوانی داد که هنوز یادگار اوست. یاد دارم زمانیکه اواخر عمر مریض شده بود انگشتر اسم اعظم است به خانم مه هدیه

فتم، همیشه لبخند بر لب همه را ریاران و دوستان حتی بیت العدل اعظم براي ایشان دعا کردند. هر وقت مالقات او می

 کرد. همیشه راضی به رضاي الهی بود که اوالدهاي خوبی دارد.شاد می

فرمود ما مال و ثروت از خدا نخواستیم راضی به رضاي او بودیم. رزق یومی را به ما رایگان داد. ولی در مولود خانم می

هایم دعا کردم و ام باالتر است. گفت همیشه فقط در حق بچهعوض اوالدهائی به ما داده که از هزاران ثروت و جاه و مق

هاي شما دیگر بچّه نیستند، فیلسوفان تاریخ امر گفتیم بچهکنم که از امتحان الهی رو سفید بیرون آیند. به او میمی

اآلباد باقی و برقرار خواهد اند. خوشا به حال شما که نامت به عنوان مادر نمونه تا ابد اند. منادیان باوفاي جمال مباركالهی

ماند. همشهري هاي عزیز، احباي الهی بنده حقیر خاك کف زیر پاي شما هستم. موالي ما حضرت ولی امراهللا فرموده 

هاي مهربان و دلسوز و مؤمن و مخلص است مدایح نفوس کنید و از خبرهاي بد پرهیز نمائید. حیف است راجع به خانم

پول، همه سالم و ساده و صالح و خدمتگزارند. ب چه باسواد چه بیسواد، چه پولدار چه بییادي نشود. همه احباي جاس

 هرکسی به قدر توان خود خدمت به امر نموده و خواهد نمود.

هاي مؤمن و وفادار و عامل به اخالق بهائی بود کالمش نافذ بود. روزي به بنده و مادرم فرمود مولود خانم چون الگوي خانم

خواهد هوشنگ بهائی باشد ولی من هوشنگ را یزدانی پسر برادر شوهرم مادرش کُرد و مسلمان است و نمی که هوشنگ
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باشد به مثل داریوش و بیژن دوست دارم و او را درس اخالق فرستادیم. گفت اگر قبول کنید اشرف را که عین دخترم می

خواهند بود و ما هم با او قرار گذاشته و همین کار را هوشنگ بدهید و ازدواج کنند. در آینده یک خانواده خوب بهائی 

باشد که هم هوشنگ و هم اوالدها همه در ظلّ پسر به نام شهروز و شاهین و شهرام می 3کردیم. اآلن ثمره ازدواجشان 

وهرش از باشند. هدف مولود خانم نیّت او همیشه کار خیر بود، مشکل گشاي همه بود. چقدر زن عمو بدیعه مادر شامر می

او راضی بود. حمل بر خودستائی نباشد، جاسبی بودن افتخار است و مردان و زنان جاسب همه مثل مولود خانم اهل 

 به راجع را خود خاطرات باشد باقی عمري اگر که انشاءاهللا. هستند و بوده ساجد – شاکر – قانع – ایمان اهل –زندگی 

 و نمونه مادران خود نوبه به یک هر. نوشت خواهم بیسواد چه و سواد با چه آنها پسندیده اعمال و جاسب متصاعدین تمام

فرمودند هر قاي عبدالکریم صادقی پدر بزرگوار آقاي پرویز صادقی شهید میآ. اندبوده شوهرشان براي خوبی همسرهاي

همینطور. راجع به کس دختر از جاسبی گرفته پولی را در بانک ملّی گذاشته و هرکس همسر پسر جاسبی شده او هم 

ایشان و همسرش و اوالدهایش میتوان کتابی نوشت. خداوند انشاءاهللا همه احباي جاسب را سالم و مؤمن و موفق بگرداند 

گفت خداوند اول جاسب را خلق کرده بعد دنیا و هر کجا هم جاسبی هست آنها را هم حفظ کند. شوخی هست عزیزي می

دمان آن چه بهائی، چه مسلمان همه سالم و صالح. اگر کدورتی و مشکالت هم فراهم را به دور او، جاسب بهشت است. مر

شد از خارج از جاسب شد. خداوند همه را حفظ کند و هوشیار و بیدار و من خواب را بیدار کند که بدانم بد وجود ندارد و 

 همه خوبند.

 

  خانم مولود رزاقی (یزدانی)

 سنین تا و گذاشت وجود عرصه به پا کروگان قریه در 1304 سالهاي حدود در جاسب در مخلصه مؤمنه، خانمهاي از یکی

اهللا یزدانی، نوه آغالمرضا معروف جاسبی ازدواج نمود و س در طهران با آقاي عینسپ. کرد زندگی آنجا در ازدواج از قبل

 باشد.فرزند مؤمن، الیق و خادم می 4حاصل این ازدواج 

با هوشی سرشار و حافظه قوي، باسواد، دانا، خوشحال، شاکر و با صداي بسیار زیبا بود که در  ایشان خانمی بسیار شجاع،

آورد. در ضرب زدن ماهر بود. قلبی سرشار از محبّت هر جمعی با تالوت مناجات و اشعار امري همه دلها را به وجد می

 رد.کوار به گرد خود جمع مینهاد همه را پروانهداشت. هرکجا که قدم می
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هاي خود که همیشه داشت. در طهران با همسایهبراي او بیگانه و خویش معنی نداشت و همه را به یک اندازه دوست می

زدند و اش را با سنگ و چوب میکرد. مثالً همانهایی که درب خانهاش بودند، به کمال محبت رفتار میمزاحم او و خانواده

داد و اي میکرد، به هر خانه کاسهگرفت و با یک دیگ آش رشته که درست میکردند، ندیده میهایش را اذیت میبچه

گفت مثالً زهرا خانم، بتول خانم یا فالن خانم من امروز هوس آش رشته کرده بودم، چون بوي پیاز داغ به مشام شما می

دهید. جواب چرا ما را خجالت می گفتند خانم یزدانیرسیده است، دوست دارم از آن بخورید و آنها که شرمنده بودند، می

 گفت دشمنتان خجالت بکشد. این فرمایش چیست، قابلی ندارد بفرمائید نوش جان کنید و با این کارها خوشحال بود.می

هاي من امانت حضرت بهاءاهللا هستند و باید در راه او خدمت گفت بچههایش خادم باشند و میهمیشه آرزو داشت بچه

کنم قبل از رفتن شاه از ایران بود، شبی در هم دوست داشت که به مهاجرت برود. هرگز فراموش نمی کنند. البته خودش

ضیافت اعالن کردند که بهائی سنتر بوینس آیرس آرژانتین یک زوج براي نگهداري آن احتیاج دارند. ایشان به شوهرشان 

جواب فرمودند که ما زبان نداریم. غافل از اینکه بعد  رو کرد و گفت یزدانی جان چطور است ما تقبل کنیم و برویم. ایشان

از چند سال پسر آنها آقاي بهراد یزدانی که تازه با خانم لیدا منصور ازدواج کرده بود، براي این خدمت به آرژانتین رفت و 

سهراب جان رفت  افتخار آن را داشت که براي مدّتی به این موهبت برسد و خود ایشان هم پس از صعود خانم براي دیدار

 و در همانجا صعود کرد و مدفون شد.

ناگفته نماند که در خانه پدر و آبا اجدادي ما همیشه زن ساالري بوده و هست. این خانم هم همین محسنات را داشتند. 

بنده در  کردند.شاید براي این بود که در منزل همیشه ما را آزاد تربیت کرده بودند و حکم تساوي زن و مرد را اجرا می

دانستیم دیدم پدر مدّتی در خانه نبود ولی نمیآید که میسال از ایشان کوچکتر بودم. خیلی کم یادم می 10حدود 

شد و بعد که بزرگتر شدم، فهمیدم در آن مدت پدر را به سربازي که تازه دوره اول کجاست و خیلی دلم براي او تنگ می

دارند. پدرم در غیاب خود این دختر شجاع را مباشر فقط یک سال نگه میبوده است، بردند و چون زن و بچه داشت 

کارهاي زراعتی قرار داده بود و مردي به نام حسین ابراهیم بک که با پدربزرگم نسبت خویشی داشته است مسئول 

او آب هم  دهد که این شخص هرکاري را با صالح دید این دختر انجام میداده است و بدون اجازهکشاورزي قرار می

نمیخورده است تا پدر از سربازي برمیگردد. مولود خانم و همسرش را خدا بیامرزد که هر دو براي ما پس از پدر و 

مادرمان، پدر و مادر خوبی بودند. تمام کارهاي ما را با حوصله و راهنمائی زیرنظر داشتند. چون ما در منزل آنها یک اطاق 

بودند و هنوز به سن بلوغ نرسیده بودیم، حتی ازدواج ما با نظر و صالح دید آنها بود و  داشتیم و پدر و مادرمان در جاسب
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اي ما را فراموش نکردند. هرگز یادم نمیرود که بچه اولمان که خدا داده بود هر هنگام که پس از ازدواج هم لحظه

آمدند ن لباسهایشان با اتوبوس به خانه ما میساله و یک چمدا 7و  6فرزند  3خواستیم او را حمام ببریم از راه دور با می

هاي کرد و باید به حمامکه به حمام برویم. آن وقتها چون در طهران لوله کشی نبود، کمتر کسی در خانه حمام درست می

متر مربع یا بیشتر بود در آن و بدون مزاحم باشیم،  4باشد یعنی عمومی برویم و یک نمره که مثل یک اطاق کوچک می

دانستند. خدا پدر مسلمانها را بیامرزد که همیشه در همه جا مزاحم بهائیان بودند. چه چون بهائی بودیم و ما را نجس می

 کردند.زدند و از حمام لخت بیرون میبسا که با لنگ خیس احبا را می

 اگر کسی یواشکی رفته بود و ها نوشته بود (دخول اشخاص غیر مسلمان به این گرمابه ممنوع است) حاالباال سر این حمام

 شد.دید، واویال مییک آشنا او را می

 ها بسیار است و اگر خواسته باشم همه را ذکر کنم از حوصله خوانندگان عزیز بیرون است.خاطره

ن و متأسفانه این خواهر عزیزمان در میان سالگی چشم از جهان فانی بربست و به عالم بقا شتافت و شوهر عزیز و نورچشما

). پس از 1987همه ماها را در سوگواري خود رها کرد. روحش شاد و همدم و انیس الهوتیان باد (در پنجم اکتبر 

صعودشان از طرف بیت العدل اعظم الهی که مصون از خطا است، مرقومه شریفه تسلیت و همدردي به افتخار فرزندانشان 

ال ذکر شد، براي دیدن فرزند عزیز و خانواده ایشان به آرژانتین واصل گردید. همچنین شوهر عزیزشان، به طوریکه در با

صعوده کرده به عالم بقا شتافت. روحشان شاد باشد و از طرف اعضاي بیت العدل اعظم  1995مسافرت و در آنجا در سال 

  هاي عزیزشان واصل گردید.الهی دست خط تسلیت آمیز و همدردي به افتخار بچه
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 ملیحه خانم نوروزي یزدانی نوه دختري آغالمرضا و نوه پسري مشهدي حسنعلی

  

در کروگان، محلّه باال در خانواده مؤمن و مخلص چشم به جهان گشود. مادر او بدیعه خانم،  1301ملیحه خانم در سال 

فرزند آغالمرضا، پدر آقا فرج اهللا فرزند مشهدي حسینعلی یزدانی بود. او در آغوش مادري 

نمونه تربیت شد و در نوجوانی پدر خود را از دست داد. او قالی بافی را یاد گرفت و شروع 

قالی بافی کرد و کمک کار مادر در کارهاي منزل بود. این خانم محترمه مکرمه را به کار 

کردند. زیبائی و هایی داده بود که همه اهل آبادي به او حسادت میخداوند به او حُسن

داري او نمونه عام و خاص بوده است. صورت زیبا و ساده و نورانی او تا آخر نجابت و خانه

انگار خداوند سیب سرخی را از وسط نصف کرده باشد و او مانند عمرش همتایی نداشت. 

آن سیب سرخ بود. چهره نورانی و تابناکی داشت. در جوانی خواستگارهاي بسیار داشته 

گیرد که با نظر مادر و دائی ارجمندش آقاي محمد علی روحانی، با آقاي مصیب نوروزي است اما حکمت الهی قرار می

مد نوروزي بزرگ خاندان وسقونقان ازدواج نماید. او بعد از ازدواج در دهی تنها و غریب، دوش به فرزند آقاي ارباب مح

دهد. منزل نماید. خداوند به او دختر و پسرهائی زیبا هدیه میدوش همسر در تمامی مسائل زندگی تشریک مساعی می

  قرار داشت، بود. آقاي نوروزي بزرگترین و زیباترین منزل در وسقونقان که در انتهاي ده

 

آنها بهترین گاو و حشم و اسب و یابو را داشتند. آب از باالي ساختمان آنها وارد خانه میشد و از آخر خارج میگشت. 

درختان گردو و میوه از هر نوعی زینت بخش این خانه بود و در حال حاضر هم 

سی هر مشکلی اند. هرکهست. این خانواده مورد احترام اهل هفت آبادي جاسب بوده

کردند تا اینکه بچه هایشان بزرگ میشوند و همه به خاطر داشت، آنها آن را حل می

غروب آمدند و درس خواندن چند کیلومتر را در برف و سرما به کروگان می

دیگر پیمودند و دوستان برمیگشتند. راهی که در آن گرگ و جانوران درنده بود را می

 آمدند.هم از آن راه به کروگان می

 یخانم نوروز حھیمل

 خانم حھیمادر مل عھیعمھ بد

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3712485
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/img-20161117-wa0005_orig.jpg
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اي قلیل اذیت و آزار را نسبت به این خانواده شروع نمودند. درختان هنگامیکه قلسفی علیه بهائیان سخنرانی نمود، عدّه

 جوان آنها را بریدند و حیف و میل کردند. حتّی به حشم و خاك مُلک آنها رحم نکردند. به این سبب، شبانه مصیب یزدانی

آورد. بعد از مدّتی که آرامش هایش را به کروگان میچون وسیله دیگري نبود، با چند االغ میرود و ملیحه خانم و بچه

آورد و سکوت اختیار برقرار میشود، ملیحه خانم و فرزندان به وسقونقان برمیگردند. این خانم محترم خم به ابرو نمی

 کند.می

تباه توسط عدّه اي کم از اهالی وسقونقان انجام شد، اهالی جاسب مصیب نوروزي را به بعد از این آزار و اذیتی که به اش

نمایند. این زن و شوهر با تربیت و با سواد و با گذشت و مهربان، قسمتی از منزل عنوان کدخدا و بزرگ جاسب انتخاب می

د آمپول زنی را یاد میگیرد و به همه اهالی دهند تا اهالی جاسب را معالجه نماید و آقاي نوروزي خوخود را به دکتر می

آمپول میزند بدون اینکه دیناري پول دریافت نماید. چند سال آقاي دکتر لقائی سنگسري در جاسب منزل ایشان بود که 

پزشکی حاذق بود و بهترین خدمات را مجّانی به اهالی جاسب نمود. درب خانه این زن و مرد به روي همه باز بود. از 

رمري که براي جاسب در منزل او بود گرفته تا پزشک و معلمین، هر کس کاري داشت در منزل آنها بود. سفره آقاي ژاندا

نوروزي همیشه رنگین و درب منزلش به روي هر سائر و فقیر و رهگذر و هر نوع مهمانی باز بود. ملیحه خانم از نظر سلیقه 

ل بود. چه فامیل خودش و چه فامیل همسر، فرقی نداشت. هر غریبی نظیر و عاشق فامیو آشپزي و تمیزي، کدبانوئی بی

شب جائی نداشت، یکی از اطاقهاي آنها مأمن او بود. شیر و ماست و عسل هرچه که احتیاج بود در این خانه به وفور مهیا 

ترم یک عمر خدمت بود. دلی چون دریا داشتند. لبخند بر لبانشان و با آغوش باز همه را پذیرا بودند. این خانم مح

اي نکرد. دعاي خیر آنها همیشه شامل حال او بود که چنین اوالدهائی حتّی بهتر از نمود و گالیهپدرشوهر و مادرشوهر می

هزار متر  4000هاي زیبا در جلو و اطراف خانه که شاید در حدود خودشان دارند. منزل ایشان بزرگترین خانه بود و باغچه

میشه جوز قند و برگه زردآلو، گردو و بادام فراوان داشت و تا زمانیکه زنده بود همه فامیل از آن بهره بودند. ملیحه خانم ه

آمدند و خواهر و ها تا شب به کروگان میمند می گشتند. یک روز ملیحه خانم براي مالقات مادرش و خواهرش با بچه

سالگی در اثر سکته قلبی چشم از  68چنان بود که در سن رفتند. تقدیر الهی مادرش هم براي دیدار او به وسقونقان می

هایش در وسقونقان و کروگان براي او اشک ریختند عالم و عالمیان فروبست و به ملکوت اعلی صعود نمود. چقدر همشهري

سی را گفتند، هرگز این زن دل کهاي وسقونقان میکردند. زنو از مظلومیّت و ادب و وقار و انسانیّت او تعریف می

خواستیم با خوشروئی و لبخند و احترام به ما میداد و میگفت قربون قدمتان، لطف کردید نشکست و هر وقت هر چه می
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 صعود. است بهشت در جایش و باشد شاد همیشه روحش  گفتند همه شیر مادر بر او حالل باشدمشرف فرمودید. می

  .شد واقع 1368 سال در ایشان

بعد از صعود این همسر مهربان، آقاي نوروزي مرتّب گریه میکرد و شعر میخواند که 

قلبم و جگرم سوخت. براي دو سه نفر از ما که محرم میدانست، غرورش را کنار 

کنم. گفت یک عمر با من صادق و پرسید چرا گریه میگفت نمیگذاشته و می

. بنده کم حوصله بودم، بعضی اوقات داد و بیداد روراست و وفادار و مهربان بود

کردم اما او هرگز جواب نمیداد. میگفت بیا مرد غذا حاضر است، چائی دم کشیده می

 50گفت قدر زنتان را بدانید که بعداً مثل بنده باید گریه کنید و بسوزید تا بمیرید. تعریف کرد است. آقاي نوروزي می

مناجاتش ترك نشد. روزي گرسنه به خانه آمدم و سال این زن در خانه نماز و 

کند. گفتم زن دیدم نیست. او را صدا زدم اما خبري نشد. به اطاق کناري رفتم و دیدم مناجات و دعا میخواند و گریه می

دعا  کردم و در حق اوالدهایم و خلقچه شده است؟ گفت من که جز تو و خدا اینجا کسی را ندارم و با خدا راز و نیاز می

کنم که هیچکس مریض نشود و غم نداشته باشد. اگر روزي ما مریض شویم در این ده غریب و تنها چه کسی به داد ما می

ها هم که همه در طهران و اطراف هستند. بعد خودش خندید و گفت آن خدائی که نگهدار من است که من میرسد و بچه

 میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.

ها او را به طهران بردند و در بیمارستان وروزي میگفت آمدیم و ناهار را خوردیم. بعد از چند روز حالش بد شد. بچهآقاي ن

میثاقیه بستري نمودند و در نهایت آرامش جان به جان آفرین داد و درد نکشید و مرا تنها گذاشت. حال میسوزم و آتش 

اهري خداوند نصیب بنده کرده بود. عمه بدیعه روحت شاد، فرج اهللا خدا تو میگیرم. چه نعمت گرانبهائی بود. چه دُرّ و جو

نمود. را بیامرزد که چنین دختري داشتی. یک ساعت راجع به وقار و نجابت و عصمت و پاکدامنی او براي ما تعریف می

اد مهمان نوازي میکرد. نفرمان درست کرده بود، ناخودآگاه مهمان سرزده میرسید و خیلی ش 10میگفت بارها غذا براي 

  گفت هرگز حتّی یک روسري از بنده نخواست. آنقدر قانع بود که خدا شاهد است.می

 خانم حھیشوھر ملرباب محمد پدر 
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هاي پوران، کتایون و غزال دارد که همگی در ظلّ امر هستند و مثل پدر و دختر به نام 3حال ببینیم او چند اوالد دارد. 

مادر باشخصیت و با وقار هستند. چه اوالدهاي خوبی دارند و هر قدمی که 

پسر به نامهاي  6اند. ملیحه خانم برداشته بود آنها پا جاي پاي مادر گذاشته

 منچهر و سیاوش دارد.احمد آقا، علی آقا، لطف اهللا، عبداهللا، 

شش شیرمرد، جوانمرد، مهربان، خوش تیپ، دست پا بخیر و وفادار که 

الگوي مرد سالم و پاك ایرانی هستند. ایرانی بودن افتخار است به شرط آنکه 

توان گفت که دار باشیم. این شش برادر را نمیصالح و سالم و صدیق و امانت

عیاري که خالص است  24ثل طالي کدام یک از کدام یکی بهتر است. همه م

تواند آن را تشخیص دهد در وسقونقان، در کروگان، در طهران و در خارج از ایران هستند. همه آنها افتخار و هر ناتوانی می

نظیري هستند و همه از هوش سرشاري جاسب و جاسبی و جامعه هستند. اوالدهاي آنها همه خواهران و برادران واقعا بی

د. همه خوش هیکل و خوش تیپ هستند. ما که کچل شدیم و به زلف آنها غبطه میخوریم. در تمام مراسم برخوردارن

کنند. در محلّ کارشان الگوي ها همه شرکت میها، جلسات تذّکر و تدفین اقوام و همشهريعروسی و اعیاد و عزاداري

ت هر گوشه این خانه بوي مهر و محبّت ملیحه را دارد و به گفانسانیّتند و با مرام هستند. بعد از صعود مادر، پدر ایشان می

کرد. این زن هم ها با او رفتار میآیم. پسرهایش یک بیوه نراقی براي او گرفتند و تا آخر عمر مثل مادر این بچهطهران نمی

ال بعد از همسر صعود کرد س 17یا  16مهربان بود و از آقاي نوروزي نگهداري کرد تا صعود واقع شد. آقاي نوروزي تقریباً 

اند و کارهاي خیري در آن هایشان رعایت کردهو هر دو در وسقونقان قبرشان در کنار یکدیگر است. حکمت را همیشه بچه

اند. آقاي مصیب نوروزي اشعار جناب ده به خاطر شادي روح آنها و یادگاري از پدر و مادرشان به طور گمنام انجام داده

مام اشعار حضرت طاهره را از حفظ کرده بود و براي اوالد و فامیل میخواند و شرح حال مبلّغین قدیم را خازن بختیاري و ت

کرد. خالصه کالم مشکالت فراوان و غریبی مُدام اما مانند کوه استقامت کردند. نامشان تا ابد باقی است و تعریف می

وب بود و به وحدت عالم انسانی کمک کرد. همه دنیا باید زیبا یادشان گرامی. نسل آینده باید بخواند و بداند که میشود خ

باشد و زشتی اصالً وجود ندارد. خداوند همه را پاك آفریده است. انسانها اگر خوب تربیت شوند، فقیري نخواهد بود. همه 

میلیون هستند؟ خوشا پزشک همدیگر میشوند. همه خواهر و برادر خواهند بود. آیا در دنیا چنین زنانی چند هزار یا چند 

به حال همه آنها که همسر خوب براي شوهر هستند و اوالد خوب براي پدر و مادر هستند و مادر خوب براي فرزندانشان 

 یو طاھره محبوب یطف هللا نوروز

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/9176560-orig_orig.jpg


 

Page | 
212 

هاي هاي الیقی و دامادهاي الیقی نصیب این خانواده شده است که هر کدام مانند ستارههستند. ناگفته نماند عروس

  اند.درخشان افتخار فامیل

 . احمد آقا نوروزي، همسرش منیره خان یزدانی، فرزند عین اهللا یزدانی و مولود خانم رزاقی1

. علی آقا، همسرش عشرت خانم فرزند غالمعلی نوروزي و بتول خانم که شاعر و خود 2

دختر ایمان آورده بود و بهتر است شرح حال این بزرگواران مؤمن و موقن و 

 ارجمندشان عشرت خانم نوروزي را بنویسید.

. عبداهللا نوروزي، همسر شهناز خانم. داراي یک پسر به نام آقا آرش که در استرالیا 3

 ساکن است.

. لطف اهللا نوروزي، همسر طاهره خانم محبوبی فرزند آقاي احمد محبوبی و شایسته 4

م، دریاي علم و عاشق دلباخته و اوالد، یک پسر به نام پدرا 3خانم روحانی که داراي 

 تاریخ نویس فامیل جاسب است و دو دختر به نام پگاه و نسیم که در استرالیا ساکن هستند.

. آقاي منوچهر نوروزي، همسر فرانک خانم که داراي دو اوالد، یک پسر به نام کورورش و یک دختر به نام روشنک که از 5

 جوانان برومند بودند.

وروزي، همسر فلور فارس نوه عربعلی خان که داراي دو دختر به نام هاي دالرام خانم و دیدار خانم . آقاي سیاوش ن6

 هستند.

تقدیر و سرنوشت چنین بود که آقاي عبداهللا نوروزي که استوره گذشت و مردانگی بود، در جوانی به سرطان مغز استخوان 

بارید. وضع مالی نسبتاً خوبی داشت و امین همه بر همه جا میمبتال شد و به جهان باقی شتافت. او همچون ابري بود که 

خرید و درب منزل او مردم بود. هر کجا میرفت و کسی تلویزیون یا یخچال یا فرش نداشت، او از آشنا و بیگانه می

 داد.فرستاد. کسی پول نداشت، بدون اینکه به او بگوید محترمانه و بدون اینکه به هیچ کس بگوید، به او میمی

آمد انجام میداد. اصالً کبر و غرور نداشت. زمانیکه از اگر صعودي واقع میشد، اولین نفري بود که هر کاري از دستش بر می

دهید. اش با دست پُر میرفت. میگفت خاله چطور هستی، بوي مادرمان را میآمد، اول در خانی آباد سراغ خالهجاسب می

نمود و بازگشت و تکیه کالمش این بود که باید آدم، آدم خوبی باشد، این دنیا را دوام و افتخارش فامیل بود. دنیا را سفر 

 بقائی نیست. روحش شاد.

 خانم حھیھمسر مل ینوروز بیمص 
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بعد از چند سال برادر دیگرش، آقاي لطف اهللا نوروزي هم مریضی سختی گرفت و به عالم باال صعود نمود. حیف و صد 

افراد خدمتگزاري عمرشان در این عالم کوتاه بود. انگار خداوند خواست  حیف که چنین

 که مادر داغ این اوالدها را نبیند چون داغ اوالد خیلی سخت است.

هزاران خاطرات از این بزرگواران است که از حوصله خارج است. آقاي عزیزي از اهل 

نمود که در جمعی می واران که پدرش با آقاي مصیب نوروزي دوست بوده است، تعریف

هایشان به هر وقت با پدرم منزل این بزرگواران میرفتیم، به حدّي این زن و مرد و بچه

شدیم. ایشان میگفت اینها و اوالدهایش به حدّي کردند که شرمنده میما محبّت می

ان را به آنها بسپارد چون آنقدر ناموسش و مال تواندمی انسان که  درست و امین هستند

 کرد.کنند. این مرد نازنین تعریف میمین هستند که هرگز خیانت نمیا

ملیحه خانم فرشته آسمانی بود و همتا نداشت. آن شیر پاك مادر و تربیت پدر باعث شد اوالدها درست کار و مورد اعتماد 

 باشند. روح هر دو شاد.

 دامادها عبارتند از:

 ر به نام نغمه هستند.آقاي اصبقی، همسر پوران خانم و داراي یک دخت •

 آقاي نویدي داماد فرح خانم محبوبی •

آقاي پرویز حسیم همسر کتایون خانم که داراي دو دختر به نام هاي سحر و پریسا است که سحر در آمریکا  •

 ساکن و پریسا در ایران ساکن است.

جاسب بهشت من است. جاسب  خالصه کالم اینکه بگویم با این مردمان پاك و مؤمن و سالم، جاسب در قلب من است و

کند و زادگاه من است. جاسب روح و روان من است. ناگفته نماند ید قدرت الهی همه کارها را در هر زمان روبراه می

کند. این خانواده محترم در یک ده، یک حمام خصوصی درست کرده بودند که بندگان مخلصش را به حال خود رها نمی

دیگري. منزلشان نمونه تمیزي و بهداشت و زیبایی بود. هنوز هم درب این خانه به روي نه لوله کشی داشت و نه چیز 

نفر در آنجا شب میخوابند. رختخواب و پتو و همه چیز مهیّا است. اآلن  30الی  20فامیل و آشنا باز است. تابستان شاید 

        که گاز و آب و برق و تلفن است. خداوند به بازماندگان طول عمر و سالمتی و قدرت خدمت عطا نماید.

 ینوروز بیخانم و مص حھیرامگاه مل
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 وجیهه خانم ناصريشرح حال شیر زن تاریخ جاسب 

  

و نیرومند و مؤمن و مادر ایشان معصومه خانم  وجیهه خانم ناصري فرزند آقاي محمدعلی ناصري، قویترین مرد جاسب

 خانم وجیهه. بود زمان آن در روشنفکر بسیار خانمی که بود، حسن باد خواهر

 دو هر که دیانت و علی کاظم نام به برادر 2 داراي و خانواده دُردانه دختر

ها دارند. چرا به دایی وجیهه وم جاسبیعم بین در عالی بسیار داستانهاي

رفت و راهی که گفتند؟ علّت این بود که او سریع راه میمی حسن باد خانم

کرده است و اهالی پیمود او در نیم ساعت مثل باد طی مییک ساعت باید می

اي بود که با به او این لقب را دادند. معصومه خانم به حدّي انسان فهمیده

سوادي آن زمان هر سه اوالد را خیلی با تربیت و مؤمن و زحمتکش بار بی

انم محترم هاي زمان خود بود. این خآورد. وجیهه خانم از نظر هیکل و زیبائی و معرفت و خانه داري از ممتازترین خانممی

در امتحانات الهی خیلی روسفید در آمد. در مقابل کوه مشکالت، تحمّل و بردباري را همیشه پیشه خود کرده بود. در 

دهد. غم داغ این دو عزیز او را همیشه محزون و غمگین جوانی مادر خود و برادر نازنینش محمد کاظم را از دست می

 بوده است. میسازد ولی او راضی به رضاي جمال مبارك

سالگی با مردي قد بلند و قوي هیکل و خوش تیپ به نام سید رضا امجدي، فرزند سیدعبداهللا ازدواج  16یا  15در 

آیند و باهم تناسب گفتند این زن و شوهر به هم میکند. همسالهاي آنها همیشه میمی

شوند که بسیار دارند. آنها داراي فرزندي مثل مادر نجیب و مهربان به نام آقا عبداهللا می

ساده و مؤمن بود. در جوانی چند سال پلیس یا همان پاسبان بود و در جوانی با  مردي

نماید که باعث شادي و شعف خانم اقدس یزدانی فرزند اسداهللا و عزت خانم ازدواج می

شوند. آقا امجدي متأسفانه به خاطر اینکه فکر میکرد یک پسر و سرور وجیهه خانم می

فوان جوانی بدون اجازه ایشان، همسر دیگري انتخاب کم است و اوالد میخواست، در عن

 ،یزدانی بی، مص یخانم بھ ھمراه آقا رضا جمال ھھیوج
آغا  ،ییخانم اعال یملک ،یزدانیگوھر  ،یزدانی نیعبدالحس

(بچھ کوچک) در سفر بھ یزدانیو نصرت  یزدانیبگم 
 مبارک تیب ارتیز یبرا رازیش

 یخانم عبدهللا امجد ھھیتنھا فرزند وج خانم ھھیپدر وج یناصر یجناب محمد عل 
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کرد که گنج پنهانی پیدا کرده است، خدا به او چند بچه داد. وجیهه خانم متین و با آبرو به منزل کرد و چون فکر می

پدري برگشت و در یک اطاق زندگی آبرومندانه و ساده خود را شروع کرد و هرگز باعث مزاحمت همسر و زن او و 

سال تمام راننده اتوبوس دو طبقه  30هایش نشد. آقا عبداهللا فرزندش بعد از اینکه مدتی پلیس بود، در شرکت واحد بچه

شد که در سی سال در محل کار و در محلّ زندگیش به خوشنامی و نجابت معروف بود. خداوند به خاطر شادي وجیهه 

 خانم، به پسر و عروسش اوالدهاي خوبی هدیه کرد.

 

ام و بهائی هستم. گفت من شیر وجیهه را خوردهنمود. میداهللا امجدي هرگز به پدرش تعرّض نکرد و احترام او را میآقا عب

هاي میترا، منیر خانم، پري هاي آقا اشرف، اکبر، رامین و چهار دختر به نامبا همسرش اقدس خانم صاحب سه پسر به نام

 آقاي ایشان ارشد در خدمت امر و عالم انسانی بوده و هستند. فرزند خانم و رامش خانم شدند که همگی مؤمن و مخلص

 ما با ابتدائی ششم کالس تا و شد بزرگ مادربزرگ، آغوش در جاسب در بچگی از گذاشتند، دانش را نامش بعداً که اشرف

ش و ذکاوت خاصی داشت که میتوان شرح زندگی این نازنین را به صورت یک کتاب نوشت. وجیهه هو او. بود کالسهم

اي داشت ولی قانع و شاکر و صابر بود. در نانوائی و دیکر کارها به ملکی خانم یک عمر با آبرو زندگی کرد و زندگی ساده

مه رضوان میپخت. در تمام جلسات امري شرکت میکرد. برد و عکرد. خمیر را وا میاش بود کمک میخانم که برادرزاده

دند ولی ایشان چنان اُبُهتی داشت که همه به او احترام هاي جاسب اهل زندگی و وفادار و مؤمن و زحمتکش بوهمه خانم

تقی گذاشتند. در زمستانها زیر کرسی آقاي شمس اهللا رضوانی، خانم سلطان یزدانی، شیرین کرمجگانی مادر آقا خاص می

هاي نشستند و قصهمحبوبی و عمه رضوان و معصومه زن استاد عباس نجار همیشه بالخصوص وجیهه خانم باالي اطاق می

 کردند.قدیمی را تعریف می

 سلطان خانم نام به قم از خانمی هابچه خاطر به مدتی از بعد کند،می فوت اولش همسر وقتی ناصري علی محمد آقا

گفتند یعنی مادر آقاي ذبیح اهللا ناصري، فتح اهللا ناصري، شهربانو خانم، جواهر قمی می جوجون او به همه و گیردمی

کند ولی پدر ایشان به احمد آباد نراق سلطان، مرصّع خانم، نازنین خانم. وجیهه خانم اینهمه خواهر و برادر پیدا می

بهائی هستم و به دستور امر مرا خاك کنید. جالب  کند و جوجون قمی آخر عمر اقرار کرد بنده ایمان دارم ومهاجرت می

الحیات مهربان و صمیمی بود و بود که وجیهه خانم حتّی هیچ تعرّضی به پدر و هیچ کس دیگري نکرد. با همه تا آخر

 هرگز کلمه جدائی بر زبان نراند. به خاطر عشق به جمال مبارك و ایمان خالص، براي همه الگویی در جاسب بود. عشق به
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ها او را همیشه شاد و سرمست نگه میداشت. دانش امجدي که در کودکی پیش او تربیت شده بود، در اوالد و عروس و نوه

کرد و بعدازظهرها را چند سال در باغ تشره، مسئول کتابخانه و فروش کتاب نوجوانی به خاطر کمک پدر و مادر کار می

م آقا اشرف (دانش) مسئول کتابهاي گفتیکرد. به وجیهه خانم میت نمیبود و افتخاري کار میکرد و دیناري حقوق دریاف

امري است. میگفت چیزي نیست او باید مهندس، مبلّغ و مشوّق هم باشد تا تالشهاي وجیهه هدر نرفته باشد. با اینکه یک 

بود. روزي منزل او براي دیدنش رفته هاي این خانم را برآورده کرده ارزد و واقعاً خداوند خواستهاوالد داشتم اما به دنیا می

بودیم و من سرم درد گرفته بود. فوري بلند شد و یک شیشه آبغوره را آورد و درون یک لیوان ریخت و گفت بخور تا 

سردردت فوري خوب شود. دستش شفابخش بود و همینطور هم شد و سردردم ساکت شد. به او گفتم انشاءاهللا یک شیشه 

شوم. واقعا دلی آورم. گفت تو هم مانند آقا اشرف هستی و این حرفها را بزنی ناراحت مین برایت میبزرگ آبغوره از طهرا

اند. یک روز یکی از دوستان درتابستان چون دریاي بیکران داشت. داستان برایمان تعریف کرد که دو نفر باهم دوست بوده

دوانه بیاور تا با دوستم بخوریم. خانم ایشان هندوانه می گوید برو و یک هنمنزل دوستش میرود. مرد خانه به همسرش می

آورد. خالصه رود و هندوانه دیگري میآورد. مرد تلنگري به هندوانه میزند و میگوید زن این هندوانه نرسیده است. زن می

خره آن هندوانه را آورد. باالبرد و به ظاهر هندوانه دیگري میچند بار این زن بیچاره هندوانه را به انباري خانه می

گوید هندوانه بیاورید. رود. دوستش به همسرش میخورند. بعد از چند وقت دیگر این آقا به دیدن دوستش میمی

گوید بلند شو و اي دیگر بیاور. زن میگوید این هندوانه نرسیده است، برو و هندوانهاي می آورد. مرد به او میهندوانه

ه جز این هندوانه، هندوانه دیگري هم داریم. مرد جلوي دوستش خجالت میکشد. بدین دکانت را جمع کن. مگر ما ب

خورند. دوست او به او میگوید روزي که تو منزل ما آمدي، ما یک هندوانه ترتیب آن هندوانه را چه رسیده و یا نرسیده می

آورد چون من اطالع نداشتم چند هندوانه در در خانه بیشتر نداشتیم ولی خانم من بیش از ده بار رفت و همان هندوانه را 

خانه است. او آبروي مرا حفظ کرد ولی خانم تو جنبه زندگی را ندارد. وجیهه خانم میگفت من هم اینطوري آبروي آقا رضا 

امجدي را حفظ کردم و خانه دارش کردم. مُلک دارش کردم. او را آمپول زنی فرستادم تا یاد گرفت. اما فیلش یاد 

ام و چنین یادگارهائی در جامعه بعد از خودم خواهم اي محتاج هیچکس نبودهتان کرد و این زن را گرفت. لحظههندوس

 داشت.

ایشان زمینی زیر امامزاده حمزه دارد. در زمین این ملک دو نبش، میتوان بهترین ساختمان را ساخت و چند درخت 

امجدي یعنی دخترانش که از همسر دیگرش هستند، این زمین  هايگردوي بزرگ دارد. این ملک قیمت زیادي دارد. بچه
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گوید زمین وجیهه خانم است و روحش شاد و یادش گرامی. گذرد، میاند. هرکس از جلو این زمین میرا صاحب شده

ی پیش اند که اگر مشکالت در زندگهاي بردبار الگویی براي شما بودههاي این عصر همه خوبید ولی بدانید آن خانمخانم

هاي خوبی تحویل جامعه دهید. آمد، خانواده را از هم نپاشید و توکل به خدا کنید. فقط فکر سالمت خانواده باشید و بچه

گفتند ساالر این خانم محترمه، موقنه بحدّي مهربان و رئوف و سازگار بود که کلّ اهالی ده او را دوست داشتند. همه می

ها رئوف و مهربان بود. چون همسر قدر او را همچو مرد و با زنان مثل خواهر و با بچهزن، شیرزن وجیهه بود. با مردان 

ندانست همیشه میخواند: آه آه از دست صرّافان گوهر ناشناس، هر زمان خر مُهره را با دُرّ برابر می کنند. میگفت قدر زر، 

ري در اوایل انقالب مثل همه ازهمان زندگی زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري. حیف نبود این امجدي از بهر او خوب همس

ساده گذشت و به طهران منزل پسر برومندش آقا عبداهللا و نوه ارجمندش مهندس دانش امجدي آمد تا اینکه جان به 

جان آفرین تسلیم نمود و در گلستان قدیم طهران که االن معروف به فرهنگسراي خاوران است، به خاك سپرده شد. روح 

ها باقی و برقرار خواهد ماند. همیشه الی دارد که با طلعات مقدّسه مشهور است و همیشه خاطراتش در قلباو، درجات ع

ها به این خانم محترم وجیهه خانم ها و نتیجهنمود. چون مقرب درگاه الهی بود، نوهکرد و دعا و ثناء میذکر حق می

اي خیر انجام دهید. اگر از مال دنیا باغ و باغات به ارث نگذاشت ولی افتخار کنید و به یاد او خیرات و مبرّات نمایید و کاره

باغ و زمین او در راه حق رفت. این مادر مهرپرور و مهربان ارثی گرانبها براي همه باقی گذاشت و آن دین نوین بهائی بود 

مهربانی و شاکر بودن و عشق به که به همه هدیه داد و در قلب همه مثل خودش آثار انسانیّت و انسان دوستی و مودّت و 

  روحش شاد و یادش گرامی.                        هم ورزیدن را و دعا و ثنا به سوي پروردگار را آموخت. 
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 عمه رضوان ناصري

هاي جاسب، چه مسلمان و چه بهائی بود. او در عمه رضوان، عمه ي همه کروگانی

نماید. مادر او عمه گوهر و ساله ازدواج می 35سالگی با عمو مهدي ناصري مرد  15

داري و پدرش عمو غالمحسین رضوانی بوده است. از ابتداي زندگی مشغول کارخانه

کردند و از آن کشاورزي و حتّی کارگاه کرباس بافی که پارچه قدیمی تولید می

شلوار میدوختند و سفره و رومیزي و خیلی چیزهاي دیگر مثل چادرشب در آن 

اي براي خوابیدن استفاده اه تهیه میشد که از آن چادرشب هم به عنوان مالفهکارگ

گذاشتند. عمه رضوان نیز همچون مادرش خیلی هنرمند بوده و هنر نانوائی را نمودند و هم رختخواب و پتو در آن میمی

گیرد. شاید بیش را در ده به عهده میگیرد و براي اهالی ده نان میپزد، او همچنین قابله گري یعنی زایمان خانمها فرا می

 از صد دختر و پسر مسلمان و بهائی را صحیح و سالم او به دنیا آورده است.

دوخت و  و جهازیه تهیه و هاعروسی در. کنند رعایت را بهداشتی دستور چگونه که است میداده یاد همه به عمه رضوان

کرد و تنور داغ چون صورت نورانی و سفیدي داشت، وقتی نانوایی میکرد. نانوایی او نمونه بود. دوزها به همه کمک می

بود، صورت او مثل لبو سُرخ سرخ میشد. در تمام جلسات عزا و عروسی، آشپزي ماهر و دست به پا خیر بود. خالصه کالم 

 اینکه از بچگی که پدر را از دست داده بود، همیشه زحمت کشید و محتاج هیچکس نشد.

 اهللا و شریفه خانم بود.اهللا، نجاتهاي هدایتوالد، دو پسر و یک دختر، به ناماو داراي سه ا

اهللا فرزند ارشد او با خانم آغا نصراللهی، فرزند سید عباس و سیده نسا ازدواج نمود و ثمر زندگیشان سه پسر به هدایت

اهللا مردي زحمتکش و تاجر با حساب و ایتاهللا و یک دختر به نام شیوا بوده است. هداهللا و فیضهاي حسینعلی، لطفنام

اهللا قهرمان زمان شاه در وزنه برداري بودند. عکس آنها در اهللا و لطفکتاب و معروفی در چراغ برق بود. دو پسر او فیض

اهللا مثل پدرش کاسبی درستکار و جراید دنیا هست. حسینعلی مقیم آمریکا، شیوا هم در آمریکا ساکن است ولی فیض

 در ایران و خدمتگزار عموم است.امین 

اهللا پسر دوم عمه رضوان با خانم حشمت نراقی، فرزند مرصّع خانم و غالمرضا خان نراقی ازدواج نمود و ثمره زندگی نجات

باشد و یک پسر به نام محمد که هاي مهناز و شهناز بود که یکی از آنها پزشک و دیگري سوپروایزر میآنها دو دختر به نام

 جاسب یماما یعمھ رضوان ناصر 
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 ارج به شغل مکانیکی مشغول است.در خ

دختر عمه رضوان ، شریفه خانم دریاي شرافت و وقار بود و با آقاي تقی محبوبی ازدواج نمود. آنها داراي سه فرزند به 

 هاي فرشید خان و احمد و فرح بودند.نام

اي خیر عمه رضوان، رنج کارهتوان نوشت. ثمره زحمات و دستراجع به این خانواده و زندگیشان صدها صفحه می

 هاي برازنده و مؤمن و انسان بود.اوالدهاي صالح و سالم و خادم و نوه

اهللا در خارج به علّت بیماري در جوانی اند. لطفآنها در عالم چراغ پُر نوري هستند که ارث را از مادربزرگ به ارث برده

ها به حالت ها قد بلند بود. بعضیایم مثل مهاجريهصعود نمود و عمه رضوان همیشه گریه میکرد و میگفت اي کاش نوه

هاي شوخی به او میگفتند حاال که قد کوتاه هستند، قهرمان کشور مقدّس ایران هستند. اگر قد بلند بودند، حتّماً درخت

م همه هایخندید و میگفت همیشه خوشحالم که بچهآوردند. عمه رضوان خدا بیامرز میسنوبر و گردو را از ریشه در می

آمد و اي که میخوبند. همسر او عمو مهدي مردي مهربان، دست و دل باز و در خانه باز بوده است. محلّه پایین هر غریبه

هائی که گفتند به خانه عمو مهدي برود. زیر کرسی او در زمستان همیشه مأمن غریبهجائی براي ماندن نداشت، به او می

آمدند بود و مسکن و مأواي همگی آنها متزل ان، کرمجگان و ده ها دهات دیگر میاز دلیجان، نراق، خاوه، علوي، کاش

اي از کدو و چغندر و آش جو و گندم و هرچه که کرد و در آن قابلمهایشان بوده است. تنور را عمه رضوان همیشه گرم می

بیند، میگفتند عمه رضوان هر کس را می نمود. آنقدر مهمان نواز بود که همه با شوخی به اوآماده کرده بود، پذیرایی می

گوید به خاطر خدا بیا به خانه ما برویم. آبگوشت، تخم مرغ نیمرو، خاگینه و ماست کیسه، ماست نزده و ماست بسّو می

 داریم.

او خیلی خوش مشرب و مهربان و سینه چاك، قوي و سالم و خوش خوراك و شاکر بود. در طول عمر هیچ زنی به اندازه او 

زحمت نکشید. در داخل خانه با جوجون قمی و وجیهه خانم هر سه بیوه زن ولی در نهایت عطوفت و مهربانی زندگی 

اهللا فرزند ارشد او کشاورزي را کرد. زمانیکه هدایتکردند. میزبان خوبی براي ضیافت بود و در تمام جلسات شرکت میمی

اهللا، خاله غالمرضا حدّادي بود که مشغول کار بود. همسر هدایتاهللا هم در طهران رها کرد، به طهران آمد و نجات

هاي او و خودشان را همه تحویل آقا غالمرضا حدّادي دادند که محصول بکارد. زمانیکه انقالب شد، مثل همه اموال ، مِلک

ی برایش تهیّه کردند که اموال او هم در راه حق فدا شد و دیناري به او ندادند. پسرانش در خیابان دامپزشکی خانه کوچک

چندین سال که از جاسب متواري شده بود، ساکن آنجا بود و همه احباء او را مالقات میکرند. او با مهربانی مثل همیشه 
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اهللا در شهسوار ساختمان و باغ داشتند، او را اهللا و هدایتخوشحال میشد و داستانهایی از قدیم تعریف میکرد. چون نجات

که ناگهان صعود نمود و در شهسوار یا تنکابن در داخل جنگل گلستانی است که بین درختان سرسبز مدفون به آنجا بردند 

باشد. این دلیر و باقدرت و صدیق زمانیکه ماماي ده بود، دیناري از کسی است. سنگ قبر او نمایانگر سال او و فوت او می

ها به خاطر حیّا یا تعصب مذهبی که داشتند فقط نزد که خانم گرفت. در ده دکتري نبود و اگر هم بود، مرد بودپول نمی

ها که از نام رفتند که این دو پزشک زنان و زایمان تجربی ده بودند. یکی از جاسبیعمه رضوان و خانم سلطان یزدانی می

م زائو داد میزد اي گفتند. خانکردند و اذان میخواست زایمان کند، اسفند آتیش میاو معذورم، زنش چندین شکم که می

خدا، اي علی به فریادم برس. شوهرش هم توي حیات ناراحت بوده است و دست به دامان خدا شده بود که اگر زنم بمیرد 

آید و با گوید بیا کمک کن و او هم میزند و میمن چه باید بکنم. عمه رضوان خسته و ناراحت بر سر مرد فریاد می

کند. به دهد و لباس تن او میگیرد و شستشو میآید. عمه رضوان خوشحال بچه را میبچه میکند و یکدیگر او را بلند می

گوید چائی نداریم. عمه گوید تا برود یک چائی بیاورد تا بخورد. شوهرش میشوهر این خانم به حالت عصبانی و خسته می

بدالحسین قند و چائی از او بگیر. خانم زائو شود. برو خانه عدار میگوید کسی که چائی ندارد پس چرا بچهرضوان می

گوید قند و چائی داریم اما این مرد همت ندارد تا درست کند. عمه رضوان خودش چائی را هم براي زائو و هم براي می

 کند.خودش و هم براي آن مرد درست می

گردد و به گیرد و و برمیی نیم کیلو نقل میرود و از عبدالحسین یزدانآیند و عمه رضوان میها به دیدن خانم زائو میخانم

گوید پول این نقل را به عبدالحسین بدهد. او گوید دهانتان را شیرین کنید. زن زائو به مردش میدهد و میها میخانم

ري بلد دادرست نمایند و نه زن گوید بعضی از مردهاي ده فقط بلد هستند تا بچهگوید بعداً خواهم داد. عمه رضوان میمی

کند و هم اهللا رضوانی پسر عمویم یاد بگیرید که زمستان هم غذا درست مینوازي. باید بروید از شمسهستند و نه مهمان

اش هم حصیر خرما و دَه من قند و شکر و نقل در آن بافند. خانهکند و دخترها و همسرش هم قالی میخانه را مرتب می

زدند و ساده زندگی عمه رضوان بلکه همه زنهاي جاسب ساده بودند، ساده حرف میوجود دارد. الزم به ذکر است که نه 

کردند ولی قلبی سرشار از محبت داشتند. اهالی جاسب و همه متولّدین کروگان جاسب بدانید در قدیم قابله عمه می

انی بودند و همه مدیون زحمات نبات، مادر عبدالحسین یزدانی و بعد عمه رضوان و خانم سلطان یزدانی، مادر عباسعلی یزد

این عزیزان هستیم. روحشان درجات عالی دارد. براي شادي روح آنها دعا و مناجات بخوانیم. خادمان آن روزها را نباید 

         هرگز به فراموشی سپرد.
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تهران بودند از  ایشان نظر به خدمات و زحمات و مردم داري به اتفاق آراء عضو محفل محلی جاسب بود و زمانی که در

 دستیاران نزدیک شهید مجید جناب پرفسور حکیم بود و همیشه راهنما و مشوق ایشان در خدمت به اهالی جاسب بود.

یک روز به خاطر دارم که او با یک ساك پر از کتاب به منزل پدرم آمد. پدرم پرسید که این کتاب ها از کجا آمده است؟ او 

کیم گفتم که میخواهم امسال به جاسب بر گردم ایشان پرسید که چه خدمتی از دست پاسخ داد که وقتی به پرفسور ح

من براي احباي جاسب ساخته است تا انجام بدهم. بنده نیز از او خواستم تا در صورت امکان مقداري کتاب به کتابخانه 

 جاسب براي مطالعه جوانان بفرستند که ایشان نیز فوري قبول کردند.

 

 آقاي عبداهللا امجدي و اقدس خانم یزدانی

اي به دنیا آمد که آقاي امجدي در روستاي کروگان جاسب در خانواده

مادر مهرپرورش شیرزن تاریخ وجیهه خانم دختر جناب محمد علی 

ناصري و پدرش سیدرضا امجدي که اسماً مسلمان بود ولی مادرش 

دار، مخلص درگاه حق، باشخصیت، باوقار و باوفا بود. مؤمنی به نام، خانه

در جاسب چشم به جهان گشود و  1304ش در سال اقدس خانم همسر

ها بود. پدرش اسداهللا ها و جمالی ها و مهاجريدر خانواده بسیار مؤمن نشو و نما نمود. مادرش عزت خانم خاله روحانی

یزدانی فرزند مشهدي حسنعلی مثل پدر و برادرانش عاشق جمال مبارك و حضرت عبدالبهاء بود و بسیار اشعار و الواح و 

فرستند. چند سالی آثار امري از حفظ بود. برادر بزرگتر او را پدرش به وسیله جناب ابن ابهر حضور حضرت عبدالبهاء می

فرستد که در هر خادمی برازنده در حضور موالیش بود و بعد او را خدمت جناب ابن ابهر می

ضرت عبدالبهاء به بردند، در حضور ایشان بودند و حنقطه که او براي تبلیغ امر تشریف می

فرمایند که در حق کلّ خانواده ایشان هم دعا شده خاطر آغالمعلی چند الواح نازل می

ها است. جناب ابن ابهر در منزل است. این افتخاري براي اقدس خانم و فامیل یزدانی

مشهدي حسنعلی و پسرانش در جاسب بعد از اینکه بابی بودند همه را آگاه و ارشاد و 

 یزدانیو اقدس خانم  یعبدهللا امجد

 یزدانیاقدس خانم  
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نهند و جمع کثیري با ایمان کامل و یقین ثابت و راسخ و پایدار نمایند و به ظهور کلّی حضرت بهاءاهللا ارج میمی راهنمایی

 تاکنون بوده و هستند.

 و خانم بهجت خود، از بزرگتر خواهران و عزیزش مادر آغوش در و دهدمی دست از را عزیزش پدر کودکی در خانم اقدس 

 تمام چیز همه و مؤمن و ادب با نمونه، گل، دسته چون دختري  .شودمی تربیت یزدانی، حسینعلی برادرش و خانم عصمت

شود ولی وجیهه خانم مادر امجدي قول نماید اما با مخالفت هائی روبرو میاستگاري میخو او از امجدي آقاي که بود

دهد پسري که شیر حالل مادر را خورده است ناخلف نیست و مانند من بهائی آبروداري خواهد بود و اقدس خانم هم می

نمایند و آقا ازدواج می 1323عروس من و هم دختر من خواهد بود چون بنده فقط همین یک پسر را دارم. در سال 

آیند و در آن سالها هم با یک اطاق و زندگی ساده زندگی آرام و شادي عبداهللا هم پاسبان شده بود. به طهران می

  اند.داشته

 و جلسات مرکز که بودند احباء از یکی مستأجر سال چند قدیم خورشید و شیر خیابان عباسی راه چهار در جوان زوج این

دید دهد که هرکس او را میکند و صداقت به خرج میبهائیان بود. اقدس خانم به حدّي به همسر مهربانی می جهت دعا

داري را که به نحو احسن انجام گفت تو یک فرشته نصیبت شده است و قدر آن را بدان. اقدس خانم کارهاي خانهمی

یک خانه کوچک در کوچه حاج محمد  1325د. در سال دید که کمک همسر باشدید و قالی بافی و بافتنی انجام میمی

متر و دو طبقه بود. خداوند پشت سر هم به آنها اوالد عطا نمود و هر یک از دیگري  45علی در همان خیابان خرید شاید 

در گفت من یک اوالد داشتم کم بود شوهرم به خاطر بچه زن دیگري گرفت زیباتر و بهتر بودند. به قول وجیهه خانم می

 عوض آن، خدا را شکر که چقدر و چه نوه هائی به من داده است.

اولین اوالد او آقا اشرف که بعداً به نام دانش معروف شد، چون در ایران اسم اشرف هم 

براي مرد و هم براي زن است و ایشان نامش را دانش گذاشت. دومین اوالد منیره خانم 

آید و نام او در االولی به دنیا میجمادي 5بود و سومین اوالد اکبر است که در شب 

است ولی به خاطر اینکه خیلی رشید بوده است به او اکبر  محمدشناسنامه سید علی

اند و به اکبر معروف است. چهارمین اوالد رامین و پنجمین پریچهر بود. ششمین گفته

اوالد میترا و رامش هفتمین اوالد بود. همه مانند دسته گلی بودند و همه یک بو دارند و 
 یزدانیاقدس خانم 
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 اوالد خلف، اهل ایمان و اهل ایقان و انسان دارند. 7یزان که کنند. خوشا بحال این عزهمه مشامها را معطر می

در شرح حال وجیهه خانم راجع به مهندس دانش امجدي، نوه ارشد او و اوالد ارشد این عزیزان مختصري نوشته شده 

سه رفت. در مدراست. مهندس امجدي در کودکی در جاسب نزد مادربزرگ خود مانده بود و به مدرسه شمس کروگان می

هر وقت معلّمی مرخصی یا مریض بود ایشان به جاي  6تا  4از هوش و ذکاوتی برخوردار بود که رودست نداشت. از کالس 

ها بود. از بچگی لبخند همیشه بر لب او بود تا آخر عمر صبور و رئوف و با ادب و داد و همیشه مبصر کالسمعلّم درس می

و تمام کرده بود که اینهم قوّت قلبی براي مادربزرگ ارجمندش بود و کالس ها را بر اساکت بود و خداوند تمام نعمت

کرد و خوشحال بود. آمد، کار میخواند و همیشه شاگرد اوّل بود و روزها که از مدرسه میهفتم را در طهران می

 آورد.توجیبی را خودش در میپول

 

پانزده سالگی تسجیل شد، او مسئول کتابخانه امري در باغ تژه بود و بدون دیناري  در دانش امجدي

خواند. مهندسی به نام و مشهور شد و با دوستان شروع به کار کرد و درس میافتخاري کار می

 کردند.

هدف این جوان خدمت به امر مبارك و پدر و مادر و مادربزرگ و کلّ اقوام و احباء الهی و  اولین

دوستان بود. ایشان با خانم لیدا فارابی ازدواج نمود و صاحب دو اوالد دختر به نام صهبا و نورا 

 گردید.

مدرك مهندسی گرفت و با یک مهندس نورا خانم وقتی به اتفاق مادر و خواهر به آمریکا رفت، رشته پدر را ادامه داد و 

 ازدواج کرد. دختر دیگر صهبا خانم است که هر دو خواهر واقعاً مؤمن و فعال و خوب هستند.

کردند و آقاي مهندس ایمانی در طهران و ایران همه کار می خود شریک و عزیز دوست با آقاي مهندس دانش امجدي

خدمات امري و محبّت به خلق هدف اصلی آنها بود. روزي مهندس امجدي در جلسه تذکر آقاي عبداهللا اسماعیلی برایمان 

عالیه ها و خانم میگویند برویم پاسپورت بگیریم و به خارج براي تحصیالت تعریف کرد که مدت چند سالی است بچه

ها اي نداشت و به خاطر رضایت همسر و بچهدهند. هرچه مخالفت کردم فایدهبرویم. اینجا که ما را در دانشگاه راه نمی

رویم به عناوین مختلف جواب منفی است. ولی تعریف کرد چند شب چند سال است تقاضاي گذرنامه کردیم. هر زمان می

حضرت ولی محبوب امراهللا به خوابم آمد و گفت مهندس امجد ناراحت نباش پیش در فکر فرو رفته بودیم. در سحرگاهان 

 یمھندس دانش امجد یقا
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خیلی زود پاسپورت را از دست خود من خواهی گرفت. این چند روز فکر کرد چه خواهد شد. بیست روز بعد که با خانمش 

ط میزند که متأسفانه دو شود و چند بار غلآمدند ناگهان ماشین از جاده پرت میو مهندس ایمانی از کرمان به اصفهان می

اي به مهندس خدوم و عزیز و دوست داشتنی به عالم ملکوت پرواز نمودند و در اصفهان آنها به خاك سپرده شدند و جلسه

 90هزار نفر دوست و رفیق و آشنا و بیگانه در آن شرکت کردند.  2نام آنها در طهران منعقد گردید که شاید در حدود 

شناختند. در ائی هستند این استاد تعلیم و تربیت این خادم برازنده امراهللا این عاشق حقیقی را میدرصد ملت ایران که به

کسان بود و خانه دیگر در امیرآباد بود که خیلی عالی و شیک بود و همه را از دسترنج آریاشهر منزلی داشت که مأمن بی

  خود بدست آورده بود.

دانند. آنها گفتند چنین شخصی یف کردیم، دیدیم خواهران و دوستان هم میدر جلسه تذکر ایشان خوابش را که تعر

اي وطن را ترك کند. حق صالح دانسته است جسم او و روح او در خواسته لحظهعاشق وطن مألوف خود بوده است و نمی

قنات نوشیدند و روح آنها ایران باشد. این افراد استثنائی جاگیر کم دارند. آنها جزء منتخبین هستند. آنها از سرچشمه 

  اي از عرفان آنها را نیاموختیم.مقداران است که قطرهشفیع راه ما بی

هاي شرکت واحد شد. آن زمان پدر ایشان زمانیکه از پاسبانی بیرون آمد و رفت گواهینامه پایه یک گرفت و راننده اتوبوس

کرد. زمانیکه بازنشست شد، مریض شد و البته از کار می ساعت 12هاي انگلیسی قرمز رنگی بود که ایشان روزي دو طبقه

چهارراه عباسی به خیابان دامپزشکی و طوسی آمده بودند و مادر ایشان وجیهه خانم را از جاسب آواره کردند. پسر ارجمند 

آقاي عبداهللا سکته و عروس محبوبش با آغوش باز او را پذیرفتند و بسیار به او رسیدند تا به عالم باال صعود نمود و خود 

رفتند. همسرش و کردند و چند سال این همسر مهرپرور و اوالدها همگی از او نگهداري کردند و همه به مالقات او می

دان بود و مثل پدر و مادر خادم بسیار به دوستان و کردند. رامین موسیقیاوالدها با خنده و بشاشت از مهمانان پذیرائی می

  ول آموزش داد.یاران بدون دیناري پ

اقدس خانم واقعاً پاك و منزه بود و لیاقت چنین اسمی را داشت. آقاي رامین بعد از صعود پدر با خانم مهیار روحانی، خانم 

هاي معروف و مؤمن وادقان ازدواج نمود و باشخصیت و از خانواده

 اوالد شدند که در آمریکا مثل ایران به خدمات مشغولند. 2صاحب 

هاي سامان اهللا اسماعیلی دو اوالد به ناممیترا خانم همسر آقاي فضل

 و فرزندان یزدانیقدس اند. و سینا دارد که خیلی زوج خوشبختی هستند و در آمریکا ساکن
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ها به خاطر مادر او امجدي و رفتن بچهرامش خانم و منیر خانم و اکبر هم در آمریکا فعّالند. اما بعد از صعود آقاي مهندس 

را کمک کردند و به آمریکا بردند که بلکه از سوختن داغ پسر بکاهند که متأسفانه با اینهمه محبتی که به او کردند به 

اي نداشت. اقدس خانم گفت مرا به ایران ببرید تا در مرض سرطان مبتال شد. دو سه سالی معالجه و مداوا نمود ولی فایده

طنم بمیرم. حداقل چهار نفر جاسبی و دوستان با عالقه و اشتیاق سر مزارم خواهند آمد. اقدس خانم با دختر عزیز و و

نازنینش رامش آمد و پریچهر که همسرش آقاي سعید لقائی و دخترش منیکا خیلی مهربانند از او نهایت مراقبت و 

لی این خانم محترمه مکرمه به قدري نجیب و مظلوم بود که دعا پذیرائی را کردند و این مرض او را ضعیف و نحیف نمود و

 گفت هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. همه چیز در ید قدرت اوست.خواند و میکرد و براي همه دعا میمی

بود در  اکثر فامیل و احباء و دوستان او را زیارت کردند. این خانم موقنه و محترم شکایتی نکرد و از درد ننالید. هرچه

گفتند ما اگر اشکی بریزیم به خاطر داخل قلب خود بود و کسی را محزون و ناراحت نکرد. دختران مثل خودش می

گفت دروغ نگویید و صادق و مهربان باشید. حسود هایش بود. یک عمر مادرم به ما میمظلومیت مادرمان و به خاطر خوبی

اعمال ما آگاه است. هرگز ندیدیم مادرمان به پدرمان یا به مادربزرگمان نباشید و ذکر حق کنید که همیشه حق بر کار و 

زد. هرگز دلی را نشکست و زمین و خانه پدري و زمین اخالقی با همه حرف میبد رفتاري کند. همیشه با مهربانی و خوش

، مردم در راه حق شهید گفت فداي سرتانشوهر و مادر شوهر و خانه و هر چیزي که داشت را مصادره کردند. مادرم می

 دهند، ملک و خانه چه ارزشی دارد. مال دنیا مال دنیاست.شوند و جان میمی

اقدس خانم همیشه قانع و صبور و شاکر بود. منزل او منزل عبدالبهاء بود. در منزل بر روي یار و اغیار باز بود. باعث شد در 

وظیفه شناس و با تقوا باشد. اقدس خانم با اینکه پدر شوهرش  اثر محبت آقا عبداهللا یک عمر مردي مؤمن و خداشناس و

زدند و تماس هایش در جاسب سر میزن گرفت و چند برادر ناتنی داشت باز این زن و اوالدهایش به او و همسر و بچه

 گفت من شما را دوست دارم. یاد این خانم در دلها خواهد ماند.گرفتند و به آنها میمی

ت جنان پرواز نمود و هیکل عنصري مقاما اعلی به مظلومیت کمال در 1395/10/5 مل این درد و بالها درایشان پس از تح

اش در گلستان جاوید طهران با مراسم بسیار باشکوه و روحانی به خاك سپرده شد. از قدم مبارك ایشان مدتی بود باران 

نیامده بود و هوا بسیار آلوده بود. در آن روز تا شب باران مفصّلی آمد و همه در باران عاشقانه او را مشایعت کردند و جمعه 

اي برایش گرفته شد. خوب فهمیده بود آمریکا امکان نداشت این تعداد خواهران و جلسه تذکر خیلی آبرومندانه هم

اندازي هم که داشت گفته است به عاشقان برایش دعا و مناجات بخوانند. او فرزندان الیق و با ارزشی تربیت کرد. پس
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والدها همین کار را محترمانه انجام دادند. اقدس خانم چشم به مریضان و مستمندان اگر آشنائی باشد، انفاق کنید که ا

 دانست این دنیا دوام و بقائی ندارد.مال دنیا نداشت و می

داند یاور و پشتیبان او فقط خدا است و همیشه او را صدا کمی تفکر و تعمّق کنیم که بهائی مؤمن و خداشناس که می

داند و همیشه راضی به رضاي اوست. اقدس خانم برادري به نام یبان خود میمیزند. بسیار تحمل دارد و خداوند را پشت

حسینعلی داشت که خیلی باشخصیت و هیکل دار و با کالس بود. زمانیکه هیچکس هیچ نداشت کل اتوبوسهاي میدان 

یشان با خانمی کردند. اها هم شاگرد اتوبوس بودند و کار میشوش به شهر متعلق به او بود که چند نفر بچه جاسبی

کند که تا آخر عمر خانمش با هیچ فامیل شوهر رفت و آمد نکرد و وقتی به خارج از ایران رفت با مسلمان ازدواج می

تپید. هیچکس ارتباط نداشت. ولی حسینعلی یزدانی همیشه قلبش زمانیکه در ایران بود یا در خارج بود، براي فامیل می

نش مظلوم و با حیا بود. یک عمر انسان پولدار باشد ولی نتواند با همسر و اوالد به داند این مرد مثل خواهراخدا می

کران نظیر بود. دلی به اندازه دریاي بیرفت. ابهتی داشت و بیها سرکشی کند اما به تنهائی به دیدن فامیل میفامیل

طانعلی رفیعی که مدتی شاگرد شوفر و هم کرد. با سلزن کمک میبضاعت و یتیم و بیوهداشت. خیلی گمنام به افراد بی

  شوهر خواهرش بود بسیار صمیمی بود و محرم اسرارش بود. این مرد نازنین در آمریکا صعود نمود.

 

 جناب رحمت اهللا یزدانی و شمسی خانم اعالئی

  

شمسی در قریه کروگان جاسب در محلّه باال به  1286رحمت اهللا سومین فرزند محمد خلیل یزدانی و عمه نبات در تاریخ 

دنیا آمد و در مدّت کوتاهی نزد آقاي فردوسی سواد یاد گرفت و با برادران و پدر بزرگوارش 

به خلق جاسب به کشاورزي مشغول بود و مادرش عمه نبات که قابله ماهري بود، خدمت را 

تمام کرده بود. زنی بسیار نورانی و مهربان و نجیب بود روحش شاد. بعد از فوت عمه نبات 

مادر آقاي یزدانی پدرش تنها بود و در ورودي درب خانه اطاقی بود که محمد خلیل آخر 

کند که بنده عمرم به پایان رسیده است و عمر آنجا بود و شبی اعضاي محفل را طلب می

 یزدانیرحمت هللا اغ تمام شده است و همان شب وداع نمود و با آداب روحانی و بهائی او را به نفت چر

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/2792878
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1159422393_orig.jpg
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 خاك سپردند.

اوالد  8نماید و صاحب با خانم شمسی اعالئی فرزند کاظم علی و قدسیه خانم ازدواج می 1310رحمت اهللا در سال 

باشد، اولین اوالد اوست و با پسر می 1314نمایند و افسر خانم که متولد شود که دو نفر از آنها در کودکی فوت میمی

نماید. چون بچه سال بودند و توافق و محبّتی نبود، شکست خورده و به خانه عمویش مرحوم حبیب اهللا یزدانی ازدواج می

  باشد.اوالد می 4نماید و ثمره ازدواج او گردد و بعد از چهار سال با اسماعیل اسماعیلی ازدواج میپدر برمی

 

پرویز که با ویدا زمانی ازدواج نمود و در استرالیا ساکن است. پروانه که با آقاي دبستانی 

اي است که دور شعله جمال ازدواج نموده است و دو اوالد دارد. پروانه خانم همان پروانه

نظیر، قوي هیکل، قدر قدرت، مهربان و مؤمن و اي بیچرخد. فرشتهاقدس ابهی می

ها و نظیر، کوه استقامت و بردباري است. خوشابحالش که خوبست و عاشق جاسبیبی

اي است که باید از او راه عشق و فامیل است. البته تمامی اوالدهاي او خوبند اما او دردانه

محبّت و صفا را آموخت. سومین اوالد افسانه که او دختري بود که همیشه شاد و فامیل 

ریاست. همگی در ظلّ امر مبارك و فعال ند کیانوش اوالد آخري که فردي زحمتکش و بیپرست بود. چهارمین فرز

 هستند.

دومین اوالد رحمت اهللا یزدانی، نوراهللا است که با فریده رحمانی وادقانی ازدواج نموده است و یک دختر به نام ناتاشا دارد 

 براي مهاجرت به لوکزامبورگ و براي خدمت رفته بود و بعد کند. نوراهللاکه او هم ازدواج نموده است و در آلمان زندگی می

سال به ایران نیامد و وقتی به ایران آمد همان شب پدرش صعود نموده بود ولی چهره نورانی پدر را در  30به آلمان رفت. 

زرنان زیارت نمود و افسوس خورد که چرا زودتر نیامد و او را ندیده است. سومین اوالد او بهرام یزدانی همسر فرنگیس 

ا و ریتا دارد که در استرالیا هستند و بهرام صعود نموده است که هاي زویا، زومینا، رزیتجانمیان است و چهار اوالد به نام

 شرح احوال او نوشته خواهد شد.

پنجمین اوالد مهران یزدانی همسر باهره ایقانی فر بود و دو اوالد به نام فرید و فرشید دارد که هر دو اوالدهاي ایشان 

یزدانی، باهره خانم از صوت دلنشینی برخوردار است. در  تحصیالت عالیه دارند و فرید استادي مشهور است و خانم آقاي

اي مهربان و خوب هستند و برد. خانوادهنماید و در عوالم روحانی میتمام جلسات با صداي دلنشین همه را مسرور می

 ییخانم اعال یشمس
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Page | 
228 

و احسنت رحمت اهللا پدر ایشان وقتی بهرام به استرالیا رفت این عروس مانند پدر خود تا لحظه آخر حیات از او به نح

نگهداري کرد و هرگز شکوه نکرد و همیشه براي پدرشوهر احترام و ارزش قائل بود. البته رحمت اهللا یزدانی هم مردي 

 آزار بود. روحش شاد.ریا و ساده و تمیز و مرتب و بیمظلوم و سازگار، قانع و شاکر پروردگار و بی

هاي مانیتا و مازیار دارند که مانیتا در آمریکا ساکن است و به نام آخرین اوالد کامران همسر ملیحه بهروزي بود و دو اوالد

کند و یک اوالد دارد. کامران و همسرش هم خیلی ساده و مهربان و زحمتکش مازیار ازدواج نموده و در ایران زندگی می

با قلبی پاك بود که در کرج ها هستند. کامران انسانی صادق و رك و ساده و درستکار هستند و افتخار یزدانی ها و جاسبی

با آقاي نوراهللا ذکائی آرانی که مردي مؤمن و خوش  1343نویسم که در سال نمایند. مه نگار خانم را در آخر میزندگی می

هاي مهتاب، مهشید، مهنوش، فرنوش، سهراب، ذوق و خوش صدا است، ازدواج نمود و داراي هفت اوالد ذکور و اناث به نام

نماید و همسري در شأن خود پیدا باشد که به جز سعید که انشاءاهللا در آینده نزدیک ازدواج میمی جمشید و سعید

اند و همه اوالد دیگر همگی ازدواج نموده 6دهد و افتخار فامیل بوده است، نماید و تا آخر عمر خدمات امري انجام میمی

ائی معروف و مشهورند و در اصفهان و طهران و اطراف و موفق به خدمات امري هستند و در زندگانی به حسن اخالق به

اند و باسواد و پاك و اهل زندگی و مردم دار هستند که باعث اکناف قائم به خدمت هستند. همگی خوب تربیت شده

 ها و آرانی هستند.افتخار جاسبی

مه را حفظ نماید. باید به مه نگار خانم مه نگار خانم ده نوه دارد و یک نتیجه و یک نوه دیگر که در راه است و خداوند ه

 اند.گفت باغت آباد انگوري. اوالدها و نوه هایش هر کدام از دیگري از خوبی گوي سبقت را ربوده

 93بود و دقیقاً  1379و تاریخ فوت او  1286هم اکنون شرح حال و زندگی مردي مظلوم و مؤمن را بخوانید. تاریخ تولد او 

ولی با صدمه و تنهائی این دوران را سپري نمود. همسر ایشان شمسی خانم مانند مه نگار خانم ولی  سال عمر با عزت نمود

بافت و به افسر خانم دختر نمود و مرتب قالی میقدري قوي هیکل تر بود و به کمک شوهر در رعیتی همکاري می

پخت. زندگی خوبی توأم با نبود، نان می داد. از صبح تا شب براي خودش و فامیل که در توان آنهاارشدش هم یاد می

شادي و مهربانی داشتند. در منزلشان به روي تمام احباب و فامیل باز بود. باغی در باالي دشت باال درست کرده بودند که 

ا ارده پختند که باش که اضافه بود را شیره میدادند و بقیهمملو از درخت انگور و بادام بود و انگور آن را به فامیل می

شد و از سمت دیگر آن کردند(ارده شیره). در حیات منزلشان حوضی بود که آب از یک سمت وارد حوض میمخلوط می

دانم حکمت الهی کردند. نمیشد و درخت انگوري را داربست کرده بودند که پائیز اکثراً از آن نوش جان میخارج می
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 ولی آوردند میثاقیه بیمارستان طهران به را او و شد مریض مهرپرورش مادر بود ماهه 5 – 4 کامران که زمانی چیست که 

د طهران که فعالً فرهنگسراي خاوران است، به خاك جاوی گلستان در و نمود تسلیم آفرین جان به جان و نکرد اثر معالجه

فکر نمایید چه بسیار سخت اي نبود که فوري داد مریض برسند. سپرده شد. در آن زمانها پزشکی مثل حاال نبود. وسیله

شدند. مهران و کامران و مه نگار خانم را چهار سالی افسر خانم با کمک است این مصائب دردناك را که به آن دچار می

پدر نگهداري نمود تا اینکه با آقاي اسماعیل اسماعیلی ازدواج نمود و به طهران آمد. نوراهللا و بهرام هم به طهران آمدند تا 

کرد و این داري مینمود و هم خانهرحمت اهللا بیچاره تنها ماند و سه اوالد که مه نگار خانم هم قالی بافی می کار کنند.

ها همه مادر داشتند ولی مهران و کامران کمبود مادر داشتند. همین باعث ها را خوب مواظبت نمود. در دهات بچهپدر بچه

رفتند. وقتی بزرگ شدند برعکس بسیار مظلوم و دیوار راست باال می شد که بسیار شیطان بودند که حساب ندارد و از

 ساکت بودند.

شماري داشت و به مه نگار خانم که دختري شایسته و مؤمن و خوشگل و ساده و اهل زندگی بود، خواستگارهاي بی

د و با مه نگار خانم طهران منزل خواهرش افسر خانم در خیابان مرتضوي آمد. آقاي ذکائی گوي سبقت را از همه ربو

ازدواج نمود. او هم پدرشوهر و برادرشوهر و چند خواهر شوهر داشت که در یک خانه با اخالق حسنه با آنها مأنوس گشت 

ها و استقامتش خدا به او و همه از او راضی بودند. اگر مادر نداشت در خانه آقاي ذکائی چند مادر داشت و به برکت خوبی

خوبی نصیب او شد و واقعاً ثروتمند است. اما رحمت بیچاره تنها ماند و به طهران آمد تا حداقل  لطف کرد و اوالدهاي

مهران و کامران درس بخوانند و سرکار بروند و امالکش را به آقاي فتح اهللا ناصري سپرد و وقتی به طهران آمد، بهرام 

فرنگیس جانمیان که دریاي مهر و وفا بود، داشت و  اي خریده بود و خانمی به نامپسرش در خیابان طوس خانه دو طبقه

تر داشت و مصطفی یزدانی او را نمود. رحمت اهللا در حدود شصت سال اضافهها، به پدر شوهر رسیدگی میمانند مادر بچه

ر مرد نازنین و به بیمارستان دکتر عبداهللا باهر که از احباء بود و در خیابان آشیخ هادي بود، برد و مشغول کار گردید. بسیا

گفتند آقاي یزدانی پدر ما است. ده سال بوسیدند و میها و پرستارها او را میمظلوم و سفیدرو و مهربان بود. همه پرنس

 گرفت.که کار کرد او را بیمه کردند و بازنشست شد و حقوق بازنشستگی را تا آخر عمر می

اش را مصادره کردند و مهران و همسرش به خاطر بهائی بودن مغازه اوایل انقالب که بهرام مجبور شد از کشور خارج گردد،

گفت تا آخرالحیات نگهداري نمودند. این مرد هرگز دعا و مناجاتش ترك نشد همیشه راضی به رضاي خدا بود. همیشه می

بردند که ند و لذت میرفتها مییاور و عشق و مونسم عبدالبهاءست. خانه پر از اثاث او در جاسب بود که در تابستان بچه
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ها مصادره گردید که ایشان چندمین مرتبه به محالت و اراك دادخواهی و تظلّم آنهم در اوایل انقالب مانند همه جاسبی

مترمربع بود در بهترین نقطه  800نمود. کسی گوش به حرف او ندادند و خانه او و برادرها که مشترك هست حداقل 

شت مصادره گردید و ایشان میگفت طوري نیست مردم جان دادند و شهید شدند. امالك جاسب است و امالك و هرچه دا

اش را در اختیار پدر اش را به مهران برادرش داد و حتی اثاثیهکم و خانه من قابلی ندارد. بهرام پسرش وقتی رفت خانه

 گذاشت. پدر براي همه اوالدها محترم بود.

گشت. همیشه خوشحال بود که همه رفت و مدتی بود و بازمینگار و آقاي ذکائی میچندین سفر به اصفهان و به منزل مه 

اش در جاسب باقی است و کرد و خانه مخروبهاوالدهایش خوب و مهربانند و از آنها رضایت کامل داشت و هرگز غیبت نمی

 گیرد و میگویند خانه رحمت آقا است.رود عکسی میهرکس می

گذاردند و داماد شوخ طبعش ها لقب دومی براي هم میگفتند بوجی جاسبیبه شوخی به او می زمانیکه ایشان کوچک بود

گفت اگر به پدرزن بنده میگویند بوجی. باید به سلطانعلی رفیعی بگوئیم کمبوجیه ... (ذکائی به جاسب آمده بود و می

بود و مظلوم زندگی کرد و مظلوم از این  دامادش بسیار خوش اخالق و شوخ طبع بود). آقاي رحمت اهللا یزدانی مظلوم

صعود نمود و نوراهللا اوالدش از آلمان با دخترش آمده بود و در زرنان با احترام کامل به خاك  1379عالم رفت. در سال 

سپرده شد و همه به خاطر نجات و مظلومین این مرد گریه کردند و دامادش مناجاتی را خواند. سه پسر او بهرام، مهران و 

اند. رحمت اهللا و امثال او که این تعداد بازماندگان خوب دارند هرگز اند و به خوشنامی معروفکامران همه کاسب بوده

 اند.نمرده

رحمت اهللا یزدانی از جوانی تا زمانیکه در جاسب بود همیشه عضو محفل روحانی بود و همیشه اعمال و رفتارش در جاسب 

اش محلّ درس اخالق و لجنات بود. خیلی کرد. خانهان با رأفت و مهربانی رفت و آمد مینمونه بود. با همه فامیل و دوست

پخت و به بچه میداد و حتی پسر عموهایش هم خوش خوراك و اهل ساده زیستن بود. افسر خانم دختر بزرگش غذا می

دادند. شعري گفته انجام میگفت ها میشدند چون او دست پخت خوبی داشت و اگر کاري به بچهسر سفره او جمع می

 خواند:بود و می

 ذلیلیم همه کردن کار وقت                          ما نواده حاجی خلیلیم 

 شیریم همچو همگی سماور پاي                سر سفره که شد احمد وکیلیم 

 سربزیریم چه رسید که خواب موقع                   عاشق کوکو و نون و پنیریم 
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در محالت آقاي ستایشی پیرمردي بوده است که خود به امر جمال مبارك ایمان آورده بود. افسر خانم به اتفاق پدر چند 

برند و افسر خانم به دختر او کنند و از مصاحبت او لذت میروند و او را مالقات میروزي در محالت به مالقات او می

  ستایشی ایمان نیاورده بودند.گردند. خانواده دهد و بر میبافتنی یاد می

 

 ایران خانم دختر کاظم علی و قدسیه خانم اعالئی

  

 هايکوه با سمت چهار از که را جاسب پهناور منطقه و گشود عالم به چشم جاسب کروگان در 1314 سال در ایران خانم

 هیکلی رعنا، قدي. نمود نمو و رشد مادر آغوش در. نمود زیارت بود، گردیده محصور بلند

از دست داد ولی در جوار  را خود پدر کودکی در. بود کرده عطا او به خداوند زیبا و برازنده

با آقاي اسماعیل  1332/5/27خواهران و مادر و برادر خود خوب تربیت شده بود. در تاریخ 

اهللا ازدواج نمود. عروسی او و برادرش در همان منزلی که به دنیا آمده بود، اسماعیلی فرزند فرج

ها اهللا خواهر آقاي اسماعیل، عزت خانم را به همسري انتخاب کرده بود و به قول جاسبیدر یک شب انجام گردید. عنایت

ها به یاد دارند که در آن شب بشري خانم و دیگر را گرفتند. همه قدیمی یکی دادند و یکی گرفتند. یک گل دادند و گلی

نواخت و ریختند و مطربی ساز و نوائی میکردند و نقل بر سر عروس و داماد میملکی خانم شربت و نقل پخش می

و با مادرشوهر که او هم  مسلمان و بهائی همه جمع بودند و به شادمانی پرداخته بودند. ایران خانم به محلّه دریاچنار آمد

 اهللا عنایت فرمود.اهللا و لطفهاي توران، عینزنی مؤمن بود، زندگی را آغاز نمودند. خداوند به آنها سه اوالد به نام

کرد مانند مرد درو اهللا مهاجر بود، کار میبافت و پا به پاي همسر خود که رعیت ذبیحایران خانم به طور مداوم قالی می

کرد و چادر سفید گلدار او همیشه بر داري مینمود. خانهچید. از گوسفندان و گاو نگهداري میمحصوالت را می نمود ومی

انداختند. آقا هاي بلند و روسري و بیرون از خانه هم چادرهاي شادي روي سر میسرش بود چون در جاسب پیراهن

همسرش درس ادب و وفا و ایمان را از مادر و خواهر و اسماعیل خیلی شانس داشت چون وطن و همسرش ایرانی بودند و 

برادرش آموخته بود. شمعی بود که همه دور شعله جمالش در پرواز بودند. فامیل شوهر همه عاشق عقل و خرد و 

دانم حکمت الهی چه بود که بعد از زایمان آخر مجبور شدند او را به طهران بیاورند و در داري او بودند. نمیخانه

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3440228


 

Page | 
232 

ها را داغدار نمود ارستان میثاقیه بسیار خون از بدن او دفع گردیده بود که معالجه سودي نداشت و کلّ فامیل و جاسبیبیم

خواهم و نه جاسب را. در گلستان جاوید طهران با احترامی خاص و به پیش موالي خود پرواز نمود و گفت نه ایران را می

 اند.به خاك سپرده شد و همسر او با سه اوالد م

اي نبود و از برکت امر جمال مبارك روز به روز ایران بسیار ترقی ها مانند اآلن پول و وسیله کار نبود. کارخانهدر آن زمان

اهللا را خانم سلطان همسر آقاي رضوانی که کرد و روزبروز کار و علم و صنعت پیشرفت نمود. دقیقاً به یاد دارند که لطف

داد و این بچه نازنین را پرورش داد و شیر گاو را مادربزرگش سلطان خانم به او میشیر می مهري را زائیده بود، به او

گفتند گرداند. همه مینمود و در کوچه و دشت و صحرا میداد و توران خانم خواهرش دخترکی بود که او را بغل میمی

کسان و بان را دارند که غمخوار یتیمان و معین بیها چه خواهد شد. غافل بودند که این سه اوالد خداي مهرآینده این بچه

 نهایت مهربان.بی

گفت ها به بازي مشغول گردیده بود. روزهاي سختی بود و خانم سلطان میکرد و دنبال بچهلطف اهللا در کوچه بازي می

عروسی نمود و گفت که  لطف اهللا برادر مهري است و مانند اوالد من است. بعد از مدتی افسر خانم یزدانی آقا اسماعیل

کنم و بچه رشد کردند و بزرگ شدند و همراه پدر و افسر خانم به طهران آمدند. هر ام را هم نگهداري میهاي خالهبچه

کدام به دنبال درس و کار و کوشش بودند چون خون ایران خانم در رگهاي آنها فوران داشت و روح پاکش حامی و شافی 

 مادر چنین خواستند:اوالد بیآنها بود. از حق این سه 

 هواهللا

ربی ربی کودکم خردسال از پستان عنایت شیر ده و در آغوش محبّتت پرورش بخش. و در دبستان هدایت 

تعلیم فرما و در ظلّ عنایتت تربیت کن. از تاریکی برهان. شمع روشن کن. از پژمردگی نجات داده گل گلشن 

ان بخش. موهبت عالم انسانی کن و تاجی از حیات ابدیه بر سر نه. فرما. بنده آستان کن و خلق و خوي راست

 ع ع                               توئی مقتدر و توانا توئی شنونده و بینا

 هواهللا

هاي پرشکوفه بهار خداوند مهربانا کودکانیم بینوا و طفالنیم در نهایت فقر و فنا ولی سبزه جویبار توئیم و نهال

تو. از رشحات سحاب رحمت طراوتی بخش و از حرارت آفتاب موهبت نشو و نما احسان فرما. از نسیم حدائق 
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ر فرما. در افق سعادت ابدي نجوم ساطع حقایق لطافتی عنایت کن و در بوستان معارف درختان پر برگ و با

االنوار کن و در انجمن عالم انسانی چراغهاي نورانی فرما. پروردگارا اگر بنوازي هر یک شهباز اوج عرفان 

گردیم و اگر بگذاري بگدازیم و به ضرر و زیان گرفتار شویم. هرچه هستیم از توئیم و به درگاهت پناه آریم. 

       واناتوئی دهنده و بخشنده و ت

 ع ع                       

کسان است، تأییدش چقدر شامل حال این عزیزان گردیده است که حال ببینیم که حضرت عبدالبهاء که پدر یتیمان و بی

د اند و به آرزوي خواند از او خواستهاند و به ذکر معبود خود همیشه پرداخته و هرچه خواستهاز قعر چاه به اوج ماه رسیده

کردند آنها نابود خواهند شد و هرگز به جائی نخواهند رسید چنان حق کمک کرد و شکوفا اند و کسانیکه فکر میرسیده

اهللا به اتفاق برادرش کار یاد گرفتند ها و فامیل و احباء هستند. عینهاي درخشان و باعث افتخار جاسبیشدند که ستاره

ند انواع ترانس و آدابتور و چیزهاي دیگر ساختند و فروختند و خدمت به این شب و روز زحمت کشیدند کارگاهی بنا نمود

مرز و بوم نمودند و چندین نفر که از نام آنها معذورم. در جوار این برادران غیور کار کردند و کار آموختند و به جائی 

پوشش گرفتند و کار یاد دادند و  رسیدند و همیشه دعاگوي آنها بوده و هستند. حتی برادر ناتنی خود را از بچگی زیر

کیانوش برادر آنها مردي شد و اهل زندگی بود و چنان وحدتی بین آنها حاکم بود که وقتی احسان اهللا یزدانی که با آنها 

صدا از وضع مالی خوبی برخوردارند. همیشه گفت واقعاً آنها خوبند و محترمند. مهربانند و متحد و همدوست بود و می

تیپ برازنده با کالس و با معرفت اهللا واقعاً جوانانی خوشاهللا و لطفریا بودند. عینر بارنده باگذشت و باصفا و بیمانند اب

اهللا با خانم ناهید میرزازاده اهل سیان تبریز برد. عینشوند انسان از دیدنشان لذت میهستند. در هر جمعی ظاهر می

میرآباد در سالنی بسیار شیک و زیبا گرفت. دقیقاً چهره تابناك و نورانی ازدواج نمود و عروسی مجلّلی در خیابان ا

اهللا اعالئی دائی او را به یاد دارم که جلو تاالر عروسی کنار خیابان از چشمانش اشک سرازیر شد و گفت کجاست عنایت

اهللا و همسر مؤمن فت خدا را شکر عینخواهرم که این جوان با این قد و باال را و عروس زیبا و رعنا را ببیند و لذت ببرد. گ

شان خانه عبدالبهاء است و مملو از لطف و صفاست. دو اي پر از مهر و وفا دارند. خانهخوبش مانند لیلی و مجنون و کاشانه

 اوالد خدا به آنها هدیه داده است. پگاه خانم به هند آمد و تحصیالت عالی نمود و دکتر داروساز است و دوباره به وطن

باشد. ژینوس در آمریکا به تحصیالت عالیه مشغول است و عزیزانی مؤمن بازگشت و مشغول کار و خدمت به همنوعان می

نظیر، نجیب، صادق و همه چیز تمام بود و اهللا مانند برادرش بیاي هستند. آقا لطفو فعال و مردمی هستند و خادم برازنده
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ین عزیز نهفته است. بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی سرلوحه تمامی خصوصیات فرد مؤمن بهائی در وجود ا

زندگی او است و عامل به اخالق بهائی. از کودکی یاد گرفته است بهائی را به عمل شناسند نه به اسم و به خلق پی برند نه 

ندائی حبیب اهللا ازدواج نمود به جسم. ایشان هم با خانمی مؤمن و مخلص و در خور شأن او به نام ویدا ابراهیمی، فامیل ز

 ساله به نام آریان است که به تحصیل علم و معارف مشغول است. 17و ثمره زندگی او جوانی 

توران خانم خواهر عزیزشان مادر دومّشان با آقاي جواد سید هاشم اهل جعفر آباد باقراف که جوانی زحمتکش و کارگري 

مه خانم با کالس و بسیار باشخصیت ازدواج نمود و در دوران زندگانی است ازدواج نموده است و سه اوالد دارد. نغ

خدمتگزار عالم انسانی است. نعیم و نیما همراه پدر به آمریکا رفتند و زندگانی نسبتاً خوبی دارند. در ایران هم که ساکن 

پرستیدند و همیشه محرم و می اهللا این خواهر را بعد از خدااهللا و لطفبودند بسیار صبور و فامیل پرست بودند. عین

اند حال اهللا با چشم بینا و لطف پروردگار اگر در کودکی کمبود داشته و صدمه و بالئی دیدهاهللا و لطفیاورشان بود. عین

اند و با تمام دوستان و اقوام و همسایگان همکاران چنان اي خداوند مهربان را فراموش نکردهاند، لحظهکه به اوج رسیده

 اند که الگوي مردان غیور و بامعرفت و بامرام هستند.نموده مشی

چندین سال شرکت آنها و محل کار آنها در خیابان آزادي بود که چائی آنها و بیسکوئیت و شیرینی آنها معروف بود و 

گفت هللا میاگذاشتند برود. لطفرفت نمینمود و حتی هرکس موقع ناراحتی میرفت مذاقی تازه میهرکس پیش آنها می

اند که تابستان اگر کسی رفت با آغوش اي بسیار زیبا ساختهبا لبخند ملیحی کلبه درویش است بمانید. در کالردشت خانه

دانیم روح قدسیه خانم و ایران خانم است و تأییدات جمال اقدس ابهی که پیروانش کنند. یقین مینوازي میباز مهمان

اند. یار و اغیار برایشان اند و خالصانه به جمیع بشر مهربانبه خلق را خوب آموخته خداپرستی و همنوع دوستی و خدمت

اند. خداوند هم از بندگان این چنین راضی و خشنود است و یکسان است. انفاق کردن و خدمت کردن را از حق آموخته

دهد تا دیگران یاد بگیرند بیشتري می هرگز آنها را از نعمات و فیوضات خود محروم نکرده و همیشه به زندگی آنها رونق

 کند.که خوبی چقدر عالی است و بدي و پستی و نامهربانی و حسد هر انسانی را خوار و پست می

آیا موهبتی باالتر از این هست که انسان بتواند سبب تربیت و ترقی و عزت و سعادت خود و خانواده و بندگان الهی شود. 

پناهی را پناه اي را شاد کردي، اگر بیاي. اگر دل پریشان و افسردهاي را گرفتی هنر کردهارههر وقت اگر دست بیچاره و آو

داند او را روشن نمودي. واقعاً میتوانی بگوئی بنده ناچیز خدا هستم دادي و چنانچه کسی که هرگز عظمت پروردگار را نمی

کند و باید به حسن اخالق ر قرن بدیع زندگی میچون مسئولیت هر فرد خیلی سنگین است. باالخص فرد بهائی که د
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اي ندارد. موالئی که فرموده گوید خود او عامل باشد نه فقط حرف و صحبت که فایدهمعروف و مشهور باشد. هرچه می

 عالم بین باشید نه خودبین، خلق عالم را دوست بدارید و با همه مهربان باشید. اگر عاشقانه ایمان داشته باشیم، کاري

بهره و نصیب خواهیم ماند. زمان چون سهل و آسان است ولی اگر ذکر و فکرمان مادیات باشد، از همه چیز غافلیم و بی

توانیم دستورات حق را مو گذرد و ناگهان عمر بسر آید و دست خالی از این جهان خاکی خواهیم رفت پس تا میبرق می

ما راضی باشد و بعد قلب خود ما و وجدان ما. غبار قلب را با ادعیه و به مو اجرا کنیم که اول خداوند و موالیمان از 

مناجات و عشق پروردگار و همنوع پاك و صیقلی نمائیم. کینه و بخل و حسد را ز خود دور کنیم هر شب قبل از خواب 

م ولی چشم باز نمودیم و ایم. ما اگر سواد آنچنان نداشتیم، بضاعت آنچنانی نداشتیحساب خود را بکنیم که امروز چه کرده

طلبند که راه گشاي خوانند. از موالي محبوب و مظلوم خود کمک میدیدیم والدین ما بسوي خدا دعا و مناجات می

اند و ها در و گهر بودههاي پر ارزشی داریم تمام قدیمیزندگی آنها و توفیق آنها که به خلق عالم خدمت کنند ما ارث

ان تعلیم و تربیت ما سعادت و موفقیت ما و الگو بودن ما بوده است. به ما یاد دارند امین و عاشق صادق تمام آرزوهایش

درستکار باش، مهربان باش نه ظالم. کمک کن ولی کمک نگیر مگر از پروردگار هرچه را مقدر فرموده است. صحبت 

ولی اوالدهایش به مطالب فوق عامل  سال بیشتر در این عالم نبود 22قدسیه خانم بود و ایران خانم دختر عزیزش که 

دهند و شادند که چنین معلم هستند و خواهند بود و کلّ زادورود قدسیه خانم براي روح او خیرات و مبرّات داده و می

 اند.اخالقی و بزرگی داشته

لی محمد) آبیاري نمود. شبی با مسیب یزدانی و عباس قربانی (عآقاي اسماعیل اسماعیلی همسر ایران خانم کشاورزي می

بست و به شور خانه جاسب بود. زمانیکه باید آقا اسماعیل آب را میکردند. آب به طرف زمین امراهللا رزاقی پائین مردهمی

اي طول کشید صدایش کردند چرا آمد. ده دقیقهبرد، او رفت تا آب را ببندد ولی باز آب میطرف سنکاب و دشت پائین می

شور خانه بیل در بغل افتاده است. آب را ی اصالً نیامد. هراسان رفتیم و دیدیم این بیچاره پشت مردهآب را نبستی اما جواب

بستیم و شبانه به خانه سید میرزا رفتیم و آقا مرتضی را آوردیم که به داد برسد. هر کاري انجام دادیم او بهوش نیامد. آقا 

او را گرفت و او را تا خانه سید میرزا بردیم. خواهرش گوهر خانم مرتضی او را روي پشتش گذاشت و مسیب یزدانی پاهاي 

گفت داداشم بمیرم چه شده است. عطر و گالب و کاه گل و غیره آوردند و بعد از مدتی بهوش آمد و شروع به نگران می

ببندم. ایران همسرم شد. گفتند چه اتفاقی افتاده است؟ گفت خواستم سنگ وال را بردارم تا آب را گریه کرد و ساکت نمی

خورد که شود برو. قسم میگذارم آب را ببندي. چادر سفید گلدار سر او بود و بیلم را نگهداشت و گفت نمیگفت نمی
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خودش بود و او مثل اینکه واقعاً زنده بود. همه گفتند روح او بوده است و تو در فکر او بودي. البته همان زمان او با افسر 

است. این جریان باعث شد اعصاب او بهم بریزد و در پاییز دیگر نتوانست راحت شود و به طهران آمدند  خانم ازدواج نموده

و به زندگی ادامه دادند. انشاءاهللا که روح همه درگذشتگان غریق رحمت باشد و ما را یاري کنند تا عمر باقی است قائم به 

  خدمت باشیم.

 

 

  اهللا اعالئی و قدسیه خانم روحانیعنایت

  

 خانم قدسیه و  اهللا اعالئی فرزند محمد کاظم اعالئیشرح حال بزرگواري به نام عنایت

 مراد تاریخ در و گردید متولد جاسب کروگان در شمسی 1306 فروردین تاریخ در

 ازدواج هست، و بوده معروف خانم عزت به که اسماعیلی حوریّه خانم با 1332

که نام پدر عزیزاهللا و نام مادر سلطان خانم  1313نمایند. عزّت خانم متولد سال می

 بود. ثمره ازدواج آنها چهار شیرزن تاریخ بودند.

بود و همسر او دیوید که در ونکوور  1335اولین فرزند آنها پریوش خانم که متولد 

بود و در سال  1336کانادا سکونت دارند. دومین اوالد آنها مهوش خانم که متولد 

با آقاي جمال منزوي اهل فتح آباد کاشان ازدواج نمود و ثمره ازدواج  1358

باشد. سومین اوالد مرحوم ن و رامین میهاي رامونا، رامتیآنها سه اوالد به نام

بود و با آقاي شهروز شمسی پور اهل سیسان و  1339شهال اعالئی که متولد 

هاي شایان و شاهین پسر به نام 2مهاجر زرنان ازدواج نمود و ثمره ازدواج آنها 

بود و با آقاي فؤاد  1343باشد. چهارمین اوالد آنها ویدا اعالئی که متولد می

هاي نماید و ثمره ازدواج آنها دو اوالد به نامازدواج می 1365فر در سال  یزدان

 باشد.فرانک و روشنک می

 خانم و خانواده یو ملک یاعالئ هللاتیعنا

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5429122
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5429122
https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5429122
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/967995534_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2124111074_orig.jpg
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دهد و مسئولیت سنگینی به عهده ایشان قرار جناب عنایت اعالئی در عنفوان جوانی پدر عزیز خود را از دست می

گفتند از بچگی ارث علم و ادب و ایمان خالص و پاکی را از اهللا عنایت پروردگار بود و موهبت الهی بود. میگیرد. عنایتمی

داند و خوش تیپ و با متانت بود. هرکس قیافه نورانی او را به یاد دارد و میآغالمرضا به ارث برده است. ایشان بسیار قوي 

ها بود. موهاي بور، چشمان آبی روشن و سفید پوست و زحمتکش و مقرراتی و با کالس بود. شش که او شکل اروپائی

نمود و امالك کشاورزي میدانست. ایشان ها سواد و انشاء را میکالس درس در جاسب خوانده بود ولی به اندازه دیپلم

اهللا آورد و زندگی مادر و خودش و برادرانش حبیبکاشت، نصف عایدات را میبراي پدربزرگش بود و آن مقداري را که می

اهللا و عبداهللا که بزرگ شدند، او را تنها گذاشتند و به طهران آمدند و هر یک نمود. حبیبو عبداهللا و ایران خانم را اداره می

ري مشغول شدند. ایشان دست تنها ماند و قسمت چنین شد که خانمی زحمتکش و با ایمان و با عزم را خواستگاري به کا

نماید و خواهر خود ایران خانم را با عزت خانم که در شناسنامه حوریه نامیده شده بود، ازدواج می 1332/5/27نمود و در 

عروسی این دو زوج در آورد که هم به عقد آقاي اسماعیل اسماعیلی در می

یک شب در محلّه پایین در منزل پدري ایشان بود. مسلمان و بهائی در جمع بودند و در جشن عروسی آنها شرکت کردند. 

مطربی بود و ساز و نوائی برپا بود. به یاد دارم ملکی خانم و بشري خانم هر دو خواهر آقاي عالئی سر هر دو عروس و داماد 

کردند. دقیقاً بچه هشت فهائی از شربت آب قند و گالب در ظرفهاي خیلی قشنگ به مردم تعارف میریختند و ظرنقل می

اي بودم و یک لیوان شربت خوردم و دومین لیوان را از خجالت نتوانستم بگیرم و بخورم. این جشن و سرورها بسیار ساله

کرد. این خانم محترم با مادر شوهر در  خان کار میاهللاپاي همسرش عنایت لذت بخش بود و از روز دوم، عروس خانم پا به

یک منزل در زیر یک کرسی چندین سال زندگی کرد. خداوند به آنها دو دختر داد و از برکت روزي آنها وضع بهتري پیدا 

فال و درس نمودند. با راهنمائی دائی حق شناس خود به طهران آمد. ناگفته نماند آقاي عالئی در ده به تعلیم و تربیت اط

داد و کوشا بود. با خواهران و شوهر خواهرها و تمام احباي جاسب و همسایگان خیلی رئوف بود و اخالق خیلی اهمیت می

 تمام خصوصیت یک فرد مؤمن و مخلص بهائی را دارا بود.

و خدمت دائی حق کردند و ناراحت بودند. ایشان به طهران آمد وقتی به طهران رفت و مادرش را برد، بسیار گریه می

شناس در محضر ثبت امالك در خیابان نواب قدیم چهارراه اناري به عنوان نویسنده شروع به کار نمود. ایشان پشت و پناه 

 دار و امین آقاي حق شناس گردید.و حامی و صندوق

 هللا خان تیشعر در باره صعود عنا 
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داشت که دهمین  میرزا عباس حق شناس اولین نوه بزرگ آغالمرضا بود. شخصی باسواد و با کالس بود و البد لیاقت

نوشت و تمام سندها باید با خودنویس نوشته شود. محضر طهران را به او داده بودند. آقاي حق شناس با دست چپ می

ها هاي درس را رفت و از دائی جلو زد. چنان محبوبیتی پیدا نمود که حساب ندارد. در آن سالها که بهائیاهللا کالسعنایت

ازه دادند به این محضر و یک محضر دیگر به نام محضر آقاي جاوید که اقرارنامه به نام احباء نمودند، اجفقط عقد امري می

بنویسند به این صورت که فالنی و خانم فالنی در فالن تاریخ ازدواج شرعی نموده اند و ثمره ازدواج آنها چند اوالد با ذکر 

کردند. این بزرگواران دائی و دائی زاده ها میت احوال وارد شناسنامهبردند در ثباند و بعد اقرارنامه را احباء مینام آنها شده

اهللا خوش تیپ و مظلوم و مؤمن و خوش به تمام احباي ایران که مایل بودند اقرارنامه بگیرند، دادند و کمتر کسی عنایت

 ت فرشته.شناخت. در طهران هم صاحب دو دختر دیگر شد. البته دختر نباید گفت و باید گفخط را نمی

در زمانیکه هویدا نخست وزیر بود، ملت فشار به دولت آوردند که دولت با این کارش بوسیله هویدا بهائی ها را به رسمیت 

شناخته است و به بهائی ها اقرار نامه میدهند، در صورتیکه چنین چیزي نبود. هویدا فردي سیاسی بود و بهایی نبود و 

 اقرار می زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مسلمان که عقد نامه ندارند به هر علت به آنها دهد که به چهار دین رسدستور می

 و گردید تعطیل او دفتر و شد بازنشست هم شناس حق آقاي و شد هم همینطور که ندهند هابهائی به دیگر و بدهند نامه

 که پذیرفت محضر مسئول و منشی عنوان به را او داشت، عالئی آقاي با که آشنائی با شاد روحش آبادينجم آقاي جناب

بافت و به همه اي اعالئی تا آخرالحیات صادقانه با آن خط زیباي خود اسنادي نوشت و همسرش هم مرتب قالی میآق

بافتند. ایشان منزلی دخترها هدیه داد و از دسترنج قالی خود کمک زندگی بود. در منزل هم اوالدها و عزت خانم قالی می

اي این زن و شوهر دامپزشکی خریده بود و دو طبقه که مرکز تشکیالت و جلسات امري بود. چه روي گشادهدر خیابان 

اهللا هم از نظر وضع مالی ترقی کرده بودند و داشتند. واقعاً آزار ایشان به موري نرسیده است. برادران ایشان عبداهللا و حبیب

اهللا اعالئی عاشق امر جمال مبارك قائم ي نزدیک داشتند. آقاي عنایتاز نظر نگهداري مادرشان در طهران با ایشان همکار

کرد پر محتوا و پر معنی بود. هدف اصلی این زن و مرد خوب به خدمت مردي صدیق و کم حرف بود. اگر صحبتی می

 تربیت کردن اوالد بود که خیلی هم موفق بودند و به آرزوي دیرینه خود رسیدند.

انی خواهرش شمسی خانم که خیلی جوان بود و داغ پدر عزیزش و بعد از آن داغ خواهرش ایران آقاي اعالئی مرگ ناگه

که اوالد شیرخوار داشت و به عالم باال صعود نمود، استخوان این مرد غیور و با شرف را سوزاند. بعضی اوقات تعریف 

وقت ائی با خداي خود در میان بگذارد و آنگفت مرد آن است که شاکر باشد و اگر غصه و غمی دارد به تنهکرد و میمی
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کند. این کوه استقامت و پایداري با هرگونه مشکلی دست و پنجه خداوند درب رحمت و استقامت را به روي انسان باز می

نرم کرد و خداوند دو داماد گل بهتر از اوالد نصیب او کرد. یکی جمال منزوي فرزند مصطفی و نصرت خانم منزوي از 

ین موسی آباد در جاده ساوه و دیگري فؤاد یزدان مهر بودند. این دو جوان با تربیت را خداوند مأمور کرده بود که مهاجر

چنان محبتی خالصانه به آقاي اعالئی و خانمش نمایند که تاریخ وحدت و محبتی در یک خانواده به خود ندیده است. 

ها. روحتان شاد محمد کاظم و قدسیه خانم با این درّ مخصوصاً به نوهورزید و آقاي اعالئی به اوالدها و دامادها عشق می

اید. دست تقدیر چنان ورق خورد که یک اوالد در خارج و سه اوالد در ایران فقط شهال گرانبهائی که به یادگار گذاشته

رود. به رختخواب میآید و گوید من خوابم میبه شهال خانم دخترش می 66/5/13خانم ازدواج نکرده بود که یک شب 

فهمند آورند. میشنود. فریاد میزند و فوري دکتر میرود او را صدا میزند اما جوابی نمیرود، میصبح که صبحانه حاضر می

که در سحرگاهان دچار سکته قلبی شده است. این چهره تابناك نورانی را به آرامگاه ابدي خود بردند و به خاك سپردند و 

سال عمر او در راه خدمت به خلق و  60ش منعقد نمودند و جامعه ایران داغدار این مرد نیکو صفت شد. جلسات عالی برای

محبت به همسر و فامیل و دوست و اغیار و بچه گذشت و با کوله باري پر به رفیق اعلی شتافت و چنین مردي هرگز 

اند که عموم احباء خانه آنها را خانه بقه ساختهنمرده است. همسر وفادار او بعد از او با دو داماد یک ساختمان سه ط

اند. خانم ایشان عزت خانم با تمام فامیل در تماس است و راضی به رضاي الهی است. دو داماد او وحدت و محبّت نام نهاده

 دهد و در کاسبی به عدل و انصاف و حسن اخالق مشهورند. دختران وفؤاد و آقاي جمال کارهاي تولیدي انجام می

امّا شیرزن تاریخ بشریت دریاي مهر و صفا و وفا، شهال خانم که از اند هایشان دریاي علم و فضیلت و خادمینی برازندهنوه

بچگی تپل، خوشگل و زیبا و رعنا و خوش اخالق و با معرفت بود در حیات پدر خدمات بسیاري به والدین و به اجتماع 

و با کالس بود و یک عمر درس خواند، علم آموخت و استادي قابل بود. با  ناپذیر بود و فرهیختهنمود. معلمی خستگی

 کتابخانه نمونه با مغزي سرشار از موهبت الهی که فقط هدفش خدمت به نسل جوان و جامعه بود.

 در سی و سه سالگی با آقاي شهروز شمسی پور که چندین سال در آمریکا زندگی کرده بود و به ایران آمد یک نظر شهال

خانم را دید و گم شده خود را یافت. عاشقانه با او ازدواج نمود و صاحب دو شیرمرد به نام شایان و شاهین گردیدند. خانه 

گفتند چه کردند. به کسی نمیکردند و در آن زندگی میسه طبقه داشتند که طبقات باالي آن را همیشه احباء اجاره می

توانید بدهید ما اینجا سرایداریم. خانه این زوج مرکز مهر و وفا بود و میگفت شهال خانم هرچقدر مقدار بدهید می

خودشان جوهر تقدیس و علم و عرفان بودند. شوهر ایشان زمینی بسیار در زرنان داشت که اآلن گلستان هم در آنجا است 
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نده آن ده بود. در ادارات و مثل خود نمایو در خدمت به احباء آن سامان خیلی کوشش کردند. شهال خانم با آن تیپ بی

داري، درس دادن به دانشجویان و رسیدن داشت. خانهکشاورزي و هر کار عام المنفعه بدون اینکه خسته شود، گام بر می

 اي در آن روستا بود.به اوالدها و همسر از وظایف او بود و وجود نازنین این دختر بسیار شاد بود و کشاورز نمونه

گفت همسر نمود. میاالختیار نیازمند بود، همسرش تهیه میري بود و هر وسیله الزمی را شهال خانم تامماشین کار او سوا

کنم. فامیل آقاي شمس پور و کلّ احباء منطقه عاشق اخالق و رفتار شهال خانم اعالئی من مرد است و به او افتخار می

 بودند.

گفته است شته مکانیکی تحصیل کرده بود. پدرش عنایت اهللا به او میشهال خانم به گفته مادرش با اینکه دختر بود ولی ر

گفته است پدر جان رشته مکانیکی را دوست دارم. در زمان حیات پدر سنگ تمام دختر این چه کاري است. در جواب می

فوتبال و بسکتبال ها همیشه گذاشت و براي والدین خلق خوش او، مرد صفتی او زبان زد تمام اقوام و دوستان بود. جمعه

گفتند پهلوان شهال. دو پسر تربیت نمود که از نظر امري و اخالقی و تربیتی و اجتماعی کرد. به شوخی به او میبازي می

نظیرند. شهال خانم شوهرش هم خادمی با صفا، زحمتکش و مخیر در همه امور بود با اینکه تحصیالت عالیه داشت هر بی

 ذیرفت.پکاري را به جان و دل می

ریا ها و جلسات خدمتگزاري بینیکآقاي شمس پور نسبت به بزرگان و متقدمین امري سرویس رایگان آنها بود. در پیک

ها و عموها عالقه پذیرفت. به عمهبود. شهال خانم محبوب فامیل خود و پدرش بود و فامیلهاي شوهر را با آغوش باز می

خواست طال و جواهر براي عروسان خود و بشري خانم ران آمده بود و میاهللا هاشمی به طهخاصی داشت. سید حبیب

اش گفته بود شهالي برادرم خیلی وارد و با سلیقه است. بسیار عاشقانه خریدها را نمود و تخفیف کلی همسرش بخرد. عمه

ملیح و شاد از آنها پذیرائی  اهللا شوهر عمه را ناهار و شام به اتفاق همراهانش دعوت نمود و با لبخنديگرفت و سید حبیب

اند. هاي خوبی تحویل اجتماع دادهکنم که مؤمن هستند و بچههایم همگی افتخار میگفت به عمهکرد. همیشه می

جان به جان  1387/3/18متأسفانه دست تقدیر چنان ورق خورد که شبی حمله قلبی گریبان او را گرفت و در تاریخ 

تی او به عالم باال نزد طلعات مقدسه پرواز نمود. مراسم خاکسپاري او و جلسات تذکر او آفرین تسلیم نمود و روح ملکو

کردند. چه حکمتی دارد اینکه پدرش نظیر بود. پیر و جوان همه براي او اشک ریختند و از خاطرات شیرین او تعریف میبی

دانید داغ عزیزي یک مرتبه سالگی در شب بخواب ابدي فرو رفتند. نمی 47سالگی در شب و دختر ارجمندش در  60در 

چه مقدار براي همسر و اوالد و خواهرها و از همه مهمتر براي عزت خانم سخت است. مادر ایشان چندین سال به داغ 
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سوزد ولی هال میتا کنون به داغ ش 1387شوهر در کنج خانه سوخت و این دخترهاي گل او هم راز و همدمش بودند و از 

 جمال مبارك چنان استقامتی به مؤمنین خود داده است که همیشه راضی به رضا و ثناگوي حق تعالی هستند.

 گفت حیفآمد، میهاي پدرش تعریف که به میان میبه یاد دارم شهال خانم بعد از صعود پدرش از خوبی

 .سرگذشت بلبل ز دیگر نشنوي   ...    چون که گل رفت و گلستان درگذشت

دادند. آقاي نجم ولی به صورت گمنام اینکار را انجام می کنند خدمت داشتند دوست دخترش خانم شهال و اعالئی آقاي 

اهللا پسر من است من اوالدي شناس بازنشست شد و محضر او را خرید گفت آقاي حق شناس، عنایتآبادي وقتی آقاي حق

و با شخصیت ندارد و او باید محضر مرا بچرخاند که خوشبختانه تا آخرالحیات فردي فعال و وفادار بود و امین و درستکار 

کند. چرا عزت خانم همسر آقاي خوشبختانه او را بیمه هم کردند که بعد از فوت او همسرش حقوق او را دریافت می

اعالئی بسیار خوب است و بسیار خوب بچه تربیت کرده است. اوالً مادرش خانم سلطان زنی مؤمن و با ادب بود. دوم این 

ین او نوه واالگهر آغالمرضا دریاي علم و ادب بوده است. دیگر دختران و خانم محترمه ذات پاکی دارد و سوم همنش

هاي آقاي اعالئی مانند شهال خانم و همسرش همگی فعال و نمونه خالص فرد بهائی هستند. در تمام دامادها و نوه

 ها و مشکالت شرکت دارند و افراد مثمر ثمري هستند.ها جشنمراسم

زنان در نماییم که بعد از صعود ایشان، همسرش هم کشاورزي داشت و پدر یتیمان و بیوهدر مورد شهال خانم را بیان 

داند. حال دو پسر جوان قوي و برومند عاشق مادر زرنان بود. در اثر فوت همسر چنان دچار ضربه روحی گردید که خدا می

پخت ولی وقتی دید خرید و میالدها غذا میکه ناگهان صیاد اجل مادري مهرپرور را از آنها گرفته است، چند سال جهت او

ها را به خاطر تحصیل دهند و تمام این منزل خاطرات شهال خانم را دارد، مشورت نمود و بچهها را در دانشگاه راه نمیبچه

ق باغ و موفقیت آنها که هدف مادرشان بود، به آمریکا برد ولی خانه و کاشانه و امالك پابرجاست. شهال خانم جاسبی عاش

ها درست کرده بود. وقتی درختان به بار نشستند شهال خانمی و درخت بود و باغچه بسیار زیبائی از انواع و اقسام میوه

اند، روح ملکوتی آنها شفیع راه ما است. آنها در کاخ الهی مقرّ و مأواي دارند نبود که استفاده کند. این عزیزان هرگز نمرده

 تیره و تنگ بود.چون عالم خاکی براي آنها 

هاي با اي مناجاتهاي احسان اهللا یزدانی و ماشاءاهللا اسماعیلی و غالمرضا عباس شیرازي، شهال خانم به گونهدر مراسم

کنیم، صوت ملیح خواند که هنوز صدایش در گوش و قلبها جاري و ساري است. اگر ما کمی گریه و زاري جهت عزیزان می

موده است از رقّت قلب و مودّت و مهربانی است و اگر بدانید عالم باال بسیار خوب است هر موالي ما حضرت عبدالبهاء فر
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 دانیم جاي آنها بهشت برین است.کنید. ما هم میآن طلب رفتن به آن عالم می

 واقعاً این عزیزان بنده مخلص پروردگار عالمیان بودند و خادم احباب و خادم احباب سرور اصحاب است.

 

اند که قابل تقدیر است و خداوند برکت و آقاي اعالئی رفت همسر و اوالدها چنان وحدت و یگانگی برپا نموده با اینکه

پشتکار و تأیید نصیب همه کرده است که جز خدمت و شکر خدا و عامل بودن به احکام الهی و خدمت به همنوع کاري 

توانند با اتّحاد و محبّت و صداقت و توکل به خداي یگانه کاش روزي پیش آید که کلّ اهل عالم باند. اي دیگري نکرده

هاي بیکران را باید ها و نعمتمند گردند. با چشم پاك باید زیبائیدنیائی پر از مهر و وفا بسازند و همه از نعمات الهی بهره

برداشت و خدمت به خلق هاي مثبت دید. با گوش شنوا نصایح بزرگان و طلعات مقدّسه را شنید و در راه پروردگار قدم

نمود. دستها را به سوي پروردگار باید بلند نمود و سپاس و تشکر از اینهمه موهبت و نعماتش نمود. هر روز و هر شب فکر 

آسایش اهل عالم بود و پاکی و صداقت را پیشه کرد. یقین بدانیم دیگران هم از خوبی بیزار نیستند. خالصه هرچه خدا به 

ایم را به این عالم در آن را باید بداند و شاکر باشد که روزي باید همین هیکل زیبا و هرچه کسب کردهانسان داده است ق

  خاکی بسپاریم و به سوي او برویم. شاه و گدا ندارد. دنیا وفا ندارد.

 

 محمد علی روحانی

  

عشق وطن و همشهریها و احباء نمیگذارد مطالبی راجع به خوبی هاي آنها ننویسم. بر خود واجب میدانم راجع به خانواده 

و اوالدهاي اقاي محمدعلی روحانی بزرگ مرد جاسب بنویسم. آقاي علی محمد 

رفرف آن دریاي علم و معرفت را نه بنده حقیر بلکه عالم میشناسد که چه ستاره 

درخشانی بود و چه معلومات و چه محفوظاتی داشت. آقاي قدرت اهللا روحانی آن 

مرد سبزه و با نمک و خوش صحبت که شرح هایش را از دائی ام شنیدم چون هم 

سال بودند. سید یحیی هاشمی دائی بنده بود و از بچگی پدرم رعیت آقاي روحانی 

چهره نورانی و کالمی نافذ بود. آقاي روحانی همسري داشت که در جاسب می آمد 
 یروحان یمحمد عل
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داشت. به یاد دارم راجع به تربیت درست بچه با خانمها صحبت میکرد. میگفت همسرم قدرت اهللا کار می کند و پول می 

آورد و بنده در خانه داري و بچه داري و تعلیم و تربیت بچه ها می کوشم. خانمش میگفت روحانی ها قدري عصبانی مزاج 

ر پاك و مهربان دارند و خانواده دوست هستند. خانمهاي جاسب را به خوب تربیت کردن بچه ها هستند ولی قلبی بسیا

دعوت میکرد و اینکه اگر از صبح که بیدار میشوید دعا و مناجات بخوانید، بچه ها یاد میگیرند و باید آنها را به حفظ ایمان 

 دعوت کرد.

ساله بودم، آقاي منوچهر روحانی که مانند پدر جوانی برومند و زیبا و خوش تیپ بود و به همراه  12 زمانی دارم یاد به 

آقاي جهانگیر حق شناس به جاسب آمده بودند تا در زمین تلخ زاریه که براي عمو عبدالحسین آنها بود، قدري گردو 

ببرند. من با اینکه بچه بودم کت خود را  هک نبود ظرفی و بودند بچیند اما گردوها خوب نرسیده بود و داخل پوست 

درآوردم پهن کردم و مقداري گردو داخل کت که مانند کیسه اي شده بود، ریختم و به منزلشان رفتیم. خانم کوچک با 

مهربانی دستی بسرم کشید، گفت اسمت چیست؟ گفتم مصطفی قدري شکالت به بنده داد. با خوشحالی رفتم به مادرم 

فت این عروس روحانی فرشته است روح این خانم شاد. وقتی به طهران آمدیم، دیدیم منزل ایشان خیابان گفتم. مادرم گ

شاه سابق که االن خیابان جمهوري شده است، به منزل ایشان رفتیم. بسیار مهربان و بسیار خوب بودند و آقاي روحانی 

چه در خارج تحویل جامعه دادند. مَثلی جاسبی ها دارند  هم مهربان و فامیل پرست بودند و اوالدهاي خوبی چه در ایران و

و میگویند اگر زمینی مرغوب باشد و بذر آن سالم باشد، بهترین حاصل یا محصول بدست می آید. از یک چنین مرد 

د، نازنینی و خانمی چنین اوالد و احفادي به عمل آمده است که افتخار جاسب هستند. آنها شاید آشنایی با جاسب ندارن

جاسب و خدمات اجداد در آنها ارثی است ولی خلق جاسب میدانند. آقاي رفرف و آقاي قدرت اهللا روحانی دو برادر متحد 

هزار متر بهترین زمین مرغوب مشجّر به انواع درختهاي گردو و  17بود که هفده جریب یعنی  37یا  1336در سال شاید 

ر تقویت احباي جاسب که سرافراز باشند. هرگز آقاي قدرت اهللا روحانی به بادام از فروغی هاي نراقی را خریدند. به خاط

رعیت هاي خود نگفت چقدر و چه مقدار به ما بدهید. االن هم در جاسب ذکر خیر این برادران است. بیاد دارم فولکس 

بود و نه وسیله اي وجود واگن خود را به جاسب آورده بود و جادّه اي تا پشت خانه اش درست کرد، در زمانیکه نه لودر 

 تعریف جوانها ما براي را  داشت. مرد بسیار فعالی بود و داستانهاي جوانی خود که چقدر قوي بود و موفّقیت هایش

 ها روحانی میگفتند زمان آن در اي عده یک. است بوده ها فروغی و ها روحانی و ها مهاجري بین که اتّحادي و میکردند

د و اینجا زمین در دهات خریده اند. همین آقایان فرمودند آینده نشان خواهد داد که کار بدي ان فروخته را طهران زمین
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نکردیم. الحمداهللا خدا را شاکریم که در طهران خانه و زندگی خوبی داریم. مگر از جاسب چه چیز به طهران بردیم، خدا به 

 ما همه چیز را داده است.

جاسب در باغ تِژه سالی یکبار برقرار میشد. این برادران همه کراوات زده کت و  به یاد داریم جلساتی راجع به احباي

شلوارهاي راه راه در یک ردیف می نشستند. اصالً تکبّر و غرور نداشتند. خانم ایشان که صعود کردند، منزل دیگري 

ایران نمونه بارز شخصیت آن زن و خریدند. همیشه احباء در آن منزل جلسات و کارهاي خیر انجام میدادند. دختران او در 

مرد هستند. باهره خانم که دکتر زنان و زایمان بود، یک عمر به احباي جاسب خدمت کرد. روح احسان پسرم شاد. در 

بستري و با اینکه  3که بنده بی پول و تنها در طهران زندگی کردم، همسرم مه لقا را در بیمارستان شماره  1345سال 

ته نگه داشت و همیشه میگفت احسان پسرم اقدس خانم و مهرانگیز خانم اینها دُرّ گرانبهائی هستند سزارین شد، دو هف

که یادگار آن عزیزان هستند. آقاي قوت اهللا روحانی مرد مظلوم و فداکار یک عمر بعدازظهر خودش و وقت خودش را در 

ئی نمونه مانند دکتر پرویز خان باصفا و خدابیامرز دفاتر تسجیل بدون دیناري دریافت پول خدمت میکرد و آن هم اوالدها

ایرج خان که در گلستان جاوید جدید مدفون است و عکس قبر او را مشاهده می کنید و دخترها و پسرهاي دیگرش 

افتخار جاسب و جاسبی ها هستند و مادر مانند آنها را نزائیده است. دکتر پرویز روحانی عضو هیئت جاسب بودند. آقاي 

اهللا خان ناطق و مطلع بر همه امور و بدون کبر و غرور، خوش تیپ، خوش بیان و با آن چهره نورانی در جمع ها قلب ها امر

را روشن مینمود و از سخنرانیهایش لذت می بردیم. در باغ تِژه آقاي میرزا عباس حق شناس اوالد کم داشت و فقط آقاي 

به او صبر عنایت کند و تحمّل و طاقت که او هم مانند بنده داغ  مهندس جهانگیر حق شناس پسر او بود که خداوند

اوالدي را دیده است، که جاسب را ندیده بود به جز دوران بچگیش ولی عاشق جاسب بود و از این عالم رفت. میرزا عباس 

عالقه حق شناس با دست چپ می نوشت. در خیابان نواب محضر داشت و بسیار منصف و درست بود. به همشهریها 

خاصی داشت و در زمانیکه به احباء اقرارنامه میدادند محضر ایشان و محضر جاوید در طهران این کار را انجام میدادند. 

ایشان با آغوش باز این کار را براي کلّ احباء انجام می دادند و از جاسبی ها پول نمی گرفتند. ایشان خیلی فامیل پرست و 

شاد و یادش گرامی. روزي شنیده بود بنده از سربازي معاف شدم و فرستاد فردي را دنبال  اوالد ارشد خانواده بود، روحش

بنده که پسرم مهندس در سازمان آب است. نامه اي به من داد و گفت فردا پیش مهندس برو و بنده رفتم و فوري نه بنده 

ست داریم و مسلمان و بهائی فرقی ندارد. را بلکه سه نفر جاسبی مسلمان را سرکار گذاشت چون ما بهائی ها همه را دو

اعیاد که به دیدن آن عزیزان می رفتیم ما را بسیار تحویل می گرفتند و ما چیزهاي زیادي از آنها آموختیم. زمانیکه همه 
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ر بی پول و فقیر و بی سواد بودند، این خانواده محترم همه باسواد و با شعور و با گذشت و همنوع دوست بودند. نه تکبّ

داشتند و نه غرور. قبل از انقالب که به جاسب می آمدند تمام رعیت هاي مسلمان و بهائی به دیدن آنها می آمدند. همه را 

با آغوش باز تحویل میگرفتند و خانمهاي مهربان و دست و پا بخیر و خاکی بودند. چیزهاي بسیاري را به جاسبی ها 

رگز دور خودش را روشن نمیکند دورترها نور چراغ را مشاهده می کنند. این آموختند. قدرت اهللا روحانی میفرمود چراغ ه

برادران معتقد بودند خدا اگر به ما داده است، ما هم باید به همه بدهیم و با رعیت ها مهربان باشیم تا بتوانند زن و بچه 

 هایشان را اداره کنند و خاطره خوبی از ما داشته باشند.

آقاي رفرف و آقاي روحانی را که در جاسب تعریف هر کس و هر بچه اي را میکردند و میگفتند این  به یاد دارم روانشناسی

فرمود این ابوالفضائل خواهد شد و آینده درخشانی دارد، همان می شد. آقاي ابوالفضل جمالی نوجوان بود و آقاي رفرف می

و کیست. مهاجري هاي بزرگ و روحانی ها الگوي ما بنده  همین باعث می شد که ابوالفضل برود و ببیند ابوالفضائل که بود

هاي ساده و زحمتکش جاسب بودند. هرچه داریم از آنها داریم و پدرانمان در جوار این عزیزان چیزهاي زیادي یاد گرفته 

ود نکند. اند. دائی سید یحیی بنده تعریف میکرد و میگفت شب ها سر خرمن گندم می خوابیدیم که گراز گندم ها را ناب

شبی قدرت اهللا روحانی و غیب اهللا فروغی در کنار حوض ها می خوابیدند، میروند با دائی شوخی کنند. وقتی خواب بود 

دو طرف تشک او را میگیرند و او را پانصد متر عقب تر بر زمین میگذارند. صبح که سید یحیی بیدار میشود، وحشت می 

ست. صبح همه باهم میخندند و میگویند تو با تشک شب پرواز کردي. دائی کند و میبیند پانصد متر از خرمن دور ا

 را او. برد خوابم خسته و میکنم کار میگوید شما بچه ارباب هستید میخورید و میگردید ولی من بچه رعیت صبح تا شب 

تر میشود. این مطالب به هم ما از تو آینده. داریم دوستت و هستی ما برادر هم تو گویند می یحیی سید به و بوسند می

قطره اي از دریاي معرفت روحانی ها بود. آقاي عبدالحسین آخرین پسر که همسرش دختر ارباب حسین بود و ایمان 

اوالد خوب تحویل جامعه داده است. روح همگی شاد و آرزوي توفیق براي اوالدها و  2آورده بود، یک عمر معلّم بود و 

دنباله رو و حتّی بهتر از والدین باشند. چون عصر جدید است و وعده هاي حق تحقق پیدا  هاي آنها داریم که رهرو ونوه

کرده است. در زمان قدیم تلفن، موبایل و اینترنت نبود پس چگونه الواح به دست احباء میرسید یا از هرگونه اخبار مطلع 

میشوند. عالم یک وطن شده است و همه جا جاسب میشدند؟ ولی االن ظرف دو دقیقه دنیا از هر پیشرفتی یا اتّفاقی آگاه 

است. بیاد دارم روزي جناب پرویز روحانی در نطقی فرمود در پنج قاره عالم جاسبی داریم و این افتخار نیست؟ بنده 

تحقیق کردم دیدم در نقطه اي از عالم نیست که جاسبی پا نگذاشته باشد و با حسن نیت به خدمت عالم انسانی نپرداخته 
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شد. ما هر وقت منزل آقاي حق شناس یا آقاي قدرت اهللا روحانی میرفتیم آنها پنج هزار تومان به ما عیدي می دادند و با

در آن زمان مبلغ قابل مالحظه اي بود. به خانم بنده می گفتند مه لقا تو نوه عمه بدیعه ما هستی که افتخار آقا غالمرضا 

داشت. این مطلب مربوط به آقایان روحانی نیست ولی عمل صالح آقاي  بود و مصطفی تو هم آینده درخشانی خواهی

مهندس حق شناس که بنده حقیر و علی اصغر قربانی پسر رعیت آنها و عباس نصراللهی را و یک نفر از اهل ظهر جاسب 

مشغول کار بودم و را سرکار گذاشته بود. حقوق ما را عین غریبه ها بدون پارتی بازي نوشته بود. روزي در عظیمیه کرج 

چون در جاسب شش کالس بیشتر مدرسه نبود، سواد بیشتري نداشتم ولی بنده را مسئول دفتر لوله گذاري جهت حقوق 

روزانه کارگران و خرج و مخارج گذاشته بود. آقاي مهندس فروتن مقام باالتري از حق شناس داشت و به بازدید محل کار 

روز است کار کرده است و حقوق ایشان فالن  15اس نوشته بودم که فالن کارگر بنده آمد. نامه اي به مهندس حق شن

مبلغ میشود و لطفاً دستور فرمائید حسابداري با ایشان تصفیه حساب نماید. حال یادم نیست تسویه را با صاد نوشته بودم 

م را پائین گرفتم و هیچ نگفتم. گفت یا با سین. وقتی مهندس فروتن آمد، گفت تسویه را با سین می نویسند یا با صاد. سر

تو هم بهائی هستی؟ گفتم بلی قربان. گفت چقدر سواد داري؟ گفتم شش کالس. گفت چرا درس نخواندي؟ گفتم ده ما 

 درس شبانه و بنویس اسم برو امشب. بکند کاري باید اطالع بی و بیسواد بهائی گفت. نداشت  کالس شش بیشتر از 

گفت جوان بنده زردشتی هستم و سالم ترین و باهوش ترین مهندس اداره، مهندس حق  و کشید بسرم دستی. بخوان

شناس است. اهل رشوه و پارتی بازي نیست و هدفش کار صحیح است. گفت هفته دیگر کارت شبانه درس خواندن کالس 

نفر افتخار کردم که  20و جلو  هفتم را می آوري و اگر هزینه آن را نداري بنده به تو اضافه کار میدم. بنده قبول کردم

همشهري بنده آنقدر مورد اعتماد ایشان است. همین صداقت مهندس حق شناس باعث پیشرفت بنده شد و آقاي فروتن 

بنده را به اوج رساند. بنده را به عضویت هیئت مدیر سندیکا، شرکت تعاونی درآورد و نماینده اداره در بیمه تأمین 

که بود بنده امین او بودم. اسم بنده را یزدانی مصلح گذاشته بود و در هر کاري اختالفی بود  اجتماعی در هر کار خیري

بنده را میفرستاد تا مشکل را حل کنم. روح او هم شاد باشد که مدیر کلّ اداره شد و بنده در خدمت او بودم. همیشه 

مان از جاسب براي ایشان آوردم و گفت میگفت احباي یزد هم مانند شما جاسبی ها هستند. عسل از کندوهاي خود

مصطفی جان تا پولش را نگیري عسل را مادرم دست نمیزند. خالصه کالم حیف از رفتگان و یاد روحانی ها و مهاجري ها 

 یزدانی م خاطرات از برگرفته          در ایران خالی است و همه خانواده هایشان در خارج قائم به خدمت اند. 
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 )2محمد علی روحانی (داستان باغ آورده شماره 

مادرم تعریف میکرد که وقتی پدرش محمد کاظم در طهران در کارخانه حداد دچار حادثه شد و در جوانی از دنیا رفت، 

ساله بدون پدر و  18ماهه تا  6هشت بچه قد و نیم قد از 

سرپرست بودیم و براي مادرم قدسیه بی نهایت مشکل بود که 

بزرگ مادري، محمدعلی روحانی به همه برسد. این بود که پدر

فرزند آغالمرضا ما را همانند بچه هاي خودش زیر پر و بال 

گرفت. اگر تاکنون سرزمین جاسب مردي همانند آغالمرضا 

ندیده است. بعد از او تنها پسرش محمدعلی معروف به روحانی 

از هر لحاظ پاجاي پاي پدر گذاشت و خصوصیات روحانی و 

 احسن به ارث برده بود.انسانی او را به نحو 

با اینکه او خود بیشتر از چهل نوه داشت، همیشه ما را مانند بچه هایش مواظب بود. مثالً وقتی براي قالی بافی در زمستان 

به منزلش می رفتیم از خانه ما تا منزل او مملو از برف بود تا به اطاق او می رسیدیم یک به یک ما را قبل از شروع کار زیر 

رم می کرد و حتی دستهاي کوچک ما را در دستهاي خودش می گرفت و آنقدر نگاه میداشت تا گرم شود و اثر کرسی گ

  سرما برود.

اهللا خان داشت و همیشه باهم بودند و تمام رسم کار و زراعت و  عنایت برادرمان به مخصوصی عالقه روحانی میان این در

 12یا  10تجارت و غیره را به او یاد می داد و روزها باهم بودند و حتی شب ها سر آب باهم می رفتند. با اینکه بیشتر از 

قریباً پیر شده بود و ساله نبود ولی می خواست که هرچه زودتر عنایت اهللا مسئول و سرپرست خانواده شود چون خودش ت

زیاد اهل کار نبود و گه گاه ماجراهاي جالبی اتفاق می افتاد که خالی از شنیدن نیست. یکی از آنها را از زبان عنایت اهللا 

  خان بشنوید.

. زد می صدا را من داشت هرکاري بزرگ آقا گفتند می او به ها نوه همه که روحانی اواخر این که کرد می تعریف ایشان

اي بستن آب، درو کردن، کشت و کار و چون ارباب ده بود براي سر و کله زدن با مردم هم دنبال من می فرستاد. یک بر

روز آمد و گفت که آقاجون این گردوهاي درخت گردوي زمین سنگ آب همه رسیده است و باید جمع کنیم میتوانی فردا 

محمد رضا  ،یو جواھر خانم روحان ،یروحان یمحمد عل ،یجواد ارشد دیس
 دیو س یشمس هللا رضوان ،یامرهللا رزاق ،یرضا جمال دی(بچھ)، سیجمال

 یمحمد رزایم

https://76628107-126774207884384239.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2_28_orig.jpg
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شود همه را جمع کرد. گفت آنقدر که تو میگوئی هم کوچک آنجا برویم. گفتم آن درخت که بزرگ نیست و از پائین می

نیست و الزم است که کسی به باالي آن برود. گفتم پارسال که خودت جمع کردي. گفت دیگر کاري از من ساخته نیست. 

بدهی توانم باال بکشم. گفتم در هرکاري مشکلی داشتی و یا میخواهی کاري را انجام این روزها پاشنه کفشم را هم نمی

صبر نکن و فورا مرا صدا کن و من مانند برق حتی اگر نوك درخت باشم فوراً حاضر می شوم. گفت شوخی نکن من هم 

خواهم چون بعضی اوقات چانه میزنی اما اگر فوري مالحظه تو را می کنم. روزي حداکثر یک یا دو کار بیشتر از تو نمی

خوشحالم که ایشان تخفیف داده است و بعضی کارها را به من مراجعه قبول نمایی بسیار بیشتر سراغ تو می آمدم. من 

نمی کند. گفتم فردا می آیم. فرداي آن روز سر زمین حاضر شدم و ایشان قبل از من رسیده بود. به باالي درخت گردو 

و گردوها را جمع رفتم و شروع به ریختن گردوها کردم. بعد رو به آقا بزرگ کردم و گفتم کسی را صدا کردي تا بیاید 

کند؟ گفت دیشب که گفتی درختش کوچک است، درخت کوچک به دو نفر احتیاج ندارد. خودت گردوها را پایین بریز و 

جمع کن. گفتم شما چی؟ گفت حاال که شما مشغول هستی بگذار من هم به باغ بروم و به میوه ها و باغ سري بزنم و 

ا ریختم و بعدش جمع کردم و آقا بزرگ نیامد. همینطور منتظر بودم و اطراف خیلی زود برمیگردم. خالصه تمام گردوها ر

را نگاه می کردم که دیدم چند گردو باالي درخت جا مانده است. باز به باالي درخت رفتم و از آن باال که اطراف را دید 

کرد که بسیار زرنگ و کاري  می زدم دیدم ایشان از دور در حال مراجعت است. به پایین درخت که رسید بسیار تعریف

هستی و آفرین باید به فکر یک جایزه برایت بودم. حیف شد که از دستم در رفت ولی دستت درد نکند. گفتم چرا دیر 

آمدي؟ گفت وقتی وارد باغ شدم دیدم سه نفر زن معروف، به نام هاي ملوك و خانم سلطان و ام البنی وسط باغ در میان 

کندن و چیدن انگورها هستند. دو نفر از آنها از روي دیوار فرار کردند ولی مچ سومی، ام البنی را  درختهاي انگورها مشغول

گرفتم. ام البنی شروع به گریه و زاري کرد که آقاي روحانی ما اشتباه کردیم و عصبانی نشو و داد و بیداد نکن. هرکاري 

 می خواهی بکن ولی عصبانی نشو و سر و صدا نکن.

رسیدم چه جالب تو چه کردي؟ گفت به ام البنی گفتم زنیکه برو خجالت بکش و هرکاري میخواهی بکن یعنی از ایشان پ

چه. من پیرمرد چه کاري می توانم انجام بدهم و کاري از دست من ساخته نیست و نهایتاً او را رها کردم و گفتم برو 
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ساخته نیست به من نمی دهد و ائی که از دستش خجالت بکش. پیش خودم گفتم آقا بزرگ راست می گفت که همه کاره

خدا پدرش را بیامرزد که امروز بیشتر از دو تا کار نداده است و کار سومی که پیش آمده نه خودش انجام داده است و نه 

  فرستاده که برایش انجام دهم. کسی را دنبال من

دست از باغ و جاسب و این دنیا کشید و به سراي جاودان شتافت و به اعلی مقامات جنان  1338محمد علی روحانی سال 

پرواز کرد و قبل از آن از میان همه بچه ها و نوه ها سید رضا جمالی را مسئول و وصی خود قرار داد و شنل و منشور 

آخر عمر را شب و روز با او سپري کرد. خانه  سال 10روحانی که از پدر به ارث برده بود بر دوش او نهاد و بدست او سپرد. 

و امالك و اداره و باغها و تمام اسناد و مدارك را تماماً بدست او سپرد و راه و روش پدري و خویش را به او آموخت. سید 

ده ام رضا می نویسد با آنکه قدري تندخو و عصبانی مزاج بود، هرگز کوچکترین تندي با من نکرد و بارها با چشم خود دی

که وقتی بین اهالی اختالفی بود و براي یکدیگر از شهر مأمور و امنیه می آوردند. او دخالت می کرد و قرض طرف بدهکار 

را از جیب خود میداد. مأمور مربوطه را به منزل خود دعوت میکرد و نهایتاً راضی او را روانه میکرد. اگر در زمینی که به 

حساب رسی و انصاف کوچکترین اجهافی به کسی نمی کرد حتی اگر مثالً یک بادام روي رعیت ها اجاره داده بود و در 

زمین افتاده بود آن را بر می داشت و روي شاخه آن درخت می گذاشت و می گفت نصف این مال رعیت است و من حق 

دخالت و برداشت همه آن را ندارم. از نوه ها و بچه هاي پسري رضایت کاملی 

باشد، نداشت و بسیار توقع بیشتري داشت تا آنجا که حتی  که باید داشته

” عزت بیزوال“حوصله دیدن آنها را بعضی اوقات نداشت چه که براي آنها 

سال سید رضا در همان  30خواست ولی آنها برنامه خودشان را داشتند. تا می

 کرد، زندگی کرد. چراغ خانه آنها را طبقاطاقی که او و آغالمرضا زندگی می

رخ داد و دور، دور دیگران  1357روال گذاشته روشن نگاه داشت تا اینکه فتنه 

  شد و همه کارها معکوس گردید.

 اختیار تمام صاحب کرد، می فرار آن دیوارهاي روي از روزي که سلطانی خانم

 را احباء اینکه خاطر به بعداً و شکسته را آن اصلی در لگد با گویا اول. شد باغ

بود که حتی گاو و گوسفندهاي خود را بیاورند و میان باغ ببندند و  خواسته دیگران و امجدي آغا خانم از کند عصبانی

بچرانند و به یاد روزهائی که از روي دیوارهاي آن فرار می کرد، اقدام به خراب کردن دیوارهاي آن کرد و بعد از شکستن 

و خانمش عزت خانم و خواھرش  ییهللا اعال تیعنا
 دایشھال و و شیبھ ھمراه بچھ ھا ییاعال یملک
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ک کوب و نمک فروش نم آنزمان در که هاي حاجی اسماعیل  در و خراب کردن دیوار و کندن و سوزاندن درخت ها، بچه

و نمکی بودند به زور به قیمت کَمَکی یا فوقش مقداري نمکی آن را به غنیمت بردند و صاحب شدند. عالقه یکی به وطن و 

زور از او شود روي آن گذاشت و اگر روزي آنرا به زادگاه و زمین و سرزمین نیاکانش خرید و فروشی نیست و قیمتی نمی

 بگیرند یا بخرند همیشه خود را صاحب اصلی آن دانسته و میداند.

 

محمد علی روحانی غیر از این باغ و باغ هاي دیگر بیشتر از چهل نوه به جاي گذاشت. یک چراغ او چهل چراغ شد و هر 

چراغی از این چل چراغ، چل چراغی دیگر معاندین و 

مخالفین نهایت سعی و کوششان به آنجا رسید که در 

بشکند، دیوار خراب کنند، رعب و وحشت خلق کنند، 

درختان را ریشه کن کنند و بسوزانند ولی با چهل چراغ هاي 

او نتوانستند کاري بکنند. امروز بیشتر آنها در سراسر عالم 

ا فخر عالمند و نمک زمین. در میان آنها از اساتید دانشگاه ت

نوابغ روزگار از افسران ارتش و اطباء مشهور و بنیان گذاران و مجریان رادیو و روزنامه و رسانه هاي همگانی و بانیان انواع 

امور خیریه و کارهاي عام المنفعه هستند. همه می گفتند که حیف از انسانی مانند روحانی که بهائی باشد. محمد علی 

ارباب محل بود و پدرم که ده سال با او در یک خانه زندگی می کرد، داستانها  روحانی سالها کدخدا و رئیس محفل و

 نامه زیارت و نایستد قبله به رو سحر موقع که ندیدم دفعه یک حتی سال  داشت و خاطرات گوناگون می گفت براي ده

 او براي و نداشتند توهین و تحقیر جزئت دشمنانش که بود طوري او جذبه و ابهت. نخواند بلند صداي با را مبارك جمال

راف قم و کاشان و اراك و محالت انسانی همانند او کمیاب بود و به این خاطر اط مناطق تمام در. بودند قائل زیاد احترام

گفتند حیف که روحانی بهائی است و متعلق به مذهب ناحقه است. سئوال اینجاست اگر مذهب حقه تربیت همه اغیار می

ناحق، اگر تربیت کننده  ند خانم سلطان و ام البنی و احمد خاور و دخیل رجب و مذهب به قول شماکننده افرادي مان

افرادي چون روحانی ها، مهاجري ها، یزدانی ها، رضوانی ها و غیره است البته این ناحق صد مرتبه از آن حق بهتر است. 

 قضاوت با شما است.

 مقدسھ یدر اراض یرضا جمال دیس
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 روحانیان مجمع اندر گویم                            وصف او حیف است با زندانیان

 شود کاغذ من هفتاد مثنوي                            گر بگویم وصف آن بیحد شود

 نگو تبریزي شمس از این از بیش                          فتنه و آشوب و خون ریزي مجو

 

 جمالی رضا سید عملکرد نحوه خصوص در و سالها بعد شمس اهللا رضوانی 

له و مقا قصیده، صدها محل اهالی و اغیار نظر از چه و بهاییان نظر از چه

نامه در توصیف و تحسین و تمجید او نگاشت که به چند نمونه آن در ذیل 

 اشاره میشود...

به سراغ من و  سید رضا در خاطراتش مینویسد که روز هاي آخر همه

شمس اهللا رضوانی آمدند و از ما خواستند که به عنوان رئیس محفل و 

منشی آن براي تعیین و مشخص کردن وضع بهاییان جاسب به مالقات خمینی برویم چه که بقیه از شماها تبعیت میکنند 

کلیف خودشان را خود میدانند من علنا به آنها گفتم که من هیچوقت به مالقات ضحاك زمان خمینی نخواهم رفت بقیه ت

تی که وق که چه نبوده بیجا که کرد ثابت مدت دراز در که تصمیمی خواست نخواهم و نخواسته چیزي آخوند از  هیچ وقت

جناب شمس اهللا رضوانی به همراه عبداهللا اسماعیلی به دیدار خمینی و بقیه علماي اعالم قم رفتند و وضعیت خودشان و 

 شفاهاً به نظر آنها رساندند نه تنها تاثیري نداشت بلکه بعد از آن مالقات وضع بدتر و بدتر شد.بقیه را کتباً و 

سید رضا جمالی سالهاي بعد در نوشتجات خود از ضحاك بخاطر تشبیه نامناسبی که کرده عذر خواهی کرد چه که 

دو مار داشت این را ببین که چه  ضحاك اگر روزي دو نفر را میکشت این را ببین هر روز چقدر میکشد؟ ضحاك اگر

 مارانی را در جماران به دور خود جمع کرده است.

 قلمی هست و دفتري و دیوانی را زمانه        بله حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد

 

 

 یدر مسجداالقص یرضا جمال دیس
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 اهللا ناصري و طوبی خانمسیف اهللا ناصري فرزند ذکور آقاي دیانت   

در خانی آباد طهران چشم به جهان گشود و در آن سامان از  1314ایشان در سال 

شاگردان درس اخالق آقاي احسان معروف بوده است و در جوار پدر مهرپرورش به دعا و 

مناجات عالقه خاصی داشته است. در نوجوانی با پدر کار میکرده است و در جوانی در 

، فردي الیق و زحمتکش و سالم و شرکت البراتوار اخوان کار میکرد. ایشان هم مانند پدر

با اُلفت خانم دختر عمو ذبیح اهللا خود که در قاسم آباد خشکه در  1337صالح بود. در سال 

جاده ساوه ساکن بودند، ازدواج می نماید و صاحب چهار اوالد، دو دختر و دو پسر به 

ارج میروند و به تحصیالت عالیه می پردازند و در نامهاي فریده، بیژن، ژیال و نوید می گردند. فریده خانم در جوانی به خ

همانجا با آقاي بیگی ازدواج می نمایند و داراي دو اوالد به نام انیسا و نعیم هستند. ژیال خانم همسر مسعود صانعی در 

د پدر خانواده ایران هستند و دو اوالد به نام هاي نگین و عرفان دارند و بیژن و نوید هم مجرّد می باشند. سیف اهللا مانن

دوست و کاري بود. در شرکت فوق العاده زحمت کشید و بعد به شرکت فروز آمد و راننده شد و مسئول پخش اجناس در 

شرکت فیروز بود. از نظر اخالقی معروف و مشهور بود و همیشه گشاده رو و لبخند بر لب او بود. عشق او قاسم آباد و عمو 

 شت خبرهاي فامیل و احباء را بداند.و فامیل ها بود و بسیار دوست دا

احسان اهللا برادر دیگرش که هر دو طرفدار پدر بودندن و احسان اهللا بسیار قوي بود به احسان پهن معروف بود و یکی بود 

و هست. با راهنمائی برادرش با خانم اشرف شیرازي ازدواج نمود و خواهرش سرور خانم هم با پسر عمویش ازدواج نمود. 

چه رسم زیبائی بود و ازدواج ها ساده بود و همه قانع بودند. سیف اهللا میگفت به قول جاسبی ها یکی دادند و یکی گرفتند. 

مادر ما مسلمان و پدرمان بهائی بود و هرگز تو به یکدیگر نگفتند و همیشه باهم رفیق و مونس یکدیگر بودند. سیف اهللا به 

کرد که همینگونه شد. سیف اهللا مرتب به  پدرش میگوید خواهرانم با مسلمان ازدواج کردند ولی من با بهائی ازدواج خواهم

خواهران و برادران و اقوام خود سرکشی میکرد و مورد احترام همه بود. بعد از چند سال کرایه نشینی و مستأجري، خانه 

اي در خیابان طوس با پدر خانم خود خریدند و تا آخرالحیات آنجا بود و میگفت ما را همین بس است. مردي بسیار قانع 

. دمی نیاسود و همیشه کار و زحمت، عشق او بود. اتومبیل هرکس خراب میشد او باید بکسل میکرد. مهربان و همنوع بود

دوست بود. چندین سال که صادقانه در شرکت فیروز کار کرد، اوایل انقالب او را هم مانند احباء پاکسازي کردند و به او 

 خانم یطوب

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/9884283
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1536910372_orig.jpg


 

Page | 
253 

تبري کنم؟ من که خدا را قبول دارم که روزي همه را میدهد و روزي  گفتند تبري کن و سر کار بمان. گفت از چه چیزي

ما را هم قطع نمیکند. ایشان ماشین نیسان خرید و شروع به کار کرد تا زمانیکه جان داشت کار کرد و زحمت کشید و 

و مدت دو سال با مریضی او شروع شد  1380لقمه نان حاللی براي زن و بچه آورد و خدا را شاکر بود تا اینکه در سال 

مریضی دست و پنجه نرم کرد و باز خدا را شکر می کرد. لحظه اي همسر نازنینش از او غافل نشد و با کمک پسرش بیژن 

او را مرتب رسیدگی میکردند و همه دوستان به مالقات او که میرفتند، سراغ همه را میگرفت و شاد میگردید. در حال 

خدمت دخترشان فریده خانم رفتند که او هم نهایت محبّت را به این پدر عزیز نمود.  مریضی با همسرش یک سال به اروپا

هر مقدار در توان آنها بود، به او خدمت کردند و واقعاً این مرد نازنین لیاقت این مقدار محبّت را داشت. سادگی و صداقت 

که همه عاشق او بودند. متأسفانه با اینکه با در این خانواده موروثی است. به حدّي با همسایگان و آشنایان رئوف بود 

در طهران جان به جان آفرین تسلیم نمود و در  2/4/1382مریضی براي مدت طوالنی دست و پنجه نرم کرد اما در تاریخ 

گلستان جاوید طهران به خاك سپرده شد. مراسمی بسیار شکوهمند خصوصاً آثار و الواح با صداي خواهر ارجمندش و 

ستان او برگزار گردید و جلسات تذکر هم به یاد او منعقد گردید. در مراسم او مسلمان و بهائی شرکت داشتند و دیگر دو

خواهرزاده ها و خواهران او بسیار گریه و نوحه مینمودند که مظلوم ما رفت. هرگز دلی را نشکست. غیبت نکرد و با همه ما 

هستیم. این زن و شوهر در نجابت بی نظیر بودند. بعد از صعود ایشان  مهربان بود. ما از دست و زبان او و خانمش راضی

خانمش براي روح پر فتوح او خیرات و مبرّات میدهد. آقاي ذبیح اهللا ناصري هم عموي او و هم پدر خانمش بود. بعد از 

بودیم، الهی خدا هم از او راضی صعود او میگفت سیف اهللا هم دامادم و هم برادرزاده ام و هم اوالدم بود. ما که از او راضی 

باشد و در بهشت برین جایش باشد. چقدر شیرین است که انسان در زمان زندگانی طوري با اطرافیان و همنوعان زندگی و 

سلوك نماید که بعد از مرگ او، نام او را به نیکی یاد کنند. تاج افتخاري بر سر سیف اهللا و پدرش بود که مظلوم بودند و 

سال عمر با عزّت نمود و خداپرستی و محبّت در ذات پاك او بود و همه  68دست پُر از دنیا رفتند. سیف اهللا  مظلوم با

مردم را دوست داشت. میگفت هیچکس غریبه نیست و آدم باید آدم خوبی باشد و آزارش به موري نرسد. یادش در دلها 

او دارند با نمک و ساده صحبت میکرد. حسود نبود و مخیّر ماندگار است. هرکس از اقوام و نزدیکان خاطرات شیرینی از 

بود. نه بر زبان او نبود و در کارهاي خیر پیشقدم بود. عاشق خدمت بود. خوشابحال او که با حسن خاتمه از این عالم رفت. 

  ثروتش ایمانش و ایقانش و امتحانش بود که غربیت را گرفت. روحش شاد.
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 دیانت اهللا ناصري فرزند محمدعلی ناصري  

دیانت اهللا برادرش کاظم علی بود که در جوانی صعود نمود و خواهرش وجیهه خانم، همسر آقاي رضا 

بود. وقتی مادر خود را از دست می  امجدي بود و این مرد نازنین که از کودکی در خدمت پدر و مادر

دهد افسرده و ناالن در دشت و صحرا کار می کند و پاییز هم تا شب عید به خانی آباد می آید و به 

کاشته است. دوستان و همساالن این مرد از صداقت و سادگی و شرف قول معروف فعلگی، زمین بیل میزده و درخت می

آن زمانها که زمستان در خانی آباد فعلگی یا کارگري میکرده اند، مسلمان و بهائی  ایشان همیشه تعریف میکرده اند. در

جاسبی باهم با صمیمیت کار میکرده اند. چون با بیل کار میکرده اند در سرما دستها ترك میخورد و باید با پی گوسفند 

دیگر درست میکرده اند. شب یا ظهر و چرب میکرده اند که تحمل درد کنند. این عزیزان مثالً آبگوشت مشترك یا غذاي 

صبح با نهایت صفا و صمیمیت نوش جان میکردند و باید ظرفها را به نوبت یک نفر می شست. بعضی ها که دستشان ترك 

شست و واقعاً عجب حسن نیتی داشت. بعد از فوت خورده بود، دیانت اهللا خدا بیامرز فوري بلند میشد و ظروف را می

جاسب میرود، مرحوم محمد علی ناصري پدر ایشان با جوجون قمی که بیوه زن جوانی بوده است،  مادرش عید که به

 ساله بود. 15ازدواج می نماید و این خانم جوان دختري به نام طوبی خانم داشته است که 

ازدواج می نماید و پاییز  به پیشنهاد پدر و خواهر با طوبی خانم ( مادر و دختر هر دو مسلمان و بسیار عزیز و نازنین بودند)

همان سال به خانی آباد می آیند. خانی آباد مالکین به آنها اطاق و آشپزخانه اي در یکی از قلعه ها میدهند و زندگی ساده 

و شیرینی را آغاز می کنند. آن زمان تراکتور نبود و همه کارها با بیل و گاوداري و اسب و یابو انجام میشد. این مرد 

صبح تا شب عاشقانه کار میکرد و در هنگام کار همیشه دعا و مناجات میخواند که خداوند سالمتی به او داده  مهربان از

است تا کار کند. دعا می نمود که همسري دارد که برایش غذا می پزد. شاکر بود که پدرش بعد از مادر، همسري زرنگ 

شیرزن تاریخ جاسب و احمدآباد، صاحب دو پسر به نام ذبیح گرفت و مرتب براي او خواهر و برادر می آورد. جوجون قمی 

اهللا و فتح اهللا و چهار دختر به نام مرصّع و شهربانو و جواهر و نازنین به خانواده دیانت اهللا اضافه کرد که دیانت اهللا عاشق 

 آنها بود و در خانی آباد همسرش هم مرتب اوالد براي او می آورد.

اوالد دختر و پسر در همان خانی آباد خداوند  9همسر آقاي عباس فالح هرازجانی گردید که اولین دخترش فاطمه خانم 

به او داد. دومین دختر توران و سومین پري خانم و چهارمین دختر سرور خانم و دو پسر به نام سیف اهللا و احسان اهللا به 

 خانم یطوب
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لمان داد و همه داراي چند اوالد هستند و همگی او خدا مرحمت فرمود. فاطمه و توران و پري خانم را طوبی خانم به مس

سالم و صالح و درستکار می باشند. سیف اهللا با دختر عمویش الفت خانم ازدواج نمود و داراي چهار اوالد میباشد و احسان 

 دختر می باشد و یک پسر هم داشت که 3اهللا با خانم اشرف شیرازي که دختر عمه اش هم بود، ازدواج نمود و صاحب 

متأسفانه در جوانی صعود نمود. سرور خانم دختر آخري او با آقاي نصرت اهللا ناصري پسر عمویش ازدواج نمود و صاحب 

سه پسر و یک دختر گردیدند. اولین پسر آنها سیروس بود که در اروپا ازدواج نمود و دو اوالد داشت. به دلیل سرطان این 

نمود و روحش شاد. دومین پسر بهروز است که ازدواج نمود و داراي دو اوالد می  جوان ناکام از این عالم به عالم باال صعود

باشد و در خارج از ایران ساکن است و شهروز و شهرزاد هم هر دو ازدواج نموده و هر کدام دو اوالد دارند. سیف اهللا و 

 سالی است که صعود نموده است. احسان اهللا و سرور خانم در ظلّ امر جمال مبارك می باشند و البته سیف اهللا چند

باشند. کوچکترین اوالدهاي دیانت اهللا از صوت خوبی برخوردارند و همگی انسانهاي پاك و وارسته و خادم عالم انسانی می

اثر ناگواري از کلّ این خانواده جز مهربانی و وفا و مهمان نوازي و ساده زیستن و آرام بودن و با تقوي بودن مشاهده نشده 

 و خوشا بحالشان. است

اما در مورد خانی آباد و زندگی این خانواده، امالك خانی آباد متعلق به خانواده ورقا بود و قسمتی وقف امر بود که هزینه و 

حقوق و خرجش را که حساب میکردند باقیمانده درآمد حاصله متعلق به جامعه بوده است که خرج تعلیم و تربیت افراد 

مریضان و خالصه در امور خیر خرج میشد. در روستائی که هزارن تُن چغندر و گندم و جو و کاهو  در محل و خرج فقرا و

و سبزي و هندوانه و طالبی و خربزه به عمل می آمد، رعیت ها حق داشتند هر مقدار که میخواهند از حاصل و محصول 

نها داده بودند. همسر ایشان و دختر بزرگ او تعریف براي مصرف خود و خانواده و نزدیکان ببرند و این اجازه را مالکین به آ

میکرد پدر ما چند طالبی یا خربزه لک دار می آورد و لک آن را میگرفت و میگفت بخورید. به پدرمان میگفتیم اینهمه 

اینها مال خربزه و هندوانه و طالبی چرا لک دارها را می آوري، سالم ها را بیاور. در جواب این مرد مؤمن ساده دل میگفت 

توانم انجام دهم و این هم کمک است. آیا کجاي دنیا چنین افراد امر است بخورید و شکر کنید. بنده که خدمتی نمی

خداپرست با قلب پاك یافت میشود و چقدر خمیره اش درست بوده است. چشم پاکی، صداقت و امانت داري او الگو بوده 

ر میکرد، به او تعارف میکرد که تروبار بخورد و دعا کند خدا برکتش را است. هر کس که رهگذر از نزدیک زمینها عبو

 بدهد.

سال به سال بچه ها بزرگتر میشوند و هزینه باال می رود و دخترها باید شوهر میکردند. دامادهاي او هم از کشاورزان و 
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تیار او میگذارد و همه کاره میشود. به همه زحمتکش و درستکار بودند. باغ بزرگ میوه خانی آباد را مالک دکتر ورقا در اخ

حدّي درستکار و امین و صدیق بوده است که بعد از چند سال کوهک در جاده کرج زمین هاي زیاد و باغ که مال امر بوده 

هم است را به ایشان می دهد تا بکارد و با چند نفر دیگر آنجا را اداره کند و در آنجا هم خانه اي به او میدهند و اوالدها 

مانند ولی تعطیالت خانه شان مملو از اوالدها و نوه ها بود. تعریف می کنند همه ازدواج کرده اند و زن و شوهر تنها می

هرگز به مالکین اعتراض نکرد که حقوق بنده کم و ناچیز است و به آنچه میگرفت قانع بود. ساده زندگی کرد و فقط می 

بود. این نازنین جوهر تقدیس و محبّت و بزرگواري و نجابت بود. اوالدهاي او توان گفت ایشان زحمت کش به دنیا آمده 

میگویند ما صداي او را نمی شنیدیم مگر به وقت دعا و مناجات و همیشه به ما می گفت ادب سرمایه زندگی است مبادا 

عود نمود. روحش شاد و به کسی فحش بدهید و خاطري را محزون و بیازارید. ایشان در همان کوهک به ملکوت ابهی ص

 یادش گرامی.

 

 محمد علی ابوالقاسمی و سکینه یزدانی  

متولّد میشود تا محمد علی فرزند ابوالقاسم کاشی، عموي شمس اهللا رضوانی و حسین رضوانی که در کروگان جاسب 

نوجوانی در خدمت پدر و مادر به کار کشاورزي مشغول بوده است و به طهران 

می آید و در حدیقه و منشادیه که متعلق به جامعه بهائی بوده است، به باغبانی 

و کشاورزي مشغول میگردد. ایشان فردي مؤمن و مخلص و مطّلع بوده است. 

اح بسیاري از حفظ بوده اند و همیشه ثابت اوالدهاي ابوالقاسم کاشی آثار و الو

قدم و عاشق در راه جمال مبارك کوشا بوده اند. در منشادیه و حدیقه درختهاي بسیاري غرس می نماید و به آنها با کمک 

دوستانش آب و کود می دهد که شاید آثارش هنوز هست. ایشان و برادرانش از صوت ملیحی برخوردار بوده اند و در جمع 

مع انجمن بوده است. در زمان قدیم که فامیلی نبوده است هر یک از برادران فامیلی براي خود انتخاب می کنند و ها ش

ایشان فامیل ابوالقاسمی را انتخاب نموده است. در جوانی با فاطمه خانمی ازدواج می نماید و صاحب چند اوالد میشود که 

ه اند. دو اوالد ایشان یکی زیور خانم و دیگري باشی خانم که بعداً به دو نفر آنها می مانند و خانمهاي شایسته اي بود

  ماشاءاهللا خانم معروف میگردد.

 بھ ھمراه نوه اش یزدانی نیو حس نھیسک
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 2اوالد دختر او در نهایت مهربانی و صداقت و سادگی زندگی می نمودند. این  2سمی و همسر و ابوالقا علی محمد آقا 

دختر درس اخالق و ادب را از استادان و معلمان آن زمان و در آغوش پدر و مادر با ایمان و مهربان بزرگ شدند و در جمع 

دختران نمونه بودند. دست طبیعت و حکمت الهی بر این قرار می گیرد که در نوجوانی مادر مهرپرور خود را از دست می 

و به عالم ملکوت پرواز نمود. در آن زمان ها مغازه اي در روستا نبود و خودشان  دهند. او زود همسر و اوالد را تنها گذاشت

باید با تنور نان می پختند. از شیر بز و گاو، شیر و ماست تهیه می کردند. با داشتن چند مرغ و خروس و برّه، هم تخم مرغ 

نوس بودند، روزي با تنور داغ که نان می و هم گوشت مرغ و غیره داشتند. ماشاءاهللا خانم و خواهرش که خیلی باهم مأ

پختند، ماشاءاهللا خانم دختر دوازده ساله به داخل تنور می افتد که پنج انگشت او میسوزد که تا آخر عمر گریبان گیر او 

 دختر دارد، به پیشنهاد پدر و اقوام خود با خانم سکینه، 2بود. آقاي محمدعلی ابوالقاسم که همسر را از دست داده و 

اوالد به نام خانم سلطان و علی اکبر داشت،  2فرزند محمد ابراهیم یزدانی که او هم همسر خود را از دست داده بود و 

ازدواج می نماید. زندگی خیلی سختی براي همه بوده است. علی اکبر پسر سکینه خانم به خدمت دکتر امامی میرود و 

س نوش آبادي ازدواج می کند. در آن زمان سکینه خانم و محمدعلی مشغول کار میشود و خانم سلطان هم با مشهدي عبا

سالگی مبتال به این  52صاحب فرزندي به نام حسین میگردند که وقتی بزرگ میشود به مرض صرع مبتال میشود و تا 

ا زیور مرض بود ولی با حالت مریضی دعا و مناجات او قطع نمی شد و در گلستان جاوید طهران به خاك سپرده شد. امّ

سالگی با آقا مرتضی میثاقیه از احباء ابرقوي شیراز ازدواج می نماید و او هم شغل  16خانم دختر بزرگ آقا محمد علی در 

کشاورزي را بسیار دوست داشت، زندگی نوینی را آغاز می کنند. آقاي مرتضی میثاقیه در جمع احباء به عمو مرتضی 

شوخ طبع بود و میگفت یک نفر ابرقوئی براي یک شهر بس است. اگر دو نفر ابرقوئی معروف بود، مردي خوش مشرب و 

شدند باید یکی از آنها برود وگرنه شهر به آشوب کشیده میشود. البته شوخی میکرد چون خود او مردي با صفا و مهمان 

خانم و عمو مرتضی اوالدهاي  سال عمر نمود). از زبور 95نواز و با ادب و با ایمان بود و عمري طوالنی و با عزّت نمود (

مؤمن و الیق و خادم عالم انسانی در ایران و در کشورهاي خارج چه اوالدها و چه نوه ها و چه نتیجه و نبیره ها بسیارند و 

هر یک شمعی فروزان و ستاره اي درخشانند. اولین اوالد آنها پرویز میثاقیه که خیلی باشخصیت بود و با مهري خانم 

ه بود و پس از پاکسازي به آرژانتین رفت و تا آخرالحیات آنجا مقیم و قائم به خدمت بود و در آنجا صعود نمود. ازدواج نمود

دومین اوالد روحانیه میثاقیه، همسر شهید مجید جناب نصراهللا امینی است که داراي چهار اوالد شایسته و چندین نوه 

 4ت محمودي وارانی از خانواده پاك و مخلص وادقان ازدواج نمود که است. سومین اوالد قدسیه خانم بود که با آقاي هدای
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کنند. قدسیه خانم در خارج صعود نمود و همسرش در اوالد و چند نوه و نتیجه دارند و در خارج و داخل ایران زندگی می

م همسر آقاي قدرت آمسیب ایران واقعاً ماه تابانی بودند، چه خودشان و چه اوالد و احفادشان. چهارمین اوالد شمسی خان

نوه می باشند و در طهران و کرمان و کرج ساکن اند و انسانهاي پاك،  15اوالد دختر و یک پسر و بیش از  4جوشقانی که 

امین و مؤمن هستند. پنجمین اوالد پروین خانم که با آقاي شکراهللا رحمانی ازدواج نمودند. اوالد خداوند به آنها نداده 

تپد تا قدرت داشتند نند دریاي خروشان به آنها داده است که به عشق احباب و دوستان و یار و اغیار میاست ولی دلی ما

درب خانه شان به روي همه باز بود و هتل رحمانی معروف بود. آقاي رحمانی عاشق باغ و باغات بود. چندین محل را آباد 

ه می کردند. هدفشان خدمت به خلق بود. یار و اغیار در کرد و درخت هاي بسیاري کاشت و مردم از حاصل آنها استفاد

کار نبود و همه اوالدهاي مردم اوالد آنها بودند و در راه تعلیم و تربیت آنها دریغ نداشتند. حیف که پیر شده اند ولی چهره 

ن اوالد آقاي احسان نورانی و دوست داشتنی دارند و شاکر پروردگار و محبّت خود را هنوز از کسی قطع نکرده اند. ششمی

اهللا میثاقی است که در کارخانه ارج و شرکت هاي مختلف مشغول کار گردید و وقتی اوایل انقالب از کار اخراج گردید 

مدّتی با آن تیپ و قیافه بشاشی که داشت، مینی بوسی خرید و کار میکرد و افتخار هم میکرد. همسر او خانم فریده 

ارج بروند. بهترین خانه و زندگی را ترك نمودند و به خارج رفتند. ایشان هم سه اوالد فرخی او را تشویق میکرد به خ

اوالد و  2داشت و همه موفق هستند. هفتمین اوالد جناب سیروس میثاقی لیسانسیه با خانم طاهره رحمانی ازدواج نمود و 

آقاي داریوش با طاهره فدائی ازدواج نمود و  دو نوه دارد و مردي بی نظیر و مهربان و مظلوم و مؤمن است. هشتمین اوالد

اوالد دارد. نهمین اوالد اشراق خانم است که تحصیالت عالی دارد و با آقاي پئو در خارج ازدواج نموده است. همه اوالدها  2

خود و نوه ها و نتیجه هاي عمو مرتضی و زیور خانم که نوه ها و ثمره محمدعلی ابوالقاسم است باعث شادي روح جدّ 

نفر سر سفره بود و  30میشوند که چنین دختري مؤمن و مخلص تربیت کرده بود. زیور خانم خانه اش هر جمعه الاقل 

خانه ماالمال از انسان بود. با آغوش باز و لبخند همه را پذیرایی میکرد و حتماً در آن جمع باید چند نفر از خوش صداها 

مه تشکر می کردند. خدمات همه افراد یاد شده ارزنده است. دنیا را افرادهاي چند مناجات بخوانند و این زن و مرد از ه

پاك و سالم و خدمتگزار و عاشق میسازند نه انسانهاي الابالی و بی دین. هرکس معبود خود را شناخت به خاطر وظیفه 

(ماشاءاهللا خانم) که با  وجدانی و رضاي الهی خدمت به خلق خدا می کند. دختر دوم محمدعلی ابوالقاسم، باشی خانم

مردي نکونام از اهل یزد به نام حسین حکیمی در خانی آباد ازدواج می نماید. ماشاءاهللا خانم قدي بلند، سفیدرو، چهره 

نورانی، چشمهاي زاغ و لحنی ملیح داشت. با آنکه در نوجوانی دست او سوخته بود، به اندازه دو نفر کار میکرد و خانه داري 
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ود. شوهر او کشاورزي می کرد و گاوداري هم داشت و از وضع مالی خوبی برخوردار بودند. در منزل این خانواده او نمونه ب

چندین ظرفهاي بزرگ ماست و پنیر و شیر همیشه آماده بود که یا بفروشند یا رایگان به دوستان و احباء و فامیل بدهند. 

ا اعمال حسنه اي که داشت، محبوب قلوب در خانی آباد بود. خانی آباد ماشاءاهللا خانم با آن چهره تابناك و نورانی خود ب

قدیم خانه ها به صورت قلعه مانندي بود که او چندین اطاق در اختیار داشت و یک قسمت هم گاوداري بود. خداوند بزرگ 

دیه الهی او بود. اولین به این خانم که در نوجوانی مادر خود را از دست داده بود. اوالدهاي شایسته اي پشت سر هم ه

اوالد ملیحه خانم که همسر آقاي مطلق اهل یزد گردید و چند اوالد باسواد و با اخالق خدا به او هدیه کرد و خود او و 

همسرش به عالم باال صعود نمودند و اوالدهاي او در ایران و خارج نمونه هستند. دومین اوالد پري خانم همسر آقاي پرویز 

عمه خود گردید که صاحب چندین اوالد و نوه است و خداوند برکت را از هر نظر به آنها هدیه کرده است.  جلیلی فر، پسر

سومین اوالد ماشاءاهللا خانم، حسین حکیم که از شاگردان ممتاز دانشگاه ایران بود و در خارج استادي معروف و بنام است. 

باسواد، باکالس، خوش آواز و با ایمان و زندگی نسبتاً خوبی دارند. چهارمین اوالد وجی اهللا حکیمی که او هم مانند برادر 

پنجمین اوالد فیروزه خانم همسر امیر فریدون می باشد که داراي چند اوالد و چندین نوه است. ششمین اوالد محبوبه 

 ارث بزرگ و کوچک از محترم خانواده این است ذکر به الزم. است نوه چند و اوالد  خانم همسر آقاي خادم است که داراي

 اي نقطه هر در وطن در چه و ایران خارج در چه. است حساب بی آنها خدمات و اند برده بزرگ پدر و مادر و پدر از

و درستکاري هستند. پس محمدعلی هرگز نمرده است. بیش از  اخالقی و عملی و علمی نظر از نمائی انگشت انسانهاي

 کروگان از بیکاري خاطر به نوجوانی در که کسی گذارده جاي به فداکار و ایقان و ایمان با و انسان بازمانده 160 – 150

و بداند که  بخواند جوان نسل است الزم. کرد می کار عاشقانه امر خاطر به و کرد کار داشت جان تا. است آمده جاسب

هرگز عمل پاك فراموش نمی شود. خداوند بزرگ پاداش همه خوبی ها را میدهد. زندگی بسیار پستی و بلندي دارد. 

 80زندگی تلخ و شیرین است. این مرد عزیز محمدعلی در اثر کار زیاد چشمهاي او آب سیاه می آورد و در زمان قدیم 

م کم جفت چشمان او بینائی را از دست می دهد و کور میشود ولی چراغ دل سال پیش دکتر و داروئی مانند اآلن نبود. ک

او بسیار نورانی است و از هوش و ذکاوت خاصی برخوردار بوده است. داماد ارجمند او در خیابان آریاناي قدیم که حاال 

یخرد و به پدر خانم و م اطاق 5 – 4متري با  250، خانه اي 20مالک اشتر می گویند، آخر خیابان کوچه رضائی پالك 

همسرش سکینه خانم میگوید اینجا ساکن شوید و کرایه اطاق هاي دیگر را بگیرید و خرج کنید و هرچه کم داشتید بنده 

هستم. روح چنین دامادي شاد. محفل آن زمان به پاس خدمات چندین ساله که براي امر باغبانی کرده بود، مستمري و 
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اي در کار نبود. این خانه مرکزي براي اهالی جاسب شده بود. فامیل و غریب هرکس به  حقوق برقرار کردند چون بیمه

طهران می آمد، یکی از اطاق ها را میگرفت و کرایه ناچیزي به آنها میداد و سکینه خانم هم که واقعاً آشپزي ماهر و 

صد جاسبی هاي قدیم در این خانه و در 50خانمی سینه چاك بود. غذا درست میکرد و همه اهالی خانه را غذا میداد. 

نفر  10خانه آسیف اهللا در خیابان شاه سابق و جمهوري سکنی میگزیدند. سکینه خانم سه نفر بودند ولی همیشه به اندازه 

غذا می پخت. هر تعداد اهل خانه بودند، نوش جان میکردند و گرنه به همسایه ها که نداشتند، میدادند. در آن زمانها آب 

کشی نبود. آخر شب آب انبار را هر ده روز یکبار پر میکردند و با تلمبه اي در ظرف میریختند. داخل این خانه درخت لوله 

انار و به بود و بسیار زیبا بود. شبها داخل خانه همیشه جشن و سرور بود. هر کدام جاسبی ها که پولدار میشدند سکینه 

آمد. از این منزل شاید سی چهل نفر پول جمع کردند و صاحب خانه  خانم میگفت خانه بخر برو و همشهري دیگري می

شدند. سکینه خانم شوهر اولش نوراهللا از طایفه جمالی ها بوده است. این خانه مرکز محبت و صفا بود. محمدعلی و سکینه 

هرکس لباس اضافه رادیوئی داشتند که مقابل پنجره میگذاشتند و همسایه ها گوش میکردند. منزل آنها جائی بود که 

داشت می آورد و سکینه خانم به همشهري ها و مستمندان میداد تا اینکه محمدعلی صعود نمود و سکینه خانم به مهمان 

نوازي و خدمت احباء مشغول بود و حسین پسرش هم که صعود نمود او تنها گردید و چون پیر شده بود، دختر او، او را 

مان بود او را در بهشت زهرا خاك نمودند. سکینه خانم هرگز ضیافت و جلسات و نزدیک خود برد و چون دامادش مسل

نماز و دعا و مناجات او ترك نمی شد. روح او در ملکوت اعلی شاد و مستبشر است و همسر او و حسین در گلستان جاوید 

  طهران مدفون اند. در دنیا زاد و رود این عزیزان است.

 

 غیب اهللا فروغی و سرکار خانم شرافت زمانی

شمسی  1300غیب اهللا خان فروغی سومین اوالد ذکور علی اکبر و سکینه خانم که در سال 

اي مؤمن و مخلص و از نظر وضع مالی در رفاه و آسایش، بدنیا آمد. پدر ایشان هم در خانواده

طهران و هم در جاسب خانه و زندگی داشت. منزل پدر ایشان جنب منزل محمدعلی 

روحانی مرکز علم و فضیلت و مجاور حسینیه کروگان بود او از همکالسان و دوستان قدرت 

 یهللا فروغ بیغ
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و جناب علی محمد رفرف و حبیب اهللا و نوراهللا خان مهاجر بود. او در دامان سکینه خانم مومن و مخلص اهللا و قوت اهللا 

پرورش یافته بود که مادري مقتدر و با شئور و با اراده بوده و به اوالدهایش درس ادب و ایمان و ایقان آموخته بود. جناب 

بود که عرفان و خداپرستی را خوب شناخته بود. در طهران غیب اهللا خان از شاگردان دکتر محمودي و جناب روحانی 

درس میخواند و پس از خدمت سربازي در اداره دارائی طهران مشغول کار میگردد و چون آدمی منظم و سر براه بود، روز 

میمی بود و به به روز در آن اداره ترقی و تعالی پیدا نمود و عاشق جاسب و دوستان جاسبی بود. با مسلمانان و بهائی ها ص

تصمیم به ازدواج گرفت و با دختر خانمی به نام شرافت خانم زمانی که او هم  1323همه عشق می ورزید. اواخر در سال 

به دنیا آمده بود و پانزده سال بیشتر نداشت، خواستگاري و ازدواج نمود. شرافت خانم فرزند  1308در محلّه پایین در سال 

خساره خانم که ریشه اش وادقانی است، می باشد. شرافت خانم در کودکی پدر نازنین خود را از آقاي نعمت اهللا زمانی و ر

دست می دهد. در آغوش مادر مهرپرورش مانند سروي تنومند، رشد و نمو می نماید. دختري خوشگل، زیبا، با حسن و 

احکام الهی و محفوظات بسیار می دانست و بر  کمال، مؤمن و با ادب زندگی را با جناب فروغی آغاز می کند. آثار و الواح و

خود واجب می دانست که دختري مهربان براي مادرش و همسري صادق و وفادار براي شوهرش و مادري نمونه براي 

فرزندان خود باشد و عروسی نازنین براي مادرشوهر باشد. این عزیزان از شجره هاي طیّبه و پاك الهی بودند و در هر 

ونت داشتند از نظر اخالق و رفتار و محبّت به همسایگان بی نظیر بودند. شرافت خانم واقعاً لیاقت چنین منطقه که سک

اسمی را داشت. خداوند به آنها شش اوالد نابغه و باهوش و با تدبیر عنایت فرمود که از نظر ایمانی و انسانیت گوي سبقت 

و پاکی و صفا داراي یک فرزند به نام آزیتا و سه نوه می باشد. منوچهر را از هم ربودند. اوالدها فروغیه خانم، جوهر تقدیس 

خان فروغی داراي سه اوالد به نام هاي فهیمه، فرزین و بهروز که همگی ازدواج نموده اند و داراي اوالدهائی می باشند و 

 کنند.در خارج زندگی می

پرویز فروغی است. با جنابان پرویز صادقی و پرویز دومین پسر رشید و دلیر جناب فروغی و شرافت خانم شهید مجید 

وجدانی در فیلیپین به وضع اصف باري شهید گردیدند و خون پاك خود را فداي محبوب عالمیان نمودند و به دنیا اعالم 

 نمودند که خون ریخته شده در راه حق هر قطره اش درختی بارور میشود و باعث ارتقاء امراهللا میگردد. این والدین

محبوب وقتی چنین پسر نازنینی که به مهاجرت رفته بود و در سبیل الهی شهید شدند با چشمانی اشکبار می گفتند اي 

خداوند اي مهربان هدیه ما را بپذیر و در پناه خود به او مأواي بخش. خدایا ناشکري نمی کنیم خودت این اوالد الیق را به 

ی برضائیم. تمام جهانیان از این واقعه دردناك ناراحت شدند. در زمانی که هیچ ما ارزانی دادي و خودت هم گرفتی. ما راض
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کجاي عالم نه جنگی بود و نه تروریستی بود و همه جا امنیّت بود، چند نفر کور دل و از خدا بی خبر این جوانان برومند و 

ه چرا جوانانی که جز خداپرستی و سرو قد را شهید نمودند. اآلن آن مکان مقدس را هرکس می نگرد غبطه می خورد ک

انسان دوستی هدفی نداشتند، باید شهید گردند. البته همه عالم می دانند شهدا چراغ راه انبیاء اند و شهیدان هرگز نمی 

  میرند.

 

 سید انور ناشري و مرحمت خانم اردستانی

در کروگان جاسب چشم به جهان گشود و در کودکی همراه پدر  1315سید انور ناشري فرزند سید عبداهللا ناشري در سال 

و مادر و خانواده به خادم آباد قدس رفتند و بعد به حسین آباد 

سفند و کروس نقل مکان کردند. چند ساله بود که در گلّه داري، گو

گاو و حشم داري یاور پدر گردید. انور بسیار زرنگ و باهوش هیکلی 

ریز نقش داشت و دارد ولی جگر شیر دارد و حرف زن با قدرت و با 

تدبیر بود. در آن منطقه با همه مأنوس و رفیق بود چون حسین آباد 

و کروس باال تا ایوانکی خیلی دور بود و فاقد وسیله بودند و جاده اي 

آن زمان نبود، از خواندن و ادامه درس محروم گردید ولی از نظر هوش و ذکاوت عالی بود. مطالب امري را خوب در 

آموخته بود. در کروس باال با کمک پدر و برادرها که از او کوچکتر بودند چندین اطاق ساختند و زیرزمینی جهت 

نطقه پرداختند. در جوانی او را براي سربازي خواستند و او گوسفندان کندند و طویله هاي زیاد ساختند و به آبادانی آن م

رفت. عاشقانه خدمت کرد و برگشت و مشغول کشاورزي و دامداري گردید و کروس باال هم نقطه مهاجرتی بود که آنها 

ط پدر آنها ساکن شدند. البته هیچ اطاقی نبود و همه را خود ساختند. شاید دو اطاق یک طویله را وثیقی ساخته بود که فق

 سید عبداهللا در آن ساکن شود.

سید انور ناشري جوانی پر شور و حال بود و هوس ازدواج نمود. چون حسین آباد کروس نقطه دوردستی بود، دختران 

حاضر نمی شدند در دهی غریب و تنها بدون آب و برق زندگی کنند. خوشبختانه شانس در خانه او را زد و دختر خانمی 

 آباد نیدر حس یو انور ناشر یاکبر رضوان یعل
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و مؤمن از اهل اردستان به نام مرحمت شیرازي اردستانی ازدواج را پذیرفت و مانند لیلی و مجنون ازدواج  ماهر و انسان

ازدواج نمودند و پدر آقاي ناشري چندین سال  1343نمودند و دوش به دوش هم شروع به زندگی نمودند. البته در سال 

ناشري هم پدر بود و هم مربی و هم استاد و مادر عزیزش و  قبل از ازدواج آنها به ملکوت ابهی صعود نمودند. آقاي انور

خواهر و برادرها انور و میثاق و معتمد سه برادر مشغول کشاورزي و دامداري بودند و مطیع و فرمانبردار برادر بزرگتر خود 

به طهران منزل  بودند و خواهران یکی پس از دیگري ازدواج نمودند. سید انور، عبدالحسین و ثناء برادران آخري را

خواهرش ملیحه همسر علی اکبر رضوانی فرستاد که تا دیپلم درس خواندند و هر کدام شرح حال جداگانه اي دارند. 

زمانیکه پدر سید انور صعود نمود، پانصد گاو داشتند و گاو و مرغ و خروس بسیار بود و این چند خانواده تنها در کروس 

ی میکردند و ستاره هاي آسمان برق آنها بودند و از چراغ و المپ توري و گردسوز استفاده باال و با آبی شور و بی برق زندگ

نمی نمودند ولی عشق مهاجرت و عاشق بودن به جمال مبارك باعث شد هر سختی را به جان خریده بودند و هرگز شکوه 

جاده خاکی بود که علی اکبر رضوانی با لودر کف رودخانه و جاده مال را صاف کردند.  1346و شکایت نکردند. در سال 

براي آنها آب خوردن از طهران می آورد و همه همشهریها و فامیلها به آنها سرکشی میکردند. در آن زمان ها آب فراوان 

بود و به مقدار زیادي هندوانه و خربزه میکاشتند. خربزه ایوانکی معروف است و شب که هوا سرد میشد خربزه ها از 

کیدند و مانند قند شیرین بود. انار و انجیر که به وفور بود چندین کامیون به میدان میرفت. البته نود درصد شیرینی میتر

این درختها را سید عبداهللا و سید حبیب برادرزاده اش و آقا فضل اهللا و شمس اهللا و میرزا احمد و جاسبی ها کاشته اند و 

کردند. بعد از فوت آقاي ناشري باغها بین اوالدها طبق وصیت او با نظر مالک  بعد اوالدهاي او همت کرده اند و آنجا را آباد

آنجا جناب وثیقی تقسیم شد. جناب وثیقی نصف عایدات درختها را پاییز می برد و کاري به هیچ چیز دیگر نداشت. مرد 

صدها هکتار زمین داشتند که االن نازنینی بود و بسیار ثروتمند بود. در شرق طهران مسعودیه و مکان هاي دیگر و افسریه 

دو میلیون انسان در آنجا زندگی می کند و نام نیک آنها سر زبانهاست. کسی فکرش را نمیکرد که روزي مالکیت لغو شود 

و صاحب زحمت کشیده خود نباشی. در اواسط انقالب حسین آباد باال و پائین را مصادره کردند و به رعیت ها گفتند 

اید به بنیاد مستضعفان بدهید. هر ساله محصول قیمت گذاري میشد و سهم کشاورزي محفوظ بود و آنها عایدات ملک را ب

سهم خود را یا اجاره می دادند و یا می فروختند. این مادر و برادرها و علی اکبر رضوانی و برادر خانم انور حتی گاوداري با 

عالی ساخته بودند. برق آوردند، باغ ها را درختهاي جدید کاشتند.  چرخ خود آنجا را درست کرده بودند و خانه ها را بسیار

هزاران درخت اضافه شد و با اینکه خشکسالی شده بود ولی نعمت در آنجا به حدّ وفور بود. سیل آمد و نصف باغها را برد. 
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و جو بود و خربزه و عدّه اي به تحریک عدّه اي محلی آمدند و قدري زمین ها را که درخت نداشت و محل کاشت گندم 

هندوانه بود، گرفتند. هرچه تالش کردند و پول وکیل دادند، فقط وعده دادند و عملی نشد. دومین برادر بعد از معتمد چه 

نازنینی بود، تصادف کرد و صعود نمود. مادر به داغ همین پسر سوخت تا از این عالم رفت و بسیار صدمه و بال به آنها اهل 

 . به تحریک عدّه اي که از خدا بی خبرند و مردم آزاري آنها را شاد می کند.محلّ وارد کردند

سید انور از استرس و ناراحتی و تهدیدات مرض قند گرفت که گاهی او در بیابان از هوش میرفت و زن و بچه به دنبال او 

ش ناراحت بودند. عدّه اي به خاطر اینکه بودند تا او را پیدا کنند. بسیار انسولین تزریق می کرد و به این خاطر زن و بچه ا

آنها را از آنجا آواره و سرگردان کنند باعث اختالف هم می شدند عدّه اي آنها را می ترساندند که شما دیوانه اید و اینجا 

که با مانده اید. عدّه اي می گفتند شما را اینجا خواهند کشت. هر سال حرف هاي نوظهوري میزدند ولی آنها بیدي نبودند 

این بادها بلرزند. دو سالی بود که به آنها اخطار کردند باید اینجا را تخلیه کنید و بروید چون اینجا مصادره است. هرچه 

سال است که اینجا هستیم و اینجا را ما آباد کرده ایم و مالک نصفش را به ما داده است.  65اینها تظلّم کردند که ما 

و درخت ها و استخرها را پدر و مادر ما زحمت کشیده اند و نتیجه بخشید. اما گوش ساختمان ها را خودمان ساختیم 

ندادند و آمدند و اثاث هاي آنها را بیرون ریختند و فقل به درب خانه ها زدند و آنها را آواره به ظاهر نمودند و فکرش را 

 نمی توان نمود که رحم و مروّت و انصاف کجاست.

خودشان را یک لحظه جاي این  "جدان یگانه محکمه اي است که احتیاج به قاضی ندارد.و"حضرت علی می فرمایند: 

عزیزان قرار دهند که فقط جرمشان بهائی بودن است، بگذارند و اگر خودشان بودند چه کاري انجام می دادند. بسیار 

ا پیدا شوي. خداوند هرگز از ظلم سخت است که یک عمر زحمات انسان را از او بگیرند و بگویند تو حق نداري دیگر اینج

ساله اي بود و به  75ظالمی نخواهد گذشت. نه به اشک چشم همسران نگاه کردند و نه به غم این زحمتکشان که پیرمرد 

برادرانش و زن بیوه و بچه یتیم او توجهی نداشتند. کجاي دنیا این کار صحیح است ولی بدانید که به خاطر ایمان راسخ و 

 ن به خداوند و طلعات مقدسه هرگز بنده اي در نمی ماند و روزي او را خدا می دهد.کامل و یقی

اوالد دارد که همه هنرمند و فنی کار و زحمتکش و قانع و سالم و سازگار و یاور والدین بودند. خانه اي  7سید انور ناشري 

نها غصه نخورند. اولین اوالد او عبداهللا ناشري که براي پدر و مادر اجاره کرده اند و تمام وسایل را فراهم نموده اند که آ

همسر او منیژه محمدي نوه عبدالحسین یزدانی مشهور است و دو اوالد به نام هاي ایمان و پریا دارند. بسیار نسبت به 

 پدربزرگ مهربان و از نظر مالی و روحانی بسیار عالی بودند و نخواهند گذاشت انور غصه و ناراحتی داشته باشد.
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دومین اوالد امراهللا که همسر او رکسانا بود و دو اوالد به نام هاي کامران و هلن دارند. سومین اوالد ایرج که همسر او پریا 

شیرازي بود و پسرش آرشا نام داشت. چهارمین اوالد کوروش که همسر او ندا اردانی بود و دو اوالد به نام هاي کیارش و 

داریوش همسر بهناز جابري شیرازي که فرزندي به نام کیان دارند. ششمین اوالد تورج  کیمیا نام دارند. پنجمین اوالد

همسر ساناز بندي کرمانی بود. هفتمین اوالد دختري به نام مریم بود که ازدواج نکرد و به شغل آرایشگري مشغول است. 

 ردگار باشد.امیدواریم به خاطر زحماتش و خدمت به پدر و مادر خوشبخت و دعا و ثناگوي پرو

هیچکس تصور چنین بی رحمی و بی انصافی را نمی تواند بکند. بعضی ها فکرشان انسان دوستی است و بعضی فکرشان 

نابودي انسانها و بدبختی آنها است بی خبر از آنکه همه خداي مهربان دارند که حامی و یاور آنهاست. پرنده ها در سر 

بچه تولید می کنند اما هیچکس به خودش اجازه نمی دهد آشیانه اي را خراب  درخت آشیانه میسازند، تخم می گذارند و

کند. عدّه اي آب و دانه به پرنده ها می دهند و عدّه اي دلرحم در شهرها و روستاها به گربه ها و پرنده ها غذا و آب و دانه 

را خراب کنند و آنها را آواره نمایند.  می دهند. حتی این کار حمایت از حیوانات است و چگونه دلشان می آید خانه کسی

چگونه قلب و دلی که مانند شیشه نازك است را می شکنند. مگر معتقد به آه و ناله و عالم بعد و تقاص نیستند و مگر 

قیامتی برپا نمیشود و چه جوابی دارند بدهند. در دهی مانند جاسب و حسین آباد که پشت کوه عدّه اي انسانهاي مظلوم و 

 تکش زندگی می کنند چه گناهی دارند. آیا آزارشان به مورچه اي رسیده است؟زحم

انور در جوانی که خدمت سربازي رفته بود، در سربازي دست نشانه خوبی از نظر تیراندازي داشته است. افسران آن دوران 

. او را می بردند و شکار می زدند و گفتند بیا با ما به شکار برویمخدا رحمتشان کند، به حسین آباد می آمدند و به او می

 شب کباب بسیار خوشمزه اي درست میکردند و براي انور جواز گرفتند اما همان اصلحه هاي با جواز را از او گرفتند.

خانم او میش ها و گاو ها را با پسرها میدوشیدند و ماست و پنیر درست میکردند و میخوردند و میفروختند و حتی به 

سوغاتی میدادند. تمام انارهاي لک دار را و انار ترش و شیرین را چندین دیگ رب درست میکردند که نمونه مردم هدیه و 

بود. صداي نی معتمد هنوز در گوشها طنین انداخته است که در سر کوه نی میزد و میخواند. صداي مناجات و اشعارها و 

. خانم انور میگفت یک روز به بچه ها گفتم یک بار دیگر مرا جلسات و جمعیت زیاد از یاد نرفته است و دوران زیبایی بود

 زیر درخت توت ببرید و یک چائی بخوریم تا آنجا را ببینم. میگفت اشک امانم نداد و بچه ها مرا آوردند.

گفتم خدایا خودآگاهی که ما گناهی نداریم و به هیچ کس بدي نکرده ایم و در حق هیچکس نفرین و آه و فغان نمی 

م. آنها را بیدار کن، حق یک عمر زحمت ما را بدهند و باز هم در حق آنها دعا می کنیم. با دلی سوخته و چشم اشکبار کنی
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عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق صدرشان از صبر خالی “ این حرف را میزد و به او عرض شد

خوشابحال تو و انور عزیز که ”به کوي جانان شتابند.و قلوبشان از اصطبار مقدّس. از صد هزار جان در گذرند و 

عاشق صادق و خالص هستید. در عرش اعلی مأوي دارید و نظر الطاف حق اید. واقعاً این عزیزان بسیار شاکر و شادند که 

د را در در راه خدا و ایمان خود زندگی خود را از دست داده اند. هرکس به هر دین و آئینی که هست اگر خدا و وجدان خو

 نظر بگیرد دست به چنین اعمالی نخواهد زد.

احباي الهی هم باید در هر زمان رضاي حق طلبند و از نفاق و حسد دوري جویند. هدف وحدت عالم انسانی و خدمت به 

 خلق عالم باشد و این دنیا فانی است اگر تمام حسین آباد را سند محضري به همین انوري بدهند یک روزي از این عالم

خواهد رفت و حاال که همه را از او گرفته اند، پس چه بهتر که از امتحان الهی روسفید بیرون آمدند و رضاي خدا را به 

رضاي خود ترجیح دادند. یک کالم اگر کتمان عقیده می کردند هیچ چیز از آنها گرفته نمیشد ولی اگر کمی تعمّق و تفکر 

حبّ الهی در قلب او ریشه کرده است مگر پاك میشود. میگویند یک  کنیم مگر میشود دروغ گفت. کسی که یک عمر

جوانی مسلمان را به خاطر ازدواج یا هر چیز دیگر بردند و او را مجبور کردند که از مسلمانی دست بردارد و مسیحی شود. 

اللهم صلّ اال محمد و  هنوز مراسم کتمان عقیده تمام نشده بود که برق ساختمان رفت و بعد از نیم ساعت برق آمد. گفت

آل محمد. پس واضح است اگر کسی ایمان داشته باشد نمیشود ایمان را از قلب پاك کرد و ایمان گچ روي تخت سیاه 

نیست که با پاك کن بتوان آن را پاك کرد. خداوند صبر و قرار و استقامت به خانواده و برادرانش بدهد. البته همه مؤمن و 

رضاي حق عاملند و خود را قانع کرده اند و پذیرفته اند هر که ز درگاه مقرّب تر است جام بال وفادار و شاکرند و به 

 بیشترش می دهند.

این خالصه اي از شرح حال یکی از اوالدهاي سید عبداهللا ناشري بود. همه اوالدها و نوه هاي او نابغه این روزگار هستند. 

با انصافی هستند و هر سال مقداري از انار و انجیر براي همسایگان و  پسران آقاي انور همه کاسب و صنعت گر ماهر و

دوستان می آورند. اما زمانیکه سراغ میگیرند امسال براي ما انار نیاوردید، اینها باید چه بگویند. میگویند خشکسالی شده 

کاشانه بیرون کرده اند و برچسب چسبانده است و پدر و مادر پیر شده اند و از آنجا آمده اند. اگر بگویند آنها را از خانه و 

اید، ولی مردم که کر و کور نیستند. االن کالغی در حسین آباد غار کند در حسن آباد مردم غار اند که تبلیغ دین کرده

 میشنوند. تا بگویی فِ همه از فرح زاد صحبت می کنند.

شم بینا و گوش شنوا به آنها مرحمت کن تا به درد و غمها خداوندا عدل و انصاف عنایت بفرما و ناآگاهان را آگاهی ده و چ
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نیفزایند. خلق را مساوي دوست داشته باشند و حق شهروندي رعایت شود. چیزي را به خود نمی پسندند به دیگران 

ر نپسندند. خدایا به ستمدیدگان و آوارگان و بیچارگان و مریضان خودت از روي فضل معامله کن و به آنها صبر و قرا

عنایت کن. نسیم عنایت خود و باران رحمت خود را از خلق مگیر. ما همه محتاج توئیم و جز تو کسی را نداریم. عشق تو 

در قلب ما است. جان ما، مال ما و هرچه داریم از توست. اي خداي مهربان ما از خود چیزي نداریم. به عشقت زنده ایم و 

  مکن. به وعده هاي محکمت امیدوار. ما را محروم

 سید احمد محمدي و لطفیه خانم ناشري

شمسی در قریه کروگان جاسب به  1294میرزا احمد معروف در شناسنامه سید احمد و در سال  

 1294 سال در او .نمود ازدواج ناشري لطفیه نام به ناشري عبداهللا سید دنیا آمد و با اولین فرزند

چراغانی نمود. مادر این خانم محترمه مکرّمه  و صفا و لطف غرق را مادر و پدر خانه شمسی

همینطور که در شرح حال برادرش مرقوم گردید، قمر خانم دختر کربالئی حسین از طایفه هاي 

اشري را پذیرفت، در خانه اي سکونت معروف و مشهور اسماعیلی ها بود. وقتی ازدواج با آقاي ن

گزید که روح ایمان و ایقان و انسانیت در آن طنین انداز بود. بسیار شاد و مسرور گردید و زود به دعا و مناجات عالقه پیدا 

ریاي نمود و خودش به اختیار خود به شرف ایمان فائز گردید و اولین اوالد او لطفیه خانم از پستان او شیر خورده بود که د

معرفت و انسانیت بود. این خانم محترم و خواهرش که باهم به قول جاسبی ها یاده (جاري) بودند، بسیار خوب اوالد را 

تربیت کردند. لطفیه خانم بسیار باهوش و ذکاوت بود. مسائلی که مرقوم میگردد از لسان خود اوست که شنیده ایم و 

 اوالدهایش و فامیل استماع نموده اند.

 

در شش سالگی که بهائی ها دختران را خدمت آقاي فردوس و خانم مدیر که معلم هاي باسواد جاسب بودند، درس 

میخواند و با چند دختر بهائی و مسلمان همه گوي سبقت را از هم می ربایند. زهرا خانم دختر میرزا حسین قربانی که 

و مسرور بودند. شاید یک عدّه منع آنها را میکردند که دختر  مسلمان بود با این عزیزان سواد یاد میگیرند و بسیار شاد

 یاحمد محمد رزایم
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راحت میخواند و بعضی آیات را سواد نمی خواهد. لطفیه خانم غیر از درس آموزش قرآن میبیند و آیات قرآن را بسیار 

. او تمام آثار امري را میخواند و حفظ میکرد و به جوانان و حفظ می کند

شمسی با آقاي سید احمد  1317اطفال می آموخت. ایشان در سال 

محمدي ازدواج می نماید و شوهر او هم مردي قوي بنیه، خوش هیکل، 

برازنده و عاشق دین و زن و زندگی بود. چون در جاسب کار کم بود، به 

آیند و خدمت آقایان عطائی ها، آقاي جوشقانی میسالور در جاده ساوه 

سال به خانی آباد خدمت جناب نصراهللا  2کشاورزي می کنند و بعد از 

امینی و آقاي دکتر علی محمد ورقا می روند و کشاورزي می کرد و او کشاورزي با تجربه و قابل بود. در آن زمان آقاي 

د که اوالدهاي او قدسیه خانم و آقا مصطفی از شاگردان ممتاز آقاي احسان احسان مبلّغی معروف بود و معلمی با کفایت بو

سال در خانی آباد ماندند و زمانیکه سید عبداهللا  5و خانمش بودند. اوالدها هم مانند مادر ستاره درخشان خانی آباد شدند. 

ناشري و شکراهللا شریفی به حسین آباد کروس میروند این زوج جوان هم میروند و هم عضو محفل میشوند و هم مهاجر 

اولیه آنجا محسوب می گردند. لطفیه خانم در آن سامان به جوانان درس اخالق و عرفان میدهد و میرزا احمد و پدر زنش 

و سید حبیب اهللا هاشمی برادرزاده سید عبداهللا و آقا فضل اهللا دو زمستان چندین باغ را در کروس باال احیاء می کنند و 

صدها درخت انار و انجیر و توت و انگور و غیره میکارند. شب و روز عاشقانه کار می کنند و خوشحالند که جاسبی دیگر را 

یرین، هوایش مطبوع و دلنشین ولی هواي حسین آباد کروس گرم و آبش کامالً ساخته اند. به اضافه اینکه آب جاسب ش

شور بود ولی هندوانه و خربزه و انار و انجیر آن بسیار عالی و شیرین بود و بسیار لذت بخش بود. هر هفته که درخت ها قد 

تخم میگذارند. آقاي سید احمد آورند و مرغان می کشند، حاصل زمین به بار می نشیند. گوسفندان، بره و بزغاله می

محمدي و امثالهم که از پاك نژادان آریایی واقعی بوده اند که هدفشان خدمت به خانواده و وطن و همنوع بوده است، لذت 

 می بردند.

آقاي محمدي و لطفیه خانم صاحب پنج اوالد می شوند و همگی انسانی خوب و پاك و عالی هستند. اولین اوالد او قدسیه 

م که همسر آقاي حسین مهري زاده اردستانی گردید. یک خواهرش به نام صاحب را به آقا فضل اهللا ناشري دارد و خان

قدسیه خانم خواهرزاده او را گرفت. حسین آقا، بنائی قابل و مردي مؤمن و زحمت کش بود و ثمره ازدواج آنها سه اوالد به 

و دختر دیگر آنها زیبا که متأسفانه در جوانی صعود نمود و قلب پدر و نام هاي سعید و مژگان که عزیزان بی مثل و نظیر 

 زاریهللا، باھره، گلپور، م نیخانم، ام جھیمل ،یاکبر رضوان یعل
 و نادره ھیاحمد، لطف
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مادر را جریحه دار نمود ولی قدسیه خانم هم مانند مادرش بسیار مؤمن و صبور است و با تالوت دعا و مناجات و خیرات و 

افتاده است و این خانم و  مبرات قلب محزون خود را آرام می نمود. چند سال است همسر او سکته نموده و مریض در خانه

 نوه است. 6اوالدها در نهایت محبت و احترام از او نگهداري می کنند و قدسیه خانم داراي 

دومین اوالد او مردي نکونام، بامعرفت و جوهر تقدس و وفا و صفا و کرامت و ایثار است و هر جمله نیکوئی که باشد شامل 

رخشان است که با دختر عموي خود ملیحه محمدي ازدواج نمود و سه حال اوست. او مصطفی خان محمدي و ستاره د

فرزند خداوند به نام هاي امید، نادیا، ناهید به آنها عنایت فرمود که بسیار جوانان برومندي هستند. هیچکس حکمت هاي 

حکم ما یرید است. پس سر بالغه الهی را نمیداند و فقط میدانیم هرچه کند او کند ما چه توانیم کرد. یفعل و مایشاهء و ی

تسلیم نه و توکل بر ربّ رحیم به. ملیحه خانم عزیز که بسیار ساکت و مظلوم و با ایمان بود یک روز صبح با وضو دست و 

صورت خود را شسته بود در یک لحظه سکته قلبی به او دست میدهد و این عزیزان را تنها میگذارد و به معبود خود و به 

 یوست. آقا مصطفی و ملیحه خانم در حال حاضر یک نوه گل دارند.معبود حقیقی خود پ

سومین اوالد پري خانم است که با جناب ایرج عظیمی ازدواج نموده است و داراي دو اوالد به نام هاي غزال و سوگل و 

به نام پانته آ،  داراي دو نوه می باشند. چهارمین اوالد مهري خانم همسر آقاي علی مرزبان می باشد که صاحب سه فرزند

پانیا، پرمیس و صاحب یک نوه هستند. پنجمین اوالد عباس آقا که همسر او وجیهه سارونه و داراي دو اوالد به نام هاي 

سپهر و سهیل می باشند و دو نوه هم زینت بخش خانواده آنها است. همه از بهترین یادگارهاي این مؤمنین یک قرن پیش 

 هستند.

قرن از تولد آقاي میرزا احمد محمدي و لطفیه خانم میگذرد. عزیزان خواننده، زندگی همیشه  سالی که تمام شد یک

نشیب و فراز دارد. روزي زحمت است و روزي رحمت، روزي غم است و روزي شادي. خوشابحال کسی که با قلبی پاك 

تمام حسن خدادادي بر او تمام است و همیشه خدا را صدا بزند و یاور خود بداند. آقاي مصطفی پسر ذکور میرزا احمد که 

عکس زیبایش در سایت می باشد. در بچگی و نوجوانی و جوانی علم و عرفان و ادب آموخته بود و زحمتکش و با غیرت 

سال به خدمت سربازي  2کاري بود. در همان قاسم آباد درس خواند و آهنگري یاد گرفت و استاد کاري قابل گردید و 

و خاك خود خدمت نمود. پس از پایان سربازي پدر و مادر را منزل بزرگمرد تاریخ جاسب آقاي  رفت و به وطن و آب

عبدالکریم صادقی خیابان قصرالدشت آورد. حال باید دید این دو خانواده منزلشان غرق نور شده است. همه مؤمن، فعال و 

ر و کاسبی پیشه کرد و در بین کاسب هاي انسان دوست بودند. آقاي مصطفی از وضع کاري خود بسیار راضی بود و کا
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چراغ برق معروف و مشهور گردید چون درستی و امانت و صداقت در ذات پاك او بود و از وضع بسیار خوبی برخوردار 

گردید و با دختر عموي خود ملیحه خانم ازدواج نمود و زندگی شیرینی آغاز گردید و آقا مصطفی پسري باوفا نسبت به 

ر خواست زیاد زحمت نکشد. زندگی شاهانه اي براي پدر و مادر ترتیب داد و خواهران و برادران یکی پس از والدین از پد

دیگري ازدواج نمودند و آقا مصطفی یاور همه بود. همه رسم وفا و محبت به والدین و خانواده را از آقا مصطفی آموختند. 

طالبی بشود چون او خادمی م ذکر نیست حاضر و  ل انجام داددر جامعه هم بسیار خدمات ارزنده اي همیشه با جان و د

در راه خدا است و هر کار در راه خدا انجام شود، ذکر آن به میان نیاید بهتر است. از هیچ کمکی به فامیل و دوستان و 

س از صعود خانم خلق خدا دریغ نکرد و خدا هم روزبروز برکت فراوان و شایانی به زندگی و کسب و کار او نموده است و پ

خود با قناعت و آرامش زندگی خود را ادامه می دهد و راضی به رضاي اوست. براي اوالدها خانه و زندگی و رفاه کاملی 

تهیه نمود. فقط میتوان گفت الگوي یک فرد مؤمن و خالص و باگذشتی است که حق او را مبعوث کرده است تا دیگران 

 به او عنایت بفرماید. یاد بگیرند. خدا سالمتی و طول عمر

یکی از دختران میرزا احمد و لطفیه خانم تعریف می کند خانه صادقی مقداري کوچک بود و منزل بسیار بزرگتري در 

منزل یک پیرزن حاجیه خانم مسلمان اجاره کردیم. جمعه ها این خانم مؤمنه روضه خوانی داشت. یک روز یکی از جمعه 

مادرم گفت فکرش را نکن. رفت قرآن براي آنها خواند و شرح و تفسیر نمود و جمعه هاي  ها به روضه خوانی او نیامدند،

بعد هم به مادرم گفت تو هر جمعه بیا ما لذت میبریم و مادرم لطفیه خانم قلب همه را شاد میکرد. قرائت قرآن و معنی 

نزل این خانم به خیابان ستارخان آن و صحبت هاي شیرین و دلنشین مینمود که هیچکدام خسته نمیشدند. بعد از م

منزل آقاي کاظمی آمدند و بعد هم منزل دریاي علم و عرفان و گذشت شهال خانم اعالئی همسر آقاي شمسی پور آمدند و 

تا آخر عمر آنجا زندگی کردند. لحظه اي این اوالدهاي خوب مادر و پدر را تنها نگذاشتند. منزل این عزیزان همیشه کتاب 

و لطفیه خانم مرتب مطالعه میکرد و هرکس دیدن آنها میرفت، بسیار پذیرایی میکردند و شاد می شدند. هرچه  فراوان بود

در آن روز خوانده بود را بازگو میکرد و واقعاً انسان لذّت میبرد. شهال خانم روحش شاد میگفت این زن و مرد برکت خانه و 

ت نه از آنها بلکه از طبقه دیگر هم که احباء بودند بسیار کم کرایه زندگانی ما هستند. البته کرایه اندکی هم می گرف

میگرفت. هر وقت دیدن میرزا احمد و لطفیه خانم میرفتیم، میگفت این یادگار آغالمرضا است شما نمیدانید آغالمرضا چه 

ست. لطفیه خانم میگفت دعا و کسی بوده است و ما میدانیم. میگفتند این شهال خانم مَرد است و واقعاً با گذشت و انسان ا

مناجات که از حفظ می خواندم و میخوانم، روضه مبارکه و شمایل حضرت عبدالبهاء را در نظر خود مجسم می کنم. 
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هرچه از او خواستم به من داده است بارها خواب موالي خود را دیده بود و تعریف میکرد با تمام فامیل مهربان و رئوف بود 

 چهره نورانی آنها انسان را به وجد می آورد. و سادگی و درستی و

این عزیزان غیور با وفاي جمال مبارك هر دو همسال بودند. در زندگی رفیق و شفیق و انیس و مونس یکدیگر بودند و 

 مورد احترام کلّ فامیل دو طرف و جامعه بودند. هر خدمتی، هر قدمی که برایشان امکان داشت، برداشتند و اوالدهاي آنها

 جاگیر خوبی شدند.

سالگی به ملکوت ابهی صعود نمود و در گلستان جاوید که سر راه حسین آباد  91در سن  3/11/84لطفیه خانم در تاریخ 

کروس قرار دارد، به خاك سپرده شد. مراسمی براي او برگزار گردید و خیرات و مبرات و پذیرائی براي او را پسر 

سالگی صعود نمود و به همسر خود نزدیک  93سال ایشان هم در  2نها ماند و بعد از ارجمندش انجام داد. میرزا احمد ت

گردید. مراسم این مرد زحمتکش بزرگ هم بسیار باشکوه بود. در سر خاك او و مراسم تذکر او همه از خوبی ها و انسانیت 

شایسته انجام میدهند و خیرات و مبرات به ها و سادگی آنها تعریف میکردند و هنوز هم اوالدها به یاد این عزیزان کارهاي 

نام آنها انفاق میگردد. این عزیزان عاشقانی خالص و بی ریا بودند و هرگز دلی نشکستند و همیشه قائم به خدمت و در یاد 

        خدا بودند. 

 برین و است بهشت لطفی جاي

 زمین زیر بر خفت او جسم                          

 صفا بود و وفالطفیه غرق 

 حیفا هیچ ننمود محبت جز                         

 قلب او پاکتر از آب زالل

 حالل بود او بر مادر شیر                         

 هیکلش پاك و منزه چو بلور

 صبور چو و رئوف و بود رو خنده                        

 شوهرش گفت که این زن از لطف خداست

 جسم جداست از و من با او روح                        
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 هر دو یک روح و در دو قفسیم

 همنفسیم باهم و عاشقیم                       

 یاور هر دوي ما هم خداست

 صفاست و لطف از پر ما خانه                      

 کلبه ما پر از نور خداست

 خداست حکم عمل کردیم هرچه                      

 ثروت ما همان ایمان است

 است پنهان ماها قلب توي                      

 اي خدا کن قبول اعمالم

 احوالم این بر کن نظري                      

 همسرم که مدام دست به دعاست

 خداست حکم بر بودن عامل فکرش و ذکر                      

 بنده اي شرمنده و غرق گناه

  پناه و پشت تو جز نداریم ما                      
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 سید فضل اهللا ناشري و صاحب جان مهدي زاده اردستانی

  

شمسی با قدوم  1309آقا فضل اهللا اولین پسر ذکور سید عبداهللا ناشري در سال 

خود کروگان جاسب را روشن نمود. مادر او قمر خانم دختر کربالئی حسین برادر 

کربالئی حسن بود و این خانم دختر عمو حاجی اسماعیل اسماعیلی، مشهدي 

غالمعلی، مشهدي علی اکبر اسماعیلی بود. حکمت الهی چنین دفتر ایام را ورق زد 

م زن دو برادر گردند و هر کدام با قلب پاك که این خانم قمر و خواهرش نرگس خان

اوالدهائی مؤمن و صالح و پاك تحویل جامعه بدهند. از قمر خانم لطفیه خانم همسر 

میزا احمد، طاهره خانم همسر ناصر شریفی و اقدس خانم همسر آقاي سید هاشم 

انم فردوسی و یگانه پسر او آقا فضل اهللا که از یادگارهاي او هستند و از نرگس خ

سید حبیب اهللا هاشمی همسر بشري اعالئی و آغابیگم همسر مصیب یزدانی به یادگار ماندند. ثمره این زندگی، اوالدهاي 

خوب بود. اوالدهاي آنها همه زیبا، با کالس و با شخصیت و همه در ظلّ امر مبارك مانند آب زالل روان و پاك و مانند 

وع و دلنشین که به قول معروف هرگز نمیرد آنکه نامش به نکوئی ببرند. بعد از کوه قائم و استوار هستند. مانند گل مطب

سه اوالد دختر، آقا فضل اهللا به دنیا می آید و پسري بسیار زیبا بوده است. قمر خانم مادر او می گوید این فضل الهی است 

ت آمیزش به او شیر می دهد و سه خواهر که شامل حال ما شده است. نام او را فضل اهللا میگذارند و مادر از پستان محب

بزرگتر او بسیار به او مهر میورزند و از او نگهداري و مراقبت می کردند. مادر او بعد از چند سال به مریضی سختی دچار 

میشود که آن زمان پزشکان تشخیص درستی نداشته اند و او حالت حمله داشت و غش و ضعف می نمود که دیگر قادر به 

 و کار خانواده نبود، اما همسرش و دخترها او را مانند دسته گل نگهداري می کنند. زناشوئی

ساله بود که حال مادرش وخیم و رو به موت بود. پدرش که مرد عاقلی بود به آقا فضل اهللا میگوید  10آقا فضل اهللا شاید 

پسر گلم برو محلّه باال به عمه خانم سلطان بگو بابایم گفت زود بیا خانه ما و خودت هم تا شب بمان به دنبالت می آیم. به 

انیکه فضل اهللا می آید، میبیند مادر نیست و خواهران همه محله باال رفت و مادر جوان او همان شب فوت می کند و زم

گریان هستند و خانه هم غرق در عزا است. میفهمد که مادر مهربان او را به خدا سپرده و به ملکوت اعلی پرواز نموده 

 و ھمسر یفضل هللا ناشر
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 است.

اهالی ظاهر میشد. از آقا فضل اهللا در جاسب شش کالس درس خواند و بسیار دانا و باخرد و با ادب در جمع ها و در مقابل 

همّت بلند و شجاعت خاصی برخوردار بوده است. پدر او چون سرکار قالی ها و مباشر بود به تمام اطراف و اکناف کاشان و 

اطراف جاسب سرکشی داشته است و در زمانهاي قدیم که معامله و داد و ستد و رفت و آمد مینمود، میگفتند خانه خواه 

 فضل آقا. ببرد که میدهد او به شبدر تخم یکبار داشت سال 15 – 14ست. روزي پدرش او را که است و خانه خواه رفته ا

 می االغ بار را شبدر تخم. بازمیگردد و میگیرد را پولش و میبرد خواه خانه به را آن و میرود کاشان توابع از نیاسر به اهللا

 او به را شبدرها تخم پول خواهر فردا. ماند می شب و میرسد آنجا به ساعت 5 – 4 از بعد و نشیند می بار وسط او و کنند

 و آنجاست اهل ضرّابی ملوك که است زیبائی بسیار روستاي نیاسر. است بوده کاشان نیاسر زردآلوهاي موقع و میدهد

نراق کتیراکن ها که اهل محمدیه  جاده اول و میآورد را زردآلو جعبه دو اهللا فضل آقا خالصه. دارد زیبائی بسیار آبشار

اصفهان بودند، این بچه با تربیت به آنها خدا قوت و سالم می کند. آنها که همه در بیابان خسته و کوفته بودند، از او می 

پرسند داخل این جعبه ها چیست؟ آقا فضل اهللا با کمال صداقت میگوید زردآلو است و براي پدرم می برم. آنها سوء 

نفر  30موده و بیشتر زردآلوهاي این نوجوان را از او میگیرند و او هم از ترس جرأت نمی کند حرفی بزند. استفاده ن

کتیراکن در مقابل یک پسر بچه عادالنه نبود. خالصه او که به جاسب میرسد به پدرش میگوید بابا اوّل جاده نراق کتیراکن 

ك شد و حرکت زشت آنها را که دید، صبح به دلیجان میرود و دو ژاندار ها زردآلود را خوردند. آقا فضل اهللا ناراحت و غمنا

به آنجا میبرد و میگوید شما خجالت نکشیدید جلو پسر بچه را گرفتید و زردآلوهاي او را مانند دزد سر گردنه از او گرفته 

ها می گویند باید شما را به  اید و این بچه را ترساندید. سید عبداهللا چنان ابهتی داشت که قابل وصف نیست. ژاندارم

پاسگاه ببریم و جریمه شوید و تنبیه گردید تا دیگران از این کارها نکنند. همه التماس می کنند و هر کدام تقصیر را 

گردن دیگري می اندازد. دو نفر از کتیراکن ها می گویند آقاي ناشري شما حق دارید و کار دوستان ما زشت است ولی 

بودند. ما شرمنده ایم و قول می دهیم هرگز چنین کاري نکنیم. آقاي ناشري آنها را می بخشد و به آنها هوس زردآلو کرده 

میگوید من بهائی هستم و هرگز نمی خواستم کسی را تنبیه یا زندان کنم. خواستم یاد بگیرید ادب و درستی مایه افتخار 

نفر از آنها میگویند اهللا ابهی و ما هم از احباي محمدیه  هر شخصی است. وقتی می فهمند سید عبداهللا بهائی است دو سه

اصفهانیم و شرمنده هستیم. سید عبداهللا خوشحال میشود و میخندد و میگوید مگر درس اخالق نرفتید. خالصه مأمور 

 ژاندارمري مرخص میشود و سید عبداهللا با آنها دوست میشود و به جاسب برمیگردد. همین باعث شد که چندین سال
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احباي محمدیه به جاسب و نراق می آمدند و گون ها اجاره می کردند و کتیراي فراوان میگرفتند. آقا فضل اهللا زمانیکه 

ساله بوده است و بعد از چند سال که به حسین آباد کروس  16پدر به خادم آباد و به قول ما جاسبی ها بنه کن میرود، 

م همسر دومی داشت به نام ملکه خانم که از مادر براي آقا فضل اهللا بهتر میروند دوش به دوش پدر کار میکرد و پدرش ه

با صاحب جان مهري زاده اردستانی  1335سالگی در سال  25بود. آقا فضل اهللا پس از سربازي و شوهر دادن خواهرها، در 

جر می آیند و باغبانی می کند و که بسیار خوش هیکل و از نظر تیپی همطراز او بود، ازدواج می نماید و به قاسم آباد مها

 خانمش هم خانه داري و قالی بافی می کند و آقا فضل اهللا بسیار غیرتمند بود.

یکی از احباء به نام آقاي مدیري که در کارخانه ایران گاز که متعلق به ثابت پاسال بود، مدیر و رئیس آنجا بود. به آقا فضل 

کار کن و هم بیمه میشوي و هم حقوق خوب به تو خواهم داد. او به کارخانه اهللا می گوید تو حیفی بیا و در شرکت ما 

بیند عجب مغز متفکري و عجب پشتکار و اخالقی او دارد. واقع در جاده کرج میرود و مشغول کار میشود. آقاي مدیري می

ه خاصی داشته است و چندین او را سرپرست کارگاه می کند و به او اختیار تام میدهد. آقا فضل اهللا ابتکارات و سلیق

همشهري هاي جاسبی و احباء و دوستان غریبه هاي مورد اعتماد را از قبیل علی اکبر رضوانی، میرزا مظفر شریفی، 

منوچهر ناصري، محمود رضوانی، ماشااهللا مسعودي و عطاءاهللا رضوانی و برادرش عبدالحسین ناشري و غیره را به سرکار 

نموده بود که حساب ندارد و بعد از چند سال کارخانه بسیار بزرگ وسیعی در جاده شاه می برد. چنان وحدت برپا 

عبدالعظیم ساختند. ایشان مسئول دستگاه هاي خم و تولید کپسول و اجاق گاز و غیره گردید و به اندازه اي امین، خوش 

رساز و مبتکر و رحیم دل و با گذشت بود و اخالق و رستگار بود که مرتب یا کتباً یا شفاهی مورد تشویق قرار میگرفت. کا

براي کلیه پرسنل خود اضافه کار و پاداش میگرفت چون صادق واقعی بود و هرگز دروغ نگفته بود و کار زشتی از او سر 

 نزده بود. حرف او حرف اول بود و از شجره پاك و طاهر چنین افرادي به عمل می آیند و مانند خورشید نورانی و ابر بارنده

 بود.

سال دارد و همان اخالق خوش را دارد و فقط گوشش کمی سنگین شده و چشمهایش با عینک  86آقا فضل اهللا االن 

خوب می بیند. هنوز بذله گو و خوش سخن است و داستانهاي امري و قدیمی را تعریف می کند و به همه می گوید حیف 

ید و افسوس بخورید. تا می توانید و تا زنده هستید مالقات است تعالیم الهی را اجرا نکنید. حیف است عمرها بسر آ

ساله بودم پدرم دیسک کمر گرفت و از درد می نالید. با قاطر  13دوستان و اقوام بروید و رضاي حق طلبید. تعریف میکرد 

ه است تا به کیلومتر راه بود 95او را به کاشان خدمت جناب دکتر برجیس شهید بردم. از جاسب جاده خاکی پیچ و خم 
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روز کامل استراحت کنی و دارو مصرف کنی. دکتر او را در  15مقصد برسند. دکتر پدرش را معاینه می کند و میگوید باید 

منزل خودش نگه میدارد و به آقا فضل اهللا می گوید نمیترسید تنهائی بروید. میگوید نه و مقداري وسیله زندگی تهیه می 

به جاسب می برد و بعد از پانزده روز میرود و او را می آورد و آن زمانها وسیله اي نبود. اي  کنند و ایشان قاطر و االغ را

ساله در این عصر مدرن و ماشینی  13خلق خدا بدانید آیا مانند دکتر برجیس و مانند سید عبداهللا و پشتکار پسربچه 

هیم و موفق خواهیم شد. آقاي فضل اهللا ملیحه وجود دارد. یقیناً هست پس با جان و دل راه عزیزانمان را ادامه مید

خواهرش را از کروس آورد و فرستاد درس بخواند و خیاطی یاد بگیرد. بعد از درس و خیاطی با آقا علی اکبر رضوانی 

 ازدواج نمود و آقا فضل اهللا شاد و سرحال که کار خیري کرده است.

که جمعاً را بگویم جوهر تقدیس اند و ثمره زحمات بیدریغ  آقا فضل اهللا و همسرش صاحب یک پسر و چهار دختر شدند

پدربزرگ و والدین نمونه هستند. اولین اوالد احسان اهللا که همسر او ویدا شیرازي اردستانی بود که دو اوالد به نام هاي 

ر هیبت اهللا اساسی ماهان و شایان دارند. در اواسط انقالب مجبور شدند به آمریکا بروند. دومین اوالد شهال خانم همس

کاشانی گردید و اوالدهایش کامبیز در آمریکا و کامران و اشکان در ایران هستند و نوه هم دارد. سومین اوالد وحیده خانم 

که همسر منصور میثاقی اردستانی گردید و دو اوالد دارد که مسعود ازدواج نموده است و یک اوالد دارد و مهشید که 

است و یک فرزند دارد. چهارمین اوالد فریده خانم که همسر عزت آشید ایزدي گردید و سه اوالد به دختر او ازدواج نموده 

نام هاي پریسا، صمیم و نعیم دارند و به جز مادرشان سه اوالد در ترکیه هستند و میخواهند به استرالیا بروند. پنجمین 

دختر به نام پروا دارد. سید عبداهللا ناشري با اینکه باغها اوالد همسر آقاي فرهاد بیوك آقائی اهل ککین قزوین است و یک 

اوالد و نوه و نتیجه داري که هرکدام از یک باغ و یک شهر و روستا با ارزش تر هستند.  100و درختهایت را گرفتند اما 

 یخ جاسب است.سید عبداهللا نمردي و تو ثروتمندي و تو شاهچراغ و شاه کلید بودي. این از ثمره زندگی بزرگمرد تار

آقا فضل اهللا همانگونه که در اوایل نوشتم در محل کار الگو بود و چندین تشویق نامه شفاهی و کتبی گرفت که اگر میسر 

صبح که وارد  1361شد الاقل یکی را به عنوان نمونه می نویسم و تمام زحمات و صداقت او ر میبینید. متأسفانه در سال 

ند به دفتر بیا با تو کار دارند. او میرود و بعد از سالم و احوالپرسی حکم اخراج او که از قبل محل کار میشود، به او میگوی

تهیه شده بود به او میدهند و به او میگویند این را بخوان. در زیر آن حکم نوشته شد که انشاءاهللا به راه راست هدایت 

راست نبود اینهمه مرا تشویق نمی کردید راهم راست و شود. ناراحت نمیشود و با همان لبخند سابق میگوید اگر راهم 

حرفم راست است. کارخانه از آن شما هر آنکس دندان دهد نان دهد. عاشقانه بیرون آمد و به کارهاي ساده ادامه داد و 
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. زندگی شیرین و با وحدت خود را حفظ کرد و به بچه هایش گفت ثروت من ایمان من است و افتخار من ایقان من است

اگر مرا قبول دارید از من بهتر باشید چون شما در عصر نوین هستید. مسئولیت شما سنگین است. میان دامادها و عروس 

و نوه ها چنان وحدت و صفا و وفائی برپاست که همه غبطه میخورند. در تعطیالت و اوقات بیکاري در پارك دوستانی دارد 

 تانهاي زیباي خود را بگو و برایمان دعا بخوان و تو عزیز ما هستی.که همه عاشق او هستند و به او میگویند داس

در منطقه هائی که سکونت داشت همه از دست و زبان او آسایش و آرامش داشتند و مورد لطف و محبت همگان بود. 

ه داشت اما میش و بر 500هرگونه محبتی که بود به برادران و خواهران کوچکتر از خود کرد. پدرش زمانیکه فوت کرد، 

این عزیز دوست داشتنی هیچ نخواست و گفت شما برادران من جوانید و لذت ببرید و یاد پدر و مادر مهربان را فراموش 

نکنید. حال که حسین آباد کروس را هم از برادران او گرفته اند و همه را صاحب گشته اند، به برادرها تصالي قلب می 

 عاشق مردند و خون دادند و جان دادند و مال دادند.دهد و میگوید در راه حق چه تعداد 

اي عزیزان عبدالبهاء، هرگاه غمی دارید، آزار می بینید و به شما جفا می کنند و ستم روا می دارند، شما بزرگوار و دلیر و 

 مهربان باشید و این مناجات را با عبدالبهاء در میان نهید:

  هواهللا

 اشاکم و خس توئی فریادرسخ نفس، بی و کسم بی پروردگار اي

 ع ع       

دلی را مسرور کنید. گرسنه اي را اطعام نمائید. ذلیلی را عزیز کنید. بیچاره اي را  " حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

چاره ساز گردید و پریشانی را سر و سامان بخشید. این است رضاي الهی. این است سعادت ابدي. این است 

باید یاران مجذوب و مفتون یکدیگر باشند و جانفشانی در حق یکدیگر کنند. اگر نفسی نورانیت عالم انسانی. 

از احباء به دیگري برسد مانند آن باشد که تشنه اي به چشمه آب حیات رسد و یا عاشق با معشوق حقیقی 

 "مالقات کند. 

  .این بیان مبارك را سید عبداهللا و پسرش آقا فضل اهللا به طور کامل عامل بودند
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 معتمد ناشري و شهناز حیاتی

در قریه کروگان جاسب چشم بر جهان گشود و به همراه پدر بزرگوارش و خانواده به خادم آباد  1321ایشان در سال 

قدس و بعد به حسین آباد کروس نقطه مهاجرتی رفته اند و همراه پدر و مادر و 

برادران بزرگ خود به کشاورزي و دامداري مشغول گردید. جوانی بسیار با ذوق و با 

حسین آباد رفته بود و هداوندي ها لهجه اي خاص نشاط بود. چون از بچگی به 

داشتند، در اثر مجالست با آنها قدري لهجه آنها را داشت. به موسیقی و شعر و آواز و 

آهنگ هاي متنوع و اشعار و مناجات عالقه خاصی داشت. دنبال گله گوسفندان که 

هر کسی میرفت سر کوه می نشست و نی می نواخت و آواز میخواند که اطراف او 

بود، لذّت می برد و مسرور میگردید. ایشان فامیل پرستی را از والدین خود آموخته 

بود و با دیدن اقوام و دوستان و احباء بسیار شاد می گشت. بسیار دست و دلباز و باگذشت بود و عاشقی در راه حق بود که 

 به هرکس میتوانست ابالغ میکرد و همه او را دوست داشتند.

اسم او در شناسنامه سید اشرف است. به حدّي مورد اعتماد بوده است که نام او را معتمد می نامند. او بعد از فوت پدر 

سالگی با سرکار خانم شهناز  28بهترین یاور مادر و برادر و خواهرها بود و از نظر ایمانی و اخالقی معروف و مشهور بود. در 

هران بودند، ازدواج نمودند و خانم ایشان با عالقه تمام در حسین آباد کروس که حیاتی که از احباي یزد ولی ساکن ط

نقطه مهاجرتی بود، شروع به زندگی نمود. این دختر خانم به حدّي مظلوم و سازگار بود که به جز خنده و احوالپرسی با 

دوش همسر به باغداري، مرغداري اخالق بهائی و خدمت به فامیل هیچکس کوچکترین حرفی و بحثی از او ندید. دوش به 

و گوسفنداري و هرکاري که الزم بود مانند نانوائی میپرداخت و یاد میگرفت. ببینید عشق و ایمان و تربیت و اخالق بهائی 

خانوار بودند زندگی نمود. معتمد عزیز  4چه کرده است. دختري در یوسف آباد طهران بزرگ شد اما در روستائی که 

رده بود و این زوج خوشبخت داراي دو اوالد گردیدند. دختري بسیار عاقل و طنّاز و با ادب به نام مژده خودش را بیمه ک

ناشري که در طهران درس خواند و با پسر عمه خود فریدون یزدانی ازدواج نمود و صاحب دو پسر به نامهاي پوریا و پارسا 

این خانم محترم به همسرش گفت خاك ایران و حسین آباد کروس گردید. در اوایل انقالب چند سالی به استرالیا رفتند و 

بهشت من است و خدمت والدین از اعظم امور زندگی است. پس بهتر است برگردیم و مانند همه احباء در ایران باشیم و 

 بھ ھمراه ھمسر یمعتمد ناشر یقا
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ي معتمدي خدمت کنیم و خارج را به خارجی ها واگذاریم. به ایران آمدند و زن و شوهر مشغول کار و زندگی شدند. آقا

 ازدواج نمود.1396یک پسر هم به نام امید دارد. که امید عزیز هم در اوایل مرداد ماه 

معتمد پدر و مادر خانمی بسیار مؤمن و فعال داشت که از اداره و محل کارش پاکسازي گردید و خانه بسیار بزرگ و عالی 

تند و زندگی ساده اي اختیار نمودند و مادر شهناز خانم از او را مصادره کردند و دیناري به آنها ندادند. آنها به خارج رف

دوري اوالد و از دست دادن خانه و کاشانه و حقوق و همه چیز افسرده حال و مریض گردید که انشاءاهللا حق به او کمک 

اب بود. نماید. شهناز خانم دختر آقاي حیاتی کوهی از استقامت و بردباري و وفا است و در همان کروس شاکر و شاد

خشکسالی حسین آباد کروس شروع شد و سیل نیمی از باغ آنها را برد. بسیار صدمه و بال دیدند که معتمد عزیز در اثر 

 تصادف در همان جاده ایوانکی به ملکوت ابهی صعود نمود. خاکسپاري او و جلسات تذکر او بسیار عالی بود.

تعریف میکرد جاي او در حسین آباد بسیار خالی است. صداي هرکس یک یا چند خاطره خوش از آقاي معتمد داشت و 

نی لبک او بگوش نمیرسد و صداي دلنشین او و برخوردهاي او دیگر دیده نمیشد ولی خانم او با مادرشوهر و برادرشوهرها 

خوار مادر بود که با محبت زندگی کرد. البته دختر او که شیر زنی است همراه و یاور مادر و بیشتر اوقات همدم و یار و غم

متأسفانه بی وفائی شروع شد و به آنها هم اخطار کردند از خانه و زندگی خود بروید. از ترس اینکه خانه و زندگی را با لودر 

روي سر آنها خراب کنند، ترجیح دادند بروند. خداوند آنها را بدون روزي نخواهد گذاشت. چاره اي هم نداشتند و اثاثیه 

تند را با خود ببرند، جمع نمودند و به منزل دخترشان بردند و باهم در نهایت صلح و صفا زندگی می هایی که میتوانس

نمودند و یاد و خاطره همسر را گرامی میدارند. شکایت و تظلم کردند که خداوند اگر گوش شنوائی بدهد شاید به حق 

 خود برسند وگرنه میتوان گفت:

 دعاشقان خوشه چین از سرّ لیلی غافلن

 را سوز خرمن مجنون جز نیست کرامت کین             

عاشق جمال مبارك که در راه او جان فدا می کند و در راه او به شهادت می رسد از دست دادن مال و اموال برایش راحت 

مت است. افراد منصف و خداپرستی که این اوضاع را مشاهده می نمایند، میگویند مگر میشود کسی را که یک عمر زح

کشیده است، تمام زحمت هاي او را از او گرفت به خاطر اینکه عقیده تو با ما متفاوت است، پس رحم و مروّت و انصاف 

کجاست. تمام اولیاء و انبیاء به بیوه زنان و یتیمان رحم و کمک میکردند پس این چه سنگدلی و بی رحمی است که 

و در پیشگاه الهی چه جوابی دارند. خداوندي که مو را از ماست میکشد، ساله و پسر بی پدر او را آواره کنند  60پیرزنی 
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خداوند حق خود که نماز و روزه و عبادت و خمس و زکات است را می بخشد اما حق الناس را هرگز نمی بخشد. واي به 

کنند کاري که امروز  روز قیامت افرادي که بر مظلومی ظلم روا میدارند، شب که در بستر آرمیده اند کمی تعمّق و تفکر

کردیم، درست بود یا خیر و اگر اشتباه بود جبران کنند و به دیگران بگویند این چه کاري است که می کنیم. با محبت 

 خارها گل میشود.

 صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را

 نکردي یکبار که داشت بدي چه نیکی                

به حق دار خواهد رسید. فقط نام نیک و استقامت براي معتمد و خانواده و  تاریخ در آینده قضاوت خواهد کرد و حق

امثالهم کافی است. هیچکس از گرسنگی تلف نشده است و جامعه اي که الفت و محبت و وحدت شعار اوست، جامعه اي 

ا و بی بضاعتی یافت که گدائی و اعطاي به گدا حرام است، در این عصر و زمان جامعه اي زنده و متحد هرگز در آن بینو

نمی گردد و این تعداد بیکار و پاکسازي روزبروز همه صیقلی تر و محکم تر و باتوکل بیشتر عمر خود را سپري می کنند و 

از خداوند کریم و رحیم و رحمان روزي خود را می خواهند. روشنفکران گفته اند هرچه را خواهی ببر اما نَبُر نان کسی. 

م در روایات خوانده ایم که شبها در تاریکی در ظرف خود نان و مایحتاج میگذارند و به بیوه زنان و حضرت علی علیه السال

 یتیمان با حرمت به آنها تقدیم میکرده است.

خدا داند انسان مؤمن به یک اطاق، مقداري غذا و پوشاك احتیاج دارد و قلبی دارد چون دریاي خروشان که به عشق 

می طپد و لحظه شماري می کند که با دست پر به معبود خود برسد. معتمد و برادر و پدرش  معبود حقیقی خود همیشه

بدون شک رسیده اند و روح پرفتوح آنها راه گشاي بازماندگان هستند و از خدا میخواهند جمیع احباي خود را مویّد 

 فرماید.

 گر تیغ بارد در کوي آن ماه

 هللا الحکم نهادیم گردن                 

تا دنیا دنیا بوده است ظلم و جور و ستم رواج داشته است. هرکس ظلم کند اگر خودش عذاب نکشد زاد و ولد او بدون 

 شک به عذاب علیم و عظیم دچار خواهند شد. روحش شاد و یادش باقی و راهش استوار.

 چون گل رفت و گلستان درگذشت
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 سرگذشت بلبل ز دیگر نشنوي                  

چون جناب معتمد بیمه بود، حقوقش را خانمش دریافت می کند و پسر او کار می کند و دختر و دامادش هم فعال 

هستند. همگی متحد و زندگی آرام و دلنشینی آغاز نموده اند و خم به ابرو نمی آورند. میگویند خدا و جمال مبارك از ما 

ه این صورت الزم بوده است. این عزیزان که از سالله پاك سید راضی باشد کافی است. شاید این امتحان هم براي ما ب

عبداهللا ناشري بوده اند و در پائیز و تابستان عده زیادي از هندوانه و خربزه و انار و انجیر و شیر و ماست آنها استفاده می 

ه و بهداشتی بود، اما حال کردند و ربّ انار کروس معروف بود و همه به قیمت بسیار ارزان میخریدند چون بسیار خوشمز

کیلو انار بخرند و میگویند این انار کجا و انار حسین آباد کروس کجا. دانه فلفل سیاه و  2باید خود آنها به مغازه بروند و 

خال مهرویان سیاه هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا. کروس خاك شور و آب شور داشت ولی خداوند حاصل و 

یرین کامل نموده بود. هیچکس کامل به حکمت الهی پی نبرده است و هر مقدار سواد داشته باشی، محصول آنجا را ش

ایمان داشته باشی، تجربه داشته باشی، حکمت هاي بالغه الهی را نمی توانی پی بري. پس باید سر تسلیم فرود آورد و 

ا به قدر ظرفیت او امتحان می کند و راضی به رضاي او بود. او حکیم است. نبض بندگان در دست اوست. هرکس ر

 امیدواریم روسفید و با دست پر از عالم برویم.

حضرت عبدالبها فرموده است بهائی را به صفت شناسند نه به اسم، به خلق پی برند نه به جسم. چون شخصی یابند که در 

برآورند که این شخص بهائی است وگرنه گفتار حقیقت تقدیس و در کردار خود تجرید و در رفتار آیات توحید است، فریاد 

تعصب بر اینکه اسماً بهائی باشیم ولی عمل نداشته باشیم چه فایده و اثري دارد. واقعاً ناشري ها همگی با قلبی پاك و 

اعمال و رفتاري حسنه با خلق و خوي بهائی با عموم معاشرت داشتند. راستی و صداقت و رقّت قلب و پاکدامنی در این 

ا حرف اول را میزد. در آن مناطق شوره زار این چندین خانوار چه در حسین آباد کروس باال چه کروس پائین مانند روستاه

چراغی بودند که در شیء تاریک روشنی داشتند. آنها به همه آموختند که می توان در نهایت سادگی انسانی خداپرست و 

و این چند صباحی زندگی پر دردسر هم میگذرد و باید به نزد  خوب بود و به خاطر رضاي خدا ایمان خود را حفظ نمود

 پروردگار عالمیان رفت.

 معتمد رفت از جهان با قلب پاك

 چاك سینه و رئوف بود نازنینی                   

 گلچینی روزگار عجیب خوش سلیقه است
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 است نمونه عالم در که گلی آن چیند می                   

 به چمن می دهد صفا هر گل که بیشتر

 دهد نمی امانش روزگار گلچینی                  

 بلی دست روزگار او را زود از خانواده گرفت ولی حسن اخالق و خانواده دوستی او و مهربانی هایش هرگز فراموش نمیشود.

 

 قمرخانم عقیلیشمس اهللا ناشري و 

آقاي سید عبداهللا ناشري، پدر شمس اهللا ناشري قبالً همسري به نام قمر خانم داشته است که بسیار مریض االحوال بود و 

قادر به زناشوئی و زندگی نبوده است. محفل مقدس روحانی جاسب 

صالح میدانند همسري انتخاب نماید. سید عبداهللا بزرگ مرد تاریخ 

اله به نام ملکه خانم که س 15جاسب از جوشقان دختر خانمی 

مسلمان بوده است به عقد خود در می آورد و او را به جاسب می 

آورد. او استاد قالی بافی بوده است که بسیاري از خانم ها این هنر نو 

ظهور را از او می آموزند و همسر او سید عبداهللا چلّه دوانی قالی را 

ی چلّه و رنگ و نقشه به جاسب می آورد و دیگر هیچ خانمی در جاسب یاد گرفت و تاجري به نام آقاجان نظرزاده کاشان

بیکار نبود. سید عبداهللا اولین پسري که از این همسر خدا به او هدیه داد، شمس اهللا نامید. این بچه به اندازه اي زیبا بود 

مؤمن و مهربان و اهل که اسمش را شمس اهللا میگذارند. ملکه خانم در خانه اي در جاسب وارد شده است که همه 

خداپرستی و دعا و مناجات بودند. پس از مدت کوتاهی به همسرش میگوید اگر خدا قبول کند من هم بهائی هستم. سید 

اوالد پسر و دختر  9عبداهللا شاد و مسرور میشود و به او نماز و دعا و مناجات و احکام می آموزد و پشت سر هم داراي 

داري و قالی بافی را عاشقانه مش پیداست ملکه یا مالئکه است، روزبروز کار و زحمت و بچهمیشوند. این خانم که از اس

انجام می دهد. سعی او و همسرش در تربیت اوالد بی نظیر بوده است و شرح حال سید عبداهللا و ملکه خانم یک مثنوي 

 است که مرقوم خواهد شد.

 اباد کروس نیھا در حس یاز ناشر یجمع
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آقاي ناشري مواظبت می نمود و مادري مهربان بود. آقاي شمس اهللا در مادر ایشان هم از بچه هاي خود و هم از اوالدهاي 

در محله پائین کروگان کوچه سید حبیبی ها به دنیا آمد. خانه اي که در حدود پانصد متر وسعت و اطاق هاي  1311سال 

آقاي شمس اهللا ناشري  بسیار زیبا رو به قبله داشت و از هر طرف نگاه میکردي دشت و صحرا و سبز و خرّم بود، داشتند.

 قدس آقاي به متعلق که شهریار قدس آباد خادم به و نمود ترك را جاسب خانواده با پدرش که بود ساله 16 – 15جوانی 

رت نمود. چند سالی در آنجا کشاورزي با پسران خود نمود و تبلیغ در حد وسیعی میکرد و دخترها و مهاج بود، جورابچی

 حسین سنگسر احباي از وثیقی جناب 1329 – 1328خانمش قالی می بافتند و شمس اهللا هم یاور پدر بود. تقریباً سال 

ه پر جمعیت بوده است، به حسین آباد بیاید ک بزرگ ناشري آقاي از کند می خواهش و کند می خریداري را کروس آباد

 5 – 6اند. حسین آباد کروس چون هم فال است و هم تماشا. آنجا نقطه بکري است که هرگز نام بهایی را هم نشنیده

 می کشاورزي به شروع و میروند کروس آباد حسین به همگی مادر و پدر اتفاق به اهللا شمس و است ایوانکی کیلومتري

ه و گاو و گوساله اي میخرند. نقطه بکر که فتح شد را به یک مرکز بهائی پر و پا قرص تبدیل می کنند. شمس برّ و کنند

اهللا دو سال به سربازي میرود و خدمت به میهن می کند و باز به حسین آباد عزیمت و مشغول فعالیت می گردد. در سال 

ازدواج می کند و زندگی بسیار شیرینی را شروع می کند. قمر با خانمی که الگوي شاه زنان است به نام قمر خانم  1334

 خانم هنوز در قید حیات است و مانند قمر روشن و منیر است.

 کیلومتري 9 – 8نفر بیشتر شود.  9در حسین آباد پایین در چند قلعه اي که بود، زندگی می کردند تا تعداد احباء از 

آن هم متعلق به آقاي وثیقی بود. شمس اهللا با پدر میروند و آنجا را آباد می  که بود سارانی چشمه او شمال در آباد حسین

ها با این عزیزان مراوده می کنند و از امر جمال کنند و دومین نطقه امري برقرار میگردد. در آنجا هداوندي ها و ایوانکی

نها را به میدان جهت فروش می بردند. تمام مبارك آگاه میشوند. حسین آباد باغهاي پر از انار و انجیر داشت که پائیز آ

دشت گندم و جو و شبدر و یونجه می کاشتند و هندوانه و خربزه هاي بسیار شیرین و بی نظیري داشت. بعد از چند سال 

که یکی دو احباء حسین آباد پایین فوت نمودند، شمس اهللا و همسرش آمدند که محفل روحانی تکمیل باشد. حسین آباد 

ر شوري داشت که قابل خوردن نبود. از طهران و اطراف آب خوردن را با ظرف به آنجا می آوردند ولی این عزیزان آب بسیا

عشق میکردند و شب و روز کشاورزي می نمودند و کاشت درخت و دامداري عشق آنها بود و از همه مهمتر داشتن 

 اوالدهاي زیاد همچون پدر، بر زینت حسین آباد افزوده بود.

اوالد شده اند که هر یک از دیگري بهتر بودند و وارث ایمانی سید عبداهللا  7ي شمس اهللا ناشري و قمر خانم داراي آقا



 

Page | 
284 

بهترین هدیه آنها است. اولین اوالد ضیاءاهللا، دومین ناهید، سومین لطف اهللا، چهارمین آذر، پنجمین بهرام، ششمین مینا و 

ه دوش پدر در حسین آباد کشاورزان نمونه اي بودند و دختران هم مانند مادر هفتمین بدیع می باشند. این عزیزان دوش ب

شیرزن بیشه محبت اهللا بودند. خانه اي بسیار بزرگ در اختیار همه بود و با باربند طویله و انبارهاي بزرگ و دشتی وسیع 

 تند.جوالنگاه آنها بود. همه اهل محل آنها را به بهائیت و انسانیت و مردانگی میشناخ

اولین اوالد، ضیاءاهللا با خانم ژنا رحمانی از احباي سیسان ازدواج نمود و داراي سه فرزند به نام طلوع و سحر و مونا 

گردیدند. در اواسط انقالب به کانادا رفتند و مقیم شدند. چند سالی است که خانه اي در طهران خریده اند و اوالدهایش 

 ر دو کشور قائم به خدمت هستند.ایران را بیشتر دوست دارند و در ه

دومین اوالد، ناهید همسر آقاي عطاءاهللا رضوانی گردید که ثمره ازدواج آنها سه اوالد به نام هاي رامین، آرمین و شبنم بود 

 که جوانانی بی نظیر و فعال می باشند و به پاکی و قداست معروف عام و خاص هستند.

ناز خانم بهادر مظلومترین زن دنیا بود و اوالدهایی به نام هاي نیکا، تینا و متین سومین اوالد، لطف اهللا که همسر او مه

دارند. نیکا خانم با آقاي انوشیروان هدایت جوشقانی ازدواج نموده است و یک اوالد به نام ملودي دارند. چهارمین اوالد، آذر 

راي دو دختر به نام ساغر و دالرام می باشند. ساغر همسر آقاي علی محمد یزدانی، فرزند شمس اهللا یزدانی می باشد که دا

دختر به نام سارینا و آدرینا دارند و در ایران ساکن هستند اما دالرام با  2خانم با آقاي مشیل اسماعیل پور ازدواج نمود و 

 ا مقیم می باشد.آقاي معین نوروزي میاندوآبی ازدواج نمود و ثمره ازدواج آنها اوالدي به نام آدریان که در استرالی

پنجمین اوالد، بهرام که همسر او فرح خانم طالعی جوشقانی بود و دو دختر به نام هاي روژین و ملینا دارند. ششمین 

اوالد، مینا که همسر سیاوش رضوانی گردید که مقیم بلژیک می باشند. هفتمین اوالد، بدیع اهللا که همسر او هدي قادري 

باشند. مدایح نفوس بسیار عالی است ولی می گویند چیزي که ه نام هاي الینا و الیکا میجوشقانی و صاحب اوالدهایی ب

 اوالدها که زیبائی هاي اسم چه) ماه یعنی قمر –عیان است چه حاجت به بیان است. (شمس اهللا یعنی خورشید خدا 

که والدین به اوالدها آموخته اند.  درستکاري و ایمان و تربیت است مهم که چیزي و است دیگري از بهتر یک هر نامشان

دعاي سید عبداهللا و ملکه خانم و پاداشی الهی که خدا داده است و سبب شده است که افراد فوق در هر نقطه که زندگی 

می کنند، نمونه هستند. بچه هایی که در کوه و کوهسار زندگی کرده اند و حبّ جمال مبارك در قلبشان نقش بسته است 

ته اند از خداي خود خواسته اند و خداوند هم اجر عظیمی به آنها عنایت کرده است. از نظر صفت و کاسبی و هرچه خواس

و تجارت اوالدها و نوه هاي شمس اهللا ناشري حرف اول را می زنند و در خدمت کردن پیشقدم اند. هدفشان مقدّس و 



 

Page | 
285 

نیوي و قائم و به خدمت هستند. سرشار از محبّت هستند پاك و راهشان راه پدر و مادر و اجداد است. دور از هر آلودگی د

 اند.که از بزرگان به ارث برده

صحبت از شمس اهللا ناشري بود. ایشان هزاران درخت غرس نمود، آب داد و کود داد تا پرورش یافتند. هرکس جاسبی یا 

شین آنها از خربزه و هندوانه و انار و جوشقانی یا اردستانی و هر غریبه و آشنا که به حسین آباد میرفت صندوق عقب ما

انجیر و شیر و ماست و پنیر پر بود که به سوي طهران باز میگشتند. قمر خانم قسم میداد به خاطر خدا بخورید و ببرید. 

شمس اهللا و همسرش در آخرالحیات عضو محفل روحانی و مصدر خدمات امریّه بودند. خانه آنها به روي همه باز بود و 

جلساتی را با آغوش باز و خوشروئی پذیرا بودند. اوالدها تا زمانیکه ازدواج نکردند آنجا را ترك نکردند و همه هر  هرگونه

جمعه و پنجشنبه در حسین آباد دور هم جمع بودند. یک نفر کباب درست می کرد و یک نفر غذا می پخت. دامادها که 

نمودند و یونجه میچیدند. در خانه آنها مهر و محبت و اخالق جاسبی بودند به شمس اهللا کمک می نمودند و درو می 

نفر غذا میخوردند و وقتی مهمان بیشتر می آمد بسیار لذّت میبردند.  30بهائی همیشه حاکم بود. سر سفره آنها بیش از 

اهللا می آمدند  در دره ها چه لذّتی داشت و کوه و دشت صفائی داشت. اعیاد عید رضوان از مناطق دیگر هم به خانه شمس

و پایگاه عظیمی براي مهمانان بود و مرغ و خروس و گوسفند، بره و بزغاله براي مهمانان آماده بود. شیرزنی مانند قمر، 

مادري مانند او را نزائید و تاریخ مانند او را ندید. همت و پشتکار و اخالق حسنه اي داشت که هنوز هم در زمان پیري 

 رانی او را انسان بسیار دوست دارد و از قدیم گفته اند انسان بروي باز جائی میرود نه به درب باز.همراه او است. قیافه نو

این مطالب قطره اي از حسن اخالق و ایمان و وفاداري آنها بود. برخورد این زن و شوهر با همسایگان به اندازه اي محبّت 

قمر خانم نانواي ماهري بود و انواع نانها را میپخت و براي  آمیز بود که هرگز هیچکس به آنها جز احترام کاري نداشت.

همسایگان هم بدون مزد نان می پخت و میگفت ثواب دارد. تصور کنید چه وحدتی و استقامتی که چنین خانواده پر 

عاشق  جمعیتی جز مهربانی به هم یکبار هم از یکدیگر دلگیر نشدند. حسین آباد مدرسه نبود و پسرهاي آقاي ناشري که

موتور بودند، با موتور به ایوانکی میرفتند و درس میخواندند و دخترها هم منزل فامیل در طهران درس خواندند. دختران 

مانند مادر ساکت، آرام، مهمان نواز و خوش اخالق و با ایمان بودند و عشق آنها در تربیت اوالد نمونه هست و بسیار خوب 

در پرکار، مقاوم و موفق در هر اموري بودند و چیزي که باعث افتخار ما جاسبی ها هست، هم موفق شده اند. پسرها مانند پ

این است که هرگز خود را فراموش نکرده ایم و ثروت و مقام ما را از راه حق دور نکرده است بلکه مقاوم تر و محکم تر و 

به خلق از وظائف هر مؤمن و مخلصی خداپرست تر و شاکر و ساجد نموده است. هرچه داریم از آن خداست و خدمت 
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 است و وظیفه دارد در حدّ توان به خلق بدون استثناء خدمت نماید.

در حسین آباد در اثر خشکسالی چند سالی از کاشتن گندم و جو خبري نبود. زمین هاي بسیاري در دست شمس اهللا بود 

والدها به خاطر خشکسالی باغ را آبیاري قطره اي می که در زمان انقالب از او گرفتند و فقط یک باغ به او دادند که ا

نمودند و درختهاي پسته در آن کاشتند. کلّ درختهاي حسین آباد وقتی مصادره گردید، رعیت ها توجه نکردند و قهر 

 روزگار هم خشکسالی را هدیه داد و فقط باغ شمس اهللا به همت اوالدها و نوه ها سبز و خرّم است.

به علت بیماري که  8/4/1390شري بعد از یک عمر یعنی هشتاد سال کار و استقامت و خدمت در تاریخ آقاي شمس اهللا نا

گریبان او را گرفت، به دیار باقی شتافت و همه را غمگین و افسرده نمود و همسرش تنها و غریب ماند. عشق قمر خانم 

اندند و چند سگ در خانه دارند که نگهبان خوبی محسین آباد بود. چند سال ماند و بچه ها مرتب به نوبت پیش او می

هستند. آرمین و رامین و پسرها مرتب غذا براي سگها می برند و از باغ و خانه نگهداري می کنند. کسی که بعد از خود 

 اوالدهاي صالح و سالم و مؤمن به جاي می گذارد هرگز نمرده است.

و اوالدها و نوه ها به طور مساوي این ارث را بین خود تقسیم نموده اند. شمس اهللا بسیار از بچگی تا آخرالحیات زیبا بود 

شمس اهللا و قمر خانم هرگز باعث ناراحتی کسی نشدند و کسی از منزلشان دست خالی برنگشت. حسین آباد کروگان 

رم و آبش شور جاسب دوم بود اما با این تفاوت که جاسب آبش شیرین و هوایش بسیار مطبوع و خنک ولی حسین آباد گ

بود. اینجا نقطه مهاجرتی بود که هزاران نفر نداي امر را شنیدند به وسیله جاسبی هائی که واقعاً عاشق حق بودند. اعمال و 

رفتارشان با دیگران فرق داشت و به حسن اخالق معروف بودند. شمس اهللا وقتی با موتور به ایوانکی میرفت تمام زنهاي 

الن چیز را برایمان بخر و شمس اهللا با جان و دل قبول میکرد. در تمام آن مناطق معروف و مسلمان به او میگفتند ف

مشهور بودند و صداي دعا و مناجات آنها به گوش همه میرسید و انسانهاي وارسته و خاکی و بسیار ساده بودند. بعد از 

بهائی و مسلمان تشریف آورده بودند و جلسات  صعود در گلستان به خاك سپرده شد و مراسم او بسیار دلنشین و زیبا بود.

 تذکر او بی نظیر بود. یادش و خاطراتش در قلبها باقی است.

تعطیالت به عشق دیدار او به حسین آباد می رفتیم و بسیار خوش میگذشت. انشاءاهللا ما هم بتوانیم رهرو این عزیزان 

 به مادیات فکر نمی کرد و هدفش معنویات بود و آبروداري باشیم. وارثان خوبی دارد و حرف اول را می زنند. شمس اهللا

مظلوم بود و مظلوم از عالم رفت و همیشه همه را به وحدت و محبت دعوت میکرد. میگفت صلح بهتر از دعوا و کدورت 

 است و این جزئی از خصائص آنها بود.
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 این مناجات به یاد آقاي شمس اهللا ناشري است:

 هواهللا

 عنایت جام از. آرمیدي منتهی سدره ظلّ در و نمودي قیام امراهللا خدمت بر که تو خوشابحال  ، اي قائم بر خدمت

 بهشت ابهی ملکوت دفاتر در معروف تو زحمات و است مشکور تو خدمات. درآمدي خدمت بر قائمان حلقه در و نوشیدي

علیا تلقین. پس دست به ساحت  جبروت مالئکه و نماید می تحسین مالءاعلی. ضبط و نقش محفوظ لوح در و است

حضرت بی مثل و مانند بلند کن و بگو پاك یزدانا ستایش ترا، نیایش ترا و پرستش ترا سزاوار که این بنده حقیر را به 

 چنین امر حظیري موفق فرمودي

 عباس عبدالبهاء                                                                                                          

 

 آقاي عبدالحسین ناشري و طلعت ادیبی مازگانی

در روستاي حسین آباد کروس پا به عرصه وجود گذاشت. در  1333عبدالحسین ناشري فرزند سید عبداهللا ناشري در سال 

 7 – 6محضر پدر و مادر مهربان خود از کودکی درس علم و ادب و دینداري آموخت. 

. بود هویدا اش چهره از همیشه فراغ غم این و داد دست از را خود پدر که بود ساله

 با بود زیاد ایوانکی تا کروس آباد حسین فاصله چون که بود ثناء آقا او کوچکتر برادر

نیکه علی اکبر رضوانی با ملیحه زما. خواندند درس سال چند مجبوراً  االغ و موتور

ناشري خواهر آنها ازدواج نمود و خانه دار شدند، به خدمت خواهر و شوهرخواهر آمدند 

و شروع به ادامه تحصیل نمودند و هر دو تا دیپلم درس خواندند و چون مانند پدر 

اهوش بودند، هم از نظر درس و هم از نظر درس اخالق و تربیت امري حرف اول را میزدند و مظلومترین و با ادب ترین ب

جوانان فامیل شدند. هر دو خدمت سربازي رفتند و به میهن اداي دین نمودند. بعد از سربازي عبدالحسین برادر بزرگ او 

بود او را نزد خود برد و چند سال در آنجا کار کرد و بعد چون قدري از  آقا فضل اهللا که ایران گاز سرپرست سیلندرسازي

نظر بنیه جسمانی ضعیف بود به شرکت حسو، قسمت دوربین آمد و شروع به کار نمود. در هر دو محل کار به حسن 

 اخالق و رفتار معروف و مشهور بود.

 یناشر نیعبدالحس

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3805524
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1627072144_orig.jpg
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گی حساسیت خاصی به بو و متر داشت و بسیار باکالس بود ولی ایشان از بچه 85/1این جوان با ارزش، قدي بلند به اندازه 

گیاه داشت و هواي حسین آباد براي او خیلی بد بود چون دامداري در آنجا بود. هیکلی الغر اندام داشت ولی جوهر 

دختري شایسته و قوي  با 1362تقدیس، دریاي معرفت و بسیار با ادب و تربیت خاص او در همه جا معروف بود. در سال 

بنیه و با کالس، مظلوم، قالی باف، خانه دار از خانواده شریف مازگان کاشان به نام طلعت خانم ادیبی نوه شهید مازگانی 

ازدواج نمود. واقعاً شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون یا دو مرغ عاشق صادق بودند و زندگی ساده اي را آغاز کردند. خداوند به 

 گرانبهاي نایاب عنایت نمود. اولین فرزند پسري قد بلند، هیکلی و واقعاً با استعداد به نام پیام بود. دومین فرزند آنها سه درّ

هم طراز اولی به نام پیمان بود و سومین فرزند پونه شاه دختران بود. آنها ثمره ازدواج این پاك باطن ها و منجذبان جمال 

 والدها در آخر مرقوم میگردد.اقدس ابهی می باشند. شرح حال این ا

آقاي عبدالحسین ناشري در اوایل انقالب مانند همه احباء از کار اخراج گردید و خانه اي قسطی خرید و مجبور بود با وانت 

 و بود پروردگار شاکر و کرد می حمل بار انصاف و خوب اخالق با شب تا صبح از. کند کار ساعت 12 – 10پیکان روزي 

تی از ح فامیل و اقوام بین در کدورتی کوچکترین نمود می مشاهده اگر. میکرد دعوت امتحان و استقامت و رصب به را همه

سالگی می نالید ولی  30خود بزرگتر بود، میرفت و همه را به آرامش و صلح و دوستی دعوت می نمود. از نظر قلبی از 

قلبش کار میکرد. قلب او داراي باطري بود بنابراین آرام آرام کار میکرد. ساده بود و ساده زندگی می نمود. پسرهاي بانمک 

و باهوش و نابغه او و دختر گل او همیشه تعریف می کنند با اینکه دستمان خالی بود، مالحظه پدر و مادر را میکردیم. 

دار بود و در تمام مریضی ها غمخوار او بود و با خنده و شادي به او روحیّه میداد. آقاي پیام، پسر بزرگ خانمش بسیار وفا

تومان لنگ بودیم. شب آمدم و در نقطه اي نایلونی پیدا کردم و شلواري در آن و چیزهاي دیگر  10او می گوید شاید براي 

را پیدا کردم. پدرم گفت کسی حتما آن را جا گذاشته است باید که پر از پول بود. خوشحال آمدم و به پدرم گفتم این 

برویم و سرجایش بگذاریم چون صاحبش دنبال گمشده اش میگردد. چون بچه بودم چشمم اول به پول ها خورد و اول 

ناراحت شدم. پدرم گفت پسرم مال هرکس مال خود اوست. رفتیم و آن را سرجایش گذاشتیم و صاحبش هم پیدا شد. 

 ن اولین درس درستی بود که پدر به بنده داد و دوم پشت کار و درس و ادب و ایمان را از والدین آموختم.ای

پسرش میگوید چون پدرم بسیار الغر بود هر زمان از کاشان یا شهرستان می آمدیم، پلیس راه ماشین را میگشت. از 

ین بود و پلیس راه به پدرم گفت عقب ماشین چه مازگان منزل پدربزرگ آلو و گردو و بادام و سیب زمینی عقب ماش

چیزي دارید؟ پدرم با صداقت گفت آقاي پلیس ما از مازگان کاشان از منزل پدرزن می آئیم و عقب ماشین مقداري گردو 
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 و بادام و مقداري آلو و سیب زمینی است. پلیس گفت لطفاً راهتان را بگیرید و بروید و به صداقت پدرم خندید.

ام اوالد ارشد او میگوید پدرم مریض االحوال که بود، ماشین پیکان وانت او هم همیشه خراب بود. میگفت اي خدا آقاي پی

سال با مریضی  15روزي میشود من پولدار شوم و یک وانت مزدا براي خودم و بچه هایم بخرم. این پدر مهربان و مؤمن 

از او مراقبت و مواظبت کرد و آبروداري و خانه داري می نمود و  دست و پنجه نرم کرد و شکایتی نکرد و خانمش دلسوزانه

با قالی بافی و قناعت سه دسته گل باسواد تحویل جامعه بهائی داد. آقا پیام اظهار می دارد ایشان که مهندس برق صنعتی 

صنعتی زیادي را می باشد و بسیار موفق است، بیش از پنجاه مهندس زیردست این جوان دوره دیده اند. ماشین هاي 

داشت  1600ایشان راه انداخته است و بسیار خدمت به وطن و فامیل می کند. اگر روزي پدر ایشان آرزوي وانت مزدا 

ایشان براي هر پرسنلش وانت مزدا می خرد. پنجاه کارمند و کارگر دارد که همه از او راضی هستند و ذرّه اي خودش را 

لی و هم ثروتمند معنوي است. کجاست سید عبداهللا که ببیند نوه هایش چه شاخ فراموش نکرده است. هم ثروتمند ما

 شمشادهایی شدند و چه ارج و قربی دارند.

آقا پیام با دخترخاله خود آرزو موهبتی ازدواج نموده است و فرزند آنها آدرین عزیز است. این جوان برومند معتقد است 

کاشته ایست که او و فامیل هاي موفق او درو می کنند. این جوان تمام روح پاك پدرش و زحمات و خدمات اجدادي اش 

فامیل و دوستان بیکار را به کار گماشته است و با حسن سلوك و اخالق همه را راضی نگه داشته است و به احسن اخالق 

واده و مادرش او را و ایمان در بین کارکنان معروف و مشهور است و خادمی جان برکف و با گذشت است و خدا براي خان

 حفظ کند.

دومین پسر او پیمان ناشري با سارا خانم ازدواج نموده است و در پخش لوازم و خرید و فروش بسیار موفق است و به 

امانت و درستی و صداقت مشهور عام و خاص است. بین این دو برادر و خواهر و مادر وحدتی محکم پابرجاست. سومین 

د و قوي، باصفا و خانمی شایسته که کامالً قد و هیکل را از والدین به ارث برده است. طلعت خانم اوالد پونه دختري تنومن

هیکلی درشت و زیبا و نورانی و آقا عبدالحسین قد بلند و زیبا بودند. حال باید دید که چه عزیزانی کامل از هر نظر یادگار 

، فعال و باگذشت و مهربان به جاي بگذارد، او هرگز نمرده است. آنها هستند. هرکس بعد از خود اوالدهاي باادب، با ایمان

این خانم محترم االن فوق لیسانس گرفته است، با اینکه از دانشگاه هاي دولتی محروم بوده است. این نابغه هاي این 

هوشش استفاده کرد دوران هر کدام الگوئی براي دیگران هستند که میتوان قانع و شاکر بود ولی توکل به خدا داشت و از 

 و منتظر عنایت و فضل الهی بود.
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بارها و بارها هرکس مالقات آقاي عبدالحسین ناشري در بیمارستان و خانه او میرفت در نهایت ادب و وقار درس شکر و 

ما  استقامت و وحدت و محبت میداد. میگفت با همه خوب باشید و دستورات حق را مو به مو اجرا کنید. موالي ما و خداي

بسیار مهربان است. اوالدهاي او معتقدند این استقامت و ایمان ثابت و راسخ از والدین و اجداد ما بوده است که ما بسیار 

موفق هستیم و خوشحال و امیدواریم که بتوانیم رضاي حق شامل حالمان باشد و تا آخر الحیات از امتحان الهی روسفید 

 بیرون بیائیم.

ان به ما ماهی نداد ولی علم ماهیگیري آموخت. خوشحالیم در خانواده ناشري ها که بیش از یکصد اوالدها معتقدند پدرم

نفر در ایران و خارج هستند، همگی مؤمن و سالم و باعث افتخار جاسبی ها هستند و چه از نظر مالی و چه از نظر ایمانی 

که روزگار به انسانهاي باهوش و معتقد به اصل دین  متعالی و هیچگونه خطا و انحراف در بین آنها نیست. این درسی است

و آئین و اجراي کامل احکام دین می دهد. هرکس خوب خدا را شناخت و طلعات مقدسه را به یقین کامل مطیع و 

فرمانبردار بود، تاج افتخار بر سر اوست. هرکس در بیت او صداي دعا و مناجات بلند باشد مالئکه هاي آسمانی رزق و 

برایشان به ارمغان می آورد. این دنیاي فانی مزرعه آخرت است، هرچه بکاري خود و نسل بعد درو می کند. پس باید روزي 

اي که مانند عبدالحسین مؤمن، خالص و مهربان و خانواده دوست بود و از این والدین نمونه یاد گرفت که در خانواده

، اوالدها روزبروز ترقی و تعالی پیدا می کنند و مانند آقاي صمیمیت و صداقت و درستی و وحدت و ایمان حاکم باشد

 پیمان و پیام خان و پونه خانم متحد و موفق میشوند و هر یک ستاره هاي درخشان امر جمال مبارکند.

سید عبداهللا غیور روحت شاد. عبدالحسین عزیز روحت شاد. نسل ناشري زنده باشید که وظیفه سنگین به دوش شما است 

باید به عالم و اهل عالم ثابت کرده و بکنید که باید ایمان کامل داشت و بچه ها را از بچگی دردانه و لوس و تن پرور  و شما

بار نیاورد و خوب در تعلیم و تربیت آنها بکوشند. حضرت عبدالبهاء فرموده اند گاهی اوالدها را با مشقت بار بیاورید که 

 م و تربیت آنها سعی بلیغ نمائید. از بچگی هرچه یاد بگیریم همان میشویم.بدانند هر کاري زحمت دارد و در تعلی

 چوب تر را هر آنچه خواهی پیچ

 راست آتش به جز خشک نشود              

بچه ها از کودکی مانند ترکه یا درخت نازکی هستند که به هر شکل میشود آنها را بار آورد ولی وقتی کلفت و قوي شد، 

دیگر کاري نمیشود کرد. ترازو دو کفه دارد یک کفه مادر و کفه دیگر پدر است. هر دو اگر در خانواده آرامش برقرار کنند، 

ست. عبدالحسین و طلعت خانم الگوي ترازوي مساوي هستند. طلعت خانم حرفشان یکی باشد، همیشه شادي حکمفرما ا
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از پستان مادري شیر خورده بود که شهیدزاده بود و دریاي نجابت و ایمان بودند و منزلشان در مازگان در کنار 

همانان حظیرةالقدس قرار داشت و هنوز هم هست. مادرش و خاله هایش و برادران او خادمینی جان برکف در خدمت م

بودند که از همه روستاهاي اطراف و شهرها به جلسات امري می آمدند و آنها عاشقانه خدمت می نمودند. طلعت خانم 

خوب آموخته بود و با دعا و مناجات و صوت هاي دلنشین بزرگ شده بود. جاسب کجا و مازگان کجا. این حکمت بالغه 

 د و به او برسند.الهی است که این زوج زندگی را از صفر شروع کنن

به ملکوت ابهی صعود نماید و اوالدهایش و  1388تقدیر الهی چنین بود که آقاي ناشري در اثر مریضی قلبی در سال 

خانمش جلسات و مراسم آبرومندانه اي براي او بگیرند که باعث افتخار بود و چنان روح ملکوتی او شفیع راه اوالدها و 

افتخار برسند. اوالدها پدر را اسطوره زمان و مادرشان را طاهره زمان می نامند و بسیار  همسرش باشد که به اوج بلندي و

جاي خوشحالی است. اوالدها میگویند مادر تاج سر ما است و هم وزن او اگر طال بریزیم کم است. اگر هر چقدر به نام پدر 

 خیرات و مبرات بدهیم کم است.

 پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

 مهر و وفا بر همگان کردي تو آنقدر                           

 غم نادیدن تو بار گرانست هنوز

 هنوز زبانست ورد جا همه نیکت نام                          

 هرکجا گام نهم شکل تو را می بینم

 بینم می مدام کاشتی تو که درختی آن                         

 مرادت حاصل میوه اش پر ثمر است و

 عاقل هستی تو جان پسر بگفتی تو                         

 نکنی وقت عزیز را باطل

 عامل بگشتم من را تو حرف پدرم                         

 روح تو ناظر اعمال من است و مامان

 جان و دل از را تو بداشتیم دوست چقدر                       
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 پدر استهرچه داریم از دعاي 

 ي که به از صد گهر استپدر                     

 

  جناب عبداهللا فروغی و خانمش ملوك خانم مرغچی  

  

شمسی در خانواده اي بسیار مؤمن چشم به جهان گشود و نام پدرشان علی اکبر و  1299آقاي عبداهللا فروغی در سال 

مادرشان سکینه خانم بودند. ایشان کوچکترین پسر خانواده بود و بسیار خوب تربیت شده و 

آداب رحمانی را خوب فرا گرفته بود. شش کالس در جاسب درس خوانده بود و به کمک پدر 

شغول بود و زمانیکه دو سال به خدمت سربازي میرود و بسیار به کشاورزي و مزرعه داري م

جوانی ساده و درستی بوده است، فرمانده او، او را در شهربانی آن زمان استخدام می نماید و 

به قول معروف پاسبان و پاسبانی منظم و مرتب و وظیفه شناس میشود. او همیشه در ادارات یا شهربانی انجام وظیفه می 

رد تشویق قرار میگرفت. چون انسانی خوش شانس و وارسته بود با خانمی نمونه، مهربان، باکالس و باشعور به نمود و مو

ازدواج می  1330نام ملوك مرغچی که پدر او بهائی و مادرش مرضیه خانم از طایفه قربانی هاي جاسب بود، در سال 

 نماید.

هستند و به خاطر پول خیاطی نمی کنند بلکه به خاطر خدمت این ملوك خانم بسیار هنرمند و خیاط بسیار قابلی بوده و 

کار شایسته را انجام میداد. آقاي فروغی پلیسی بانظم و ترتیب با خانمی با شخصیت و با وقار باید دید چه میشود. خداوند 

 اوالدهاي شایسته اي به آنها عنایت فرموده است.

لی فرزند علی اسماعیلی و خانم امام وردي بودند و سه اوالد به نام هاي اولین اوالد آقا سعید و همسرشان مهین اسماعی

اي خواهر شوهر فرهاد، پیام و شادي دارند که همگی از بهترینها هستند. دومین اوالد آقا مسعود و همسر او فروزنده ارده

ن عزیزان در ایران در جوار مادر قائم به پریوش امینی بودند که داراي سه اوالد به نام هاي نیلوفر، فلورا و مرجان هستند. ای

خدمت هستند و از مقرّبان درگاه الهی هستند. سومین اوالد آقا منصور و همسر او فریبا خداداد دختر پروین خانم رزاقی 

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/2111579
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2145565_33_orig.png
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الد است و فعالً در آمریکا سکونت دارند و داراي دو پسر به نام کوروش و کیارش دارند و بسیار نازنین هستند. چهارمین او

روحیه خانم و داراي سه اوالد به نام هاي هدیه و هومن و حامد می باشد و در ایران همدم و یاور مادر و عزیز همه است. 

پنجمین اوالد شهره خانم و همسر آقاي عالءالدین غفاري خواهرزاده زمانی بودند و سه اوالد به نام هاي تینا، فراز و سامی 

این عزیزان چه در ایران و چه در خارج هرکجا باشند مانند خورشید نورافشانی میکنند و  دارند و در کانادا مقیم هستند.

خمیر آنها درست تربیت کامل شده است. از نظر ایمانی و خصوصیات اخالقی حرف اول را میزنند چون تمام اوقات پدر و 

جتماع هستند. پاکی و صداقت و رسم وفا و مادر وقف تعلیم و تربیت اوالدها شده است و بهترین سرمایه براي والدین و ا

خدمت به ابناء بشر مخصوصاً نسب به والدین و فامیل و اجتماع سرلوحه زندگی آنها است. آقاي فروغی مردي زحمتکش و 

غیور و با ادب بود و روزهائی که سرکار نمی رفت و وقت استراحت و تفریح او بود، به خدمت آقاي هدایت اهللا مهاجر که 

نتن سازي داشت، می آمد. با عشق کار میکرد و یا آنتن میساخت و یا آنتن فروخته شده را در بامهاي خانه خریداران کار آ

نصب می نمود. هم کمک خواهرزاده اش و هم کمک زندگی خودش بود. از شمیرانات آمد و در خیابان هاشمی منزل 

 وجدانی بودند. وضع مالی او الحمداهللا خوب شد و در خرید و تعدادي از بچه هایش شاگرد درس اخالق آقاي ماشاءاهللا

 هم هنوز و بود صفا و محبت  اکباتان خانه اي چهار طبقه درست نمود و هر طبقه را به یکی از اوالدها داد. خانه او خانه

 خانم ملوك و هستند فرزند و مادر مانند مادرشوهر با که دارد خوب بسیار هاي عروس و پابرجاست اتحاد و وحدت این

ر خوبی که نام ببریم در ه و دارد که سازگار و زندگی اهل دختران این با باشد آباد جاسب خاك. است بینظیر اي فرشته

 شأن و منزلت این خانم است.

آقاي فروغی را اوایل انقالب مانند تمام ارتشی هاي بهائی پاکسازي نمودند اما باعث ناراحتی ایشان نگردید و کار دیگري 

انجام میدادند و زندگی خوبی داشتند. خوشبختانه بعد از چند سال حقوق ایشان و همکاران او را با عقب مانده هایش به او 

سالگی جهان را بدرود گفت. در  90در  1388انواده گردید. ایشان در دیماه دادند که باعث خوشحالی و شادي این خ

آرامگاه ابدي خود در گلستان به خاك سپرده شد و روح ملکوتی او به عالم باال پرواز نمود. جلسات آبرومندانه اي خانم و 

صد نفر مسلمان در مراسم او بچه هایش برایش برگزار نمودند. فامیل و دوستان و آشنایان و همسایگان و نزدیک به 

شرکت کردند و همه از خوبی و حسنات این عزیز و کارهاي خیر او صحبت میکردند. آقاي فروغی یار و اغیار نمی شناخت 

اما با همه مهربان بود و میگفت از محبت خارها گل میشود. بعد از صعود او خانمش حقوق او را میگیرد و یاد و خاطره اش 

ارد. خدابیامرز میگفت پیش حق من بنده اي روسفیدم و اگر زجري ز راه حق کشیدم، به جز مهر و صفا را زنده نگه مید
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 چیزي ندیدم و به عشق حق یک عمر من دویدم.

آقاي فروغی تعریف میکرد در طول خدمت کارم نه رشوه گرفتم و نه کسی را اذیت کردم. ده دقیقه همیشه زودتر سرکار 

میکردم. هرکس تشکر میکرد میگفتم پلیس وظیفه اش راهنمائی و محبت است. وظیفه ما وطن  بودم و همه را راهنمائی

پرستی و حفظ مال و ناموس مردم است. میگفت چندین مرتبه تشویق نامه گرفتم. خوشابحالش که مرد بسیار خوبی بود و 

  خداوند خانمش و اوالدها و نوه هایش را حفظ فرماید.

 

  طاهره خانم ناشري

  

در کروگان جاسب به دنیا آمد. مادر  1305طاهره خانم دومین اوالد دختر در سال 

او قمر خانم که در شرح حال آقا فضل اهللا نوشته شد، از طایفه کربالئی حسین می 

باشند که خود او ایمان می آورد و چهار اوالد مؤمن و سلیم و فعال تحویل اجتماع 

می دهد. طاهره خانم پدرش لقب طاهره را بر روي او میگذارد و این خانم مظلوم 

  اقعاً طاهره جاسب بود. طاهره خانم قالی باف و خانه داري قابل بود و همیشه مطیع و فرمانبردار پدر و مادر بود.و

با آقاي ناصر شریفی که هر دو از مهاجرین حسین آباد کروس بودند، ازدواج می نماید و پس از ازدواج به  1336در سال 

میگردند و پدر بزرگوار ایشان آقاي سید عبداهللا ناشري وقتی مریض  طهران می آیند و در خیابان باغ شاه سابق ساکن

میشود به منزل طاهره خانم می آید و آنها او را کامالً مراقبت می کنند و بعد او را به بیمارستان میثاقیه در طهران می 

و چشمانم از این عالم رفت. برند که متأسفانه ایشان فوت می نمایند و این دختر باوفا همیشه غصّه میخورد که پدرم جل

طاهره خانم با شوهرش بسیار مهربان و وفادار و صادق بود و همیشه میگفت بیچاره شوهرم بسیار زحمت کش است و به 

  همه خانم ها می گفت قدر شوهرهایتان را بدانید چون شوهر خداي دوم زن است.

 

 

 

 یو طاھره ناشر یفیناصر شر 
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 شرح حال جناب سید عبداهللا ناشري

  

شمسی در قریه کروگان به دنیا آمد. پدر او سید حبیب از مؤمنین به نام جاسب بود. محله پائین کوچه  1268او در سال 

اي به نام کوچه سید حبیب است و دو طرف کوچه شمال و جنوب متعلق به او بوده 

است. سید حبیب سه اوالد پسر داشته است، اولی سید جواد ارشدي، دومین سید 

س بوده است. در زمان قدیم فامیلی در دهات نبوده است و عبداهللا و سومین سید عبا

هر کس را به نام پسر فالنی میخواندند. مثالً سید عبداهللا را به نام سید عبداهللا سید 

حبیب صدا می کردند یا نام می بردند. زمانیکه فامیل انتخاب میکردند و مأمور سجالت 

شدم و او را لقب ارشدي میدهند. ثبت میکرده است، سید جواد میگوید بنده اوالد ار

سید عبداهللا که ناشر نفحات اهللا و با سواد بوده است را ناشري و سید عباس که کاشان 

در دکان حلوائی کار می کرد و همه به او سیّد میگفتند، میگوید سید هاشمی هستم که لقب هاشمی میگیرد. البته در 

 سال تولدها کم و زیاد دارند. شناسنامه اي نبود و بعضی از 1307جاسب تا سال 

جناب سید عبداهللا ناشري از هوش و ذکاوت خاصی برخوردار بوده است. ایمان راسخ، فکر باز و مردي بی نظیر و دلیر بوده 

است. در جوانی کشاورزي و دام داري می نمود و زمام امور زندگانی خانواده بدست او بوده است. در جوانی با خانم قمر، 

اوالد به نام هاي  4ئی حسین از طایفه اسماعیلی هاي معروف و مشهور جاسب ازدواج می نماید و صاحب دختر کربال

لطفیه، طاهره، اقدس و فضل اهللا میشود که هر کدام اوالدهاي شایسته و مؤمن و سلیم فعال با اوالدهاي بسیار عالی در هر 

اشري خوب خداوند را شناخته بود و آگاهی بر همه ادیان الهی زمان و مکان به انسانیت و صداقت معروف بوده اند. آقاي ن

داشت و دین بهائی را که دین نوینی در جاسب بود را نزد آغالمرضا و جناب فردوسی و مرحوم پدرش خوب شناخته بود و 

نمود با خوشروئی آثار و الواح و احکام را حفظ نموده بود و با قلبی پاك دعا و منجات می نمود و هرکس از او سئوالی می

طرف مقابل را مجاب می نمود و هرگز غم به خود راه نمی داد. میفرمود هرکس عاشق جمال مبارك باشد و به تعالیم او 

عمل نماید، غم در دل نخواهد داشت و قلب او مانند آئینه فقط تجلی گاه نور الهی است و حبّ حق انسان را سرمست و 

ي نشیب و فرازهاي بسیاري بوده است ولی او کوه مقاومی بود که هرگز با بادي شاد می کند. در زندگی جناب ناشر

 یعبدهللا ناشر دیس
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 نلرزیده است.

قمر خانم همسر مهربان او، وقتی با او ازدواج می کند و همسرش را صادق و مهربان می بیند و براي همسر خود مردي 

ا چشم خود می بیند همسرش مرتب خدا را یاد فداکار بود و با اوالدها و فامیل خود و همسرش رئوف و مهربان و هر روز ب

می کند و دعا و مناجات و نماز می خواند، بنابراین او به میل خود ایمان می آورد و به همه فامیل و خواهر و برادرهایش 

اعالم می دارد. به حدّي قمر خانم از همسر و زندگی خود راضی بوده است که خواهر خود نرگس خانم را که بیوه زنی 

سیار زیبا و جوان و کدبانو بوده است را براي برادرشوهرش سید عباس خواستگاري نموده و ازدواج می نمایند و ثمره ب

ازدواج نرگس خانم و سید عباس هم دو اوالد به نام هاي سید حبیب اهللا و آغابگم میباشد که آغا بگم همسر مسیب 

صلح و صفا زندگی میکردند و بهائی و مسلمان باهم ازدواج یزدانی می باشد. در زمان قدیم تمامی اهالی جاسب با 

میکردند. هر کس در ایمان خود مختار بود و هیچ زور و فشاري در کار نبود. حتی زمانیکه اوالدها به سن بلوغ میرسند، 

بّت خالصانه آقاي مختار بودند که هر دینی را میخواهند اختیار کنند. اخالق حسنه این خواهران مظلوم و با کفایت و با مح

سید عبداهللا ناشري باعث شده بود که عباس کربالئی حسن برادر آنها ایمان آورد و میگوید خواهران، من هم بهائی هستم. 

به او میگویند کسی که بهائی میشود باید در امر ثابت باشد و دستورات او را اجرا کند و میگوید بنده ثابت و راسخ خواهم 

ثابتی می گذارد. به جاي اسماعیلی اآلن عطاءاهللا پسر او هم عطاءاهللا ثابتی است. عباس کربالئی  بود و فامیل خود را

حسین در جلسات ضیافت چائی میریخت و خدمت میکرد ولی بعد از چند سال خود را کنار می کشد ولی بسیار آدم 

یل بودند و تا آخرالحیات اوالدهاي خوبی خوب و امینی بوده است. ولی نرگس خانم و قمر خانم کدبانوهاي بی نظیر و مث

 تربیت کردند و با همسران خود مهربان و وفادار بودند.

حکمت الهی چنین بود که این طایفه کمی عمرشان کوتاه بود و خانم قمر سکته می کند و پاهایش لمس می شود و 

ساله به  15اهللا از جوشقان کاشان دختري معالجات اثر نمی بحشد و به ملکوت ابهی صعود می نماید. بعد از او سید عبد

نام ملکه خانم را به همسري انتخاب می کند. این خانم واقعاً ملکه اي بی ریا، زحمتکش، مهربان، خانه دار و مردم دار با 

والد ا 9هیکلی برازنده و زیبا از خانواده اصیل و پاك سرشت بود و چراغ منزل سید عبداهللا را روشن نمود. خداوند به او 

اوالد بودند که هر یکی از دیگري بهتر بودند.  13دختر، عنایت فرمود که با اوالدهاي قمر خانم  3پسر و  6عنایت، 

اوالدهاي ملکه خانم به ترتیب ایفاي نقش عبارتند از سید شمس اهللا، سید انور، سید اشرف (معتمد)، سید میثاق، 

 ه.عبدالحسین و سناء و دختران باهره، ملیحه، وجیه
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سید عبداهللا از نظر اوالد جزء ثروتمندترین هاي کروگان بود که واقف بود خدا رزّاق است و روزي همه را می دهد. این 

خانواده هدفشان خوب اوالد تربیت کردن بود. یک عمر عامل به اجراي احکام الهی و تبلیغ امر مبارك با زبان بسیار ساده 

اج به امر دیانت بهائی ایمان آورد و با همسر خود و فرزندان در نهایت مهربانی روزگار بودند. ملکه خانم دو سال بعد از ازدو

سپري نمود. زمانیکه همسر اوّل جناب ناشري مریض بود، مجبوراً جهت مداوا امالك بسیاري را فروخت و خرج او کرد اما 

از جوانی عضو محفل مقدس روحانی  همسرش در جاسب صعود نمود و طبق آئین بهائی به خاك سپرده شد. آقاي ناشري

جاسب بود و خدمات و زحمات ارزنده اي به خلق جاسب می نمود. در کارهاي خیر پیشقدم بود و کاري که بزرگترین 

خدمت به کلّ خلق جاسب شد که نسل جدید اصالً نمی دانند قالی بافی بود و همسرش ملکه خانم قالی بافی می دانست 

رفت و چلّه دوانی یاد گرفت و به دخترهاي بهائی و مسلمان جاسب مجاناً خودش و خانمش قالی  و سید عبداهللا به کاشان

بافی را آموختند. از هر خانواده یک دختر قالی بافی یاد گرفت و به دیگران یاد می داد. نمونه آن ماهرخ دخترآقا ولی قالی 

. ملیحه خانم در وسقونقان به وسقونقان ها یاد داد و البته بافی یاد گرفت و به وارانی ها یاد داد چون همسرش وارانی بود

اصل قالی بافی و سرمایه اولیه را جناب سیف اهللا مهاجر بنیان گزار بود. واقعاً بهائیان آن زمان هدفشان محبّت به همه 

ن و بهائی میگفت اهالی بود. خدا همه را رحمت کند و جناب ناشري یکی از ممتازترین مرد روشنفکري بود که به مسلما

دختران و پسران را بگذارید درس بخوانند و خودشان یاد بگیرند. تعریف می کنند زمانی معلّمی که بچه ها را تنبیه میکرد 

و به قول معروف فلک می کردند، دختر مسلمانی را فلک می کند. پدر دختر به آقاي ناشري میگوید دخترم را گفتی به 

ا فلک کرده اند و این آبروریزي نیست؟ آقاي ناشري ناراحت میشود و فردا صبح با چند نفر از مدرسه بفرست تا مدرسه او ر

اعضاء محفل به مدرسه رفت و معلّم را سرزنش نمود و از او قول می گیرند هرگز چنین کار زشتی نکند. ابهت و کالم نافذ 

شما تعلیم و تعلم و ادب و پرورش دادن افکار او باعث میشود هرگز دختري تنبیه نشود و به معلّمین میگوید وظیفه 

 صحیح است نه اینکه دختري را پایش در فلک بگذارید و او را بزنید. یک عمر آن دختر در مورد معلّم چه فکر خواهد کرد؟

د و کارهاي خیر و خدمات ایشان در جاسب فراوان بوده است. در جاسب درخت انجیر اصالً نبود و ایشان از کاشان آورده بو

در باغچه منزل خود کاشته بود و به دیگران هم یاد داده بود. خانه او، خانه مهر و وفا و صفا بود و چون آخرین منزل ده 

بود با باغچه اي بسیار زیبا و مملو از میوه جات بود و بعد از خانه او تمام دشت و دمن و سبز و درخت بود. در زمانیکه در 

ی امراهللا میفرمایند احباي الهی باید هنگام ازدواج عقد بیانی نمایند و اگر یک طرف موالي عزیز حضرت ول 1324سال 

واحد نقره و در شهرها  5مسلمان باشد باید هر دو عقد طبق دستور دین بهائی اجرا گردد و مهر در دهات از یک واحد تا 
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جوان به نام هاي سید رضاي جمالی  4هم واحد طال تجاوز ننماید. حسب االمر دستور ایشان در جاسب  5از یک واحد تا 

با ملکی خانم اعالئی، آغابگم هاشمی با مسیب یزدانی، سید حبیب اهللا هاشمی با خانم بشري اعالئی و اقدس خانم یزدانی 

با آقاي عبداهللا امجدي در همان سال ازدواج می کنند. آقاي سید عباس فخر حقگو و عدّه اي دیگر شکایت به دولت وقت 

ند که محفل آنها را عقد بیانی کرده است و سه زوج جوان را به جز عبداهللا امجدي و همسرش، هر شش نفر را با می کن

مأمور با االغ و پاي پیاده به دلیجان می برند که از دلیجان به قم به دادگاه بروند. در همان زمان این شیرمرد بیشه محبت 

انمها را سوار االغ و مردها پاي پیاده بسوي دلیجان رهسپار می گردد. ناگفته اهللا، آقاي ناشري، چند االغ تهیه می کند و خ

نماند سید حبیب و آغابگم برادرزاده هاي سید عبداهللا بودند که بوسیله او به امر جمال مبارك ایمان آورده بودند. آقاي 

ا به جاسب برگرداند. حلیمه مادر مسیب ناشري پسر نوجوانش آقا فضل اهللا را همراه خود به دلیجان می برد که االغ ها ر

یزدانی به دنبال مسیب تا خود دلیجان و قم به راه می افتد و به سید عبداهللا فحاشی می کند که اگر یک مو از سر بچه 

هاي ما کم شود چه ها خواهم کرد. ایشان به همه روحیه میداده است که ما جنایت که نکرده ایم و عقد امري انجام شده 

این زوج هاي خوشبخت آینده درخشانی خواهند داشت و جزء مقربین درگاه الهی هستند و هینگونه هم شد. از  است و

دلیجان کامیونی آنها را عقب ماشین خود سوار می کند. جاده هم خاکی و مملو از دست انداز بود. چند کیلومتري قم آنها 

ي پیاده به سمت قم رهسپار میشوند. بسیار شیرین است بال و را پیاده می کند که پلیس جریمه نکند. آنها عاشقانه پا

 صدمات در راه حق و راه صداقت و پایداري را طی نمودند و در جوانی به جاي ماه عسل به زندان رفتند.

خالصه کالم این عزیزان به دادگاه و سپس به زندان چند روزي میروند و حلیمه خانم پشت درب زندان می ماند و گاهی 

منزل برادرش که در قم سکنی داشت، میرود. سید عبداهللا رحمت اهللا علیه از قم به طهران به راهنمایی و همکاري به 

جناب مینوئی هفت برادران قم باعث آزادي آنها و تشویق آنها میگردد و به مادران این عزیزان روحیه می دهد و به آنها 

و رود شما افتخار جامعه و جاسبی ها تا ابد خواهد بود. آقا عبداهللا امجدي  میگوید این شیران دلیر را شما زائیده اید و زاد

چون پدرش کدخداي ده و مسلمان بود با همسرش از زندان معاف شدند و در ده ماندند. در زمانهاي دور آقا عبداهللا به 

 وسیله خانمش و مادرش وجیهه خانم ایمان آورد و بسیار مرد نازنینی بود.

سرنوشت آقاي سید عبداهللا ناشري شکل دیگري به خود میگیرد. حضرت ولی محبوب امراهللا احباء را دعوت از این قسمت 

می کنند که به اطراف و اکناف و شهرهاي مختلف به مهاجرت بروند و با بیان خود و اعمال خود ابالغ امر نمایند. آقاي 

لور و خادم آباد می رود و با بیان شیوا و رساي خود ابالغ ناشري ترك دیار می کند و با خانواده به طهران جاده ساوه سا
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امر می نماید و در هر کجا درخت کاري و کار کشاورزي او نمونه بود که باعث تشویق دیگران میگردد. این مرد دوست 

ه کسی داشتنی زمانیکه محمد علی وثیقی حسین آباد کروس در منطقه ایوانکی را خریداري می نماید، منطقه اي بکر ک

نامی از بهائیت نشنیده بودند، به اتفاق شکراهللا شریفی به آن سامان رفت و در دو زمستان حسین آباد کروس را احیاء می 

کنند. هزاران درخت انجیر و انار و سنجد و غیره می کارند و در آن سامان با اوالدهایشان محفل مقدس تشکیل میگردد. 

ها محبت بسیار به آنها نموده اند و آنها راه یابان در آن منطقه بودند که این خانوادهدر آن زمان هداوندي ها گوسفنددار ب

بهتر زندگی کردن و اجتماعی بودن و خداپرستی را آموختند و همیشه باهم رفیق و شفیق بودند و این خانواده هاي 

در آن زمان به مهاجرت آمدند، فرمودند  ناشري ها و شریفی ها مورد احترام آنها بودند. جناب ناشري وقتی در جاده ساوه

بنده با موالي خود عهد و پیمان بسته ام و تا آخر عمر هرکجا مهاجر الزم باشد بروم و خدمت و تبلیغ کنم. در همان سالها 

ه خداوند پسري زیبا به او عنایت فرمود و نام او را میثاق گذاشت و ببینید عشق و ایمان خالص چه میکند. وقتی ایشان ب

حسین آباد کروس که نقطه بکري بود، میخواهد برود عدّه اي به او میگویند آنجا بیابان و صحرا و گرماي سوزان و آب شور 

دارد. جناب ناشري میفرمایند عشق جمال مبارك بیابان و آب شور و شیرین نمی شناسد. البته وقتی ایشان در سالور به 

نفر بهائی  9ها می آیند و محبّت زیاد میشود. ایشان میگوید در هر منطقه  مهاجرت میرود بعد از او خیلی از جوشقانی

کافی است. خالصه حسین آباد کروس را آباد می کنند و به اندازه یک محفل می مانند و ایشان کروس باال که تا حسین 

ود نداشته است، به کمک کیلومتر فاصله دارد و منطقه بکري که اصالً در آن درخت نبوده است و ساختمانی وج 9آباد 

مالک و دامادش میرزا احمد محمدي و فضل اهللا و شمس اهللا پسرش و سید حبیب برادرزاده اش در دو زمستان تا شب 

عید چندین باغ انار و انجیر بدون دیوار احیاء می کنند. خداوند کمک می کند و آب فراوان و خاك بهتر میشود و درختها 

د. باغهاي زیبا و دیدنی شده بودند که همه اطراف از آنجا دیدن میکردند. روي تپه کوهی در مدت دو سال میوه میدهن

میان باغها خانه به سبک جاسب با خشت و تیر چوبی میسازد و با اوالدها در حسین آباد پائین و باال جاسب دومی 

ود و در سالهاي بعد تمام باغ ها را با میسازند. گوسفند و گاو میخرند و پرورش میدهند و وفور نعمت برایشان آماده میش

سنگ و گِل دیوار میگذارند که گوسفند درختها را نخورد. آب آن سامان شور بود و هندوانه و خربزه هائی مانند قند به 

عمل می آمد. هرکس به آنجا میرفت، عکس میگرفت و به این مرد غیرتمند آفرین و احسنت میگفت که در دره و شکم 

یبا و با صفا به همراه مرغ و خروس و گوسفند دارد و همه چیز فراوان است. اوالدهایش عاشق مانند پدر هر کوه باغات ز

کیلومتري آنجاست مدرسه اي وجود نداشت.  15کدام به کاري مشغول بودند. متأسفانه مدرسه اصالً نبود و تا ایوانگی که 
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میرفتند تا کمی درس بخوانند ولی نزد پدر سواد امري خوبی  پسرها از نعمت درس محروم بودند و با موتور به ایوانکی

داشتند. زمانیکه دختران و پسران بزرگ او به قاسم آباد و طهران رفتند دختران ملیحه و وجیهه و عبدالحسین و ثناءاهللا 

انار و انجیر و توت  تحصیل کردند ولی عشق همه آنها، حسین آباد کروس باال بود. تمام فامیل و احباء خربزه و هندوانه و

آنجا را میل می کردند. جمعه ها هرکس ماشینی داشت به سوي حسین آباد رهسپار می گردید. اوالدهاي او یکی بعد از 

این بزرگمرد تاریخ جاسب مریض گردید و در مریضخانه میثاقیه به معالجه  1337دیگري ازدواج نمودند و در سال 

ترش طاهره خانم آمد و جان به جان آفرین تسلیم نمود. با قلبی آرام این جهان پرداخت و از بیمارستان به منزل دخ

خاکی را ترك نمود که از خود چندین اوالد و نوه هاي نمونه تحویل اجتماع داده بود. روح او قرین رحمت الهی است. 

ر عزیز خوب آموخته بودند. راه او را اوالدهاي او مصیبت وارده برایشان خیلی سخت بود اما راه استقامت و بردباري را از پد

به نحو احسن ادامه دادند و هر یک چون چراغ فروزان در راه حق بوده و هستند. اوالدها مانند پدر به درختکاري و ازدیاد 

 باغ ها پرداختند و باغهاي انار و انجیر دیدنی بود.

ش داشتند و براي آنها چند کنده زیر زمین حفر کرده زمانیکه آقاي ناشري صعود نمودند، پانصد گوسفند و بز و برّه و می

بودند. کنده محل اسکان گوسفندان است که زمستان گرم و عالی است و براي تابستان گوسفندان و گاوها چند حصار 

بزرگ ساخته بودند که سگ ها را آموزش داده بودند که وقتی آشنائی به آنجا می آمد، میگفتند آشناست و سگها 

ند و مهمانها راحت بودند و لذت می بردند. اوالدها انور و میثاق و معتمد و شمس اهللا از هر مهمانی پذیرایی کامل میخوابید

میکردند و صندوق عقب ماشین مهمان از انار و انجیر و ماست و پنیر بی بهره نبود. شب جمعه ها ناشري ها زیاد و 

و شام و ناهار کباب فراوان بود. در آن بیابان ها شکار فروان بود و  مهمانان زیاد بودند. شب در پشت بام ها میخوابیدند

ها هنگام شکار به آنجا می آمدند و پذیرائی میشدند و شکار میگرفتند و مهمانهاي آنجا هم بی نصیب نبودند. شکارچی

ن بود و مورد احترام اوالدها ملکه خانم همسر آقاي ناشري مانند ملکه انگلستان با ابهت و خوش بیان و مهمان نواز و مهربا

و عروس ها و دامادها و نوه ها بود. او میگفت سید عبداهللا شوهرم همیشه وصیت می نمود که هیچکس نباید با دهان 

خشک و گرسنه از اینجا برود حتی اگر رهگذر باشد. سید عبداهللا به ثروت ظاهري و مال دنیا عالقه اي نداشت. ثروتش 

و ایمان و ایقان خوب بود که بیش از هفتاد سال عمر گرانبها را در مهاجرت و خدمات و تبلیغ اوالد خوب، همسر خوب 

 گذراند. این ناشر نفحات اهللا بذري کاشته که صد سال زاد و رودش که هر یکی از دیگري بهتر است، درو خواهند کرد.

ك و وضع زندگانی و احوال خویش گفته جناب ناشري طبع شعر نیز داشتند و شعرهاي زیادي در مورد امر جمال مبار
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است که متأسفانه تعداد کمی در دسترس می باشد. پس از سه سال که از حسین آباد به کروس باال رفت و اشجار و باغات 

 بسیار درست کرد.

 

د و ایشان با اینکه سواد زیادي نداشت ولی عاشق دلباخته، مهمان نواز، رئوف و خوش قلب و گشاده رو و مهربان بو

نفر هستند در هر کجاي عالم رهرو ناشري عزیز هستند. در مقام ایشان  200اوالدهایش و نوه هایش که نزدیک به 

 دامادش جناب وجی اهللا گلپور این مطالب را نوشته که او اجر شهید را دارد:

و حاصل آن استفاده کنند،  جناب ناشري براي اوالدها و دوستان تشریح کرده بود که هرکس درختی بکارد و مردم از میوه

اش استفاده می کنند. او فرموده بود خداوند خوشنود از اوست حتی اگر درخت بید، سنوبر و کاج باشد چون مردم از سایه

هر قلمه درخت را که میکارید و سبز میشود، لذت بخش است. بزرگ می شود و گل می کند و میوه می دهد و همه لذت 

که اوالددار میشوند و از کودکی اوالد لذت می برند. وقتی راه میروند و بزرگ میشوند و  بخش است. مانند والدینی

میخندند و به مدرسه میرود و حتی روزي که ازدواج می کنند، همه لذّت بخش است. درختکاري هم بسیار ارزش دارد. از 

ا امثال سید عبداهللا ناشري غرس نموده اند. قدیم گفته اند کاشتند خوردیم، کاریم خورند. این درختهاي تنومند و زیبا ر

این مزرعه یا باغات بسیار زیبا را که احیاء نمودند نصف حاصل متعلق به مالک بود و نصف عایدات متعلق به کشاورز بود 

شت دار بود و در طهران کارهاي بسیاري داکه با لطف و صفائی باهم کنار می آمدند. کسی مالک را ندیده بود چون سرمایه

و آدم بسیار مخیّري بود. اوایل انقالب که امالك محمد علی وثیقی را در تمام ایران مصادره کردند، آمد و گفت نصف 

 درآمد متعلق به ما است. ناشري ها هم گفتند ما مطیع حکومتیم و عاشقانه به کار خود ادامه داددند.

ره می آمد و قیمت میکرد و محصول را و هر کس سهم وقتی میثاق و انور باغهاي جدید هم درست نمودند هر ساله خب

خود را می برد و هیچگونه حرفی در کار نبود. سالهاي گذشته عدّه اي سودجو محلّی شروع کردند به تصاحب زمین هاي 

 کشاورزي که در آن گندم و جو و خربزه و هندوانه می کاشتند و بناي خصومت و اذیت را گذاردند. در نتیجه آقاي ناشري

به امتحان الهی دچار شد و یا باید ایمان خود را که پدر به آنها هدیه داده بود از دست می دادند که حسین آباد بمانند و 

ساله پدر و خودشان و خانه و کاشانه و هرچه در اوست بگذرند. از  65ایمان خود را کتمان کنند یا از همه چیز و زحمات 

شکایت کردند و تظلّم نمودند که این خرابه را ما آباد کردیم. بدبختی و بیچارگی  خداوند طلب صبر و استقامت نمودند و

در این بیابان کشیدیم و زمانیکه این خانه و کاشانه و باغ را داریم، به کجا برویم. ما همه شهروند ایرانی در دورترین نقطه 
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انی مشخص باید آنجا را تخلیه کنند. این عزیزان ایران هستیم و باید ترك دیار کنیم. به آنها وقت دادند که در مدت زم

وارثان شیرمرد تاریخ جاسب، کلّ روستا را تحویل آنها دادند و با چشمی اشکبار که اي جمال مبارك آیا از ما راضی 

ما  هستی؟ ما هرچه داریم از تو داریم. اي خداي بزرگ ما بندگان توائیم و خود روزي دهنده هر پرنده و هر انسانی هستی.

 این دیار را ترك می کنیم و از تو خداي بزرگ و رحیم و رحمن سالمتی و روزي خود و صبر و قرار می خواهیم.

جناب معتمد ناشري چند سال قبل در همین جاده ایوانکی حسین آباد تصادف کرد و صعود نمود. جناب هرمز شریفی هم 

موده بود. سید انور و سید میثاق و خانواده عبدالحسین که تصادف نمود و صعود نمود. ملکه خانم چند سال قبل صعود ن

ساکن دائمی آنجا بودند و از هر گوشه کنار و هر درخت آن خاطره داشتند. اول از خداوند مجید و بزرگ خواستند که 

عامل به احکام توفیق و تأیید نماید و امتحان آنها را قبول کند و بعد از حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء که از کودکی 

آنها بودند، خواستند از آنها راضی باشند و امیدوارند که دنیا روزي گلستان شود و وحدت عالم انسانی برقرار گردد و صلح 

 عمومی بین تمام ادیان و مذاهب و نژادها برقرار گردد. امید است این عزیزان همیشه با آرامش خاطر زندگی کنند.

، زحمتکش و با ادب و مومن و قانع می باشند. این عزیزان در پیري و کهولت سن و وارثان ناشري همه متحد، کاري

مریضی به ظاهر آواره شدند. ولی همه منزل گرفتند و زندگی راحتی را اختیار نمودند و به راز و نیاز می پردازند و کلمه 

و سرنوشت چنین ورق خورده است و سهم  اي بر زبان نمی رانند که بر ما چه گذشته است. میگویند به قول پدرمان تقدیر

ما هم این مقدار بوده است. حال باید کمی تفکّر نمود که این قطره اي یا گوشه اي از زندگانی یک خانواده بوده است که 

جز کار و زحمت و رحمت و خدمت به همنوع و خداپرستی هیچ هدفی نداشته اند. جز پاکی و درستی و راستی و صدق به 

لوده نبوده اند. تمام زحمات و دسترنج آنها در روستا نصیب شهرها می شد. هرکس پنیر و ماست و شیر و هیچ چیز آ

کشک آنها را میخورد، لذت میبرد و هزاران نفر که از هزاران خروار هندوانه و خربزه و طالبی و انار و انجیر آنها فیض می 

سال  65نگهداشته اند. آیا سزاوار بود که بدون دیناري دسترنج  بردند و با کاشتن این مقدار درخت، محیط زیست را سالم

زحمت، آواره شوند و درختان آنجا خشک گردد. امیدواریم دادگاه هاي محترم حق این زحمتکشان را نادیده نگیرند. 

ت ایران و باید به یکدیگر رحم و شفقت کنیم تا خداوند تبارك و تعالی به همه ملّ» ارحم ترحم«خداوند فرموده است: 

خلق جهان رحم کند. ایران باید بهشت برین گردد و همه در نهایت لطف و صفا باهم زندگی کنند. رسول خدا بزرگترین 

به خاطر عقیده قلبی هیچکس نباید به او تعرّض کرد. ایران کشوري ». ال اکراه فی الدین«پیغمبر تاریخ فرموده است: 

ست. بهشت عالم است و هر ذرّه خاکش کیمیا است و ایران قبله عالم خواهد بود. متمدّن با مردمانی خونگرم و مهربان ا
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فصل با طایفه هاي مختلف و متنوع و با فرهنگ که همه هدفشان آبادانی و سربلندي کشور است و بهائیان  4کشوري 

و دنیا فرهنگ و مهربانی و  داخل ایران و خارج ایران دست بر دعا بلند نموده اند و از خداوند میخواهند ایران ما امن

 همدلی و صداقت و پاکی ایرانیان را پذیرا باشند. سعدي علیه الرحمۀ فرموده است:

 

 گوهرند یک ز آفرینش در که                     بنی آدم اعضاء یکدیگرند 

 قرار نماند را عضوها دگر              چو عضوي به درد آورد روزگار 

 آدمی نهند نامت که نشاید               غمی تو کز محنت دیگران بی

 است آسایش در وجودش از خلق که            خدا را بر آن بنده بخشایش است

 

 جناب ناشري در مواقعی خاص شعر می گفت و اشعار او نیز در دسترس است:

ت تالوت میکردند و شب جناب ناشري و دخترهایش لطفیه خانم و طاهره خانم هر وقت غمی داشتند شب دعا و مناجا

حضرت عبدالبهاء در خواب آنها می آمد و رهگشایشان بود. چهره این عزیزان همیشه نورانی و لب آنها خندان بود. البته 

 شعر ایشان در فصل بهار و یا در اعیاد رضوان سروده شده است.

بودند، در جاسب امانت نزد سید حسن  سید عبداهللا ناشري خانه مسکونی بسیار زیباي خود را که با آقاي فردوس شریک

برادرزاده اش می سپارد. خانه همینطور بود تا اینکه کلّ اوالدها تصمیم گرفتند خانه را به سید حسن بفروشند و پولش را 

کلّاً به امر واگذار نمودند که هرطور صالح باشد خرج گردد و چنین پولهائی خرج تربیت کودکان بی سرپرست، خرج بیوه 

و مستمندان با آبرو میگردد. وقتی دینی که در آن گدائی و اعطاي به گدا حرام است و چنین عزیزانی انفاق می کنند  زنان

تا مستمندي نباشد، واقعاً خوشابحال سید عبداهللا و خانم هایش و خوشابحال بازماندگانش که همگی در ظلّ امر قائم به 

خواهر و برادر در کمال آسایش و آرامش اهداف پدر را دنبال کردند. ذرّاي  13خدمت هستند و با گذشت و شجاع هستند. 

لغزش نداشتند و به خلق، همسایه و آشنا و خویش آموختند که می توان خداپرست و مهربان بود و همه را دوست داشت 

را دوست داشت و  و در نهایت صفا باهم زندگی نمود. امین و صادق بود و با همّت و زحمتکش بود و همه خلق خدا

همیشه شاکر و ساجد و صابر و ذاکر پروردگار بود و رضایت خداوند را بر هر چیز ترجیح داد. اگر خلق از دست زبان و 
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اخالق راضی باشد، خداوند هم راضی است. رضاي خداوند رضاي خلق اوست و تا میتوانید خوبی کنید و هر کاري خوبش 

  بهتر است. 

 

 شرح حال میثاق ناشري فرزند سیدعبداهللا ناشري و ملکه خانم

در جاده ساوه در نقطه مهاجرتی به دنیا آمد و در آغوش پدر و مادري مؤمن نشو و نما نمود. در کودکی  1328او در سال 

همراه پدر و مادر به حسین آباد کروس مهاجرت نمود و پدرش به این جوان خوشگل و 

نقلی ریزه میگفت مهاجر کوچولو ببینم چه خواهی کرد. از کودکی آثار ایمان و رشادت و 

ر او نمایان بود. از نظر اخالق و رفتار نمونه بود. وقتی والدین او به کروس باال که بردباري د

تازه ساختمان ساختند و باغ ها را درست کردند، میروند، او میگوید اولین شغلم این بود که 

برّه و بزغاله کوچک را در باغ بچرانم و چون اطراف آنجا گرگ فراوان بود، همیشه با یک 

بال برّه و بزغاله ها بود. البته همیشه سگ هم داشتند که سگ واقعاً پاسبان چوب دستی دن

باوفائی است. ایشان میگوید بزرگتر که شدم به کمک برادر بزرگترم چوپان گله شدیم و 

. صبح و تا شب در بیابان صحرا آنها را می چرانیدیم و از شیر و لبنیات که استفاده میشد، بقیه هم به فروش میرساندیم

بیابان ها در بهار بسیار سبز و قشنگ و دلنشین بود ولی در فصل تابستان هوا بسیار گرم و سوزان بود ولی در هر زمانش 

  بسیار لذت بخش بود.

وقتی گوسفندان چاق و پرواري میشدند وقتی بچه هایشان بزرگ میشدند و مادر میشدند، عشق میکردیم. گوسفندان ما از 

د رأس رسید. وقتی گوسفند ما را کسی میخرید و میخواستند آنها را به قصابی ببرند، افسرده و کم شروع شد و به پانص

ناراحت میشدیم چون پدرم همیشه به ما گفته بود در بیابان حتی سر ماري مکوبید و پرنده اي را اذیت نکنید چون 

ل بودند، با نی لبک می زدند و آواز مخلوق خدایند. میثاق و برادرش معتمد سر کوه ها که گوسفندان به چرا مشغو

میخواندند و هرگونه مثنوي و اشعار که می دانستند میخواندند و چوپان هاي غریبه فیض می بردند. نوجوان بودم که پدر 

عزیزم مریض گردید و او را به طهران جهت مداوا بردند و پس از معالجات بی نتیجه صعود نمود. فکر میکردم فوت پدرم 

 یناشر ثاقیقا م
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وشی و نابودي خانواده ما شده است. سه خواهر و برادر کوچکتر از خود داشتم و بیشتر دلم به حال آنها باعث خام

میسوخت. گریه میکردم و دنبال گله گوسفند می رفتم و میگفتم اي خدا در این بیابان غریب و تنها با این یتیمان به جاي 

بود و حرفهایش و سخنان دلنشین او در گوشم طنین انداز مانده چه خواهیم کرد. چهره پدر همیشه جلو چشمانم ظاهر 

بود که به بنده می گفت قوي باش و محزون مباش و وحدتی که پدر بنا نهاده بود را حفظ کنید. از فراق پدر گریه می 

کردم و خواب و خوراك بنده و خواهر و برادران بی معنی شده بود. صداي صوت ملیح مناجات هاي او، داستان هاي 

 بهایی گفت:شیرین امري او و عشقی که به جمال مبارك و حضرت عبدالبهاء داشت به گوش میرسید. یادم آمد که می

 و شفوق موالئی. اوست نگهدار و حامی جا همه که دارد یگانه خداي بهایی. نیست تنها و غریب وقت هیچ

 بنده نه را مناجات این ترسیم نموده است.ربان دارد که همه راهها و نقشه ها را براي زندگی هر بچه و بزرگ مه

 :کند پیدا قلب تسلّی و نماید تالوت باید کند غریبی احساس هرکس بلکه

 هواهللا

اي غریب دلخون، غم مخور غمخوار مهربان داري. محزون مباش مخدوم بزرگوار داري. هرچند در دریاي محن 

ظلمات و مصائب بالیا گرفتاریم ولی مه تابانی داریم. و آالم مستغرقیم ولی سفینه نجاتی داریم. هرچند در 

ملجائی چون ملکوت ابهی داریم و مأمنی چون حصون مالء اعلی. دیگر چه اضطرابی و چه احتراقی چون در 

 ع ع                                             ظلّ میثاقی.

ا یافته بود به نام ملکه داشت و حاال شوهر را از دست میثاق که مادري جوان و قوي و شجاع و مؤمن که خود حقیقت ر

داده بود، مانند مرغی یا پرنده اي که همه جوجه هایش را زیر بال میگیرد، از آنها حمایت و حفاظت نمود. چنان وحدتی 

بازي آمده بود برپا نمود که اوالدهایش همگی وفادار و متحد باشند و هرکس به کاري مشغول بود و سید انور که تازه از سر

زمام امور را به دست گرفت و پا جاي پاي پدر گذاشت. ساختمانها را مرتب تکمیل تر و خواهران وجیهه و ملیحه را به 

خوانند و انور و معتمد و میثاق کروس را طهران فرستاد و دو کودك عبدالحسین و ثناءاهللا در منزل خواهران درس می

دختري از روستاي مازگان کاشان که مثل خودش ساده و مؤمن و زحمتکش بود را  1355گلستان نمودند. میثاق در سال 

به نام فروزنده بیانی مازگانی به همسري برگزید. این عروس نازنین تا آخر حیات مادر شوهر با او هم کاسه و همراز و 

اعث دلگرمی همه شده بود. میثاق همدم و وفادار او بود. البته همسر آقاي انور و مدیریت خوب او و ابهت او و همسرش ب
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داراي سه اوالد، یک پسر به نام فرید و دو دختر به نام الهه و الهام، گردید. الهه خانم ازدواج نمود ولی آن دو منتظر قسمت 

و تقدیر الهی اند. اوالدهاي او همه هنرمند و زحمتکش هستند. تمام کسانیکه با خانواده سید عبداهللا ناشري وصلت کرده 

ند از خوبی گوي سبقت را از هم ربوده اند. پایه زندگی سید عبداهللا استوار بر منطق و صبوري، ایمان و عمل راسخ و ا

اجراي تعالیم الهی بود و بهترین ارث را ایشان به اوالدها و نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها داده است. تمام درخت هاي 

سفندداري داشتند و بعد اوالدهایش بعد از صعود ایشان آمدند. آقا فضل اهللا حسین آباد و کروس را ناشري کاشته بود و گو

اوالد ارشد و طاهره و لطیفه و اقدس که مادرشان قبالً صعود کرده بود، گفتند ما هیچ نمی خواهیم. باغات و ساختمانها و 

م عهده دار شدند تا اداره کنند. گوسفندان بین اوالدهاي ملکه خانم تقسیم نمودند و این سه برادر سهم دیگران را ه

همینطور که قبالً گفته شد آنجا نقطه اي بکر بود که آباد نموده بودند. مانند دریائی بود که هرکس سطل آبی از او بردارد، 

ها هم از مادرشوهر آموخته بودند که درب خانه سید عبداهللا به روي همگان هرکس به آنجا میرفت فیض می برد. عروس

. کروس دنیایی داشت و از اسفند ماه تا آخر پائیز همیشه دیدنی و زیبا بود. خالصه کالم، این عزیز هم که یک باز است

عمر از کودکی نه مسافرت رفت و نه گردش و تفریح، نتوانست خوب درس بخواند اما در خدمت والدین و حسین آباد بود 

اید کمتر کسی تاب و تحمّل آن را داشته باشد. امتحان الهی تا اینکه دست طبیعت چنان او را به امتحان انداخت که ش

خیلی سخت است. هر ذرّه خاك کروس، هر شاخه درختی شاهد و گواه است که اینهمه رنج و عذاب را به خاطر ایمان به 

این مرد  جمال مبارك، این خانواده کشیدند. از آنها خواسته شد یک عمر زحمت را رها کنند و آن سرزمین را ترك کنند.

نازنین مانند برادر و احباء دیگر پذیرفت که در سبیل الهی هرچه بر انسان وارد آید خیر و صالح اوست. میدانست هرکه در 

درگاه مقرب تر است، جام بال بیشترش می دهند. به همسر و بچه ها گفت میرویم ولی ایمانمان را حفظ می کنیم. سهم 

است و امیدوارم خداوند از ما راضی باشد. ما که در این منطقه جز محبّت و خدمت به  ما هم از زندگی و امتحان این بوده

کسی کار دیگر نکرده ایم. میثاق و کلّ خانواده آنها در مناطق به درستی و امانت و صدق معروف و مشهور بودند. بسیاري 

ها نادیده گرفته میشود. در پیشگاه الهی از مردمان افسوس میخورند که چرا زحمات مردم بررسی نمیشود و حقوق حقّه آن

کسانیکه ظلم و ستم به مظلومی روا می دارند، آیا بخشودنی است؟ مأموري که میرود و با چشم بینائی که خدا به او داده 

است و خانه هاي خشت و گلی و دستهاي پینه بسته این زحمتکشان و صورت و هیکل سوخته این پیرمردان و زنان را می 
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از خود سئوال نمی کند چرا اینها را از خانه شان به زور بیرون کنم؟ به مافوق خود گزارش نمی دهد این  بیند،

ستمدیدگان و مظلومان در کوه و بیابان چه کردند که مورد ستم قرار میگیرند؟ هیچ 

کس و هیچ مأموري و هیچ دستگاهی به فریاد نرسید. غافل از اینکه خداوند بزرگ 

هاست و مو را از ماست میکشد و هیچ بنده مظلومی را گرسنه نمی شاهد تمام کار

گذارد. میثاق و امثال میثاق و برادران و زن برادران او همه آمدند و در جاهائی یا 

خوب یا بد اسکان گزیدند ولی روسیاهی بر کسی خواهد ماند که بر بنده اي ظلم و 

است. این خانواده ها به حدّي  ستم روا داشته است و با لبخند آنها را آواره کرده

خداپرست و مؤمن هستند که در حقّ کسی که به آنها ظلم کرده است، دعا می 

کنند و از خدا می خواهند روزي آگاه و عاقل و با انصاف و عادل باشند و از کرده خود پشیمان و نادم گردند. به قول 

 است.می کنی. خدا صبر و طاقت به همه داده ناشري گندم به کاري گندم درو می کنی و جو بکاري جو درو 

در کروس همسران دوش به دوش مردان کار میکردند. در دوشیدن شیر گاو و 

گوسفندان و نگهداري مرغ و خروس و جوجه ها، در جمع آوري محصوالت، در درو 

کردن و جمع آوري از هیچ کاري دریغ نداشتند. در زمستان و فصل کم کاري قالی 

و به اطرافیان هرکس مایل بود، یاد می دادند. همگی خودکفا بودند و جز می بافتند 

مقداري لباس و قند و چائی و برنج همه چیز آنجا آماده بود. در فصل پائیز که انارها 

میرسید، دیگ هاي ربّ انار آماده بود و رب هاي خوشمزه اي همه از آنها میخریدند 

و کره و روغن آنها نظیر نداشت. در و تعریف می کردند. کشک و ماست و پنیر 

چندین سال که برق نبود با چراغهاي گردسوز و چراغ توري و فانوس زندگی میکردند و چون برق نبود، یخچال نفتی 

داشتند و زندگی را بسیار ساده ولی با نشاط می گذراندند. دنیائی دور از هیاهو و دود و بوق ماشین و تقلّب داشتند و همه 

ك و بی کبر و غرور زندگی می کردند و حسد در کار نبود و چشم و هم چشمی وجود نداشت و همه یکسان با قلب پا

بودند و همه چیز را زیبا می دیدند. این عزیزان از مقرّبین و مؤمنین حق بشمار می آیند. وقتی مهمانی با اتومبیل و لباس 

یزي برایشان بیاورد. برعکس موقع رفتن بعد از پذیرائی شیک به آنجا میرفت، خوشحال میشدند و توقع نداشتند کسی چ

هرچه در توان داشتند هدیه و تعارفی میدادند و اگر کسی چیزي آورده بود، دو چندان جبران میکردند و این صفت تمام 
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 اوالدان ناشري بود.

س آخري که در آن سامان عروس اول قمر خانم، دوم مرحمت خانم شیرازي، سوم شهناز خانم حیاتی و چهارم فرزند عرو

در مکتب مادرشوهر بسیار چیزها آموخته بودند. تاریخ مثل و نظیر آنها را ندیده است که چه مقدار توانسته بودند خوب 

باشند. خداوند همه را با اوالد و احفاد و همسران حفظ نماید و توفیق خدمت تا آخر عمر را از آنها نگیرد. این عزیزان که 

آواره گردیده اند، هرگز به کسی شکوه و شکایت و ناشکري نمی کنند ولی به دولت محترم نامه نوشته و رانده شدند و 

خواسته اند به وضع آنها رسیدگی نماید و از حقوق حقه خود برخوردار گردند و گناهشان ایمانشان و صداقت آنها می 

میگذاشتند و میفروختند. با اینکه می دانستند مال بهائی  باشد. این برادران شیر و ماست و کره ها را در ایوانکی در مغازه

 است میخریدند و تعریف می کردند که اجناس آنها سالم و طبیعی است.

 مرد با شهامت ثاقیم یال

 رئوف و مهربان و باکرامت                        

 تینها یتا ب يخدمت کرده ا تو

 تیتو دارد حکا کیاعمال ن                        

 عمر تو در کروس بود تمام

 که برّه و مرغ و خروس بود یجائ                       

 تازه ریپر بود از انج باغات

 و خوشمزه در هر مغازه نیریش                        

 رانینمونه بود در ا انارتان

 النیطهران بود و گ يها دانیتو م                        

 تازه ریو کره و روغن و سرش ریپن 
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 بخش بود در ده ها مغازه نتیز                       

 شد از فراغت میتی یوانکیا

 سراغت رندیگ یتمام خلق م                       

 گرفتند ملک و باغت یچه جرم به

 چرا قفل زده اند بر درب باغت                      

 در خاك خفته زیعز معتمد

 ناگفته ياو هم دارد حرفها                      

 ينداریجرمت چه بود جز د بگو

 يندار یبه کار کس يتو که کار                      

 مهاجر صاف و ساده  دیبود شما

 که حق در قلب نهاده يهمان مهر                      

 است دیاجر شما اجر شه بدان

 است دیرو سف نتیحق والد شیپ                      

 یوفائ چیندارد ه ایدن مال

 یز نور حق تو آنقدر باصفائ                      
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 اریرنج بس دیدیراه حق کش ز

 و هم صدق و گفتار یاعمال نکیز                      

 عاشقانه يبذر دیکاشت يبذر

 ز حق صدها نشانه دیچونکه داشت                      

 دیچراغ پُر فروز کیهر  شما

 دیکروس هرگز نسوز يز دور                      

  زدانیدر راه  یدست ته با

 مانیعهد و پ دیبا موال بسته بود                      

 و سرحال دیشاد باش شهیهم

 خدا ناظر به اعمال است و اقوال                      

  ندیظلم کرد ظلم ب هرآنکس

 ندیاعمال خود را بب يسزا                      

 زدانیراست قامتان امر  شما

 در باغ بوستان دیمثل غنچه ُگل                       
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 خانم ملکه و ناشري عبداهللا سید اوالد آخرین ناشري ثناءاهللا حال شرح

در کروس باال چشم به جهان گشود. در داخل شکم مادر صداي مناجات و  1336این عزیز نامش ثناءاهللا است و در سال 

اشعارهاي امري که والدین او می خواندند را شنیده بود. زیباترین کودك آن منطقه بود 

و چهره نورانی و زیبا را از پدر و مادر به ارث برده بود. موي سر او مانند مادرش ملک 

او زیبا و دیدنی بود. چشم باز کرد دید اطرافش خانم فرّ و پرُپشت بود و موهاي سر 

باغهاي زیبا، جلو منزل رودخانه آب، در اطراف خانه مرغ و خروس و بوقلمون و 

خرگوش و کبک و برّه و میش و بز و بزغاله و گاو و گوساله بودند و از کودکی به آنها 

ایشان خواب می  عشق می ورزید. ناگفته نماند ایشان یکساله بود که شبی پدر بزرگوار

بیند حضرت ولی امراهللا به خواب ایشان آمد و شالی به سید عبداهللا هدیه می کند و به 

او می فرماید ناشر نفحات اهللا مرد بی نظیر، مدّتی است در طهران و اطراف به دیدن فامیل نرفتی، پس برو و همه را 

 مالقات کن و در آنجا بمان و میگوید به چشم.

 

صبح بلند میشود و دعا و مناجات می خواند و خوابش را براي همسر تعریف میکند. خانمش می گوید هدیه که خوبست و 

خوش بحالت که از دست موالیت گرفته اي و دیدن فامیل هم بسیار 

عالی است. شما چند روزي است که می گوئی حال ندارم و حوصله 

تو را به طهران می برند و  ندارم و نمی دانم به چه علّت است. بچه ها

همه را مالقات کن و برگرد و آنها خوشحال میشوند. ایشان به طهران 

خدمت خانواده هاي آقاي فردوسی و اوالدهایش آقا فضل اهللا و لطفیه و 

م طاهره تشریف می برند و در آن زمان بیمارستان میثاقیه همه احباء حتی مسلمانان را مجانی معالجه میکردند و او ه

دکتر میرود و دارو مصرف می کند و چند روزي هم در بیمارستان بستري میشود. زمانی که مرخص میشود به منزل آقاي 

ناصر شریفی و طاهره خانم دختر دوّم خود میرود. در تمام این چند روزه در طهران و مالقات ها فقط و فقط وصیت او به 

ارك بوده است. به اوالدها گفته بود دل به مال دنیا نبندید و دنیا بی همه وحدت و اتحاد و تبلیغ در راه امر جمال مب

 عبدهللا دیفرزند آخر س یثناءهللا ناشر

 یو ثناءهللا ناشر جناب فروتن
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وفاست. تا می توانید به خلق محبّت و در اجراي نقشه امر کوشا باشید. باید کران بشنوند و کوران ببینند. سعی کنید در 

صادق باشید. شاید وقت کم باشد راه حق بهانه نیاورید که هیچ بهانه اي پذیرفته نیست. اگر عاشق جمال مبارك و خدائید 

 و امیدوارم خداوند بنده ناچیز مانند من را به امتحان سخت نیاندازد.

سید عبداهللا زمانیکه به طهران می آید همه اوالدها که در حسین آباد بودند را می بوسد و میگوید در نبود من از مادر خود 

با خودم هست اما آمدم با خدا. تو حال هم پدري و هم مادر به نحو احسن نگهداري کنید و به همسرش میگوید رفتنم 

هستی و مواظب بچه ها مخصوصاً ثناء نازنینم باشید که به زمین نخورد. خانه هاي حسین آباد روي تپه بلندي ساخته 

د و در طهران صعود نمو 1337شده بود که اگر کسی لیز می خورد چند متر چرخ می خورد. در هر صورت ناشري در سال 

این آخرین دیدار با خانواده اش بود و راه به ظاهر بدون برگشت بود. چه بسیار بر این کودکان معصوم ثناء و عبدالحسین و 

وجیهه و ملیحه و میثاق که کوچک بودند، سخت گذشت. ملکه خانم مانند یک سلطان الیق به گونه اي این بچه ها را 

ماندند و شیرمردان و شیر زنانی تحویل اجتماع داد که ثناء و عبدالحسین  بزرگ کرد و سر و سامان داد که همه متعجب

هر دو عقب موتور برادران ایوانکی در سرما و گرما تا چهارم ابتدائی درس خواندند و بعد که ملیحه خواهرشان ازدواج نمود 

آنها را برادر خود می دانست، شروع به کمک مالی برادرها و مادر در منزل ملیحه و همسر مهرپرورش علی اکبر رضوانی که 

به درس نمودند و تا دیپلم و فوق دیپلم تحصیل نمودند و از نظر امري ممتازترین شاگردان درس اخالق ماشاءاهللا وجدانی 

و جناب کثیري بودند. جاده خاکی و خرابی در حسین آباد کروس بود ولی علی اکبر رضوانی تعطیالت آنها را به حسین 

مادر و خانواده میبرد و شنبه سرکالس درس بودند. ثناء و عبدالحسین به اخالق حسنه و امري خود همیشه آباد خدمت 

بود. ثناءاهللا تابستان ها هم در حسین آباد دوشادوش همه کار میکرد. مادرش میگفت مادر به فداي  20نمره انظبات آنها 

 بان تو بشوم.آن زلف قشنگ تو، عبدالحسین قربان قد و باالي بلند و مهر

ثناءاهللا با خانم فریبا رمضانی بعد از خدمت سربازي ازدواج نمود و در منزل پسرعمویش سید یحیی هاشمی اسکان گزید. 

پسر عمو پیرمرد، عاشق پسر عمو جوان و زیبا و رعناي خود بود و به حدّي ثناءاهللا در مریضی ها و گرفتاریها به او کمک 

 است شده زاده ناشري این که است سپاس و حمد. میگرفت او  یحیی هم اندك کرایه اي ازمیکرد که حساب ندارد و سید 

ه نگه خواهد داشت. سید عبداهللا از مردانگی و ایمان و فداکاري عموي زند را خود پدر اسم و است بنده گل عموي پسر و

خود براي این جوان و همسرش تعریف میکرد و به آنها میگفت خون شما پاك و نطفه تان پاك و وجدانتان هم مانند پدر 

جدّي میگویند نجس یا پاك است. ثناءاهللا میخندید و میگفت اگر ما اینقدر پاك هستیم چرا بعضی ها به ما به شوخی یا 
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میگویند تو به این خوبی هستی و حیف نیست بهائی باشی. سید یحیی که خود دانشمند و عالمی آگاه مانند عمویش بود 

به او میگفت بگو خداوند تبارك و تعالی همه را پاك و طیّب و طاهر خلق کرده است و نسبت به همه یکسان مهربان است 

نند تو خداوند یکتا و بی مانند را که در همه جا ناظر است، می پرستم و به سویش دعا و و هیچ کس نجس نیست. بنده ما

مناجات میخوانم و با او راز و نیاز می کنم و هرچه می خواهم از او می خواهم. همان پیامبري که شما قبول دارید ما هم 

ظهور کلّی است. ما همه را دوست داریم و با تمام  قبول داریم. اگر قبول نداشته باشیم بهائی نیستیم. دین ما دین نوین و

خلق مهربان هستیم و مردم آزار نیستیم. هدفمان تعلیم و تربیت و وحدت عالم انسانی و پیشرفت و ترّقی و تعالی عموم 

اي خلق جهان است. صلح دوستیم و اهل جنگ نیستیم. ذکور و اناث باهم برابرند و همه حق تحصیل و علوم دینی دارند. 

انسانی که بنده را نجس و خود را پاك و منزّه میدانی، بنده با قلبی پاك به سوي پروردگار میروم و با وجدانی آرام شب 

می خوابم. قلبم به نور خدا و طلعات مقدسه روشن است. هیکل عنصري بنده همیشه تا زنده ام پاك و طاهر است و در 

مطالعه نمایی و آگاه شوي که دیگران را مخلوق پاك خدا بدانی. ثناءاهللا  کنم کهحق تو هم که مرا نجس میدانی دعا می

می گفت عمو سید یحیی این حرفها را چه کسی به تو یاد داده است؟ میگفت از بچگی از ابوالقاسم فردوسی و از پدرت 

  آموختم.

 

 امین اهللا یزدانی فرزند شمس اهللا و مرضیه خانم یزدانیشرح حال جناب 

شمسی در محلّه باالي کروگان  1315این عزیز دل و جان، در سال 

جاسب به دنیا آمد. خانم سلطان یزدانی ماماي مادر او و مادربزرگش 

تعریف میکرد به حدّي این بچه زیبا و باهوش و پر مو بود که همه 

اهالی به دیدن او می آمدند و می گفتند باید برایش اسفند دود کرد تا 

اکت بوده است و کسی کسی چشم زخم به او نزند. به حدّي مظلوم و س

صدایش را نمی فهمید ولی از شانس بد او مادرش جوان مرگ میشود و 

این بچه دو ساله را تنها می گذارد و به عالم باال صعود می کند. مرضیه مادر ایشان روحش شاد، خانمی با فرهنگ و تمیز 

 یو ھمسرش باھره ناشر یزدانیهللا  نیام
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ایشان با خاله او یعنی خاور سلطان که خانمی و با کماالت بوده است. بزرگان فامیل پیشنهاد می کنند که شمس اهللا پدر 

بی نظیر بود، ازدواج کند. امین اهللا را این خاله مهرپرور و مادربزرگش خانم سلطان و خواهر امین اهللا طاهر خانم که اولین 

را احساس  اوالد شمس اهللا بود، بزرگ می کنند و جاي خالی مادر را براي او پر می کنند که او هرگز بی مادري و تنهائی

نکرد. بعد از خاور سلطان برایش خواهران و برادرانی بسیار آورد. نوجوان بود که خواهرش با آقاي هرمز شریفی ازدواج 

نمود و به طهران آمد. او هم همراه خواهر آمد و در نزد پسر عموي پدرش، سلطانعلی یزدانی در مغازه خواربارفروشی و 

 لبنیات مشغول کار گردید.

 

سلطانعلی و خانمش فرهنگ خانم او را همچنان اوالد خود می پنداشتند. از بچگی از ایمان راسخ برخوردار بود و ادب 

خاصی داشت و به خاطر ادب و نظم و تمیزي او مشتري هاي مغازه 

د. امین اهللا وقتی پول جمع می نمود، مقداري را دو برار شده بودن

براي مادربزرگش خانم سلطان و مقداري را براي پدرش در نظر می 

گرفت و موقعی که به جاسب میرفت هرچه در توان داشت مایحتاج 

 17-18آنها را خریداري می نمود و با عشق و شوقی به آنها میداد. 

ه بود و زنگ و آئینه ساله بود که یک دوچرخه هرکولس نو خرید

داشت و نوار پیچ کرده بود و به جاسب آورد. براي بچه ها و جوانهاي کوچکتر تازگی داشت و به بچه هاي کوچکتر مانند 

مهندس اشرف امجدي مصطفی و قدرت اهللا یزدانی و سیاوش و جوانان دیگر را دوچرخه سواري یاد می داد و این محبّت 

. همان دوچرخه را در جاسب نزد خانم سلطان گذاشت که هرکس میخواهد سوار شود. اینکار خالصانه او را ثابت می نمود

ساله شد و به سربازي  18باعث تشویق شد که نوجوانان آن زمان مسلمان و بهائی دوچرخه بخرند و مانور بدهند. ایشان 

د، آقاي معتقد نراقی رحمت اهللا علیه سال خدمت به دولت نمود و وقتی آم 2رفت چون در آن زمان معافی در کار نبود. 

در سبزه میدان طهران تاجر عینک و چیزهاي دیگر بود. امین اهللا را نزد خود به عنوان فروشنده و حسابدار استخدام نمود 

و حسن اخالق و صداقت ایشان مشهور عام و خاص گردید. امین اهللا محبّت خالصانه اش و ادب و ایمان او و خوش تیپ 

باعث شد هرکس دختري داشت میگفت امین اهللا داماد من است. عاشق دلباخته زیاد داشت ولی او دختران را بودن او 

پاك و معصوم و مانند خواهران خود می دانست. خواهرش طاهره خانم و هرمز شریفی که از جوانی مهاجر حسین آباد 

 رزایهللا، باھره، گلپور، م نیخانم، ام جھیمل ،یاکبر رضوان یعل
 و نادره فھیحمد، لط
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ساده و اهل زندگی میخواهی، باهر خانم دختر سید کروس بودند، به امین اهللا میگویند دختر سازگار و مؤمن و سالم و 

 1341عبداهللا ناشري دختري است که مانند خودت مظلوم است و با او ازدواج کن. امین اهللا اطاعت می کند و در سال 

ره خانم ازدواج می نماید. مراسم بسیار باشکوهی در کروس برپا میشود و امین اهللا اولین اوالد ذکور کورش اهللا یزدانی و باه

نشینند. صداي آواز ساز و دهل چه صفائی داشت و دو مظلوم و دو مؤمن زندگی شیرین را اولین دختر ناشري بر تخت می

آغاز می کنند. جناب معتقد در شمیران سکونت داشت و منزل به این کارمند مؤدب و با تدبیر و امین خود می دهد. 

ند این اسم برازنده این جوان رعناست. در امانت داري نظیر ندارد و در عهد معتقد و سلطانعلی یزدانی در هر جمعی گفته ا

و پیمان و صداقت همتا ندارد. چند سال قبل از انقالب ایران، آقاي معتقد کالً از ایران رفت و این مرد در شرکت کداك 

ار او می گفتند اي کاش تمام مشغول کار گردید. در شرکت کداك مسیحی، مسلمان و بهائی بسیار بودند. خانم هاي همک

مردان، چشم پاکی و همسر دوستی و وفاداري و نظم را از ایشان یاد بگیرند. در سالهاي اول انقالب که شرکت کداك هم 

مصادره گردید، ایشان هم بیکار گردید. ولی ایشان از پاي ننشست و به هر کار که می دانست از قبیل سلمانی، مغازه داري 

چون هر دو زن و شوهر قانع و شاکر بودند و همصدا و همفکر بودند، نه نالیدند و نه شکوه نمودند. فقط  مشغول گردید و

راز و نیاز به سوي خداوند و راضی به رضاي پروردگار بودند. این عزیزان داراي دو اوالد پسر به نام هاي فرزین که با خانم 

ندگی آنها سه پسر به نامهاي بیان، دیان، معین می باشند که در خارج از رعنا افشار از احباء اصفهان ازدواج نمود و ثمره ز

کشورند و دیگر اوالدشان فریدون یزدانی که با دختر دائی خود مژده ناشري دختر معتمد ازدواج نمود و دو پسر به نام 

ی پسر و دختر هیچ فرقی باهم پارسا و پوریا دارد. امین اهللا و اوالدهایش عشقشان پسر بوده است. البته در دیانت بهائ

ندارند و مساوي هستند چون هر دو هدیه و موهبت الهی هستند. این عزیزان هم در خارج و هم در ایران موفق و عزیز 

همه هستند. در زندگی امین اهللا و همسرش فراز و نشیب بسیار بود ولی همه وقت و همه جا حق نگهدار آنها بود و خواهد 

دعاي این عزیزان و عمل پاك و صالح، همه خلق با درستی و صداقت، وفاداري و ایمان به خدا زندگی  بود. انشاءاهللا با

 کنند. این گوشه اي بود از خاطرات این مؤمنان.
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 شمّه اي از زندگانی زنده یاد آقاي روح اهللا رضوانی

 1297او فرزند عالمحسین فرزند ابوالقاسم کاشی و گوهر خانم فرزند استاد علی اکبر بزرگمرد جاسب بود. ایشان در سال 

شمسی در کروگان جاسب در محلّه پائین چشم به جهان گشود و در خانواده مؤمن و 

موقن نشو و نما نمود. در مکتب جناب فردوسی و دیگر دوستان سواد آموخت و رسم ادب 

و انسانیّت را از والدین به نحو احسن یاد گرفت. در نوجوانی به همراه برادر خود در طهران 

مشغول به کار گردید و چون پدر بزرگوار را از دست داده بود، کمر به خدمت مادر بست و 

در تمام امور زندگانی یاور مادر مهربان بود. مادرش درّ گرانبهائی بود که در تمام عمر جز 

ه امر و خدمت به خلق خدا هدف دیگري نداشت و به اوالدهاي خود آموخته بود اگر میخواهید خدا از شما راضی خدمت ب

باشد، همه را دوست داشته باشید و به آنها محبّت کنید. در زمان قدیم که وفور نعمت در روستاها نبود ولی هرچه را 

 گشتند.رنگ و مهربان بودند و از شادي دیگران شاد میداشتند در سبد اخالص میگذاشتند و با دوستان و فامیل یک

سالگی در طهران به خدمت سربازي میرود و دو سال عاشقانه به وطن خود ایران خدمت  18جناب روح اهللا رضوانی در 

می کند. ایشان هیکلی برازنده، خوش تیپ داشت و خوش اخالق و خوش بیان بود. مکان خدمت او طهران در جمشیدیه 

ی و ورقائیه قدیم بود. ورقائیه متعلق به میرزا عزیزاهللا خان ورقا بود و گلستان جاوید قدیم طهران هم در آن مکان بود. کنون

وقتی بدستور رضاشاه آنجا را پادگان میسازند، مجبور میشوند گلستان جاوید آنجا را هم خراب کنند چون متصاعدین 

رده و به گلستان جاوید خیابان خاوران انتقال میدهند. حتی صندوق آقاي بهائی با صندوق دفن میشوند همه را بیرون آو

سیف اهللا مهاجر را میگفتند که صحیح و سالم بود و بار دیگر دفن می کنند. عزیزان قدیم به یاد دارند به گلستان که وارد 

ل یافته بود که در حال حاضر میشدیم دست چپ جلو سالن گلستان قبرهائی بود که از ورقائیه به آن مکان مقدّس انتقا

 فرهنگسراي خاوران است.

صحبت از سربازي جناب رضوانی بود. ایشان در زمان خدمت سربازي با دختر خانمی به نام فخرالسّادات سید میرزا آشنا 

روح اهللا  میشود که او هم دختر زیبا و باوقار و قد بلند و همه چیز تمام بود و یک دل نه هزار دل عاشق یکدیگر میشوند.

خان رضوانی به مادر میگوید باید به خواستگاري این دختر بروي، مادر میگوید زود است. او میگوید خدا بزرگ است و من 

او را دوست دارم. این خانم متولد طهران است و فرهنگ طهران را خوب یاد گرفته است. وقتی به خواستگاري میروند، 

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3585500


 

Page | 
317 

جاسب است و مسلمان بسیار مؤمن و مهربان است. رضوانی عقیده خود را اعالم میفهمند پدر این دختر اهل وسقونقان 

می دارد و میگوید عقیده شما هم براي بنده محترم است. ما میخواهیم ازدواج کنیم و با روح و ریحان هر کس عقیده اش 

ختر شما دختري براي مادر بنده براي خودش محترم است. از امروز اگر قبول بفرمائید بنده مانند پسر شما خواهم بود و د

انجام میگیرد و زندگی خیلی ساده و شیرین آغاز  1316خواهد بود. با شادي همه می پذیرند و عقد و ازدواج در سال 

میشد. آقاي رضوانی نماز و روزه و دعا و مناجات خود را به جاي می آورد و خانمش نماز و روزه مسلمانی خود را به نحو 

دهد. در کمال صداقت و مهربانی در بین فامیل محبوبیت خاصی پیدا می کنند. فخر السّادات مطالعه می احسن انجام می 

نماید و فکر می کند اعمال و رفتار شوهر و مادر شوهر و فامیل و اجتماع و جلسات را می بیند و بعد از دو الی سه سال 

رم و میخواهم در مقابل خداوند اقرار کنم که بنده خالص او اعالم میدارد که همسرم بنده هم امر جمال مبارك را قبول دا

هستم و باید سعی کنم احکامش را اجرا نمایم و اوالدهایم را خوب تربیت کنم و خدا را شاکر باشم که شما را سر راه بنده 

لبت مراجعه کن اگر قلبت قرار داد و این گنج عظیم را پیدا نمودم. آقاي رضوانی به او میگوید اختیار خودت را داري و به ق

پذیرفته است و چراغی در قلبت روشن شد خوشابحالت. در هر صورت او و همسرش مانند لیلی و مجنون در کار و کوشش 

دختر و یک پسر، مرحمت می نماید که همه با ادب  5در زندگی همفکر و یاور هم بودند و خداوند هم به آنها شش اوالد، 

 ن هستند.و با سواد و مؤمن و مهربا

اولین اوالد مهین که همسر حسین مسعودي فرزند آقا سید رضی است و داراي سه اوالد و چند نوه است. دومین اوالد 

پروین همسر آقاي باقري ابرقوئی است که او هم سه اوالد و چند نوه است و اوالدها در خارج زندگی می نمایند. سومین 

عمه لیال است و داراي سه اوالد و چند نوه است. چهارمین اوالد معنویه همسر اوالد فرخ همسر حبیب اهللا جوادي فرزند 

آقا اقراري است و داراي یک اوالد می باشد. پنجمین اوالد شبنم همسر آقاي شریفی است و داراي دو فرزند است که در 

ج کرده است و در آرژانتین ساکن استرالیا مقیم می باشند و ذکراهللا خان رضوانی فرزند ذکورشان با بهجت جانمیان ازدوا

 است و سه پسر برومند دارد.

اي در خیابان آریانا جناب رضوانی پس از ازدواج در فرودگاه مهرآباد استخدام و مشغول کار گردید و خداوند به آنها خانه

بود و مأمن فامیل بود و  عنایت فرمود که آن خانه را خریدند و فقط شبها در این خانه قفل میشد و خانه آنها، خانه محبّت

هیچ تازه واردي احساس غریبی نمی کرد. جناب رضوانی و خانمش میگفتند به کلبه فقرا خوش آمدید و خانه آنها، خانه 

امید بود. این خانواده محترم اوالدها را به درس اخالق فرستادند و خودشان هدفشان تعلیم و تعلم و انسانیت و خداپرستی 
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اي درخشان گردیدند. اوالدهایشان به مادربزرگ نهایت احترام را قائل بودند. فخرالسّادات مادري دیگر  بود. هر یک ستاره

پیدا نمود و به گوهر خانم مادر شوهرش عشق میورزید چون او پیرزنی داراي علو و تقوي بود. ذکر و فکر او خدا بود و 

د. خانم رضوانی هم یک عمر خنده رو و با نشاط و با صحبت هاي دلنشین و خنده بر لبان او و باعث شادي و شعف بو

گذشت بود و در ضمن دست پخت خوبی هم داشت. جناب رضوانی در طول عمر خود منزلش مرکز جلسات و درس 

سال در فرودگاه در کمال صداقت و  28سال خدمت سربازي نمود و  2اخالق و نشر نفحات و مرکز دعا و مناجات بود. 

ود و بازنشست گردید و خانه خود را فروخت و در اطراف کرج خانه بسیار بزرگ و زیبائی خرید. کسی پاکدامنی خدمت نم

که شش اوالد و چندین نوه و هزاران فامیل دارد و رفت و آمد زیاد دارد پس هزینه باالئی دارد که این عزیزان گله اي 

بردند و میفرمودند لذتی باالتر از وحدت و مش لذت مینکردند و همه را با آغوش باز پذیرا بودند و جناب رضوانی و خان

همدلی و همزیستی مسالمت آمیز نیست. این نعمتی است که انسان اطرافیان خود را دوست داشته باشد و وحدت را از 

 خانواده شروع کند تا اجتماع وسیعتر بلکه کلّ عالم به وحدت برسند.

ه او روح بود. مردي متواضع و فروتن و بی کبر و غرور بود و بسیار زیبا این آقاي رضوانی نامش روح اهللا بود و به قول هم

زن و شوهر از امتحان الهی روسفید بیرون آمدند. در زمان زندگانی همه از آنها راضی بودند. گوهر خانم مادر آقاي رضوانی 

جلسات آبرومندانه گرفتند و یادش را همیشه که همیشه مورد احترام اوالدها و عروسها و نوه ها بود، صعود نمود. به یاد او 

گرامی داشتند. جناب رضوانی به پدر و مادر و اقوام فامیل خانمش هم نهایت محبّت را مجري داشتند و هیچ فرقی در بین 

 نبود. این عزیزان الگوئی در بین فامیل و اقوام و دوستان بودند. هر کجا مشکلی بود آنها برطرف میکردند و به جوانان

نصیحت میکردند تا صادق باشید و با همسر خود روراست و مهربان باشید. آقاي رضوانی میفرمود همسر انسان از انسان 

توقع دارد به پاس زحمات و خدماتش یک تشکر از او بشود. بسیار در خانه زحمت میکشد و قدر او را مرد باید بداند و 

آید، با یک سالم و خسته نباشی بار خستگی را از سر کار میخانمش هم میگفت زن خوب زنی است که مردش که از 

دوش او بردارد و با لبخند و یک لیوان شربت یا چاي او احساس آرامش و آسایش کند. زندگی زیباست وقتی محبّت و صفا 

 در آن حکمفرما باشد.

عقیده او قطع نمودند و حکمی به  چند سال از بازنشستگی جناب رضوانی نگذشته بود که حقوق بازنشستگی او را به خاطر

او دادند که دیگر حقوق ندارد. اینجاست که انسان دچار امتحان الهی میگردد و با خرج بسیار گران و سن باال چه باید کرد. 

دعا و مناجات میخواندند و از خدا مدد می جستند. با مشورت خانه خود را می فروشند و خانه کوچکتري می خرند و بقیه 
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ن را در بانک میگذارند و بهره را میگیرند و خرج می کنند و جناب رضوانی با آن غیرت و پشتکاري که داشت در پول آ

شرکتی تا جان در بدن داشت، کار کرد و زندگی آبرومندانه خود را ادامه داد و گله اي نکرد و راضی به رضاي حق بود. 

ر کمال شادابی به نزد معبود خود شتافت و نام او همیشه د 1378ایشان در اواخر عمر کمی کسالت داشت و در سال 

جاودانه ماند و در زرنان کرج به خاك سپرده شد. به یاد او در خاکسپاري و جلسات تذکر عدّه زیادي شرکت داشتند و از 

واده همیشه نیکی هاي او صحبت می کردند. بعد از صعود این بزرگوار همسرش را اوالدها تنها نگذاشتند و وحدت بین خان

روح پاکش به ملکوت اعلی صعود نمود و در زرنان نزدیک همسر  1390باقی و برقرار بود تا اینکه همسرش هم در سال 

خود به خاك سپرده شد. این عزیزان هرگز نمرده اند چون خلق خدا و خدا از آنها راضی بودند. دلی را نشکستند و فقط 

چه میخواهد جز خداپرستی، درستی، صداقت، اعمال خوب و خدمت به هدفشان خدمت بود و خداوند از بندگانش 

عالمیان و مثمر ثمر بودن، به فکر رفاه و آسایش دیگران بودن، گرسنه اي را سیر کردن، عریانی را لباس پوشیدن، یتیمی 

ائص در وجود این را دست نوازشی به سر کشیدن، حرمت دیگران را گرفتن، اسم دیگران را به خوبی بردن و تمام این خص

 عزیزان بود و روحشان متعالی باد.

خانم رضوانی رحمت اهللا علیه به احباء مخصوصاً به جوانان توصیه میکرد بهائی شدن راحت است ولی بهائی ماندن سخت 

است. وقتی تحقیق نمودي و امر جمال مبارك را شناختی و به احکام و اوامر او که همه محبّت و صفاست پی بردي و 

قتی آموختی که در حق دشمن خود هم باید دعا کنی و خلق عالم را دوست داشته باشی و همه را پاك و طیب بدانی و و

فکر آبادانی و رفاه و آسایش همنوع باشی و همه چیز را براي خود نخواهی و یقین پیدا کنی که بهایی یعنی جامع جمیع 

آگاه باشی. از فحش و ناسزا و افتراعات مردم هراس در دل راه ندهی. در  کماالت انسانی، حال باید به اوامر و احکام عامل و

حق آنها دعا کنی که آگاه شوند و خیرخواه خلق خدا باشند. اگر حق را خوب شناختی بسیار راحت زندگی می کنی چون 

و انسان با قلب پاك و در همه کارها یاور و پناه انسان است. چه بسیار دعا و مناجات ها که قلب را سیقلی می نماید 

ذاللش همه چیز و همه کس و همه جا را زیبا می بیند. همیشه به تیمه پر لیوان نگاه می کند و عیب دیگران را بزرگ 

نمی کند و ستارالعیوب میشود و مانند چراغی که در شب ظلمانی راه گشاي گمشدگان میشویم. انسان اشرف مخلوقات 

ود. پس مؤمن بودن خیلی هم ساده و سهل و آسان است اگر با قلبی صاف به سوي است اگر به تقوي و ادب متمسک ش

  پروردگار عالمیان بشتابی و خود را فراموش کنی و تسلیم حق گردي و بنده محبوب خدا محسوب گردي.
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 شرح حال نعمت اهللا رضوانی

  

نعمت اهللا رضوانی فرزند غالمحسین فرزند ابوالقاسم کاشی و مادر ایشان گوهر خانم، دختر استاد علی اکبر معروف بود. 

نعمت اهللا رضوانی داراي یک برادر به نام روح اهللا و یک خواهر به نام 

او صعود نمود و رضوان خانم (عمه رضوان) بود. در جوانی پدر بزرگوار 

مادرش این سه اوالد را بسیار با ادب و مؤمن بار آورد. نعمت اهللا 

رضوانی مانند پسر عموهایش نصراهللا امینی نزد پدران مطلع و مؤمن 

خود مطالب امري را خوب آموختند و آثار و الواح بسیاري از حفظ 

موها هم قد و هم هیکل مانند سیبی که نصف کرده نمودند و از همان دوران کودکی به احکام الهی عامل بودند. پسرع

باشی و طرز صحبت کردن و صداي دلنشین آنها با یکدیگر فرقی نداشت. آقاي نعمت اهللا رضوانی با خانم مرصع ناصري، 

دختر آقاي محمد علی ناصري ازدواج می نماید و داراي یک فرزند به نام علی میگردد. در آن زمان مردها به طهران می 

  کردند و عید به سر کار و زندگی خود بر میگشتند.دند و کار میآم

خود آقا نعمت اهللا هم مرد زحمتکشی بود. تقدیر الهی و سرنوشت بر این قرار گرفت که همسر او از او جدا شد و نعمت اهللا 

زن و شوهر به قم در  افسرده و ناراحت به طهران می آید و بعد از مدتی با خانم سیمین نصراهللا ازدواج می نماید و

حظیرةالقدس به اتفاق گوهر خانم مادرش می آیند. گوهر خانم مادرش که بسیار مؤمن و مطلع بود و دعا و مناجات 

 بسیاري از حفظ بود، براي خانمها میخواند و آقا نعمت اهللا هم کار میکرد.

که مجبوراَ به طهران می روند و ایشان در  بعد از چند سال سکونت و مهاجرت در قم به اذیت و آزار آنها می پردازند

فرودگاه مهرآباد مشغول به کار میگردد و پس از مدت زمانی او را به اصفهان در فرودگاه میفرستند و در همان جا خانه 

شیوا  مسکونی در اختیار او میگذارند و نصراهللا مهاجر هم با او همسایه بود. آقاي نعمت اهللا رضوانی، اخالقی حسنه و بیانی

داشت. در محیط کار و در محل سکونت دوستانی بسیار داشت که همه از وجود این مرد نازنین فیض می بردند. سخنان او 

بسیار دلنشین بود و نفس رحمانی داشت. آثار امري را خوب آموخته بود و خود او عامل به احکام الهی بود. از نظر درستی 

قت و قداست در وجود او نقش بسته بود. علی رضوانی فرزند ارشد او تحصیالت و صداقت حرف اول را میزد. پاکی و صدا

 یرضوان یو پسرش عل یهللا رضوان نعمت
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عالیه نمود و در ارتش افسري با کالس و با وقار و شجاع و درست کار بود و با مهین محمودي ازدواج نمود و داراي سه 

دختر به نامهاي محبوبه و مهناز و اوالد گردید. جناب رضوانی از همسر دوّم خود صاحب دو پسر به نام پرویز و بهروز و سه 

مهشید گردید که همگی مؤمن و خادم و خدمتگزار در ایران و خارج هستند و مانند والدین در هر کجا ستاره هاي 

اوالد و چند نوه هستند. گوهر خانم مادر ایشان عاشق  3الی  2درخشانی هستند. همگی ازدواج نموده اند و هر کدام داراي 

و صحبت امري بود و همیشه در اطراف اصفهان در شهرها و روستاها به احباء سر میزد و به اطفال آنها  مهاجرت و تبلیغ

دعا و مناجات می آموزد و در بعضی سالها که در جاسب نزد خواهرش حاجیه خانم همسر فضل اهللا وجدانی بود و او 

ن و بهائی سر میکشید. به خانمها می گفت سعی مریض بود یا نزد دختر عمه رضوان بود و به تمام خانواده هاي مسلما

کنید اوالدهایتان با تربیت، با ادب و درست و خداشناس باشند. ایشان همّت می کرد به بچه ها دعا و مناجات و نماز یاد 

آقاي  می داد و کسی نبود که خاطره خوبی از ایشان نداشته باشد. ایشان سه اوالدش دریاي نور و مهر و صفا و وفا بودند.

نعمت اهللا هم پدر مؤمن نازنینی بود و هم مادر او از شجره طیّبه ایست. در تمام عمر دوران خدمت در هواپیمائی مشهور 

عام و خاص بود، بازنشست گردید و در گرگان ساکن گردید. خانه او مرکز خدمات و مهمان نوازي از دوستان و آشنایان 

او که بهائی بود، حقوق این پیرمرد را قطع کردند و او اصالً ناامید و افسرده نگردید.  بود. در دهه اول انقالب به خاطر عقیده

گفت خداوند لقمه نان و آبی به ما ارزانی خواهد نمود. تا آخرالحیات در گرگان با آن چهره نورانی با مردم مراوده و مکالمه 

اشت. تظلّم کرد که چرا حقوقم را قطع کردید، داشت و هرگز شکوه و شکایتی ننمود که چه کنم چون خداي مهربان د

گفتند تو که مرد نازنینی هستی و در پرونده ات جز برگه مرخصی و تشویق نامه چیزي نیست. بیا و کتمان عقیده کن و 

حقوقت را بگیر. ایشان فرمودند: هرگز چنین نخواهم کرد و بر عقیده خویش ثابت و استوار خواهم ماند و تا آخرالحیات 

دگی بسیار آرام و دلنشین و خانه گرم و مملو از محبّت و صفا داشت. تاریخ کمتر چنین انسانهائی سالم و ساده و مؤمن زن

و انسان دوست و خداپرست به خود دیده است. چنین افرادي مانند ستاره هستند که به همه جا نُور می دهند. انسانها از 

د و خدمت به عالم انسانی نمود و قانع و شاکر بود و راضی به رضاي الهی بود و اینها می آموزند که میتوان پاك و منزّه بو

به آنچه براي انسان مقدّر گردیده، قانع بود و در حق همه خلق دعا کرد که بتوانند با مهربانی و همنوع دوستی، دنیائی را 

اوالدها می آموزد خداوند را بپرستید و از  مملو از شادي و شعف بسازند. مادري مثل گوهر خانم رزاقی در نهایت سادگی به

ذکر او شب و روز غافل نباشید. خداوند در همه کارها با شماست و خدا بندگان مخلص و پاك خود را دوست دارد و هرگز 

 بنده اي را بی نصیب نمی گذارد و رزق یومی را رایگان می دهد. هرگز مؤمن از گرسنگی و فقر نمرده است.
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خانمش صعود نمودند و یاد و خاطره آنها در قلب ها باقی است. روحشان شاد است و اوالدهایشان باقی و آقاي رضوانی و 

برقرار و موفق و تأیید حق شامل حال آنهاست. همه مانند پدر نازنین و مادر مهربان خود مظلوم، مؤمن و ساده و باادب و 

یا ملّت آنجا جاسبی ها را دوست دارند چرا که از والدین  وقار می باشند. در هر گوشه اي از جهان که جاسبی هست خلق

خود از کودکی ادب و قناعت و وقار و راستی و امانت و خداپرستی را آموخته اند. کروگان جاسب یک روستاي کوچک ولی 

ب مسلمان انسانهاي بزرگ از آنجا برخاسته اند. هیچ کدام باعث شرمساري نیستند و همه باعث افتخارند. همه دهات جاس

و بهائی زحمتکش هستند و هر یک در حرفه هاي خود موفق و سرافرازند. ملّتی پاك به دور از هر آلودگی هستند و 

امیدواریم همه خلق عالم با مهربانی و صلح و محبّت در کنار هم دنیائی زیبا بدون جنگ و نزاع درست کنند. صلح عمومی 

ند. تعصّبات رخت بربندد و همه با یکدیگر رفیق و شفیق و مونس یکدیگر برقرار شود و همگی فکر سعادت یکدیگر باش

باشند و فقیري نباشد. همه از نعمات الهی که بسیار در عالم فراوان است، عموم فیض ببرند. هرکس در خانه و کاشانه خود 

ست که همه چیز را زیبا خلق امنیّت و آسایش داشته باشد و شکر یزدان به جاي آورد که هرچه داریم از خداوند سبحان ا

هائی که خداوند خلق کرده است بسیار چشم بصیرت کرده است. آقاي رضوانی، روحشان شاد، همیشه میگفت زیبائی

 میخواهد که همه چیز را خوب ببینیم و شکر نعمت به جاي آوریم.

 کند بیرون کفت از نعمت کفر                   شکر نعمت، نعمتت افزون کند

بهائی کل عالم را به صلح و دوستی دعوت کرد و هرچه در اوست متعلّق به همه است و همگان باید در هر شهري و  آئین

روستائی که باشند به هر عقیده و ایمان در رفاه و آسایش و صلح و دوستی زندگی کنند. هیچکس بر هیچکس برتري 

وست داشت، در هر دو عالم بهشت را براي خود خریده ندارد. هر کس ادب داشت و خدا را خوب شناخت و خلق خدا را د

است. موالئی که فرموده خاطر موري را میازارید تا چه رسد به انسان، سر ماري را مکوبید تا چه رسد به مردمان و 

آقاي  همچنین فرموده است عاشروا مع االدیان کلّها بالروح و الریحان، اي اهل عالم همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.

رضوانی میفرمود وظیفه ما سنگین است و باید به اهل عالم بگوئیم بیائید باهم مهربان باشیم و فکر یکدیگر باشیم چون 

تمام پیغمبران الهی به خاطر وحدت نوع بشر این مقدار رنج و عذاب کشیده اند تا جهل و بی سوادي و تفرقه جاي خود را 

 همه جهان نورانی گردد و از نعمات بی کران الهی کسی بدون فیض نباشد. به علم و عرفان و محبّت و وحدت دهد.

جناب رضوانی شرح حال شهدا و طلعات مقدسه و انبیاء قبل را خوب می دانست و جهت آگاهی با زبان بسیار شیوائی 

د. بسیار به مادر تشریح می نمود که هر شنونده اي از سخنان او لذّت می برد. هیچکس از او خسته و ناراحت نمی گردی
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خود تا آخرین لحظه ارزش و احترام قائل بود. جمیع فامیل مادري و پدري را دوست داشت و همیشه بر خود می بالید که 

ارثی که مادر و پدر به ما ارزانی داده اند با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. قیمت بی کرانی دارد و باید قدر بدانیم و براي 

مناجات تالوت کنیم و خیرات و مبرّات بدهیم. جناب رضوانی اشعار بسیاري از حفظ بود. این شعر  شادي روح آنها دعا و

 جناب نعیم را روزي در جمعی خواند که تمام اولیاي بر حق الهی مورد اذیت و آزار خلق زمانه خود شده اند.

 نشد دچار بال هزاران به                 کیست آن مظهري که خوار نشد

 نشد دار فراز عیسی که یا                        نگشت نیمه دو مگر  ذکریا

 نشد دیار آواره که یا                   یا که دندان مصطفی نشکست 

 نشد اعتبار صاحب طلب دین                        اهل دنیا نجست راه هدي 

 نشد استوار دینی بال بی                              امتحان وَال شود به بال

 نشد رستگار بلیات از                    با وجودي که هیچیک ز رُسُل 

 نشد پایدار کذّاب هیچ                      دین حق هیچ پایمال نگشت

 نشد کردگار دین مانع                          سعی کفّار با همه قدرت 

 اَمرِهِ  عَلی غالِبً هو و                               اِنَّکُم غافلونَ عَن ذِکرِهِ

 )اصفهانی نعیم(                                                         

       .دهد نمی دست از را خود نور هرگز که است خورشیدي مانند حق امر بلی 

 )رضوانی جناب شخصیت از بود اي ذرّه(
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 جناب وجی اهللا گلپور و وجیهه خانم ناشري (آخرین دختر سید عبداهللا ناشري)

در کروس، منطقه مهاجرتی چشم به جهان گشود و خانه والدین را نورانی نمود. این خانم  1332وجیهه خانم در سال 

محترم لیاقت چنین اسمی را دارد که پدر براي او انتخاب کرده است. وجیهه خانم 

دختر بچه عزیز و دوست داشتنی بود که پدر مهرپرور را از دست داد و در آغوش 

مو نمود و خانمی شایسته و با فرهنگ گردید. مادر و خواهران و برادران رشد و ن

توانست با موتور به ایوانکی چون در حسین آباد کروس مدارس نبود و دختر نمی

برود، از تحصیل محروم بود ولی در خانواده معارف امري و احکام الهی و درس 

اخالق را خوب آموخته بود. خداوند بزرگ و موالي شفوق و حنون که همیشه یاور 

مان است، به این دختر مظلوم محجوب و محبوب و شایسته، تمام حسن یتی

خداداي را به نحو کامل داد. جناب وجیه اهللا گلپور اهل مازندران که جوانی برازنده، قوي هیکل و با سواد و دریاي علم و 

ان اوایل زندگی با یکدیگر به عرفان، ایقان و جوهر تقدیس بود، به خواستگاري او آمد و با یکدیگر ازدواج نمودند و از هم

 مهاجرت و اعالن امراهللا پرداختند. هرگز راحتی براي خود نخواستند و هدف آنها رضاي جمال مبارك بوده و هست.

 

بعد از ازدواج، وجیهه خانم شروع به تحصیل نمود و مرتب درس خواند و 

جزء خانم هاي باسواد جامعه محسوب گردید. لطافت و اخالق نیکوي او و 

همسرش همه را به وجد آورد. مهمان نوازي را از والدین خوب آموخته بود 

ه و با مردي فاضل و دانشمند مانند جناب گلپور خانه اي بنا نمودند ک

هرکس وارد آن میگردید مانند اینکه در خانه حضرت عبدالبهاء وارد 

گردیده است. جناب گلپور که تحصیالت عالی داشتند یک عمر در آموزش 

و پرورش به تعلیم و تعلّم پرداخت. شاگردان او همه استادانی به نام در ایران و جهان هستند. اخالق پسندیده این مرد 

هست و معلومات عالیه اي که راجع به تمام اولیاي الهی بالخصوص امر جمال مبارك دارد و لسان نازنین به حدّي بوده و 

شیواي دلنشین او باعث شد که کمتر کسی مانند ایشان را دیده باشیم. خداوند هیکل برازنده و اخالق نیکو و لسان 

 یناشر حھیهللا گلپور و ھمسرش وج ھیجناب وج
 از زندان یدر زمان آزاد

 رزایهللا، باھره، گلپور، م نیخانم، ام جھیمل ،یاکبر رضوان یعل
 و نادره فھیحمد، لط
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سان گهربار ایشان لذّت می بردند و کمتر کسی شکرین و حافظه اي نابغه به او داد که در جمعی صد نفر حاضر باشند، از ل

در مقابل او میتواند بیان مطلبی نماید چون ایشان تمام آثار الهی را از حفظ و به همه آنها عامل است و به احباء 

بالخصوص جوانان توصیه می نماید که آثار الهی را بخوانید و حفظ کنید و به آن عمل نمائید و براي خود نگه ندارید و 

هرکجا گوش شنوا بود و سئوالی از شما شد با بیانی شیوا، کالم حق را بیان نمائید. بیت یا خانه او مانند چهره خود و 

خانمش نورانی بود. وقتی این مرد نازنین لباس سفید می پوشید و در اطاقی مخصوص نماز و دعا و مناجات میخواند، 

پور همشهري و وارث حضرت بهاءاهللا است. کمتر کسی است که او را نشناسد انسان لذّت می برد که واقعاً این وجیه اهللا گل

و به او احترام نگذارد. یک عمر معلم مدارس و درس اخالق و مربّی نفوس بود. این عزیزان هم مانند دیگران که شاغل 

خود ادامه دادند. بودند، پاکسازي شدند و راضی به رضاي حق در کمال سادگی ولی با شور و نشاط خاصی به زندگی 

ایشان هم مانند پدر خانمش عاشق باغ و باغات بود و هست و با دست پر برکت خود درختهاي پرتقال و میوه غرس نمود 

که همه بارور است و خداوند هم برکت بی انتهائی به آنها میدهد چون فامیل دوست و غریبه از آنها میل میفرمایند. 

یتوان گفت متبرّك بیرون می آید چون دنیاي عجیبی از نظر ایمان و عرفان دارد. حق را هرکس به منزل او برود، واقعاً م

خوب شناخته است و طلعات مقدسه را عاشقانه می پرستید و مهرشان را در قلب جاي داده است و شجاعت و استقامت 

توان بیان کرد و فقط حق این عزیزان بر هیچکس پوشیده نیست. صدمات و بالیا و سجن و مشکالت این زوج را نمی 

شاهد و گواه است که چه عزیزانی سالم و صالح و انسان دوست، همیشه مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. ولی این عزیز 

میفرماید حق فرموده است هر که ز درگاه مقرب تر است جام بال بیشترش میدهند یا بال در سبیل عین عطاست. این مرد 

رد و خوشابحال او و همسر او که با او همراز و هم پیمان است. در مقابل مریضی ها و توانا خودش را کوچک میشما

مشکالت فقط دعا و راز و نیاز می نماید و تأییدات حق همیشه شامل حال او بوده است. این مرد برگزیده خدا است و از 

امر یزدان را پذیرا شدند. آقاي گلپور با کل  شجره طیّبه و طاهر و مبارزي است که اجداد او در اوایل امر با هزاران مشقات

خانواده خودش و همسرش مهربان و وفادار بوده و هست و تا آخر حیات والدین، با آنها در نهایت محبت رفتار نمودند. 

مان و مادر آقاي گلپور و اقوام او از وجیهه خانم راضی بودند و با اینکه جاسب را ندیده اند اما به جاسبی ها به خاطر ای

نجابت و زندگی آنها افتخار می نمودند. خواهران و برادران جناب گلپور هم مانند برادر ستاره درخشان هستند. جناب 

گلپور از زمانیکه با همسرش ازدواج نمود و قدم رنجه نمود و به جاسب تشریف آوردند، در جلسات و مالقات احباء نطق و 

ند و می پرسیدند این آقاي خوش تیپ و خوش بیان کیست؟ میگفتند داماد سید بیانی میفرمودند که همگان لذّت می برد
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عبداهللا ناشري است. همه می گفتند بذري که او کاشته است حاال سبز شده است و روح سید عبداهللا ناشري شاد و 

 مستبشر باد.

آمد و با جوانان هم ان به جاسب میجناب گلپور و خانواده به همراه باجناق خود علی اکبر رضوانی و ملیحه ناشري تابست

نفري در کوه و دشت و مزرعه را در کنار هم شادمانی میکردند و از بیانات دلنشین این مرد  40الی  30سن و سال خود 

بی همتا استفاده می کردند. جناب گلپور محقّق بسیار خوبی است و راجع به ظهور حضرت اعلی و ایمان جاسبی ها و 

توفیقات و تأییدات و پیشرفت هاي جاسب و جاسبی ها کامالً واقف و مطلع است و افتخار می کند که  صدمات و بلیات و

همسري از والیت جاسب نصیب او شده است. ایشان به جاسبی ها بسیار مهر می ورزد و خودش و خانمش به کلّ احباء و 

زندگی شیرین و شادي داشته باشند و به جاي  خلق عشق میورزیدند و امیدوارند همه در نهایت آسایش و آرامش و سکون

کینه و دشمنی، صلح جایگزین گردد.جناب گلپور با ادب ترین و تمیزترین مردي است که میتوان از او بسیار آموخت. 

 خوشابحال مؤانسین او و هم نشینان و دوستان او که در جوار او هستند.

نفر سر موضوعی بحث میکردند و زود قضاوت میکردند. جناب گلپور به یاد دارم اولین روزي که در جاسب آمده بود، دو 

فرمود، حضرت علی علیه السالم بیان فرمودند در هنگام خشم نه تصمیم و نه تشویق و نه تنبیه، آرام شوید و آب بنوشید. 

پس به وجدان به سر صبر تصمیم بگیرید و هم چنین فرمود وجدان یگانه محکمه اي است که احتیاج به قاضی ندارد. 

خود مراجعه کنید و خود را در طرف مقابل قرار دهید. همین بیانات باعث سکوت و سکون و سازش شد. حال چه بسا که 

در هر مطلب و مشکلی آثار بسیاري را می داند و از آنها استفاده می کند. جناب ناشري را خدا رحمت کند که زادورود او 

سالم می باشند و انسانهایی که همه مردانی بزرگ شده اند. آقاي گلپور با محبّت و بسیار زیاد هستند ولی همه صالح و 

هاي معمولی بیانات شیوایی لبخند بیانات حق را به آنها می آموخت. بسیار عالی و خوب است در جمع ها به جاي صحبت

ص این مطالب را به بنده آموخت. درباره امر گفته شود و در قلب ها جاي گیرد و یک عمر انسان لذت ببرد که فالن شخ

جناب گلپور معتقد است انفاق کردن فقط انفاق مال نیست. انفاق کردن انواع و اقسام دارد. کسی که میتواند به دوستان و 

مریضان سرکشی کند و دلی را شاد کند، انفاق کرده است. کسی که آثار گرانبهاي امر الهی را خواند و حفظ کند، باید به 

انتقال دهد چون همه به کتاب دسترسی ندارند و یا آگاهی ندارند. میفرماید دین بهائی مانند دریا است و هرکس دیگران 

 220من و بشکه  2سیر و سطل  5سیر آب و لیوان  2به اندازه عالقه و ظرفیت خود از این دریا استفاده می کند. استکان 

د. آثار الهی گنجینه پر محتوي است که تمام شدنی نیست. خوشا به لیتر و هرکدام به اندازه ظرفیت خود برداشت می کنن
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حال کسانی که بخوانند و به دیگران به خاطر اصالح عالم بیاموزند. دنیا تشنه تعالیم الهی است و اگر بهائی ها به تعالیم 

وع و پرستش خداوند یکتا الهی عامل بودند دنیا خراب و جنگ زده نبود. تمام آثار الهی همنوع دوستی و محبّت به همن

است. خدائی که عقل و شئور و نعمت و رحمت و برکت و زیبائی را ارزان در اختیار بندگانش قرار داده است و این تعداد 

پیامبر پیاپی به خاطر راهنمائی بشر فرستاده است. اي کاش نافرمانی نمیکردند و احکام الهی را اجرا میکردند. همدیگر را 

 ر و محبّت میفشردند و به یکدیگر عشق میورزیدند و دنیا را بهشت برین می کردند.در آغوش با مه

جناب گلپور همیشه از قدماء امر و مهاجرین و مشوقین تعریف می کردند که هر فردي باید علم و عرفان بیاموزد و بنده 

اند که در شرح حال او آمده است. پاك و طاهر خداوند در روي زمین باشد. ایشان مطالبی راجع به جناب ناشري نوشته 

وجیهه خانم و جناب گلپور پسر بزرگواري به نام وحید دارند و این جوان برازنده دریاي محبت و ادب و ایمان است و از 

شجاعت و شهامتی خاص برخوردار است و مانند پدر سخت کوش و مقاوم و مطلع و با ادب و با کالس و در بین خلق به 

است. عزیزي تعریف می کرد و می گفت حسودي بسیار کار بدي است چون حضرت رسول فرموده خوش نامی معروف 

است حسد چون آتشی باشد پر از دود کند روح و روان را و هر دو نابود. رسول حق چه زیبا فرمود، حسود بینوا هرگز 

دانند و چگونه این مقدار مطلب مینیاسود. ایشان میگفت بنده به آقاي گلپور و پسر و خانمش حسودي می کنم و چگونه 

خوب و مهربان و امین و درستکار هستند و چرا مردم آنها را دوست دارند. عرض شد ایشان از کودکی یاد گرفته اند که 

بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی. حال همه محسّنات در وجود این عزیزان است و از هم اکنون شروع به یادگیري 

خدا را هرگز فراموش نکن. هرچه به خود نمی پسندي به دیگران مپسند. این قطره اي از دریاي معرفت  کن و عمل کن و

 این خانواده بود.

وجیهه خانم در مشکالت وارده به شوهر مانند شیر استقامت نمود و این زن و شوهر به دنیا ثابت کردند که هیچ گناهی 

د و شب و روز ذکر حق نمودند. وجیهه خانم به مریضی سختی دچار گردید جز خداپرستی و ایمان به حضرت بهاءاهللا ندارن

و پس از عمل و پرتو درمانی و شیمی درمانی با دعاي خیر همه احباء و همسرش الحمداهللا همان زندگی شیرین را ادامه 

رگزیدگانی نمونه هستند که می دهد. حق شاهد و گواه است قلم نمی تواند اعمال پسندیده و انسانی آنها را بنویسد. آنها ب

خلق بدانند می توان خوب بود و از چنین مؤمنین و مظلومانی سرمشق گرفت. براي هرگونه جانفشانی آماده اند و مانند 

کوه مقاوم و استوار و مانند ابر بارنده و مانند خورشید نورانی و مانند نسیم میوزند و همه جا را سالم نگه میدارند. در هر 

ین افرادي بوده اند که نامشان تا ابد باقی است و افتخار ما هستند که چنین فامیلهائی و هموطن هاي دلسوز و ادیانی چن
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صالح داریم. دنیا تشنه محبت و رستگاري است. این عزیزان عمرشان هدر نرفته است و زحماتشان مقبول حق بوده است. 

ا سالم نگه دارد و از بلیات زمان حفوظ دارد و در امان باشند. روح نور الهی قلب آنها را منیر نموده است و خداوند آنها ر

    والدین این عزیزان هم شاد و یادشان گرامی باد.

 اردیبهشت 8

شهروند بهایی ساکن روستاي صفرآباد ساري » وجیه اهللا میرزا گلپور

 اداره اطالعات ساري بازداشت گردید. پس از احضار و مراجعه به

 اردیبهشت 13

ساله بهایی به شکل تحقیرآمیزي  71وجیه اهللا میرزا گلپور پیرمرد 

 با دست و پابند در شهر تنکابن گردانده شد.

 اردیبهشت 16

 تنکابن منتقل کردند.براي تحت فشار قرار دادن وجیه اهللا میرزا گلپور، نامبرده را به بند زندانیان محکوم به اعدام زندان 

 اردیبهشت 19

 میلیون تومان آزاد گردید. 10وجیه اهللا میرزا گلپور به قید وثیقه 

 

در تاریخ جهان، چه بسیار زمامدارانی آمدند که بر نیمی از جهان فرمانروائی کردند و چندي در پی آمال و آرزو زیستند و 

آخر االمر در مشتی از خاك بخفتند و به فراموشی گرائیدند و در حقیقت از 

قصور معمور، به قبور مطمور راجع گشتند. و انسانهائی نیز ظاهر شدند که در 

ات، همچون کسانیکه زندگی را به آرامی و گمنامی بسر بردند بدون زمان حی

مقابله با حوادث، مسیر حیات را می پیمایند، پیوسته راست گفتار و درست 

کردارند. از بدگوئی و بدکاري و بداندیشی برکنار می مانند. همه کس را 

ولیکن  همواره به سوي حق فرا می خوانند، از مرگ ترس و خوف و پروا ندارند،

تقدیر خدا اقتضاء نمی کند که ستمگران با شمشیر کین و بغض و عناد بر آنان بتازند و خونشان بر زمین بریزند بلکه مانند 

احسان هللا، آقا فضل هللا  ثاق،یخانم، گلپور، م حھیوج
 اباد کروس نیاکبر در حس یحھ،علیمل ،یناشر

 یناشر حھیالھ، گلپور و وج حھیاکبر وج یعل حھیمل

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/406563403_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/287888889_orig.jpg
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دیگران بر بستر خود می میرند. با اینهمه به عنوان شهادت سرافرازند زیرا که در تمام مدّت حیات، با جمیع حرکات و 

ه و حقانیّت صاحب امر را اثبات نموده اند. چنین حیاتی از صدق مبین مایه می گیرد سکنات، شاهد صحّت عقاید خود بود

و چون به کمال خود واصل می شود، اجر صد شهید قتیل از قلم اعلی در صحیفه حمراء به چنین شاهد صادقی عطا 

 گردد.می

بارز خستگی ناپذیر بزرگ خاندان ناشریها، از جمله صفات برازنده و خصائل و فضائل بارزه این مبلّغ بزرگوار و مهاجر و م

 متصاعد الی اهللا جناب سیّد عبداهللا ناشري بود که از جمله در حق این مهاجر نستوه، حضرت بهاءاهللا می فرمایند:

مائُهُم مِنَ القَلَمِ االَبهی انَّ الّذینَ هاجَرُوا فی سبیلِ اهللاِ ثُمَّ صَعِدُوا الیهِ یُصَلِّیُنَّ عَلَیهمُ المَلَاءُ االَعلی و رُقِمَتْ اسْ« 

 »مِنَ الّذینَ اسْتَشهَدُوا فی سبیلِ اهللاِ المُهیمِنِ القَیُّوم.

مضمون آنکه: بدرستی کسانیکه مهاجرت نمودند در سبیل خداوند، سپس صعود کردند بسویشان مالءاعلی، گروه خالصان 

رقم زده شد، نوشته شد اسمهایشان از قلم ابهی. آنان از جمله عالم باال و مقرّبان درگاه الهی. بر آنان درود می فرستند و 

 کسانی هستند که در راه خداوند مهیمن قیّوم، شهید شدند.

بینیم که در دیانت مقدّس بهائی، به تصریح حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء فدا شدن تنها، ایثار خون و نثار پس می

جان بدهند، به مقاماتی از فدا واصل شده اند که شاید بسیاري از شهداء هم  جان نیست. چنانکه هستند نفوسیکه بی آنکه

 به آن مقام نرسیده باشند. چنانکه حضرت عبدالبهاء در مکاتیب جلد دوّم، چند معنی از معانی ندا را:

 فراغت از نفس و هوي .1

 جانفشانی در سبیل هدي .2

 و انقطاع از ما سوي اهللا .3

وال و خاطرات زندگانی و ذکر مراتب عرفانی و شرح زحمات و مشقات و سفرهاي مهاجرتی بیان می فرمایند. البته شرح اح

و رنجها و سوز و گدازها، در سیر و سلوك معنوي و درجات اخالص و انجذاب و اشتعال و ایمان و ایقان و سجایاي مرضیه 

عرفت اهللا خود فصلی از حیات پر فراز و اخالقی متصاعد الی اهللا، جناب سید عبداهللا ناشري، ناشر محبّت اهللا و ناظر م

 .آگاهند و واقف بیشتر منزّه و پاك افکار  نشیب این شخص ارجمند و صاحب مقام را معمّرین و صاحبان

 ش خوش باد و روحش قرین مالء اعلی در جنّت ابهی.جان
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 تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.

 بدیع 174 البهاء شهر 17 العدل یوم               گلپور میرزا اهللا وجیه              

 شمسی 1396 ماه فروردین 16 چهارشنبه با برابر                                                                 

 

 جناب ذبیح اهللا مهاجر

  

اهللا مهاجر شاد و مسرور باشد. الزم به ذکر است روح این بزرگمرد تاریخ جاسب، جناب ذبیح

که از خانواده این بزرگوار کسی در ایران به آن صورت نیست ولی تمام بازماندگان نسل 

ایشان در دنیا معروف و مشهور عام و خاص هستند. ایشان همسرش اُم لیال فرزند استاد 

ها بود که زنی مهربان و مخلص بود و بسیار خوب اوالد تربیت اب رزاقیاکبر، عمه جنعلی

اهللا خان، عطاءاهللا خان و اسداهللا خان و کرده بود. اوالدهاي ایشان مرحوم یداهللا خان، لطف

 اوالد ایشان در ظلّ امر فعال و قائم به خدمت بودند. 6شمسیه خانم و عشرت خانم هر 

دیجه دختر سید محمود عظیمی که مسلمان بود ازدواج کرده و داراي اوالد زیادي بود. این یداهللا فرزند اول ایشان با خ

اي شاد داشت. اول انقالب که در جاسب مرد مظلوم زحمتکش از ثروت زیادي برخوردار نبود ولی ایمانی خالص و روحیه

کنند. را در قبرستان جاسب خاك می صعود نمود، پسر اول او فرهاد مسلمان است مثل مادرش ولی بقیه در ظل امر. او

 4شبانه یک نراقی که نوکر آقاي کاشفی بزرگ جاسب بود، به اتفاق چند نفر از اهالی محل او را از قبر بیرون آورده و با 

سپارند. اهالی جاسب که مسبب این زنند و صبح اهالی دومرتبه او را که سوخته بود به خاك میلیتر نفت او را آتش می

دند این عمل شنیع را که لکه ننگی بر تاریخ جاسب بود را تا ابد نخواهند توانست پاك کنند ولی عاقبت آن نراقی عمل ش

سوزد و گیرد و او میکه مسبّب آتش زدن ایشان بود بخیر نگذشت و بعد از مدّتی کوتاه، آبگرمکن منزل کاشفی آتش می

گویند قهر خداوند او را گرفته، همچنین افراد دیگر نیز که با او می میرد و همهبرند، او میتا او را به بیمارستان می

اند ترین افراد هستند. چون فرمودههمدست بودند و اینکار شنیع را انجام داده بودند آلوده و معتاد شده و جزو بدبخت

 سوزد.سوزد. اگر سوزد شبی اما شب دیگر نمیچراغ ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/1713770
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1373175066_orig.jpg
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اهللا خان و اسداهللا خان نام همسرشان را اهللا بود و همسر مهرپرور شریفه خانم بود. لطفخان داماد عمویش آسیفعطاءاهللا 

دانم. عشرت خانم همسر آقاي کریمی بود و راجع به امالك جاسب چند بار ایشان به اراك و محالت تشریف آوردند نمی

ود رضوانی گفت این عشرت خانم کیست که آنقدر شجاع و با جهت دادخواهی. رئیس دفتر دادگاه اراك به بنده و محم

اُبُّهت است. خیلی زن الیقی است. قاضی اراك از من پرسید ایشان چکاره است، گفتم کارمند مخابرات بوده است و 

دند ام. شمسی خانم همسر امراهللا خان مهاجر بوبیانی تا کنون من ندیدهپاکسازي شده. گفت زنی به این شجاعی و خوش

 اي به نام و الگوي یک زن نابغه بهائی بود.که واقعاً فرشته

اهللا مهاجر سواد قدیمی داشت و کسانی که ایشان را به یاد وب. ذبیحخ خاطرات و بنویسم هامهاجري به راجع کالمی 

ندگی و علم دین دیدند درس زها را میهیکل، باتجربه و مؤمن و مخلص بودند. هر وقت ما جوانآورند، ایشان قويمی

گفتند زور را در بازو و شهوت را در پشت و پول را در ها میکردند. به ما جوانآموختند و از تعلیم و تربیت صحبت میمی

 جیب براي پیري نگهدارید و از پرخوري و افراط پرهیز کنید.

پدرم و نوراهللا اسماعیلی بود و  هائی که داشتند دستهائی داشتند، مقداري ملک و زمینایشان ملک و آسیاب و زمین

ها در طهران و تابستان در جاسب بودند. صبح اول وقت عصا به آسیاب نیز دست صادقعلی حدادي بود. ایشان زمستان

کرد. آري او همیشه دست به طرف سرچشمه ولوله باال ده و بابا شیخ و دشت پائین رفته و سپس به خانه مراجعت می

درخت گردو در  100راك او شیر و ماست و پنیر بود و همیشه نورانی و سرحال بود. ایشان بیش از کرد و خوروي میپیاده

رفتیم گردو و لب رودخانه و قنات سرچشمه و جاهاي دیگر داشت. زمانیکه ما پسربچه بودیم و با داداش و خواهرم می

کرد. نصف براي پدرم و بس است. قسمت می گفت دیگرها را جمع کنیم، ایشان نصفش را که جمع کرده بودیم میبادام

ها. چقدر از گذشت این مرد خوشحال گفت این هم پول شما بچهنصف براي خودش و بقیه در زمین مانده بود. می

کرد. تمام اهالی جاسب به او احترام خواند او را تشویق میاي که شعر و مناجات میشدیم و در جلسات هر بچهمی

بافی را به جاسب آورده و خدمت بزرگی به خلق جاسب کرده است و اهللا، قالیدیگر ایشان آ سیف گذاشتند. برادرمی

خوابیدند که پر از شپش بود و بدبختی. ایشان در خیابان شاه طهران، آمدند در کاروانسراها میزمانیکه مردم در طهران می

ها آنجا اُطراق کنند و اسیر کاروانسراها نباشند. ب شبگوید اهالی جاسسازد و میچهارراه کاج دو منزل خشت و گلی می

 برایش مسلمان و بهائی فرقی نداشته است.

همه مقام و ثروتی که داشت، امراهللا خان پسر بزرگش که در دربار و امالك مربوط از پهلوي همه کاره بودند اما با این
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ی در امیرآباد بود. درآن زمان بنده حقیر و سرهنگ پرویز مردي بسیار ساده و خاکی و مهربان بود. منزل ایشان در خیابان

اهللا اعالئی و نجات اهللا ناصري و جناب مهاجر عضو هیئت جاسب بودیم. روحانی و بهرام یزدانی و عزیزاهللا رزاقی و عنایت

جاسب. با شب همگی رفتیم منزل رضوانی در  1356هاي خوبی داشت. در زمستان کرد و چه ایدهایشان چقدر محبت می

محفل مشورت کردیم جهت حمام ساختی جدید و حضیرة القدس و کارهاي دیگر. ایشان دو شب در جاسب زیر کرسی 

جلد کتاب بردیم به همه احبا دادیم. به همراه همسرم از طهران گوشت  50گفت لذّت بردم که دور هم جمع بودیم. می

گذرم ولی حیف که به اهدافمان نید چه صفائی داشت. از جزئیات میدامرغ فراوان و میوه تهیه کردیم و رفتیم جاسب نمی

آباد داشت که مأمن اولیه احبا نرسیدیم و ظاهراً جاسب از دست رفت. آقاي عبداهللا خان مهاجر چقدر امالك در قاسم

ة القدس اسفندیاري را ها در تهران و اطراف شما مصادره شد. به یاد دارم حضیرها و باغجایی بود همه امالك آنها و خانه

ها؛ عالءالدین که ماشین پیکان داشت آمد و مبلغی نقد ها بخصوص جمالی زادهخواستیم بسازیم با کمک همه بچهکه می

کیسه سیمان در زیرزمین دارم آن را ببرید. عالءالدین این جوان فعال مخلص با همان پیکان چند بار رفت و  6داد و گفت 

ها نوه دالرام هستند و یقیناً آینده خوبی خواهند داشت. وقتی دیدم فیلم حضرت جر گفت به من، اینآن را آورد. آقاي مها

هاي من بیهوده است. مؤمنین جاسب هر یک از دیگري طاهره را ایشان ترجمه کردند، چقدر خوشحال شدم. نوشتن حرف

خبر چه هاي از خدا بیها و آدمها و کاشییها را که چقدر قیمت دارد قمبهترند. در حال حاضر خانه و باغ مهاجري

اش را در حضیرة اند. بنده حقیر رفته بودم لوکزامبورگ، جناب نوراهللا خان مهاجر و خانوادههایی در آنجا ساختهساختمان

برایم هایشان و جوانی گیالقدس آنجا دیدم. چقدر خوشحال شدم چون با پدرم آقاي جمالی و ناصري همسال بود و از بچه

ها کند زنش فاطمه فامیل مادرم بود، ما به او خانه و آسیاب و دهفرمود زمانیکه صادقعلی حدادي ازدواج میگفت. می

گرفتیم و هرگز حتی یک گردو از او درخت گردو دادیم که راحت باشد و زندگی کند. چرا آنها را خرید، ما که از او نمی

م دارد، بگو شماره حساب بدهد، ما برایش بفرستیم. فرموده آقاي مصطفی یزدانی نخواستیم. به صادقعلی اگر پول هم الز

ام. گفتم اي است که من در آن به دنیا آمدههایم بگویم. این هم خانهعکس جلو خانه پدرم را بگیر برایم بفرست تا به بچه

روزه تابستانه در فرانسه را  4مت جلسه ي چشم و همینکار را کردم. یکی از دخترهاي ایشان به نام خانم پریوش امینی نظا

بر عهده داشت که جمعیت خیلی زیادي در آن جلسه حضور داشتند. آقاي مهاجر گفت وقتی او خود را پریوش امینی 

گوید این خانم آید به پدرش میبالد که این خانم جاسبی است. میکند. دختر آقاي مهاجر به خود میجاسبی معرفی می

است. آقاي مهاجر از من پرسید ما امینی نداشتیم گفتم این دخترعموي همسرم است. چقدر خوشحال شد و باعث افتخار 
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کس فکر نکرده است. انسان وقتی در ها مثل ستاره درخشانی هستند مطلبی که شاید هیچگفت در همه دنیا جاسبی

اهللا خان، ببینید مهاجرها به هم میگویند ذبیح محیط خانواده براي هم ارزش قائل باشد مردم هم براي آنها ارزش قائلند.

اهللا خان، اسداهللا خان، عبداهللا خان، نوراهللا خان و یا شمسی خانم، قدسی خانم، عشرت اهللا خان، امراهللا خان، لطفحبیب

افتخار نام  زدند. پس باید جمیع احباب اسم هم را با قدرت وخانم همه اهالی جاسب و دوستان آنها را به این نام صدا می

سانتی متر داشت . پسرانش عباس و منوچهر و مؤید همه دلیر و مؤمن  190اهللا خان مهاجر قد بلندي حدود ببرند. حبیب

کرد و در بیمارستان شمال به آباد زندگی میاهللا مهاجر واقعاً بزرگ جاسب بود و بعد در قاسمو باسواد و فعال. آقاي حبیب

کرد. دخترانش نمونه و هم اکنون در خارج هستند. مرحوم ضیاءاهللا چقدر بالیا را تحمل کرد همه احباي ایران خدمت می

و هم زاد و برادرش نیز در ظل امرند. حیف است نامی از پدر آنها محمدتقی برده نشود. ایشان به حدي با دل و جرآت و با 

ها را نابود سازند، ایشان با وگان حمله کنند و بهائیخواستند به کرها با اهل ده، ظهر میقدرت بودند که زمانیکه وارانی

نشانم. ایشان نصف محله باال و حدود دهد هرکس بیاید مادرش را به عزایش مینشیند و پیغام میتفنگش زیر زیارت می

ي اي که بجاآنها شاد باشد و بهترین سرمایه هاي جاسب را داشتند. روح همهیکصد و پنجاه من از بهترین زمین

اي درخشان و قائم به خدمت به امر و عالم هاي آنها که هر کدام در هر گوشه جهان ستارهاند، اوالدها و نوادهگذاشته

همه اوالدهاي مؤمن و با انسانی هستند. یکی از دخترهاي آقاي محمدتقی، ملوك خانم همسر امراهللا رزاقی بود که این

اهللا بود که امالك و خانه خود را به ان نصرت خانم بود که همسر عمو نعمتشعور و باکالس بجاي گذاشت. دیگر دختر ایش

حضور حضرت ولی امراهللا تقدیم نمود و چون بچه نداشت، فرزندي را به فرزندي پذیرفت امالکش را پس نگرفت و تا لحظه 

 آخر عمر فرمود امالك من متعلق به حضرت ولی امراهللا است، اگر مورد قبول واقع شود.

کنند و به ها نموده، مرگ راحت است که هر یک بدون افتادگی سکته میین نعمتی که خداوند نصیب کلّ مهاجريدوم

کنند. هیچکدام در رختخواب نخوابیدند. این هم نعمتی است عظیم. سرچشمه جاسب با آن قنات عالم باال پرواز می

اهللا و آ ب آنجا همه متعلق به مهاجري هاست که ذبیحاش بسیار عالی است، تمام اطراف سمت چپ رودخانه و آسیاقدیمی

گویند خدا خورد، میاند که خود مُبلغی است ثابت و صامت. هرکس از گردوي آنها میسیف اهللا با دست خود کاشته

با آید و سال گذشته که رحمت کند آنکه اینها را کاشته است. از طرف باال ده جاده خاکی هست که با ماشین تا قنات می

هاي قمی در آنجا بودند و صحبت کردیم. هاي مقیم طهران و خانوادهاي از نصراللهیهمسر و پسر خواهرم رفتیم آنجا، عده

ها را گفتم، سواد آنها و خدمات آنها را گفتم، صدمات و باالها را گفتم، حال کلی را گفتم. موقعیت جوانی همشهريشرح
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 الشهدا گفتم، مناجات حضرت سیدالشهدا را برایشان خواندم.همه افسوس خوردند. راجع به مقام سید

آید. به آنها ثابت کردیم که ما خداپرستیم و خداوند ذات غیب همسرم صحبت کرد، چنان منقلب شدند که به وصف نمی

انا و جا ناظر به اعمال همه است و هرگز از ظلم احدي نخواهد گذشت چون خداوند بخشنده، تومنیع الیدرك است و همه

بارد و درب رحمتش به روي همه باز است. چندین سال اگر کسی جرات تبلیغ در جا میمهربان است. بارانش بر همه

بینند و جاهاي دیگر را و مظالمی بر ماها وارد گشته و نجابت و وفاداري و جاسب نداشت، حاال خودشان وضع جاسب را می

خورند و میگویند این رسم مسلمانی و انصاف نیست و تنها جوابی غبطه می بینند، عده آگاه و منصفطاقت ماها را که می

  اند.انصافند که ظلم کردهرحم و بیاي بیگویند اسالم هم دین محبّت و صفا است. اینها عدّهکه دارند می

 

  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 درار خودشان وضو میا با ها بهایی که میگوید و میکند

رو ذبیح اهللا مهاجر که جوان نترس،  شود که راهی ندارند از اینکه نه بهایی هستند و نه مسلمان محفل روحانی متوجه می

 5و  4جسور و ورزشکاري بوده است را احضار کرده و جریان را با او در میان میگذارند. ذبیح اهللا فردا صبح زود ساعت 

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 شوخی میبه 

گوید به آن آخوند که گویا دیروز شما در مسجد محل چنین حرفی زده اي و نشیند و میبخورند که او قبول کرده و می

 ا نه؟من آمده ام ببینم که آیا شما این حرف را زده اي ی

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

میکند که اگر مِن بَعد چنین حرف هایی زده بشود من میدانم و شما و ان آخوند عذر خواهی میکند و ذبیح اهللا بر میگردد 

کند. ولی ذبیح اهللا دو سه مرتبه ن به بعد دیگر آن آخوند هیج صحبتی در آن مورد نمیبه کروگان به منزل خودش... و از آ

به بهانه هاي مختلف فخر را گیر انداخته و کتک مفصلی به او میزند. ذبیخ اهللا فرد بسیار شجاع و دلیر و نیرومندي بود و از 

 هیچ چیز ترس و واهمه اي نداشت...
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 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 رفته ولی همگی اسیر میشوند و ذبیخ اهللا ها تیري به بدنش اصابت می جاسب خود هاي دهات از اي عده

ده نگه داشته در کاشان تا اینکه کشد که او بهبود یابد و سپس ذبیح اهللا را که جوان شجاعی بوشود. مدت ها طول میمی

کنند که به تهران بیاید و ما کاري با تو نداریم از طرف وثوق الدوله اقدام شده و نائب حسین را با بهانه اینکه قرآن مهر می

ان سر گیرند و به همراه پسرش ماشاهللا خآید و در آنجا او را میکشند او نیز پذیرفته براي همین به تهران میبه تهران می

 از  ردد او بعدگمی بر کروگان و کنند. و ذبیح اهللا نیز قبل از رفتن نائب حسین به تهران فرار کرده و به جاسب دارش می

 تهران همان در نیز حیات آخر تا و کندمی کار شاه رضا زمان آن ساختمانی هاي پروژه در و میرود تهران به مدتی

 ...ماندمی

 اهللا مهاجر و طاهره خانم معتقديجناب مسیح 

  

اهللا متولد شد و با طاهره خانم دختر آقا میر اسد 1307اهللا و فاطمه نساء در تاریخ تولد اهللا مهاجر فرزند ضیاء مسیح 

 بود.1308معتقدي و ملک خانم ازدواج نمود طاهره خانم متولد سال 

اهللا مهاجر در خانواده مؤمن و مخلص در کروگان جاسب به دنیا آمد که آثار مسیح 

اهللا یاء صدمات و بلیّات تا آخر عمر او هویدا و نمایان بود. چه کتک ها و آزار ها که ض

ندید و هرکس خاطرات او را که از گفته هاي خود اوست بخواند، براي اینهمه ظلم و 

ستم که بر او وارد گشته متاثر و ناراحت میشود. از طرفی شاد و مسرور میگردد. 

انسانهاي مقاوم و با ایمان نه از چوب و فلک میترسند و نه از مردن در راه حق. همه 

ه جان میخرند که محبوب عالمیان موالیشان از او راضی باشد. مسیح درد و بال و الم را ب

اهللا تا نوجوانی درجاسب مزرعه داري مینمود و در کشاورزي کمک کار مادر و پدر بود. 

اهللا مهاجر پسرعموي او که معماري با تجربه بود و به جاسب می آمد و جناب عنایت 

ر طهران بعنوان معمار عنایت در تعمیرات حمام و هر کاري پیشقدم بود و د

اهللا خان پسر عموي دیگر که اهللا مهاجر معروف و مشهور بود و عبد
 ۱۳۳۴سال  یوطاھره خانم معتقد یهللا مھاجر حیمس

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/5139667
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اهللا همراه او به طهران آمد و چون جوانی باهوش و با تجربه و زرنگ بود، در مدت ساختمان هاي بسیاري داشت و مسیح 

  اهللا مهاجر جاسبی شد.یکسال خود او معمار مسیح 

 

با طاهره خانم  1335بکارهاي بنائی مشغول گردید و پول جمع کرد. بعد از مدّتی که وضع مالی او خوب شد، درسال 

معتقدي بزرگزاده جاسب که دختري شایسته بود و پدرش به دخترش گفته 

بود لقب طاهره را روي تو گذاشتم که مثل حضرت طاهره شجاع و با ایمان 

باشی، ازدواج نمود. طاهره خانم پدرش از مالکین و مفخّرین و انسان دوست 

نه بخاطر پول، مجّانی ترین و مادرش خیاط همه مسلمانان و بهائی ها بود 

بلکه افتخاري لباس میدوخت و میگفت دل همه را باید شاد کرد تا خدا شما را 

دلشاد گرداند و خانم محترمش را به طهران آورد و زندگی خوبی را شروع 

اوالد، سه پسر و سه دختر عنایت کرد. بقول خود  6کردند. خداوند به آنها 

فت سه تفنگ دار ولی همه میگویند سه پسر را میگ 3دختر و  3اهللا مسیح 

دسته گل رنگ و وارنگ معطر و خوشبو. اولین دختر ژیال خانم همسر اسفندیار توفیقی اهل قمصر کاشان که دو اوالد به 

اهللا توفیقی میگفت عروسم نام هاي سروش و ساغر دارند. خانواده موفق و همنوع دوست بودند. پدرشوهر ایشان آقاي عزت 

ت و بسیار از او راضی هستم. البته جناب توفیقی روحش شاد و خانمش از مؤمنین و مخلصین فداکار در امر نمونه اس

اهللا شرفی ازدواج نموده و دو اوالد به بودند و شجره طیّبه اي بودند. دومین دختر شهال خانم با بزرگمردي مثل آقاي روح 

مسر او آقاي درخشان عزیز هستند که یک اوالد به نام شقایق دارند. اللهه خانم هنام سپهر و سپیده دارد. سومین دختر، 

اهللا و طاهره خانم به هدر نرفته است این سه خواهر نمونه سه شوهر الگوي انسانیت دارند و شهره آفاقند. زحمات مسیح 

ه نامهاي درسا و دینا دارند. اوالد ب 2بلکه تاج افتخارند. اما اولین پسر به نام بهروز که همسر او فریبا درخشان است و 

دومین اوالد بهنام که دو اوالد به نامهاي شهرزاد و شکیال دارد که در کانادا سکونت دارد. سومین پسر گل که یاور بابا و 

 6اهللا است. طاهره خانم از مامان بود، بهیار که همسر او شیده ترابی است و یک پسر زیبا به نام سام دارند که عشق مسیح 

الد و عروس و داماد همه و همه راضی بوده و در حق همه دعا میکرد و خوشحال بود و میگفت ثروت ما اوالدهاي خوب او

اهللا و فاطمه نساء پدر شوهر و و مؤمن ما هستند و ثروتی باالتر از اوالد خوب نیست. همیشه میگفت بنده به ضیاء 

 مھاجر هللا حیمس
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بّت خالصانه در حق توانم کردم. خدا هم در عوض اوالدهاي خوب، مادرشوهرم احترام کردم و به پدر و مادرم یک عمر مح

عروس و دامادهاي خوب نصیبم کرد و خدا را شاکرم. طاهره خانم چشمانی بی نهایت زاغ داشت و خیلی جلب توجه 

خدا میکرد. بعضی خانمها در جاسب به او میگفتند خوشا به حالت که آنقدر چشمانت زیباست. میگفت چشم هاي زیبا را 

به من داده است که شما و خلق خدا و هرچه هست را خوب و زیبا ببینم. خدا رحمتش کند میگفت قلبم را ندیدید که 

چقدر روشن و به عشق میتپد و خوبی را در خودش جاي می دهد. طاهره خانم زنی مهمان نواز با دست پخت عالی، درب 

فامیل دوست بود. میگفت هیچ چیز از خدا نمیخواهم جز رضاي او و خانه باز به قول ما جاسبی ها، با گذشت و مهربان و 

 پیشرفت امر جمال مبارك و سالمتی اوالدهایم و براي همه بندگان خدا سالمتی و موفقیت و رفاه و آسایش آرزو میکنم.

اء، مال جاسب امالك جاسب را که ارث پدر او بود و بسیار زیاد بود، وقتی گرفتند میگفت فداي یک تار موي عبدالبه

میخواهم چه کنم آنقدر زمین ها بود و صاحبانش نبودند. میگفت ما باید خجالت بکشیم حرف ملک که در راه حق از 

دست رفته را بزنیم. اینهمه شهیدانی که با خون خود نوشتند که امر حق صحیح است و مال دنیا مال دنیا پرستان باشد و 

ر بال شدند و در راه بهاء جان خود فدا نمودند. در راه خدا و حضرت بهاءاهللا که چند طناب دار را بوسیدند یا هدف صدها تی

ماه در سیاه چال تاریک و تنگ و کثیف اسیر غل و زنجیر بود و حضرت اعلی که همیشه در سجن و زندان و با چنین 

ه و مال در راه او هیچ نیست. ولی رشادتی به شهادت رسید و مؤمنین آنها به هزاران تیر جفا گرفتار شدند و ملک و خان

خوب باید احقاق حق نمود و گفت من ایرانی ام و زادگاهم جاسب است که در او پرورش یافتم. خانه ما خانه اي بود که 

پدرم حسین حقگو و معصومه خانم یک عمر در آنجا زندگی نمودند و مانند اوالد مادرم با آنها رفتار نمود و تمام 

آن خانه به دنیا آمدند و امالك و همه چیز پدرم دست آنها بود و ما با محبت و مهربانی با آنها مثل عضو اوالدهایشان در 

یک خانواده رفتار میکردیم. ناگفته نماند آنها هم خدمات ما را ارج مینهادند و به ما نهایت احترام را می گذاشتند. طاهره 

اهللا معتقدي و همسر او ر سه اسم هائی در خورشان داشتند و میرزا اسدخانم و خواهران خوب او آفاق خانم و نیره خانم ه

ملک خانم که نراقی االصل بودند و به جاسب آمده بودند، بسیار آگاه و مطلع به آثار و الواح و احکام امري بوده اند. در 

ره خانم میگفت وقتی آقاي کارهاي خیر همیشه پیشقدم بودند و راهنما و راهگشاي نسل جوان آن دوره بوده اند. طاه

رمضانی به جاسب آمده بود که احباء را تسجیل کنند و بدانند در جاسب چه کسی بهائی است و چه کسی نیست و آمار 

چه تعداد است. مرحوم پدرم به او گفت هرکس اقرار کرد من بهائی هستم، او بهائی است همه بهائی ها که کامل نیستند و 

اهللا در این روستا قلب صاف دارند و این مراسم چند روز در خانه معتقدي انجام میشود. جناب اسداطالع کامل ندارند ولی 
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معتقدي بهترین زمین خود در دشت قنبر را به امر واگذار می نماید که درآمد حاصله خرج حمام یا مساکین جاسب شود 

ر در وقت وفات به اعانت فقرا و ضعفا وصیت کند و اگر انسان توانگ«و عین این بیان حضرت عبدالبهاء را که میفرمایند: 

مبلغی از ثروت خویش را انفاق بایشان نماید، ممکن است این عمل سبب عفو و غفران و ترقی در ملکوت رحمن گردد و 

همچنین پدر و مادر در نهایت تعب و مشقت به جهت اوالد کشند و اکثر چون به سن رشد رسند، پدر و مادر به جهان 

شتابند. نادراً واقع که پدر و مادر در مقابل مشقات و زحمات خویش در دنیا مکافات از اوالد می بینند. پس باید اوالد دیگر 

پس چنین مردمانی مؤمن در حیات » در مقابل مشقات و زحمات پدر و مادر، خیرات و مبرّات و طلب عفو و غفران کنند.

ري براي هر اوالد و منتسبین است. بگذریم از اینکه موقوفات امریه هم خود، ملک خود را وقف امر می نمایند که افتخا

مصادره گردید یا فروخته شد ولی جامع بهائی همیشه مقتدر، پرتوان و قانع و امیدوار بوده است. هرچه دارند براي خود 

 نمی دانند بلکه به فکر همه هستند.

به ملکوت ابهی صعود نمود و براي خود یادگارهائی گذاشت  1389بلی طاهره خانم با قلبی آرام و وجدانی آسوده در سال 

که از نقش تخت جمشید محکمتر و به یادگار ماندنی تر است. گفته شیر، بچه شیر میزاید و گرگ، بچه گرگ. اوالدهاي او 

 اهللا هستند و خادم احباب و موالي ما فرموده خادم احباب، سرور اصحاب است.شیران بیشه محبت 

 میخواهی خودت که نگاري و نقش همان نه                      بافتن یک قالی است زندگی

 بافی می فقط بین این در تو                    نقشه را اوست که تعیین کرده

 نخرند را ات زندگی قالی کار آخر نکند                                 نقشه را خوب ببین

خوشبختانه هم در صنعت قالی بافی ماهر بود و بسیار عالی می بافت و هم در امر و زندگی نقشه کار را میدانست و نمونه 

اهللا در طهران در جاهاي مختلف در کرج و اطراف کرج معروف و مشهور به بود و همتا نداشت. بلی طاهره خانم و مسیح 

ایثار بودند و هرگز کسی کوچکترین خاطره ناراحت کننده اي از آنها ندارد  شیدائی و معروف به پاکیزگی و مهمان نوازي و

جز محبت و صفا و با آوازهاي بلند زن و شوهر اشعار امري و مناجات را بسیار زیبا اجراء میکردند. بسیار انسانهاي خاکی و 

با صداي دلنشینی هم خودش و  ودند. این مناجات را طاهره خانم خیلی دوست داشت و صوت ملیحی داشت وب ساده اي 

 اهللا میخواندند:هم مسیح 

 هواهللا

اي غریب دلخون غم مخور غم خوار مهربان داري. محزون مباش مخدوم بزرگوار داري. هرچند در دریاي محن و آالم 
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طرابی و مستغرقیم ولی سفینه نجاتی داریم. ملجائی چون ملکوت ابهی داریم و مأمنی چون حصون مال اعلی، دیگر چه اض

 ع ع                 میثاقیچه احتراقی چون در ظل 

 

اهللا هایش و خانم رزاقی همه باهم اشعار امري در جلسات جاسب می خواندند، انسان زمانیکه ایشان با خواهرش و دختر خ

 لذت می برد و مدهوش می گشت:

 گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو

 به نکته مو به موشرح دهم غم تو را نکته 

 

 اماز پی دیدن رخت همچو صبا فتاده

 خانه به خانه در به در کوُچه به کوچه کو به کو

 

 امرود از فراق تو خون دل از دو دیدهمی

 دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

 

 دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خطت

 غنچه به غنچه گل به گل الله به الله بو به بو

 

 ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل

 طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو

 

 مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان

 رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو
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 گشت و ندید جز تو را» طاهره«در دل خویش 

 صفحه به صفحه ال به ال پرده به پرده تو به تو

 

اهره بود و شعر حضرت طاهره را دوست داشت چون پدرش به او گفته بود طاهره، طاهره باش. در هر صورت بلی ایشان ط

اهللا را تنها همسر را تنها گذاشت و به موالي خود پیوست و از عالم باال راهگشاي اوالدها و همسر است. اوالدهاي او، مسیح 

اهللا به قول جاسبی ها مسیح عمو ضیاء یا معمار مهاجر در هر صورت نمی گذارند و مثل پروانه دور او میچرخند اما مسیح 

مرد با کفایت و شجاع بود و زمانیکه در جاسب بی وفائی شد و همه رانده شدند و امالك و خانه ها و هرچه در او بود یا به 

کس حاضر نیست زحمت یغما رفت یا نصیب کسانی شد که قدر آنها را ندانستند و هیچ خبري از آنها ندیدند چون هیچ

کشیده اش را به یغما ببرند. انسان به میل خود شاید تمام زندگی خود را ایثار یا انفاق کند و لذت ببرد ولی بزور و بخاطر 

اهللا و دیگران داشتن عقیده همه چیز را از کسی بگیري، نه خدا راضی است و نه صاحب او. امالك معتقدي ها و خانه ضیاء 

اهللا بیشتر از جاسب ماند و همه آمدند ولی بر همگان واجب بود تظلم کنند که این چنین هم شد. مسیح دست نخورده در 

دیگران خیلی عاشقانه به هر کجا توانست نامه نوشت و وکیل گرفت. از دلیجان و محالت گرفته تا قم و اراك و دري نبود 

جه قطعی نداد. بارها همسرش میگفت یکوقت در این راه که او نزد ولی مدارك او یک کتاب است ولی همه زحمات او نتی

اهللا ها می میري یا می کشند تو را، ول کن. مرد میگفت من لیاقت کشته شدن ندارم، نترس. باید همه بدانند پسر ضیاء 

نشان از درون اي شاد برخوردار است و چهره نورانی او اهللا از روحیهستم کش و از امتحان بیرون آمده و زنده است. ماشاء

 خوب مرکب –اهللا همیشه میگفت انسان اگر سه چیز داشته باشد، همه چیز دارد، زن خوب اوست. عموي بزرگوار او ذبیح 

ت و همه چیز تمام بود و همیشه ماشین هاي نو و عالی و خانه هاي داش مهربان و خوب زن اهللا مسیح. خوب خانه –

مفروش بود و در منزل او همیشه وفور نعمت بود. از اینطرف خانه تا آن طرف خانه  بزرگ بسیار زیبا با وسیله و فرش عالی

 اهللا میگفت عشق میکنم بخورید تا گرسنه نمانید.سر سفره قاشق و چنگال ها که بهم میخورد، مسیح 

جامعه و همنوع اهللا مهاجر از زمانیکه خودش را شناخته است مشغول به کار و زحمت و فعالیت و خدمت به آقاي مسیح 

بوده است. مردي شوخ طبع، بی ریا و خاکی با قلبی پاك بود و با همه مهربان بود و دور از هر آلودگی بود. صداقت و 

کار ساختمان مخابرات کرج را کالً به او واگذار کردند و او آنجا  1344راستی و صحیح کار انجام دادن او باعث شد که سال 
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اهللا گفته بود اگر رد تشویق رؤساي آن زمان واقع شد و از او تشکر و تقدیر به عمل آمد. مسیح را ساخت و بسیار اساسی مو

در کارم کوتاهی می کردم خدا مرا نمی بخشید. اوالً این ساختمان متعلق به تمام ملت ایران است و افتخار بنده معمار این 

اهللا در هر کجا کار رم را با جان و دل انجام میدادم. مسیح است که وقتی به یک بهائی اعتماد دارند باید به نحو احسن کا

گرفت و دقیق کار میکرد و همه از او رضایت داشتند. هر پولی که بدست آورده با عرق جبین بوده میکرد منصف حقوق می

 است.

 کرد کار که برادر جان گرفت آن مزد                   نمیشود میسر گنج رنج نابرده             

اهللا یک عمر لحظه اي آرام ننشست و کار را جوهر انسان می دانست و او را به عنوان یک استاد کار معمار در سطح مسیح 

اهللا یک مهندسی می توان به حساب و به شمار آورد و همچنین برادران همه خالق و صنعت گر و هنرمند بوده اند. هدایت 

ست تا بحال آنتن امتیازش براي مهاجر است و از بهترین جنس ارائه گردیده عمر بهترین صنعت گر بود که از روز نخ

اهللا خدا بیامرز یک عمر در ترکمن صحرا، کشاورزي نمونه بود و محبوب اهالی ترکمن بود. تعمیرکار و همه است. عین 

می پرداخت و در جمعه کاره بود. منوچهر به گونه اي دیگر زحمتکش بود و بعد از پاکسازي از محل کارش به کاسبی 

  بازارها با شعرهاي طنز مانند ارزان ترین فروشنده بود و پرفروشترین در زمینه لباس بچه گانه و زنانه بود. داد میزد: 

 خاطر عیالم به            آتش زدم به مالم

   ننالم زن دست از           راحت بشه خیالم 

 شنگه و شوخ چه منوچهر         هرچه دارم قشنگه

 فرنگه از هام جنس              

اهللا خدا بیامرز، در هواپیمائی واقعاً زحمتکش بود. این همین سرو صداها و شوخ طبع بودنش دلیل موفقیتش بود. نصر

اهللا داشتند که در خیابان نادري در تلویزیون فروشی معروفی کار میکرد و بسیار معروف بود. برادران برادري بنام فیض 

معلوم نشد چه  1340ع امري و اشعار و مناجات بسیار می دانست. بعضی از دوستان او بسیار حسود بودند و در سال اطال

چیزي داخل شربت او میریزند و به او میدهند که واقعاً مجنون شد و جائی دیگر نمی ماند. از این شهر به آن شهر می 

اهللا همه مؤمن و زحمتکش بوده ی باال بوده باشد. اوالدهاي ضیاءگشت و مرتب مناجات میخواند ولی او شاید مقامش خیل

 اهللا هم صبر و تحمل فراق عیال را بدهد و سالم و تندرست باشد انشاءاهللا.اند و روح رفتگان شاد و خداوند به مسیح 



 

Page | 
342 

 اهللا یزدانیشرح حال جوانی بنام احسان 

این جهان فانی را وداع  1386/1/23در طهران به دنیا آمد و در تاریخ  1345/8/3او درتاریخ 

سال بود. پدرش میگفت ما  20گفت و به نزد معبود خود شتافت. فرق بین سال پدر و پسر 

زود ازدواج کردیم و دختر و پسر ساده اي بودیم که نه می شناختیم نه آگاهی از شهر 

نشینی داشتیم. در روستاي کروگان جاسب که همه ساده و زحتمکش و مؤمن و مقاوم و 

قانع و شاکر بوده و هستند، رشد کرده بودیم و به حدّي حیا و حجاب در کار بود که حساب 

ندارد. آن زمان که فهمیدیم بچه دار می شویم سبیل هاي بنده درست سبز نشده بود و 

خجالت می کشیدیم، چه بنده چه همسرم. وقتی همسرم را از جاسب به طهران آوردم منزل 

اه عمه سکینه ام که بسیار مهربان و با گذشت و رئوف بود زندگی می کردیم، همسرم حامله بود که بنده در اردیبهشت م

مادر و  1344در محلّات به خدمت سربازي رفتم و مبلغی پول به عنوان خرجی دو سال براي عیال گذاشتم. در پائیز سال 

پدرم به اتفاق سرور عزیز، جناب جمالی و ملکی خانم وجیهه خانم و عمو عبدالحسین و خانمش و نصرت اهللا برادرم که 

 ت اعلی می روند.خیلی کوچک بود به شیراز براي زیارت خانه حضر

 

بیت حضرت اعلی دنیائی داشت. هنگام زیارت مادرم گریه می کرد 

و دعا می کرد که یا حضرت اعلی پسر من مصطفی با زن و زندگی 

کن، کمکش اش در طهران، در غربت به سر می برد. محافظتش 

کن، و از خدا بخواه از سربازي معاف شود چون اگر به سربازي برود 

من دیوانه می شوم. چنان دعاي این عزیزان مستجاب گردید که در 

بین این همه جمعیّت، معاف شدم. البته در صف قرعه کشی ما هر 

که با ما بود معاف شد. داستان جالبی است از تأییدات حق که باید 

داشت. وقتی معاف شدم به طهران آمدم. بعد از یک ماه خانم بنده گفت حامله هستم. خدا کند قدمش خوب  به آن یقین

 باشد و تو کار خوب پیدا کنی و زندگیمان را درست کنیم.

 یزدانیحسان 

مھلقا خانم  یزدانی یدر کنار پدر و مادر و خواھر(مصطف یزدانیاحسان 
 خانم) تایو آز
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بنده هیچ ادعائی ندارم و بنده نحیف و ضعیف خدا هستم ولی مه لقا خانم بنده از شجره طیبه اي مثل آغالمرضا، نوه عمه 

یعه و نوه فرج اهللا یزدانی و نوه شکراهللا ابوالقاسم کاشفی بود. همه دریاي علم و معرفت و ایمان بوده و هستند. ایشان در بد

مکتب مادري ساده و مظلوم و آقاي شمس اهللا رضوانی که از ایمان خوب و اطالعات عمیق برخوردار بود، پرورش یافته 

یخ بشریت و عالِم با عمل و خیرخواه و مدیر و مُدبّر و آگاه جاسب بود، خداوند بود. وي (شمس اهللا رضوانی) بزرگ مرد تار

رحمتش کند. شبی بنده را دعوت کرد زمین باغ حوض علی در راستان جنب زمین هاي کاشفی، زمینی را گندم خشکار 

صطفی حضرت بهاءاهللا کرده بود، تخم داخل خاك پاشیده بود و آب می داد که سبز شود. قدري که کمک او کردم گفت م

را قبول داري؟ بنده گفتم اگر الیق باشم. ایشان گفت تو پسر ساده و الیق و مهربان هستی و پدر و مادرت عاشق تو 

هستند و بنده بهترین دوست پدرت و مانند برادر او هستم. فکر کن پدرت یا عمویت با تو صحبت می کند. عرض کردم 

ه سن قانونی می رسد و اوالد ارشدم است. آرزوي مادرش و بنده خوشبختی اوست، بفرمایید. گفت پدرت گفته مصطفی ب

اگر می خواهد ازدواج کند مه لقا را بعد از عید که از طهران بر می گردد خواستگاري می کنیم، چون مثل مادرش خانم 

الت کشیدم سرم را پایین سلطان مظلوم و نجیب و آرام است. آنوقت مه لقا می شود عروسی که مثل دختر ما است. خج

انداختم و هیچ نگفتم. ایشان با لبخند ملیح و چهره نورانی که االن هم جلوي چشمم حاضر و ناظر است، فرمود سکوت 

عالمت رضاست. میروي و تا شب عید پول هایت را جمع میکنی و براي پدر و مادر و خواهر و برادرها سوغاتی میخري و 

خواستگاري می کنم. آفرین به تو پسر خوب حرف شنو و با ادب، برو ببینم چه میکنی.  بقیه را می آوري بنده خودم

اند مادر را ببین دختر را انتخاب کن. گفتم سربازي چه می خداحافظی کردم اما صدایم زد و گفت مصطفی از قدیم گفته

ود و عاشقانه می گفت مه لقا دختر شود؟ گفت خدا بزرگ است فکرش را نکن. این نازنین تا لحظه آخر عمر یاور بنده ب

 بنده و مصطفی پسر بنده است. روحش شاد و یادش گرامی.

ایشان برنامه ها را ریخت و ما ازدواج کردیم. همان طور که گفته بودم از سربازي هم معاف شدم.  1344/1/19بعد از عید 

گام حاملگی، همسرم اصالً ویار نداشت. آخر خانمم می گفت انشاءاهللا بچه مان که در شکمم است خوش قدم باشد. در هن

که معاف شدم پدر و مادرم از شوق، جشن و سرور بر پا کردند. بیستم خرداد همان سال جناب حق  1344اردیبهشت 

شناس که پسرش مهندس سازمان آب بود و همسر من نوه عمه او بود، پیغام داد که میخواهد من را نزد پسرش سر کار 

الس سواد داشتم. ایشان نامه اي به پسرش جهانگیر فرستاد و بنده را به عنوان میرزا یا نویسنده بفرستد. من شش ک

معرفی کرد که در یکی از کارگاه هاي لوله گذاري در کرج مشغول کار شوم. منزل ما انتهاي خیابان آریانا که حاال به مالک 
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ه بود، می آمدم. دو نفر سرکار فنی جلو و کارگران پشت اشتر معروف است، بود. صبح پیاده جلو پپسی کوال با وانتی ک

کردند. به حدي خجالتی و کم رو وانت سوار می شدند. کارگران ساده شهرستانی در چادرها می خوابیدند و زندگی می

قانه بودم که به هیچ کس نمی گفتم که زن دارم و او حامله است. واقعاً رفت و آمد تا پپسی کوال ورزش خوبی بود. عاش

مشغول کار شدم اما سه ماه بیشتر کار نکرده بودم. مهندس حق شناس مافوقی داشت به نام مهندس پرویز فروتن که 

زرتشتی بود. بنده نمی دانستم اداره چیست و اصالً آگاهی نداشتم. قبل از اینکه مهندس فروتن را ببینم که مردي بسیار 

ارگري چند روز کار کرده بود و من نامه اي به رئیس کارگاه که مهندس حق قد بلند، سبزه و با کالس و با ابهّت بود. ک

شناس بود با این مضمون نوشتم که این کارگر انقدر روز کار کرده و حقوق و اضافه کار او این مبلغ می شود و خواهشمند 

مهندس حق شناس امضا می  است تسویه حساب فرمائید. نمی دانم تسویه را با صاد نوشته بودم یا سین. نامه را باید

گفت تو مصطفی یزدانی هستی؟  اي جذبه با دید را بنده که وقتی. بود مافوق چون فروتن، مهندس اون از بعد و کرد 

گفتم بله. گفت تسویه با صاد است یا با سین؟ سرم را پایین انداختم و عرق از تمام هیکلم سرازیر شد. گفت چه کسی تو 

را سر کار گذاشته؟ گفتم مهندس حق شناس. گفت مگر تو بهائی نیستی؟ گفتم بلی. گفت چرا درس نخواندي؟ گفتم در 

س نبود. گفت همه بهائی هاي ده شما دکتر و مهندس و تحصیل کرده اند. گفتم بچه رعیت ده ما بیشتر از شش کال

هستم و امکان نبود به طهران بیایم و درس بخوانم. گفت مصطفی خوب گوشت را باز کن، بهائی بی سواد باید بمیرد. یکی 

یسی و اگر پول نداري من به تو از تعالیم شما کسب علم است پس همین امشب می روي اسمت را کالس شبانه می نو

کمک خواهم کرد و درس بخوان و سر سال مدرك قبولی را بیاور. گفتم چشم و اطاعت امر کردم. شروع به درس خواندن 

قبول شدم. ایشان در این مدت بنده را زیر نظر گرفته بود. یکسال بعد می خواستند در  17/75کردم و سر سال با معدل 

دهند و شرکت تعاونی جهت وام به کارگران و هیئت مدیره مسکن بنده را عضو این هیئت ها کرد و اداره سندیکا تشکیل 

 گفت ایشان لیاقت دارد.

صبح درد زایمان به همسرم فشار  5مه لقا با شکم پر قالی می بافت و بنده هم کار می کردم و درس میخواندم. ساعت 

ردم. عمه ام سحر خیز بود. گفت چقدر زود بیدار شدید؟ و فهمید و به مه لقا آورد و باید با تاکسی او را به بیمارستان می ب

کمک خیابان نهاور که االن خیابان آزادي است، برویم. عمه ام  3گفت حاضر شو با تاکسی یا درشکه به بیمارستان شمالی 

ال رفتم. دیدم خیلی زود است تا گفت: مصطفی تو برو سرکار و من هستم. آنها با تاکسی رفتند و بنده پیاده به پپسی کو

سرویس بیاید. استرس داشتم که چه خواهد شد. تصمیم گرفتم هر طور شده خود را به بیمارستان برسانم و در این هنگام 
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که  3کمک رفتم. وقتی به طبقه  3سرویس آمد. به آنها گفتم بنده امروز نمی آیم و پیاده سریع به بیمارستان شماره 

رسیدم عمه ام داشت به خانمی می گفت شوهرش رفته سر کار. به عمه گفته بودند ایشان نمی تواند  بخش زایمان بود،

زایمان کند باید سزارین شود. چشم عمه سکینه که به بنده افتاد گفت خدا را شکر شوهرش آمد. خانم دکتر که بنده را 

را پر کرد و بنده امضاء نمودم. خانم دکتر گفت  دید گفت چه باباي جوانی چون دقیقاً بیست سالم بود. خانم دکتر فرم

عزیزم تو جاسبی هستی؟ گفتم بله. گفت قدرت اهللا روحانی را میشناسی؟ گفتم بله. گفت بنده باهره روحانی هستم. خیلی 

 خوشحال شدیم و گفت نگران نباش.

احسان اهللا بنده به دنیا آمد. اولین زنی  باهره خانم بسیار مهربان، مؤمن و دلسوز بود. همسرم را بردند و سزارین کردند و

که از جاسبی ها سزارین گردید، همسر بنده بود. سیزده روز تمام بیمارستان بود. وقتی او را خانه آوردیم احسان اهللا بیست 

شان هم روزه بود. عمه او را سر کوچه برد و دکتري به نام دکتر مقدم بود. احسان اهللا را ختنه کرد و دیناري نگرفت. ای

بهائی کلیمی نژاد بود و روحش شاد باشد. مرحوم پدرم وقتی شنید نوه به دنیا آمده است، به طهران آمد و به گردو در 

اش داد و گفت مصطفی و مه لقا اسم این بچه را احسان اهللا بگذارید چون دکتراحسان اهللا سورنگان رفت و هدیه به نوه

دیم و نام او را احسان اهللا گذاشتیم و چون در کرج کار می کردم ثبت احوال کرج مهاجر روح و روان است. ما هم قبول کر

که آقاي رفیعی نامی بود و از احباء بود، نزد او رفتم و شناسنامه گرفتم. آن زمان خجالت می کشیدم جلو پدر و مادر بچه 

. احسان بزرگ شد، خیلی با نمک و دوست را بغل کنم. احسان اهللا اولین نوه دو خانواده بود و همه او را دوست داشتند

ماهه بود که پدرم او را دید و لذت برد و صعود نمود. وقتی رفتیم خانی آباد و خانواده را از جاسب آوردم،  22داشتنی بود. 

 6سال از احسان اهللا بزرگتر بود. مثل برادر پشت سر هم بازي می کردند و درس اخالق می رفتند.  3نصرت اهللا برادرم 

ساله شد. او را با سرویس به مهد کودك میبرد و وقتی بزرگتر شد به مدرسه و سپس به دبیرستان فرستادم که تا دیپلم 

به بعد  9درس خواند و اکثراً مبصر کالس بود. معلم ها و رئیس مدرسه به خاطر ادب او را خیلی دوست داشتند. از کالس 

می گرفتند. او مکانیکی رفت و همه کار را یاد گرفت. آن موقع ها بیشتر  باید پسرها طرح کار می رفتند و کار فنی یاد

پیکان بود و احسان اهللا وقتی مکانیکی یاد گرفت ماشین معلم ها را بدون گرفتن پول تعمیر می کرد. پول چه احترامی 

توان آموخت. تابستان داشت. احسان اهللا همیشه دوستانی بزرگتر از خودش داشت و می گفت از بزرگترها همه چیز می 

ها با اخوي بنده نصرت، به جاسب می رفت و عاشق آنجا بود. با همه بچه هاي مسلمان جاسب هم دوست شده بود. زمینی 

متر بود و درخت گردو و آلبالوي زیادي  500از عمو عبدالحسینی با منوچهر ناصري پشت خانه عمو شکراهللا خریدم که 
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زمین را به نام پسرم احسان اهللا و پسر منوچهر زدیم. گفتیم این دو پسرخاله روزي خانه داشت و بهترین نقطه محل است. 

بسازند که ما بازنشست شدیم تابستان ها برویم و لذت ببریم. ولی وقتی انقالب شد آن زمین را مصطفی حقگو خرید و 

عیبی ندارد زمین مال خداست. در دیوار دور آن کشید و به زمین هایی که خریده بود وصل کرد. احسان میگفت پدر 

خانی آباد جناب نصراهللا امینی شهید مجید، همیشه می گفت احسان اهللا جوانی مؤمن و مخلص درگاه کبریاست و آینده 

درخشانی خواهد داشت. با این سر و زبان و این مردم داري که احسان دارد، محبوب قلوب است. چون نوه برادرش بود 

که جوان بهایی باید اینطور پاك و مهربان و فداکار باشد و باید اعمال و اقوال او یکی باشد. چون  بیشتر افتخار می کرد

ساله  12بنده همیشه ماشین داشتم این بچه نگاه می کرد چطوري از دنده و فرمان و کالج و ترمز استفاده می شود. وقتی 

ین را روشن کردم و خواستم در حیاط را باز کنم، ترمز بود هر روز داخل ماشین بنده را تمیز می کرد. یک روز که ماش

دستی را کشیدم و پیاده شدم که دیدم ماشین به طرف در می آید. دیدم احسان اهللا که سرش راست فرمان بود، پشت 

 خورد گلگیر و چراغ و خورد در و دیوار به محکم ماشین راست سمت شود، خانه وارد خواست که همین و  ماشین نشسته

. ترسید و گفتم ناراحت نباش فداي سرت. گفت باب خیلی دوست دارم راننده شوم. من بلدم اما یک کم تند آمدم. شد

ساله بود که تقاضاي گواهینامه کرده بود.  16دادم یاد بگیرد و عشقش ماشین بود. بعداً در بیابان یا جاده هاي خلوت می

سالگی اولین فرصت و اولین بار  18مام شدي بیا. درست رأس سال ت 18در جواب او نوشته بودند پسر گل هر وقت 

گواهینامه گرفت. چون مکانیکی هم می دانست ماشین تمام فامیل را درست می کرد. ماشین هاي او تا آخر حیات 

و ساله بود که عاشق دختري شد اما دیدیم زود است. به او گفتیم پسرم برو سربازي  18همیشه تمیز مثل دسته گل بود. 

هایی که تک فرزند پسر هستند باید در برگرد هر کس را دوست داشتی ما حاضریم. او به سربازي رفت و از نظر قانون بچه

شهر خودشان خدمت کنند. شانس این بچه جنگ ایران و عراق شروع شد و زمان آموزش در پادگان افسریه بود که همان 

ا رساندم و دیدم احسان زنده است. طفلک می گفت پدر نترس. یک بار پادگان موشک خورد. با چه شتابی خودم را به آنج

آدم به دنیا آمده یک بار دیگر می رود. پدر ما خدایی داریم یکتا و موالیی داریم شفوق و مهربان که یاور ماست. آنها را به 

ت و از طرف دیگر بیرون می تیر تلو در بیابان منتقل کردند. داخل چادر زمین خیس بود و از یک طرف چادر مار می رف

گردید. با چه عشقی مالقات او می رفتیم و بسیار خوشحال می شد. هر چه خوراکی برایش می بردم همانجا به دوستانش 

می داد و می گفت اینها غریب هستند و باید به آنها محبّت کرد، ثواب دارد. می گفت پدر هر چقدر بیسکویت، نخودچی، 

ر حد توان است بیاور به این سربازهاي مادر مرده بدهیم که موالیمان از ما راضی باشد. احسان کشمش و هر خوراکی که د
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اهللا خطی زیبا و اطالعات خوبی داشت و هنرمند بود. چند بار در پادگان فیلم بازي کرده بود و امتیاز هنرپیشگی داشت و 

ا میشناختند که بهایی است و به شهر خاش استان دوره دیده بود. در هر صورت موقع تقسیم سربازها فرا رسید. او ر

سیستان و بلوچستان تبعیدش کردند. خیلی ناراحت شدیم و فقط دعا کردیم خداوند او را حفظ فرماید. سه روز بعد زنگ 

الصه درجه از سقف، خ 45زد گفت پدر بنده را در برج گذاشتند تا نگهبانی بدهم. پوتین در پا روي آهن گرم، از باال آفتاب 

دیوانه شده ام. آب اینجا هم بد است، دل پیچه و مشکالت دارم. گفتم توکل به خدا کن. ناگهان ناخود آگاهم بیدار شد. به 

احسان اهللا گفتم پسرم حقیقت بهترین سرمایه ما بهائیان است. برو امشب دعا و مناجات بخوان و از حق طلب تأیید کن و 

ا بگو که بنده تک فرزند را بخاطر ایمانم به اینجا فرستادند و پدرم بخاطر ایمانش به صبح برو پیش رئیس پادگان، حقایق ر

دیانت مقدس بهایی حقوق و همه مزایایش را قطع کردند. به ناچار با ماشین کار می کند و به جناب رئیس پادگان بگو ما 

بی نظیر و با وجدان مثل جنابعالی است. فکر خیلی مظلوم واقع شده ایم. پناهمان پروردگار عالمیان و یاورمان هموطنان 

کن بنده هم یکی از اعضاء خانواده شما هستم. احسان گفت اگر بدتر شد چه کنم؟ گفتم تو خادم و چاکر عبدالبهائی و او 

تو را یاري و شفاعت می کند پس برو خدا بزرگ است. گفت: چشم. خدا گواه و شاهد است با همسرم تا صبح نخوابیدم. 

احسان بعد از دعا و مناجات پیش رئیس پادگان می رود که اگر االن زنده است خدا حفظش کند و اگر از دنیا رفته صبح 

غریق رحمت الهی شود و در بهشت مأوي گیرد. مطالب فوق را احسان به رئیس پادگان بیان می کند و رئیس پادگان می 

رند. از احسان می پرسد با اینکه می دانم بهایی ها دروغ نمی گوید پسرم بنشین و دستور می دهد براي سرباز چایی بیاو

گویند، تو میدانی دکتر لقائی کیست؟ احسان می گوید بنده نمی شناسم. پدرم می گفت چند سال در جاسب بوده و اهل 

عث سنگسر است. جناب سرهنگ می گوید او دوست خانوادگی ما است و در این شهر بسیار به ملت خدمت می کند و با

افتخار ماست که او جزو تبعیدي ها در این شهر است و پزشک حاذق و با تجربه اي است. به احسان می گوید در همین 

دفتر بمان چون سواد داري و مأمور خرید باش و یا در جابجایی سربازها کمک کن. احسان اطاعت امر می کند و سرهنگ 

مخصوصاً شما عزیزان ارزش قائلم. در جوانی هر دوست بهایی که داشتم  به او می گوید بنده مسلمانم و براي تمام ادیان و

سالم و درست و چشم پاك و با خدا بودند. شب احسان زنگ زد و مژده تأیید حق را داد. جناب رحمانی باجناق آقاي 

نجا هستند و امینی آنجا بود و گفت احسان خاش افتاده است؟ گفتم آري. گفت خواهر و پسر و اوالد و همسرم همه آ

احسان می تواند مرتب به منزل آنها برود و تلفن و آدرس داد. ما به احسان شماره و آدرس را دادیم. آیا اینها تأیید خداوند 

و طلعات مقدسه نیست؟ باید شاکر بود. احسان اهللا در دفتر که بود روزي سرهنگ به او می گوید اگر از دوستان شما کسی 
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بنده بگو. روزي که می خواستند سربازها را تقسیم کنند احسان اهللا بین آن ها راه می رود و می هست که ناراحت است به 

 خواند:

بچه ها فوري به ». یا اهللا المُستَغاث«یا می گفته: » اللهُمَّ یا سُبّوحُ یا قدوس یا حَنّان یا مَنّان فَرِّج لَنا بالفَضلِ و االِحسان ... «

به همین ترتیب چند جوان بهایی را شناخت و به آنها محبّت کرد و هر کدام که هنري احسان می گویند تو کیستی؟ 

مانند تعمیر بخاري، مکانیکی و سیم کشی داشتند، راحت شدند و خدمت دلسوزانه در پادگان می کردند. این جوانان از 

دوست داریم ولی چه باید کرد  روي صدق به رئیس پادگان می گفتند هدف ما خدمت به ایران و هموطنان است و همه را

 که همیشه سرکوب شده ایم.

یاد دارم مرتب با ماشین کار می کردم، پول جمع می کردم و به احسان می گفتم با هواپیما بیا که راحت باشی و زمانیکه 

ی و می آمد بسیار لذّت بخش بود و وقتی می رفت غمناك بودیم. در هر صورت خدمت تمام شد و آمد و مشغول خطاط

کار شبرنگ گردید و تقاضاي پاسپورت نمود. چند سال دنبال پاسپورت بود اما بخاطر عقیده اش به او نمی دادند. نه فقط 

 48درمورد او، بلکه درمورد همه احبّاء سخت می گرفتند و بعد از چند سال پاسپورت می دادند و مانند حاال نبود که 

بود که به خدمت عمویش رفت که با او مثل برادر بود و در اروپا  2000 کنم سالساعته پاسپورت حاضر است. فکر می

زندگی می کرد. ما گفته بودیم اگر دوست داشتی و خواستی، بمان و فکر ما نباش و آینده تو براي ما مهم است. او رفت و 

نسه و بلژیک رفت و همه هفت ماه خیلی محبّت دید و با کمک عمویش کار کرد و به چند کشور مثل آلمان، پاریس و فرا

جا را دید. مرتّب نامه می داد و ما جواب می دادیم. در یکی از نامه ها نوشتم پسر گلم با اینکه جاي تو بسیار خالیست و ما 

دلتنگ توئیم ولی اگر مایلی بمان. در جواب نوشت پدر خیلی براي من عزیزي ولی بدان بنده یک ذرّه از خاك ایران، وطن 

را با کلّ اروپا عوض نمی کنم و میخواهم در وطنم خدمت کنم. ایران همه جایش عزیز است و تمام ملّت جمال مبارك 

 ایران خونگرم اند. دیگر ننویس اگر می خواهی بمان.

در آن سامان هم خیلی ها او را دوست داشتند و حظیره القدس آن سامان را افتخاري کمک کرده بود و نقاشی نموده بود 

رد که قدمی برداشته است. وقتی آمد به کار خود ادامه داد و بنده که در آژانس کار می کردم و از این راه و عشق می ک

به حمله قلبی دچار شدم و پشت فرمان سکته کردم. دعا خواندم و تا جلو  1370یک زندگی ساده داشتیم، شهریور ماه 

زدم و اشاره کردم که حالم خیلی بد است. روبروي مغازه  مغازه اي که احسان با جناب امینی کار می کرد، رسیدم و بوق

بیمارستانی بود که بنده را بردند و دیگر نفهمیدم چه شد. ماساژ قلبی داده بودند ولی خوشبختانه بعد از بیست روز کمی 
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کرد و از ظهر تا بهتر شدم و رگهاي کروز بسته شد. بسیار این پسر نازنین به زحمت افتاد. صبح تا ظهر در مغازه کار می 

شب در آژانس بود. چون خود را بیمه کرده بودم و پزشک اجازه هیچ کاري به بنده نداد، آن روز آخرین روز رانندگی  11

 بنده بود.

ها و فامیل ها همه به احسان مانند شیر نر کار کرد و آبروي ما را حفظ نمود. ازدواج نکرد که ما ناراحت نشویم ولی جاسبی

د احسان پیر شدي، ازدواج کن، می گفت نمی گیرم تا وقتی یک مورد پسندم پیدا شود ازدواج می کنم، شما او می گفتن

فکر خود باشید و خود را فداي ما نمود. زمانیکه خارج بود، خواهرش پسري به نام سناء داشت و حامله بود و دو مرتبه 

که از او مواظبت کنید. وقتی از خارج آمد صد نفر از فامیل ها و  مرتبه اسم سناء را آورد 10ساالر به دنیا آمد. در یک نامه 

همسایه ها به استقبال او آمدند که فیلم آن موجود است. قبل از آمدن او اشک در چشمانم حلقه می زد، قلم دست می 

و کور است. خدایا نوشتم پسرم دلم تنگ است، یا نمیدانی چقدر دوستت دارم یا خانه ما بی تو خلوت گرفتم روي کاغذ می

 اوالد چقدر عزیز است.

ساله بود که سرماخوردگی شدیدي بر او عارض گردید و بعد از چند روز با درد شدید از پایش فلج شد. او  12احسان اهللا 

ت: را در بیمارستان میثاقیه بستري کردیم. روانشاد دکتر طاهر برجیس از نوابغ تاریخ او را معالجه کرد و سالم گردید و گف

سالگی همین کار را انجام داد. احسان نسبت به تمام فامیل پدري و  20باید تزریق کند تا  2200ماهی یک آمپول پنادر 

مادري بدون استثناء مهربان بود و بسیار با گذشت بود. تنها چیزي که برایش مهم بود خانواده و دوستان و امر جمال 

روف و نهی از منکر نداریم و میگفت بهایی آنقدر باید آگاه و سالم و با مبارك بود. همیشه می گفت چرا ما امر به مع

صداقت باشد که هرگز به او تذکّر ندهند و باید جمیع اهل عالم را دوست داشت. در آژانس که کار می کرد بخاطر ادب و 

ه او انعام می دادند. صاحب اخالقش مسافرها سر او دعوا داشتند. غیر از اینکه در مورد قیمت کرایه انصاف داشت همه ب

آژانس به بنده زنگ می زد و می گفت تو دُرِّ گرانبها داري که همتا ندارد. چندین بار کیف پول و طال پیدا کرد تا صاحبش 

را نیافت آرام نگرفت. بنده حقیر نباید تعریف اوالدم را بکنم اما کسانی که او را می شناختند چه در ایران و چه در خارج، 

 این جوان از عالم رفت، همه سوختند. وقتی

آمد و گفت پدر، دختري دلخواه پیدا کردم بیائید برویم او را ببینید و اگر شما بپسندید بنده  1381احسان در سال 

حاضرم. گل و شیرینی گرفتیم و رفتیم. دیدم جناب فرزانه، پدر دختر آشناست. ایشان فردي مسئول وزارت بهداري اراك 

پاشی در روستا و ریشه کنی ماالریا بود که چند روز در جاسب به همه خانه ها رسیدگی و سم پاشی کرده و مسئول سم 
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بود و احبّاء را هم زیارت نموده بود. خیلی خوشحال شد و گفت احسان اهللا پسر ما هست. دیدم دختر او دختر شایسته اي 

چه خودش و چه خانمش پاك سازي شده و زندگی  است و کل خانواده مؤمن و با شخصیت هستند و او هم مثل بنده

ساده و آرامی دارند. الهام خانم در دانشگاه خودمان درس می خواند و گفت باید صبر کنید درسم تمام شود و احسان 

قبول کرد. تقریباً نزدیک دو سال به این منوال گذشت. درس که تمام شد و احسان عاشق دلباخته بود گفت با حال بنده 

شهر نمی آیم. فوري خانه را زیر قیمت فروختیم، آمدیم شادمان را خریدیم و بازسازي کردیم و بسیار هزینه کردیم. جنوب 

خانواده اش آمدند خانه را دیدند گفتیم چه کنیم؟ دختر گفت فعالً ماه صیام است. بعد از عید که دیدن آنها رفتیم، گفت 

ادامه بدهم. احسان گفت بنده خارج نمی روم اگر دوست داري ازدواج می بنده تصمیم گرفتم به آمریکا بروم و درسم را 

کنیم هر دو کار می کنیم، زندگانی راحتی خواهیم داشت. الهام خانم قبول نکرد و فوري به وسیله اقوام نزدیک به آمریکا 

شت و خواست خدا رفت و شروع به درس خواندن کرد. احسان گفت پدرجان خیلی ناراحت شدم ولی به تقدیر و سرنو

خیلی عالقه دارم. این هم حکمتی داشته که خدا می داند و شما ناراحت نباشید. بخاطر اینکه اعصاب و روانش کمی آرام 

بگیرد و عموي خود را مثل برادر دوست داشت دو مرتبه دو ماهی به اروپا رفت و آنجا را گشت و برگشت و به خواهرش 

همین کار را کردیم. فرش دست بافت و هر چه براي او بود گفت بفروشید. عشقش گفت تو بیا در خانه من بنشین و 

ماشین نو و تمیز بود. از خارج که برگشت به کارهایش ادامه داد. تابلو شبرنگ و استیل براي کامیون ها و اتوبوس ها 

رسید. شوهر خواهر را مثل برادر کرد و بسیار به ما و خواهر و فامیل می درست می کرد و وقت آزاد را در آژانس کار می

 می دانست و او را دوست داشت. بعد از شهادت جناب نصراهللا امینی بهترین یاور آقاي بهنام امینی و خاله اش بود.

زمانی که خانم ملکی اعالئی روانشاد صعود نموده بود، اوالد او تصمیم گرفتند همشهري ها و فامیل و احباء را در جایی 

ان گفت سالنی آشنا دارم. رفت صحبت کرد و همه احباء را دعوت کرد، چون همیشه از بچگی عاشق جمع کنند. احس

نفر ناهار و میوه و شیرینی میل نمودند. جناب جمالی بزرگ همسر ملکی خانم در جمع  352جاسب و جاسبی ها بود. 

ا با آواز از بنان خواند. همه احباء و تشکر و صحبت کرد. بچه هاي آقا مهدي مناجات خواندند و جناب ذکائی شعري زیب

دوستان همدیگر را دیدند و احسان بیشتر از همه ذوق می کرد. جناب جمالی بزرگ از سفر دوم که آمد دو ماه ایران خانه 

اش بود. احسان مرتب او را هر جا که می خواست می برد و آقاي جمالی روحش شاد، می گفت تو ما و اکبر پسرش و نوه

وه بنده هستی. چون مه لقا را بنده براي پدرت گرفتم اینها اوالد من هستند. احسان از صحبت هاي آقاي جمالی مانند ن

لذت می برد و می گفت بابا چه مرد نازنینی است. وقتی جناب جمالی در استرالیا تنها بود، سعادت می گفت این جا اگر 



 

Page | 
351 

ک نفر براي پدرم پیدا کنید. اما این کار براي ما سخت و دشوار کسی بمیرد هیچ کس به داد او نمی رسد. به خاطر خدا ی

بود و طبیعی است که هیچ اوالدي حاضر نیست کسی جاي مادرش را بگیرد ولی خب سرنوشت و تقدیر بود. جناب 

ظر گرفتیم و جمالی قبل از اینکه بیاید به بنده زنگ زد، خواهش کرد ما کسی را براي او در نظر بگیریم. ما چند نفر را در ن

ساله  50اهللا او را بردیم. از کرج که بر می گشتیم آقاي جمالی گفت مصطفی پسر خوب، من دختر چند جایی با احسان

میخواهم. چه کنم، من زن خوشگل می خواهم، چه کنم من بخاطر تنهایی همدم می خواهم. دوست هم ندارم پول 

 ی خواهم.بیخودي خرج کنم. خانمی که ساده و کم خرج باشد م

عروس عمه ام که خانمی مهربان هست گفت آقا مصطفی خانم صمیمی یک سال است که شوهرش صعود کرده و زنی 

ساده است و یک پسر در استرالیا دارد، برویم با او صحبت کنیم. زنگ زد و قرار گذاشت. فرداي آن روز براي ناهار به منزل 

دام یک کیلو بود پخته بود. علی اکبر هم آمد و خدا گواه است خیلی از این این خانم رفتیم. دو تا کوفته تبریزي که هر ک

سال از من  20کارها بدم می آمد. قیافه ملکی خانم راست چشمانم بود ولی چاره نبود. همان روز آن خانم گفت ایشان 

د دکترهاي احباء برویم. این بزرگ تر است ولی قیافه نورانی دارد. خودشان با هم قرار گذاشتند که براي آزمایش خون نز

ساله نیست که نمی داند چه کند!  15خانم یک هفته وقت گذرانی کرد که نمی دانم چه کنم. احسان می گفت دختر 

بخت در خانه اش را زده و خالصه حاضر شد. با احسان و همسرم و بنده خواستیم برویم و آقاي جمالی و این خانم را 

یا کارشان باشیم و همراهیشان کنیم که تنها نباشند. احسان خیلی شوخ بود و می گفت آقاي برداریم که شاهد آزمایشگاه 

جمالی کاش من زرنگی شما را داشتم. مهین خانم مدام می گفت آقا احسان پسر من است. به نزد دکتر رفتیم و آزمایش 

ستند آزمایش را انجام دهند از احسان و عکس و نوار نوشت. به درمانگاه عطار در بهبودي آمدیم. خانم ها که می خوا

پرسیدند که چه نسبتی با شما دارند؟ با خنده گفت این خانم مادر بنده و این آقا یعنی او پسر مهین خانم صمیمی و بنده 

پسر آقاي جمالی بزرگ و همه خندیدند. چه می کردند! احسان بادا بادا مبارك بادا می خواند. او عشق آقاي جمالی بود و 

کارهاي مهین خانم خیلی کمک کرد. احسان هر وقت مهمانی ماشین نداشت و منزل ما بود و از او درخواست آژانس  در

می کردند می گفت چشم ولی خودش می رفت و آنها را سوار می کرد و اگر راه دور هم بود برایش فرقی نمی کرد. احسان 

ن بسیار خوب مسلمان داشت که بعد از صعودش خیلی ناراحت خیلی مقیّد به اجراي حکم و تشکیالت بهایی بود و دوستا

 شدند.
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ماشاءاهللا اسماعیلی دوست احسان، زمانی که سکته کرد و از عالم رفت، در گلستان 

جاوید مراسمش بسیار باشکوه بود.عزیزانی که نماز میت و دعا و مناجات براي او 

دلنشین و روحانی اجرا نمودند. احسان گفت بابا ماشاءاهللا چقدر خواندند بسیار 

مراسم او عالی بود و خوش به حالش. چندین مرتبه در همه جا می گفت و حرفش 

براي این بود که عزیزان تا وقتی زنده هستیم قدر یکدیگر را بدانیم. همدیگر را 

یک ماه ریش  ببخشیم و در حق هم دعا کنیم. در هر صورت احسان تا شب عید

خود را نتراشید. هر وقت گفتم، گفت حوصله ندارم. به ماشاءاهللا که همسري جوان 

داشت و از بچگی پاي پیاده در برف از جاده نراق به طهران آمده بود، از صفر زندگی 

ده بود بر او را شروع کرده بود و صاحب زن و دو خانه و ماشین و اثاثیه بود اما آخرش هیچ شد. فقط اگر کار خیري کر

ماند. شب عید به او گفتم احسان اهللا ریشت را بزن فردا عید است و رفت اصالح نمود. چهره زیبایش را هرگز فراموش نمی 

کنم. در عید دیدنی او را بوسیدیم و در همه ایام عید همه جا ما را برد و با فامیل مالقات کرد. ولی مثل اینکه این دنیا را 

ی گفت این دنیا فایده اي ندارد. چقدر ما ناراحت می شدیم تا اینکه شب بیست و یکم فروردین دیگر دوست نداشت. م

دیدم باز ریش او بلند شده است. گفتم پسرم ریش به تو نمی آید، گفت واي بچه که نیستم، چشم. رفت حمام و ریش 

قلبی به او دست داد که متأسفانه هیچ خود را مثل ریش ستاري بسیار زیبا درست کرده بود ولی فرداي همان روز سکته 

راه نجاتی نبود. هیچ کس نمی داند چقدر سخت و غمناك است و چقدر دردناك است. ولی وقتی آثار حضرت بهاءاهللا و 

حضرت عبدالبهاء را می خوانی که این دنیا زندان است و عالم بعد ایوان، قانع می شوي که خداوند این هدیه اي که به نام 

گیرد و تو را به امتحان می اندازد. این جوان دسته گل را پزشک قانونی بردند. گفتیم الاقل تو داده روزي از تو می اوالد به

 هر قسمتی از بدن او که می شود بردارند و هدیه به مریضان بدهند. گفتند متأسفانه جمعه است دکترها نیستند.

ر آن را بدانید و در هیچ موردي در حق آنها کوتاهی نکنید. با آنها بلی عزیزان خواننده، هر کدام پسر یا دختر دارید قد

فروردین در گلستان جاوید همان  23فروردین احسان عزیزم صعود نمود.  21رفیق و مونس و همراز و همدم باشید. روز 

گلستان غرق گل بود. بیش  عزیزانی که براي ماشاءاهللا اسماعیلی برنامه اجرا کردند همان ها مراسم احسان را انجام دادند و

تاج گل آورده بودند. حتی بعضی از دوستان از خارج به فامیل طهران سفارش داده بودند که احسان عزیز است.  50از 

برادرم نصرت و یکی از دوستان به نام پیام یزدانی گفتند مصیبت سختی است و شما به امتحان افتادید. گریه و زاري و 

 یدر دوران سرباز یزدانیحسان 
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یست و احسان شاد بود و هرگز نمی خواهد کسی ناراحت باشد. به همه فامیل اعالم کردم براي سیاه پوشیدن رضاي حق ن

احسان پسر ما مشکی نپوشید و گریه و زاري نکنید. همه گوش کردند، چه مراسم باشکوه و بی نظیري بود. در تمام طول 

 ک جاري بود.مراسم اشک از چشم کسی بیرون نیامد ولی وقتی از گلستان خارج شدیم سیل اش

دو سالن بزرگ جهت صرف ناهار آماده بود. همه پذیرایی شدند، مسلمان و بهایی، فامیل و همسایه، همه تعریف اخالق 

سال زحمت و عشق و پشت و پناه انسان یک آن برود چقدر سخت  41حسنه او را می کردند ولی خدا می داند که حاصل 

گرفته شد. تاج گل ها جلو درب و عکس او محل را دگرگون کرده بود. صف است. فرداي همان روز جلسه تذکري در منزل 

براي جلسه تذکر از طرف همسایه ها و فامیل و احباء بود و از دو طرف صد متر صف بود و خانه غرق گل بود و خداوند چه 

نه مراسم خاکسپاري و نه  طاقتی داده بود. دو نفر ناظم جمع را چند ساعت اداره کردند. کسبه محل و خیلی از کسانی که

مراسم جلسه تذکر را دیده بودند، آمدند و تسلیت گفتند و از حالت سکوت و روحانیت خاص آن جمع به وجد آمده بودند، 

 که هنوز هر وقت ما را می بینند می گویند روح پسرت شاد چون الیق چنین مراسم با شکوهی بود.

نفر از فامیل  160تا  150یک جلسه یادبود براي او بگیریم. نه سال،  بنده و همسرم و دخترم تصمیم گرفتیم هر سال

نزدیک و دوستان و آشنایان بهایی و مسلمان را در سالنی دعوت می کردیم و به یاد او پذیرایی به رسم خیرات و مبرّات 

ولی بی حرف نبود. یکی  می کردیم و در منزل مناجات میخواندیم و خاطره او را زنده می کردیم. خیلی مراسم عالی بود

می گفت کبابش چرب بود یکی می گفت ما را دعوت کردند چرا عروس و پسرم را نگفته اند. بهترین تصمیم را گرفتیم و 

مبلغی را که میخواستیم ناهار و خرج دهیم و همه دارند و هر روز می خورند را براي کسانی که ندارند مایحتاج بخریم و به 

اقعی کمک کنیم. البته این مراسم باعث این بود که فامیل ها همدیگر را می دیدند. در هر صورت در مریضان و محتاجان و

گذشتگان محتاج دعا و مناجات و خیرات و مبرّاتند و نباید فراموش کرد. جسم آنها از ما جداست، روحشان با ماست و 

 شفیع ما می باشد.

راست چشممان باشد همسرم دیوانه می شود. یک سال و نیم منزل احسان ماشین سواري پیکان نو داشت و دیدیم اگر 

یکی از دوستان گذاشتیم و بعد آن را فروختیم و به نامش کارهاي عام المنفعه انجام دادیم. خوشحالیم از اینکه یک پسر 

قی است. بزرگ ترین داشتیم ولی نمونه بود. از نظر ایمان و اخالق و همنوع دوستی و یاد و خاطره اش در تمام قلب ها با

  نوه دو خانواده بود و جایی نیست که عکس او نباشد. جایی نیست که از خاطرات و محبت هاي او صحبت نشود. 

 در نرفت، او با احسان و کند تحصیل آمریکا رفت که خانم الهام مادر و پدر بود، نموده صعود احسان اینکه از بعد روز 20



 

Page | 
354 

 که بود این بود پرسیده اش خانواده از که سؤالی اولین و آمد آمریکا از الهام. بودند او تذکر جلسه و خاکسپاري جلسه

د، ازدواج کرد یا نه، به او می گویند نه ازدواج نکرد، می گوید چه در ایران و چه در خارج هر کس را کر کار چه احسان

او  دیدم مانند احسان نبود و احسان مثیل و نظیر ندارد. حاال آمده ام و اگر

مایل باشد به عنوان بهترین همسر او را می پذیرم. پدر و مادر او با ما تماس 

گرفتند گفتند الهام چنین می گوید و اگر بفهمد احسان صعود کرده است او 

هم سکته می کند. به خاطر خدا به او نگویید و باید یک جوري سر او را گرم 

مثل قبل ما را تحویل گرفت.  کنیم. بنده او را دیدم چقدر عاشقانه و خالصانه

گفت: احسان گلم کجاست؟ من نباید دروغ می گفتم. گفتم نیست خارج از 

تهران در خاتون آباد است و واقعاً هم همینطور بود. گفت حالش چطور 

است؟ گفتم سکته قلبی کرده نمی توان با او صحبت کرد. گفت تو را بخدا 

او تماس بگیرم و بگویم چقدر  تلفن او را بدهید، چه داخل و چه خارج با

خوبست و او را دوست دارم. گفتم تلفن ندارد و حال صبر کن تا بعد. چقدر 

دختر که رفت و احسان نرفت ناراحت براي بنده این مسئله سخت بود و لحظه بدي بود. ولی ما و خیلی ها از این کار 

شبی در خواب دیدم عزیزي به بنده گفت اگر پسرت با این خانم ازدواج کرده بود و اگر بودیم و هر کس مطلبی می گفت. 

تو دو تا نوه هم داشتی با این قلب مریض و بی پولی چکار می کردي. دیدن نوه هاي بدون پدر چقدر سخت بود. ازخواب 

هر کار خیر در حد توان را انجام می  پریدم گفتم خداوند صالح را چنین دانسته و به خانم گفتم تا زنده ایم مثل سابق

م و هر اتفاقی که داری دوست را همه که ما. است ما پسر دارد پسر کس هر و احسان روح بخاطر هم  دهیم، هم بخاطر حق

براي انسان بیفتد خیر انسان است. مگر خداوند کاري را از روي عمد انجام می دهد؟ این قطره اي بود که از سرگذشت. 

 سال جوان ناکام که خاطرات شیرین از خود گذاشته است.چهل و یک 

 چون که گل رفت و گلستان در گذشت

 نشنوي دیگر ز بلبل سرگذشت                                

 

 یدر نوجوان یزدانیحسان 
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 هواهللا                                                                  

آن نهال حدیقه رحمانی گریه مکن، مویه منما. آن نهال بیهمال در باغ وراغ عالم امکان وسعت اي ورقه مقدسه از مصیبت 

نشو و نما نیافت. لهذا به جنّت الهی شتافت تا در جویبار مشگبار رحمت پروردگار پرورش یابد و از ریزش بارش نیسان 

 ع ع            غفران طراوت و لطافت بی اندازه جوید .

 صحیح و دلنشین است و واقعاً جایی براي این گل نبود. چقدر این لوح

در مراسم احسان و در سالن ناهار خوري و جلسه یادبود و تذکر درخانه از همه قشر بودند که براي خیلی ها این سکوت و 

و در  آرامش و روحانیت و دعا و مناجات هاي دلنشین تازگی داشت. یکی از درویشان به نام آقاي فخیمی اجازه گرفت

سالن بلندگو را گرفت، تسلیت گفت و اظهار کرد تا به حال در تمام عمرم چنین مراسمی ندیده بودم و لذت بردم. 

امیدوارم در شادي ها شرکت کنم. گفت میخواهم فی البداهه شعري بگویم. گوشی را گرفت و گفت این شعر از زبان 

 احسان اهللا هست:

 مادر منشین چشم بِرَه بر گذر امشب

 زین خانه پر نور زین بعد نیایم                                

 آسوده بیارام مکن فکر پسر را

 نسایم پنجه دگر خانه این حلقه بر                         

 با خواهر من نیز بگو او بکجا رفت

 نتواند تحمل جوانست تازه چون                         

 رفیق است به دایه بگو احسان مهمان

 نگشاید ایوان سر را من بستر تا                        

در ضمن بنده و پدربزرگ هر یک بسیار شعر در وصف احسان 

بخاطر تسلّی خاطر گفته ایم که به اختصار می نویسم. البته 

پدربزرگش آقاي شمس اهللا رضوانی بعد از صعود احسان می گفت احسان به خود بنده گفت بنده وقتی پیام بیت العدل 

 یزدانیاحسان  یگریدوران باز
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توانند از ایران خارج نشوند و ماندن در ایران خدمت است، به گوش اعظم الهی را خواندم که فرمودند احباي الهی تا می 

جان استماع کردم و به همه گفتم یک دقیقه عمر در ایران را با عمري کامل در اروپا را سودا نمی کنم و افتخار در ایران 

 و احسن الخالقین بود و بودن و خدمت به جامعه ایران ارزش معنوي دارد. ایشان می گفت این جوان مظهر آیه فتبارك اهللا

نمونه مردانگی و الگوي انسانیت بود. محبوب قلوب همگان بود، خیر خواه دوست و دشمن بود و حال که روح پاك و 

 مقدّسش به جنت ابهی و ملکوت ابهی صعود نمود، روحش شفیع ما خواهد بود و این شعر را سرود:

 

 چرا امروز عزیز ما به این مجمع نمی آید

 به گوش ما نمی آید مناجاتش صوت چرا                                

 چرا گل چین بی انصاف گالن را می کند پرپر

 آید نمی کار بر دگر افتاد کار از ما قلب که                                 

  رفته برین بفردوس گلشن ازین بلبل بدان

 آید نمی گلشن این بر اوست با نشین هم مالئک                                

 رش می آید که احسان غرق احسان استع از ندا

 آید نمی آنجا دگر شد مشرف حق حضور                                

 :دیگر شعري

 پرید آشیان این از که مقدسی طیر

 رسید خود معشوق به و بود یار به عاشق                                

 اسیر بود که سیاهی خاکدان دام در

 دوید جنان بکوي عاشقانه و شد آزاد                                

 رفت حجاب و بتراب انورش ماه گر

 رسید خدا حضور به مقدسش روح                                

 نوشت باید زر لوح بر را تو زیباي نام جان احسان

 نوشت باید سر تاج بر را تو زیباي نام                                
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 ما که نتوانیم نویسیم وصف خوبی هاي تو

 نوشت باید گهر با ها مثنوي خوبت وصف                                

 :دیگر شعري

 است تو مهمان احسان خدا اي

 اضطراب در هجر ز هستیم همه ما                                

 شب و روز ده طاقتی تو خدا اي

 خواب به آید می که است احسان گاه                                

 کن شاد عزیزش روح خدا اي

 شراب جام آن مست گردد که تا                                

  بده وافر معنوي شراب از

 گالب و عطر شود گل بمثل تا                                

 :دیگر شعري

 خدایی پیش در که احسان اي تو

 جدایی تو و ما بین بیفتاد                                 

 چرایی پنهان ما بوي خوش گل

 وفایی بی جوان تو نبودي                                

 آشنایی ترك تو کردي چرا

 جدایی روز این دست از امان                                

 شجاعی تو هم جهان آن میدانیم

 روشنایی ندارد خانه تو بی                                

 نبودي خود فکرباباي چرا

 سرودي می شعر مادرت براي                                

 هایی ناله نمودیم دل از ها شب
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 وفایی با هم حق پیش دانیم می                                

 حالیم افسرده ما که کن شفاعت

              ننالیم حق پیش شکر بجاي                                

  احسان پدر یزدانی مصطفی از شعر                                                         

 

 یداهللا رضوانی آقا

  

آقاي یداهللا رضوانی فرزند شکراهللا رضوانی برادر شمس اهللا رضوانی و آقاي نصراهللا 

در محلّه پائین کروگان جاسب چشم و دل خانواده را روش  1298امینی در سال 

نمود. ایشان دومین اوالد خانواده بود. پدر ایشان شکراهللا رضوانی بهائی بسیار مؤمنی 

بود که آثار الهی را با عشق و عالقه حفظ نموده بود و مرتب با صداي بلند میخواند و 

از صداي ملیح ایشان که  چون خانه شان جنب کوچه بود، صبح و شب هر رهگذري

مناجات و زیارتنامه میخواند، لذت میبرد. همسر شکراهللا رضوانی، سکینه خانم خواهر 

استاد عباس محمدي معروف به استاد عباس نجار بود که خانمی دانشمند، پزشک 

زمان و روانشناس و بسیار مهربان و عقیده او کامالً مسلمان بود و به مسلمانی خود 

در تمام طول زندگانی این زن و مرد مانند روح و ریحان مانند کبوتر عاشق باهم زندگی کردند و همیشه احترام پاي بند و 

یکدیگر را مراعات می نمود. آقاي شکراهللا رضوانی نماز و دعا و مناجات و روزه و احکام دینی را به نحو احسن انجام میداد 

روز روزه میگرفت. سکینه خانم نماز و عبادات را به وقت  30وزه مسلمانها و او هم احکام خود را انجام میداد و در ماه ر

انجام میداد و به احترام یکدیگر موقع افطار باهم افطار میکردند. زمان روزه بهائی ها که از نوزده روز قبل از عید تا عید 

نمود. خداوند به آنها چهار اوالد به نام بود، این خانم سحري براي همسر آماده می نمود و در افطار هم او را همراهی می 

هاي نصراهللا، یداهللا، بدیعه و شمس اهللا میدهد. نصراهللا امینی اوالد ارشد از دوازده سالگی به طهران می آید که هم درس 

د بخواند و هم کار کند چون نوجوان باهوش و زیرکی بود. خانواده جناب میرزا ولی اهللا خان ورقا او را مانند پسر خو

 یرضوان دهللایجناب  
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نگهداري نمودند و او هم کسب فیض در زمینه علم می نمود و هم مشغول کار گردید که یک عمر امین و همکار آن 

 خانواده جلیل و محترم بود.

 

اما صحبت از یداهللا بود. این مرد به قول تمام همساالن او و همسایگان او 

میگفتند در جاسب فردي به این مظلومی و مؤدبی و با ایمانی و زحمت 

کشی کمتر کسی دیده است. در طول کوکی تا جوانی تمام کارهاي 

کشاورزي را انجام می داد و به گاو و گوسفندان میرسید و در تابستان 

فراغت را به کوه هاي جاسب میرفت و تیغ علوفه براي زمستان دام  اوقات

ها تهیه می نمود و جناب امینی که در طهران و بعد در خانی آباد بود، خیالش از بابت والدین راحت بود که برادري 

ایشان کوچکتر بوده مهربان و دلسوز دارد که از والدین نگهداري می نماید. برادر کوچکتر او شمس اهللا که چهار سال از 

 سیزده تا یا عید شب تا پائیز اول از سالگی 17 – 18است، کارهاي کشاورزي و هر کار دیگر را نزد یداهللا یاد می گرفت. از 

. مینمود مادر و پدر تقدیم دستی دو و کرد می آوري جمع را پولها و نمود می کار ورقا دکتر پیش آباد خانی در فروردین

ین بود چون کل خانواده نسبت به هم مهربان و یک رنگ بودند خصوصاً احباء که موالیشان سفارش ا بر رسم قدیم در

اکید راجع به احترام والدین نموده اند، این خانواده از نظر ایمانی مورد تأیید کلّ اهل آبادي بودند و از احترام خاصی 

و در زمان رضاشاه فقط یک مرتبه به او مرخصی میدهند برخوردار میگردند. جناب یداهللا دو سال به خدمت سربازي میرود 

 همراه به و رسید اتمام به سربازي که بود خوشحال و  که والدین خود را ببیند. ایشان دو سال عاشقانه خدمت می کند

د. در میشون مشغول کشاورزي کار به و نمودند می تهیه بیشتري امالك یکدیگر با توانستند می بود شده بزرگ که برادرش

آن زمانها صحبت از من و تویی در کار نبود و تمام اهالی ده با یکدیگر ازدواج می نمود و یک عمر به عقیده یکدیگر کاري 

نداشتند و یک عمر با یکدیگر زندگی می کردند و هر کس به دین خود می بود و یا همسر عقیده شوهرش را قبول میکرد 

رفت. در کروگان جاسب این مسئله مورد نظر بود و بچه ها خود اختیار یا برعکس و هیچکس به کسی خورده نمی گ

 داشتند هر دینی را میخواهند انتخاب کنند.

بدیعه خانم خواهر آنها که بسیار خانمی مانند برادرها مظلوم بود به درخواست مادرش سکینه خانم با استاد احمد محمدي 

ود و تنها بود، ازدواج می نماید و سکینه خانم به خاطر اینکه برادرزاده اش را نجار که برادرزاده مادرش و فرزند استاد باقر ب

 یو شمس هللا رضوان ینینصرهللا ام 
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زیر بال و پر خود بگیرد، دخترش را به او میدهد و همه به او میگویند استاد احمد کمی بداخالق است و به او بچه نه نه 

ازدواج می نمایند و براي تهیه جهازیه  ام هست و نباید بی خانمان شود. آن دومی گویند. او میگوید چه کنم برادرزاده

یداهللا به آنها کمک می کند چون یگانه خواهرش بود. یداهللا چند سالی کار می کند و پدرش و مادرش به او پیشنهاد 

ازدواج می نمایند و خانم سلطان یزدانی، دختر فرج اهللا، نوه مشهدي حسنعلی و نوه آغالمرضا را به همسري او برمیگزینند. 

م سلطان هم که در کودکی پدر خود را از دست داده بود و مانند یداهللا رضوانی مظلومی بیش نبود، با او شروع به خان

زندگی می نماید و با پدر و مادرش زندگی شیرینی داشتند. خانم سلطان میگفت من که پدر ندارم و پدر شوهرم مانند 

این زوج صاحب یک دختر می گردند که  1324/3/15در تاریخ ازدواج می نمایند و  1322پدر من است. در اواخر سال 

 1323پدربزرگش اسم او را مه لقا می گذارد. اولین نوه براي همه بسیار عزیز بود و همه با او عشق میکردند. البته در سال 

آقاي  1324سال  جناب امین در خانی آباد با روحانیه میثاقیه نوه عمویش نوه محمدعلی ازدواج کرده بود که در اواسط

نصراهللا امینی هم صاحب دختر میشود و نامش را مهوش می گذارند. پدربزرگ و مادربزرگ عشقشان دیدن نوه ها بود . در 

آن زمان جاده ماشین رو نبود و حتی اوالدها که در طهران بودند شاید سالی یک بار یا دو بار به جاسب می آمدند. البته 

اشین و از دلیجان تا جاسب را با االغ می آمدند و اجاره میکردند و کسی که االغ داشت و مسافري این راه را تا دلیجان با م

را می برد به او چهاروادار می گفتند. غیر از کرایه اي که به او می دادند باید شب به خود او و االغش میرسیدند و پذیرائی 

شاك که براي پدر و مادر می برد مانند اینکه دنیا را به آنها می کردند. هر اوالدي که مقداري برنج و قند و چائی و پو

 دادند.

صحبت از آقا یداهللا و خانم سلطان بود و خانم سلطان در کودکی و نوجوانی برادرش روح اهللا که در کاشان پزشکیار 

تی که با یداهللا رضوانی وق. گردید بافی قالی استاد کاشان در و برد می خود نزد سالی چند را سلطان خانم برادرش  بود،

ازدواج می نماید، قالی بافی را شروع می کند و به همه دخترهاي محلّه پائین یاد میدهد. یداهللا همسر او مانند قبل از 

سال  4ازدواج در زمستان به خانی آباد میرود و نزد برادرش و خانواده ورقا کار می کند اما این زندگانی شیرین بیش از 

ه دست طبیعت و حکمت الهی این خانواده محترم را در غم و اندوه فرو میبرد و یداهللا مریض میشود و طول نمی کشد ک

جان به  1326در آن زمان تنها دکتر جاسب، دکتر شکوهی بود و مریضی او را تشخیص صحیح نمی دهد و در تیر ماه 

ی پدري را فراموش نکرده بود، همسر مهربان و جان آفرین تسلیم می کند و خانم سلطان که هنوز غم و اندوه کم بود و ب

مظلوم خود را از دست میدهد و در آن موقع شمس اهللا برادر کوچکتر او هم به سربازي رفته بود و بسیار زندگی براي 
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شکراهللا و سکینه سخت و دشوار میشود ولی از آنجائیکه ایمان خالص و قلب پاك داشتند راضی به رضاي پروردگار 

ودند. در آن زمان یداهللا را به دستور جامعه بهائی به خاك میسپارند و جلسه یادبود براي او میگیرند. مسلمان ها عالمیان ب

براي او فاتحه میخواندند، چون مادر مرحوم یداهللا مسلمان بود و احباء براي او مناجات میخواندند چون پدرش بهائی بود. 

ه بازماندگان بود و طلب تأیید براي روح پاك متصاعد الی اهللا یداهللا بوده در هر دو صورت فرقی ندارد چون هدف تسلیت ب

است. خانم سلطان همسر او با مادر شوهرش آهسته اشک میریختند و مه لقا که دو ساله بود به آنها نگاه میکرد و مواظب 

 بودند که این بچه ناراحت نشود. در مورد قسمت و تقدیر هیچ نمی توان گفت.

اهللا رضوانی زمانیکه از سربازي می آید مه لقا یتیم دو ساله بود و خانم سلطان مادرش جوان و خوشگل و زیبا آقاي شمس 

بود. پدر شوهرش اعضاء محفل روحانی را جمع می کند و پس از تالوت مناجات که خوانده میشود، میگوید داغ پسرم به 

آمده و به زن برادرش نامحرم است. شما بفرمائید چه کار  یک طرف، عروس جوانم به یک طرف و شمس اهللا که از سربازي

کنیم؟ در آن زمان محمدعلی روحانی دائی خانم سلطان و جناب حبیب اهللا مهاجر، مهاجر رزاقی، سید جواد ارشدي، آقاي 

ه و مظلوم احمد محبوبی جوان و خود شکراهللا همگی عضو محفل بوده اند. شکراهللا رحمت اهللا علیه میفرماید عروسم نمون

و سازگار است و این نوه ام نور چشم من است. اگر صالح میدانید شمس اهللا او را به عقد خود درآورد که هم خانم سلطان 

شویم عروس و نوه ام اسیر خانواده عروسم یک عمر یتیم بوده است و بچه اش آواره نگردد و میگوید یک لحظه حاضر نمی

ت تصمیم بر این گرفته میشود که پیشنهاد آقا شکراهللا عملی شود و به او پیشنهاد می اي دیگر گردند. پس از شور و مشور

کنند و او هم می پذیرد و با کمال میل قبول می کند چون او با اخالق رحمانی تربیت شده بود. شاید مخالفت هائی هم 

به او میگفتند پسر مجرد باید دختره در بین بوده است ولی احباء در همه جا مطیع امر محفل روحانی بوده اند. بعضی 

اي می گفتند چه عیب دارد خانه چیده و آماده است و در هر صورت این وصلت باعث شادمانی والدین باکره بگیرد. عده

میشود و کمی از غم و اندوه داغ پسر می کاهد. مادر خانم سلطان عمه بدیعه معروف شیر زن تاریخ جاسب و آقا شکراهللا 

کند و حالت عادي بخود میگیرد. ناگفته ضوانی به این زوج نصیحت و راهنمائی می کنند. زندگی ادامه پیدا میپدر آقاي ر

روزي بود فوت  10نماند زمانیکه جناب رضوانی از سربازي می آید، مادرش هم فوت نموده بود که با جاي خالی مادر که 

به نام فیلم (تلخ و شیرین) اگر از وضع این خانواده مطلع بودند از  کرده بود، روبرو میشود. فیلمی در ایران ساخته شده بود

 آنها به خداوند ولی نماید می صعود هم او پدر مدّتی از بعد کند می ازدواج رضوانی آقاي وقتی. ساختند می  اینها فیلم

م تازه زبان باز کرده بود و راه ه مهلقا و میشود خانه اهل دلگرمی و شادي باعث که میدهد هدیه عطاءاهللا نام به گلی شاخه



 

Page | 
362 

میرود و آقاي رضوانی را عمو جان صدا میزد چون خود آقاي رضوانی از اول که زبان باز می کند و دختري با نمک و 

مظلوم بود، به میگوید عمو جان. این صداي عمو جان عمو جان در وجود مه لقا نقش می بندد و همیشه او را عمو جان 

به او نمی گوید که پدر تو یداهللا بوده است و فوت نموده است. مه لقا بزرگ میشود و عزیزي براي صدا میزند و هیچکس 

خانم سلطان مادرش و مادربزرگش عمه بدیعه بود و بسیار از او مراقبت میگردید تا احساس بی پدري نکند. البته آقاي 

مه لقا مدرسه میرود و تا کالس چهارم درس  شمس اهللا رضوانی هرگز کمبود محبّت را نمیگذارد این بچه حسّ کند.

مرتبه آقاي پیغمبر زاده و روانشاد او را با اینکه قبول بوده است، مردود می نماید چون بخاطر  2میخواند و در مدرسه 

اینکه شمس اهللا بهائی معروفی در جاسب بود و میدانست این بچه با ادب جمعه ها درس اخالقی رفته و مورد احترام 

گردي هاي خود هست و نه مهلقا را بلکه چند نفر دیگر چه پسر و چه دختر را مردود کرد. معلّمی دیگر که در همشا

مدرسه بوده و این حرکت زشت او را می بیند میگوید ما معلّم و به بچه ها علم و ادب و حقانیت و انسانیت می آموزیم و 

دود می کنید، چه نتیجه حاصل میشود. از این کار شما پیغمبرزاده با گناهان را مرمیگوئیم راه صحیح را بروید شما این بی

او درگیر میشود که به شما ربطی ندارد و او میرود محالت و استعفاي خود را می دهد و علت را می گوید که می آیند و به 

که کارت اشتباه پیغمبرزاده که مدیر دبستان شمس بود و خودش هم شش کالس بیشتر سواد نداشت، تذکر می دهند 

بوده است. معلم صادق به بهائی ها گفته بود مسلمان و بهائی نباید از نظر معلم و مدرسه فرق کند بروید و احقاق حق 

کنید. آقاي حسین پیغمبرزاده در جواب آقاي رضوانی و سلطانعلی گفته بود ببخشید اشتباه شده است. در هر صورت 

را شش سال خواند ولی چون آقاي رضوانی سواد خوبی داشت در خانه هم تعدادي  ابتدائی 4مهلقا دختر مرحوم یداهللا 

سالگی قالی بافی و کار خانه داري و دامداري و در  6مناجات و کلّی آثار و الواح را آموخت. چون مهلقا بزرگ میشود از 

اوالد دختر دیگر به نام هاي  3اي دشت و صحرا کمک کار مادر و جناب رضوانی میگردد. بعد از عطاءاهللا خانم سلطان دار

آذردخت و اقدس و مهري میگردد که با مهلقا پنج اوالد میشوند. مهلقا که براي خودش به قول جاسبی ها دختر واله اي 

شده بود، هر وقت مادرش زایمان می کند تا بچه ها رشد کنند از بچه ها مواظبت و نگهداري می کند. خداوند چنان 

لی و هوش و نجابت و انسانیت به او می دهد که الگوي دختران جاسب و محبوب تمام فامیل میشود. زرنگی و هنر و عق

مهلقا خوشبختانه چهار دائی مهربان مانند روح اهللا و عین اهللا و نصراهللا و فیض اهللا یزدانی داشت که مهلقا را مانند فرزندان 

چنان عاشقانه با شادي و شعف از آنها پذیرائی میکردند که  آمدند این دخترخود دوست داشتند و وقتی که به جاسب می

دائی جان آفرین و دائی جان گل مائی به او می گفتند و هر زمان به جاسب می آمدند مخصوصاً براي او هدیه می آوردند. 
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ادر دوم خود او را مهلقا گل سر سبد خانم سلطان و رضوان میگردد و خواهران و برادرش بی اندازه به او مهر می ورزند و م

محسوب می کنند. خانم سلطان زنی مهربان و مظلوم بود ولی بسیار فرز و زرنگ در کار رعیتی بود. مهلقا این خلع را پر 

کرده بود و در نان پختن، شیر و ماست درست کردن، مشک زدن و دوشیدن گاو و گوسفند و در کارهاي رعیتی مانند 

آسیف اهللا مهاجر را آقاي رضوانی بادام و گردو میکاشت و موقع بادام و گردو که باید پسران کمک عمو جانش بود. امالك 

جمع کنند و از درخت پائین بریزند تا نوك درخت میرفت و سریع آنها را جمع می کرد. ذبیح اهللا مهاجر، آقاي مهاجر 

اي مهلقا بود و به آقاي رضوانی میگوید پهلوان و دلیر مرد جاسب خسته نباشید به آقاي رضوانی می گوید و ناظر به کاره

 و نجابت. دارد مقامی و جاه دختر این و خوشابحال تو که چنین دختر شجاع و زرنگی داري و این مهلقا را بگوئید مهلقا

 و لطف مورد همیشه و بدانید را او قدر. ماند می مادربزرگش خانم بدیعه مانند او زرنگی و پدرش یداهللا مانند او مظلومیت

عنایت او را قرار میدهد. آقاي رضوانی میگوید مهلقا چشم و چراغ خانه ما است. مدیر الیق خانه ما است و ما او را بسیار 

دوست داریم چون جوهر تقدیس و پاکی و صفا است. مهاجر میگوید در هر خانه اي که برود آن مرد هیچ چیز کم ندارد. 

وار امیدواریم خوشبخت گردد. البته مهلقا خانم خاله اي هم داشت که از آقاي رضوانی میگوید با دعاي شما مرد بزرگ

مادرش بزرگتر بود و بسیار مهلقا را دوست داشت و نامش ملیحه خانم بود که در وسقونقان زندگی میکرد. مهلقا مادر و 

دور هم بودند و شب  خواهران و برادر را که کوچکتر بودند سوار بر االغ می کرد و به دیدن خاله میرفت و تا شب

برمیگشتند و این خاله عزیز همیشه براي این دختر ارزش خاصی قائل بود و آقاي امینی عموي مهلقا که در خانی آباد بود 

و مهلقا تنها یادگار برادرش مرحوم یداهللا بود، این دختر را مانند دخترهاي خود دوست می داشت. آقاي رضوانی با آقاي 

دوست بودند و مشاور یکدیگر در کارهاي امري و زندگی عادي بودند و همیشه در هر کاري  سید رضا جمالی بسیار

مشورت میکردند. مهلقا خواستگار زیادي داشت اما قسمت بر این قرار گرفت با پیشنهاد جناب جمالی، مهلقا با مصطفی 

لقا دختر الیقی است و مظلوم و محبوب و یزدانی که نوه عموي او بودند، ازدواج کنند. آقاي جمالی به مسیب می گوید مه

مؤمن و سازگار است و مصطفی پسر شما هم باهوش و زرنگ و زحمتکش است و آنها زوج خوشبختی خواهند شد. مرحوم 

مسیب هم که یکی از دوستان صمیمی آقاي جمالی بود به او میگوید با مصطفی صحبت کن اختیار تام داري و مصطفی 

گوید همینطور است و مهلقا هم مانند سعادت دخترم می باشد. آقاي جمالی ست. آقاي جمالی میهم مانند اوالد شما ا

شب مصطفی را صدا میکند و در باغ عوض علی که خوشکار کرده بود و گندم کاشته بود و آبیاري میکرد به مصطفی می 

د. مصطفی غرق در شرم و حیا شده و گوید هیچ دوستی بهتر از پدر و مادر نسبت به اوالد نیست و پدرت چنین میگوی
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سکوت اختیار می کند. جناب جمالی می گوید سکوت عالمت رضایت است. به طهران برو و تا شب عید کار کن و عید که 

آمدي باید ازدواج کنی. هم دل پدر و مادرت شاد شود که اوالد اول هستی و هم مهلقا همسري وفادار براي تو خواهد بود. 

تابناك و نورانی و ابهت جناب جمالی نتوانست حرفی بزند و جز تسلیم راهی نبود چون نیّت او همیشه  در مقابل چهره

 خیر بود.

عید آمد و سخنان شیرین آقاي جمالی گل انداخت و محفل صالح دانستند که به طهران بیائیم و در آنجا عقد کنیم و به 

یشات، در منزل جناب ارجمند که همسر او دختر گرام جناب ابن بعد از معاینات و آزما 1344فروردین  19جاسب برویم. 

ابهر بود و خانمی با چهره بسیار نورانی بود و در آن جمع علی اکبر و مسیب و عین اهللا و نصراهللا و فیض اهللا و خانم 

خانم را به میان  سلطان و مولود خانم رزاقی و عروس و داماد بودند. ذکر جناب غالمعلی یزدانی عموي پدر و مادر عروس

لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار ایشان نازل می کنند. این خانم با  3آورد که بسیار آقاي غالمعلی مؤمن و موقن بود و 

تومان آنروز بود، عروس خانم مهلقا در صندوق  15لحن ملیحی عقد امري را انجام داد و مهریه که مبلغ یکصد نقره، 

یادگار پدر ما هستند. بعد از اینکه بابی بودند، پدر ایشان جناب ابن ابهر پانزده روز در خیریه انداخت. گفت جاسبی ها 

جاسب باعث ایمان اهالی به امر جمال مبارك می شوند. باهره خانم مادر مهري ارجمند همسر جناب دکتر شاپور راسخ 

بود. دو جوان ساده دهاتی کمرو در خانه می باشند و همچین سعادتی نصیب مهلقا دختر یداهللا رضوانی و مصطفی گردیده 

اي مانند قصر در بلوار کشاورز یا بلوار الیزابت قدیم روبروي پارك الله باعث شد که چنین عقد روحانی داشته باشند. 

ایشان میفرمود از لسان پدرم جناب ابن ابهر شنیدم که جاسب چهار سمت آن کوه بود و مردان جاسب قوي و دلیر و 

اند و از اوت و شجاع و عاشق اند و قلبی مانند ذالل دارند. ایشان با قدوم خود سرچشمه جاسب تشریف بردهباهوش و ذک

آن نوش جان کردند. فرموده بودند خانمها و دختران جاسب از لحاظ نجابت پاکدامنی و قداصت و خانه داري و ایمان با 

ی با تربیت و با ایمان تحویل جامعه امري میدهند. روح بیان خوب و توان خوب و هنرمندي خوب، شیرمردان و شیرزنان

این خانم غریق رحمت الهی است و شاید مطالب و سخنان ایشان که یک نطق فصیحی بود، عزیزان در جمع را به وجد 

ن آورد که مولود خانم رزاقی فرمود امیدوارم بتوانم من هم یکی از آن شیرزنان باشم. گفت شک نکنید همه زنان و مردا

جاسب که نداي امر جمال مبارك را لبیک گفتند هر یک گوي سبقت را از هم می ربایند. نمونه اش اوالدهاي مولود خانم 

قاره دنیا  3و عین اهللا یزدانی، دائی مهلقا، آقاي داریوش، بیژن و سهراب نامدار است که مانند ستاره هاي نورانی جاسب در 

 به خدمتند.
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صحبت از یداهللا و بازمانده او بود. روح تمام در گذشتگان که ذکر شد 

متعالی باد. ما همیشه شرمنده این افراد فاضل و دانشمند و مربی اخالق 

هستیم. هرچه داریم از بزرگان ما است. مهلقا و مصطفی به همان عقد 

سعادتی  بسیار روحانی و ساده بدون جشن عروسی اکتفا کردند ولی چنین

نصیب هرکسی نمی گردید که چنین شجره طیبه اي که باعث ایمان 

جاسبی ها پدر او بوده است مراسمی برگزار گردد. اگر مهلقا پدر اصلی نداشت و او را ندیده بود ولی جمال مبارك همیشه 

 با او بود.

شمس اهللا نهایت  عمویش و نداشت کمبودي چون است شده فوت پدرش که دانست نمی سالگی 15 – 16مهلقا تا سن 

 یا پدرانشان به ها بچه جاسب در که صورتی در است میگفته جان عمو  مهربانی را به او داشته است و به عمویش همیشه

 میکند سئوال بدیعه عمه خود مادربزرگ از روزي. میشود معما برایش مهلقا و میگفتند پدر یا و جون آقا یا گفتند می بابا

ان می گویم؟ مادربزرگش خیلی آرام و محترمانه براي او وقایع را تعریف می کند و او که زنی با ج عمو بابام به من چرا که

تدبیر و عالم و آگاه بود، به او می گوید هیچ فرقی ندارد حاال هم همیشه به او بگو عمو جان و تا می توانی به او احترام 

شود گل هستند که تو سردسته گلها هستی. مهلقا می پذیرد و ناراحت نمیخواهر و برادر مانند دسته  5بگذار. ببین االن 

 و هرگز عنوان نمی کند و بی نهایت به عمو جان احترام می گذارد.

مهلقا تعریف می کند در طول عمرم یک بار تنبیه شدم و یک پسگردنی از عمو جانم خوردم. در همسایگی ما جواهر خانم 

انند بنده یتیم بود. روزي لب حوض که بازي میکردیم چند دختر هم سن و سال بودیم و او بود که پسر او اصغر حدادي م

ما را مسخره می نمود. من هم عصبانی شدم و به او فحش پدر دادم. عمو جان فهمید اما مرا تنبیه کرد و گفت بچه بهائی 

دم و عمو جانم رفت از مادر او معذرت هرگز به کسی فحش نمی دهد و من از کارم با اینکه دختر بچه بودم شرمسار ش

خواهی کرد و دست نوازشی به سر اصغر حدادي کشید و او را بوسید و بنده فهمیدم فحش دادن به مردم کار زشتی است. 

از آنروز تا آخر عمر از عمو جانم جز محبت ندیدم و بنده سعی کردم به خاطر زحمات او همیشه به او محبت و قدردانی 

لت عمو جان و مادر بنده درسی است که احباء الهی وظیفه سنگینی دارند. اگر خانمی شوهرش را از دست کنم. این وص

داده بود یا مردي همسرش را از دست داده بود و یا بچه اي یتیم بود جز محبت و وفا کار دیگر نکنند. اصل سازگاري و 

 خانوادهمھلقا خانم و 
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داوند اوالد به آنها نداده است و اوالدهاي مردم را می صداقت بین زن و شوهر است. بسیار انسانهاي باشرفی بودند که خ

آوردند و با عشق بزرگ میکردند و مؤمنینی تحویل جامعه می دهند. عمو جان بنده به احباء آموخت که فرقی بین زن 

بیوه و دختر نیست و فرقی بین اوالد خود و همسر نیست و کمی گذشت و انصاف و ایمان است که چنین بندگانی جزء 

مقربین درگاه الهی میشوند. مهلقا میگوید هرگز بین پدر و مادرم اختالفی نبود و یکدیگر را مانند لیلی و مجنون دوست 

ها به ما رشک می داشتند و خوشحالم از اینکه ما پنج اوالد همگی متحد و همصدا به گونه اي تربیت شدیم که خیلی

الدها نمی گذارد. وقتی ما صاحب دو اوالد به نام هاي احسان اهللا و آزیتا ورزیدند. مادرم اگر هرچه داشت هیچ فرقی بین او

شدیم اوالدهاي ما عشق همه خواهر و برادرها و عمو جان و مادرم بودند. همیشه میگفتند مهلقا گل سرسبد ما هستی و 

 احسان گل پسر ما است و تاج سرما است و آزیتا روح و روان ما است.

قرار گرفت که احسان ترك دنیاي خاکی و فانی نماید ولی عمو جان هر سال در مراسم یادبود او  خالصه سرنوشت اینگونه

شعر میگفت و نوحه سرائی می نمود به خاطر عشق و عالقه اي که به احسان داشت. همه می گفتند احسان یک چیز 

برین مأواي داد. مادرم خانم سلطان  دیگري است و گلی در گلستان بود که جا برایش تنگ بود و موالیش او را در بهشت

صعود ناگهانی نمود و سکته کرد مانند برادران و خواهرش که یک آن ترك عالم خاکی کردند. صعود ایشان  1382در سال 

در ماه رمضان بود و عمو جانم گفت تمام مراسم همسرم که عزیزم بود باید عالی و نمونه باشد. رستورانی را در جاده قم 

هار دادند که چندین نفر با اتوبوس ها آمدند و سفارش کرد هرکس سواري دارد قدم به چشم بنده گذارد و سفارش نا

دوري راه را تحمل نماید و به احترام او همه آمدند. سالن بسیار بزرگی بود و گوش تا گوش مملو از مهمان بود. همسایگان 

هم خانم سلطان یزدانی جاسبی قید شود. بعد از مراسم و دوستان همه آمده بودند و دستور داد روي سنگ قبر او 

خاکسپاري، جلسه تذکر او بی نهایت شلوغ بود و حالت بسیار عالی روحانی داشت و مسلمانان هم شرکت کرده بودند. 

آقاي رضوانی به خاطر همسرش هر ساله تمام فامیل که بیش از صد نفر بود را دعوت میکرد و یاد و خاطر همسرش را 

می میداشت و شعري هم براي او سروده بود و میخواند. این نهضت تا او زنده بود ادامه داشت و در این چند سال گرا

تنهائی اوالدها هرگز او را تنها نگذاشتند. دوشنبه ها نوبت مهلقا بود که یک شبانه روز میرفت و از عمویش مواظبت می 

 را پدري بی هرگز مهلقا کالم خالصه ل سرسبدم مهلقا آمده است. کرد و وظیفه خود می دانست و آقاي رضوانی میگفت گ

 برادرش و خواهران به مهلقا. گردید برگزار او براي باشکوهی و زیبا مراسم نمود، صعود رضوانی جناب وقتی و نکرد احساس

خانودگی  وحدت این و میخوانیم مناجات و دعا جون آقا یاد به میشویم جمع ما از یکی منزل در همه یکبار اي هفته گفت



 

Page | 
367 

را حفظ می کنیم که مرتب این برنامه برقرار است و مهلقا به عنوان بزرگ خاندان رضوانی لقب یافته است. این اتحاد و 

وحدت در بین نوه ها و دامادها و عروس و خانواده پابرجاست چون آقاي رضوانی همیشه میگفت وحدت عالم انسانی باید 

و جمع فامیل و جمع دوستان و جمع همشهریها و حتی مملکت بر همین منوال دستور جمال از هر خانواده شروع شود 

مبارك اجراء میشود. عکس جناب یداهللا رضوانی هم در جوانی یک سال قبل از فوتش جهت آشنایی جاسبی ها گرفته 

ر سه برادر، آقاي نصراهللا، شده است. شاید کمتر کسی می دانست که مهلقا پدرش مرحوم یداهللا است. در هر صورت روح ه

  یداهللا و شمس اهللا و خانم سلطان شاد باشد و یادشان گرامی و در قلب ها جاي دارند.

 

 مسیب یزدانی و آغا بیگم هاشمی

آمد و صعود او در سال  ایکه در کروگان جاسب بدن 1300متولد  یزدانی بیمس

به خاك سپرده شد که اآلن آن  دیدر طهران واقع شد و در گلستان جاو 11/4/1347

آمد که مملو از رنج  ایبدن يدر خانواده ا نیمرد نازن نیخاوران است. ا يمکان فرهنگسرا

چهار اوالد مؤمن و مخلص بود،  يکه دارا شانیبود. پدر ا يو عذاب و غصه و گرفتار

از اوالدها  دیاحوال با ضیمرد ساده و مر نیکند و ا یفوت م یهمسرش در جوان

خانم و سنمبر  نهیو سک ینعلیاو حس ي. اوالدهادیهم نما يکند و کشاورز ينگهدار

 بهازدواج  شنهادیمحل پ ی. اهالگردندیمادر م یساله بود و ب 4که  یخانم و سلطانعل

. در آن زمان غالمرضا ابندی ینم یاما شخص مناسب دهندیم بیپدر مس میراهمحمد اب

او همه مرده اند و  يخاتون که او ازدواج نموده بود و بچه ها مهیداشته است از جمله حل يادیز ياحمد اهل قم اوالدها

 .دینماازدواج  میکه با محمد ابراه کنندیم شنهادیو به او پ ردیم یبعد هم شوهرش م

 

 یزدانی بیمس
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زن  نیمتعصب بوده اند و شغل ا یلیخ یول کردندیم یزندگ یاو که اهل قم بود و در جاسب محلّه پل پشت خانه صادق

نه بچه، اگر  ينه شوهر دار ندیگویبوده است. به او م ییفقط نانوا

 ياو انگار اوالدها يو بچه ها يشویبچه دار م يمرد شو نیزن ا

کند.  یازدواج م میراهو با محمد اب کندیتو هستند. او قبول م

 ضیو مر سوادیکامالً ب یحسنعل يفرزند مشهد میمحمد ابراه

 يدر آن زمان ها نه درآمد نطوریهم هم مهیالحال بود و حل

در محله باال  میساختند. خانه محمد ابراه یساده م یداشتند و با همان زندگ یبوده است و نه پشت و پناه یدرست حساب

در پشت طبقه  یاطاق ای یاطاق بزرگ در جلو و پستوئ کیبود. دو طبقه بود که  يمحمد یول قاها و آ یجنب خانه وجدان

پختند و در اطاق پشت  یهم در تنور داخل آن نان م نیطبقه پائ یو مرتب ول زیطور طبقه باال تم نیباال قرار داشت. هم

است و  بیاوالدش مس نیو اول شودیم لهخاتون خوشبختانه حام مهیبود. حل یو گون و سوخت زمستان زمیهم انبار ه

را انتخاب  شیحق نداشت که نام بچه ها یحت میفاطمه است. محمد ابراه یاکبر و چهارم یعل یو سوم الیعمه ل یدوم

زن و  نیدرجه ا 180 هیزاو کیقلدر مأب که  یآنها هم دعوائ فهیطا یزرنگ و زحمتکش بود ول یلیخانم خ مهیکند. حل

و سنمبر خانم هم روانه  یو سلطانعل ینعلیکند. حس یخانم ازدواج م نهی. به خواست خداوند سککردندیشوهر فرق م

خواهر  میمانند. همسر اول محمد ابراه یخودش م يو اوالدها مهیکنند. حل یرا شروع م يدیجد یو زندگ شوندیطهران م

که  دیهست یحسنعل يشما نوه مشهد ودگفته ب شیمهربان بود و به بچه ها یخانم یمحمود بود ول دیس و يخاله نور

را که دوست  ینیهر د دیبود و خودتان مختار يمؤمن و مخلص و مورد اعتماد تمام اهل آباد یبزرگ جاسب بوده و بهائ

با  یزدانیو روح اهللا  یحسنعل ينوه بزرگ مشهد ینعلیکنند. حس یرا انتخاب م ی. آنها هم بهائدیانتخاب کن دیدار

مناجات و آثار و الواح از حفظ بود که تا آخر  یلیداشت و خ ینید اراطالعاتیهمسال بودند و بس باًیتقر نیعبدالحس

. خواندیو پشت سرهم چند مناجات م میمتفرقه مناجات بخوان يحرفها يبجا گفتیم شد،یوارد م يدر هر خانه ا اتیالح

  .خواندیهم هست بدون غلط از حفظ م یاحمد و لوح احتراق که عربلوح 

خود رفت و آمد کن  يها یبا خاله ها و دائ دیگویبرند. مادرش به او م یبود که او را به مسجد م يساله اپنج بچه  بیمس

او را بعد از چند اوالد از دست داده، خداوند  مهیکند و چون حل یرفت و آمد م يو مادر يپدر لیبا تمام فام بیمس یول

 و مادرش آغا بگم یزدانی یمصطف 
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بود که به  بیزن مواظب مس نیگفتند صبح تا شب ا یجاسب م یبوده است. همه اهال زیعز یلیعطا کرده بود و خ اری

و چون پدر  دیآ یزرنگ و زحمتکش بار م اریو بس خواندیدرس م يمقدار بینکند. مس تیاو را اذ یکس اینخورد  نیزم

داشت با  يادو سو رسدیبه سن بلوغ م بیمس یناراحت شود. وقت ایاو کار کند  گذاردینم ند،یب یاالحوال م ضیخود را مر

و  سدینو یچند مناجات با دستخط خود م یزدانیو روح اهللا  رودیکند و درس اخالق هم م یرفت و آمد م شیپسر عموها

 یو مادرش او را سرزنش م خواندیو مرتب م ردیگ یم ادیرا  یبهائ انتیکند و نماز د یدور از چشم مادرش حفظ م بیمس

 ایو با ح بینج نینازن نیا ي. به قدرندینما یو دردانه بود، او را منع م زیعز شانیبرا بیکه مس شیها یکند و خاله و دائ

 یهست یتو جوان شجاع دیگویدر خواب به او م يزیعز ندیب یخواب م یکند. شب یبوده است که در مقابل همه سکوت م

 رایبپرس ز یدانیچه نم هرکن و  قیجستجو و تحق شتریو به فکر خود مراجعه کن و از حرف مردم هراس نداشته باش. ب

است که تا  دیجد ینید یبهائ نید یاست ول یخوب نید اریاسالم هم بس نیاست. د بیو ندانستن ع ستین بیع دنیپرس

با مادر و پدرت مهربان  یتوانیو هر چقدر م یباش یبهائ یتوانینم یباشسلف را قبول نداشته  انیاد گریو د نیاسالم راست

و دنبال کار و  شودیم داریاست. از خواب ب طانیعجله کار ش ر،یبگ میمراجعه کن و بعد تصم بتباش و به خرد خود و قل

 .برحق است یبهائ انتیکند که د یم دایپ نیقیپرسد و  یمبهم را م ي. سئوال هاردیگ یو با همه تماس م رودیم یزندگ

گفتند که  یزور نم يگریبه د چکدامیو ه کردندیبا هم  ازدواج م یمسلمان و بهائ رانیا گریآن زمان در جاسب و نقاط د در

فرستاده خدا هستند. آموخته بودند که حق فرموده:  انیاست و همه اد یکیمسلمان شو چون خدا  ایشو  یتو حتما بهائ

 یکیو  ایب ،يدار یکه دو دختر دائ دهدیبه او م شنهادیمادرش پ» . سارشاخ کیو برگ  دیدار کیاهل عالم همه بار  يا«

دلخواه باشد  دیو با ستین يازدواج زور یخوبند ول اریبنده بس یدختر دائ دیگویو ازدواج کن و به مادرش م ریاز آنها را بگ

خوشش آمده  شیخانم دختر عمو حهیاز مل ای. گوردیگیبه ازدواج م میو تصم شودیمعاف م يمرد بزرگوار از سرباز نیو ا

بود و در همان  ینینازن اریو بس ستهیشا ي. او دخترندینما ياز او خواستگار دیگو یو مادرش م نیبود که به عمو عبدالحس

برد.  یمختصر و ساده بسر م یلیخ یدست و با زندگ یته زیعز نیا یکه ارباب زاده بود، ول ينوروز بیزمان جناب مس

خواست  نهمیو ا شودیم نیبهتر است که چن دیبده ينوروز بیاو را به مس دیگویبه خواهرش م یحانرو یجناب محمد عل

اجتماع دادند.  لیتحو یخوب يو محترم بود که زن و شوهر اوالدها زیهم عز يخداوند بزرگ بوده است. جناب نوروز

 ندیگویکنند و م یرا گرم صحبت م اوو روح اهللا  نیکه چه کند. عبدالحس ندینش یم یدر کنج نیافسرده و غمگ بیمس



 

Page | 
370 

 یو به ما نه نم میکن یم يخواستگار میرو یو ما م میدر نظر گرفته ا تیخانم برا حهیهم شکل مل يقصه نخور دختر

مادر  عهیعمه بدو  شودیخانم. خوشحال م یعباس و نرگس دیدختر س ،یآغا بگم هاشم ندیگویم ستیاو ک دیگوی. مندیگو

اهللا دوست دارم و آغا بگم هم  نیتو را مثل روح اهللا و ع بیمس دیگو یرا دوست داشت، به او م بیمس یلیکه خ حهیمل

پرسد که اگر  یو آغا بگم م روندیم يبه خواستگار نیو عبدالحس یزدانیروح اهللا  ي. آقاستین حهیکمتر از دختر من مل

نگران نباش و در سال  چیدهند که ه یاو قول م بهندارم. آنها  ینخواهند کرد، بنده حرف تیهست و مرا اذ یواقعاً بهائ

 .دلخواه ازدواج نموده است يهم جمع شد که با همسر بیمس الیکنند و خ یازدواج م گریکدیبا  1323

همسر اولش  یبود ول یمذهب يعباس که قدر دینبوده است. س بیآغا بگم کمتر از مس يو پر ماجرا یداستان خانوادگ اما

حسن بود  دیو س یعل دیو س ییحی دیس يسه اوالد به نام ها يبود و دارا یو بهائ یمرصع خواهر جناب ابوالقاسم فردوس

 یکربالئ فهیبود و همسرش قمر از طا یمعروف یعباس که بهائ دیس ادرعبداهللا بر دیبود و س ضیو مر نایاز چشم ناب یول

پسر به نام  کیو کدبانو بود و شوهرش فوت شده بود و  بایز اریبس یبود. خواهر زن او به نام نرگس که خانم نیحس

 ينرگس را برا عبداهللا دیتنها بود. س تیو با شخص بایز اریزن بس نیفوت نمود و ا یداشت که او هم در جوان یجعفرعل

عباس بود، با ازدواج  دیبازمانده بود چون عاشق س یزندگاز کار و  نکهیمرصع با ا یکند ول یم يبرادرش خواستگار

بدان تو را  رمیبم يآنقدر تو را دوست دارم که اگر روز یما نگذار ول نیب یفرق دیگو یعباس م دیکند و به س یمخالفت م

 تیمؤمن و مسلمان و نماز خوان و اهل علم بود، با مرصع در نها اریبس یکه زن نمهم با خودم خواهم برد. نرگس خا

و  ییحی دیحسن و س دیمهربان دارند. س یمادر دوم شیکند که مرصع خوشحال است که الاقل بچه ها یرفتار م یمهربان

ده بود که نژادها محبت کر نیبه ا يبود و به حد رینظ یب ییهنر و کدبانو يایکردند که نرگس در یم فیتعر یعل دیس

 .دهدیاهللا م بیحب دیپسر به نام س کیخانم محترم  نیحساب ندارد. خداوند به ا

جواد و  دیعبداهللا و س دیس یعنیسه برادر  نیبزرگ خاندان فوت شده بود. ا بیحب دیاهللا دو ساله بود که س بیحب دیس

و برقرار  یباق شهیاهللا بگذارند که نام پدرشان هم بیحب دیهر کدام پسردار شدند نام پسر را س گذارندیعباس قرار م دیس

خواهر غرق  نیگفتند خانه پدرمان با تولد ا یم شهیبرادران هم نیکه ا دیآ یم ایآغا بگم به دن بیحب دیباشد و بعد از س

و حاصل مزرعه ها چند برابر شده  خرندیگاو و گوسفند م نیآمد و چند یم يروز واری. از در و ددیگرد ينور و برکت و شاد

مثل حضرت عباس و  بیبح دیهستم و س نیمن مثل امام حس گفتیساده و مهربان بود م يمرد اریحسن بس دیبود. س
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 يبه خواستگار بیمس یسال از خواهرش بزرگتر بود و وقتپنج  بیحب دیهم بود. س نطوریکه هم میپشت و پناه هم هست

 يآقا 1323بودند، ازدواج نمود. در سال  هیهمسا نیخانم که در محله پائ يو او هم با بشر خواهمیآمد گفت من هم زن م

عبداهللا  يبا آقا یزدانیبا آغا بگم و اقدس  یزدانی بیخانم و مس ياهللا با بشر بید حبیخانم، س یبا ملک یرضا جمال دیس

 یکیو عاشقانه ازدواج کردند و  يقو يبا اراده ها یلپول و کم درآمد بودند و یفاصله ازدواج نمودند. همه ب یبا کم يامجد

سواه فداه امر فرمودند  یامراهللا روح یول حضرتشفوق و حنون  يبود که موال نیآنها شد، ا بیکه نص یاله ياز موهبت ها

 کیو اگر اهل روستا و دهات هستند از  ندینما يعقد امر دیدر آنجا هست و با یکه احباء در هر کجا هستند محفل روحان

نفر  6 تیو با خلوص ن ندیواحد طال مهر نما 5واحد طال تا  کیهستند از  يو اگر شهر ندینما هیواحد مهر 5واحد نقره تا 

را هر  يکار نیکه چن ندینفرهم عقد نامه را امضاء نما 9کامل داشته باشند و  تیآنها رضا نیعروس و داماد و والد یعنی

 يحقگو که آغا بگم را برا ایعباس فخر  دیمثل س يدهند و عده ا یکروگان جاسب انجام م يچهار زوج جوان در روستا

 یجواب منف یخانم روحان هیکه از قدس گریبود و چند نفر د دهیشن یو جواب منف خواستهیپسرش سروان آقا فضل اهللا م

 نی. به همدیبرس ادیانجام شد و به فر يدیکنند که در ده ما عقد جد یم تیو به قم شکا شوندیبودند، همدست م دهیشن

 ینبود همگ ي. چاره امیشما را به قم ببر دیبا دهدیرا احضار و دستور م زانیعز نیو ا دیآ یدر جاسب م يمناسبت مأمور

بود. هر شش نفر را  یکه مسلمان بوده است و در آن زمان فقط مادرش بهائ يعبداهللا امجد يکنند به جز آقا یقبول م

آغا بگم و  يکه عضو محفل و عمو يعبداهللا ناشر دیو س يگار یبود نه حت نیو در آن زمان نه ماش ندینما یقم م یراه

 یم جانیرهسپار دل یبوده است، همگ يساله ا12کند و با آقا فضل اهللا که پسر  یم هیّ ته غبود، چند عدد اال بیحب دیس

سلطان بوده است،  مهیهم دردانه حل یزدانی بیفاصله است و چون مس لومتریک 25 جانیگردند. از کروگان جاسب تا دل

قشنگ  یلیخ بیحب دیافتد. س یو دنبال آنها به راه م میآ یو من هم م دیبر یزند که بچه ام را کجا م یم ادیداد و فر

سوار االغ از رودخانه ازنا که االغ ها از  يخانم و آغا بگم و بشر یو ملک مهیحل وه،یبا گ ادهیپ يما پا گفتیو م کردیم فیتعر

 ت. ما سکومیزن شو ینکرده در سنگ و سوغال ب ییکه خدا فتندیکه ن میمواظب زنها بود دیو با دندیپر یآب م يجو يرو

 م،یدیرس جانیبه دل یعبداهللا و محفل جاسب فحش داد و وقت دیو قم به س جانیتا دل بیمادر مس مهیحل یول میکرد یم

االغ که  چکدامیما سه نفر داماد ه گفتیساله آقا فضل اهللا داد که آنها را برگرداند و م12پسر  کیعبداهللا االغ ها را به  دیس

خود سوار  ونیقب کامآمد و ما را ع یونیبود و کام یو شن یبه قم هم خاک جانی. جاده دلمیکره خر هم نداشت کی چیه

و تشنه و  میشد ادهیکند. همه پ یم مهیمرا جر سیکه پل دیشو ادهیپ دیکرد. قبل گردنه دارالسالم قم راننده گفت با
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مو از سر پسرم کم شود چه  کی گفتیخاتون تا خود قم ادامه داشت و م مهیو فحش دادن حل میرفتیو راه م ادهیگرسنه پ

هرچه فحش بود به ما  دیگویعبداهللا به او م دینداشت. س يا دهیکرد فا یم حتیمادر را نص بیها خواهم کرد. هر چه مس

جوانان  نیافتد بلکه ا یکه نم یاتفاق چیه دید یخواه کینزد ندهیجگر بگذار چون در آ يندارد، دندان رو بیع يداد

. همه وارد قم یفحش و ناسزا گفت رانیتقص یخورد که چرا آنقدر به ما ب یشهره آفاق خواهند شد و تو افسوس خواه

 رودیهم منزل برادران خود که در قم ساکن بودند، م یماند و گاه یپشت در زندان م مهیو حل روندیشدند و به دادگاه م

 نیو ا رندیگیو دنبال کارها را م رودیقم م يو احبا ینوئیعبداهللا خدمت جناب م دیدهد چون س یفحش نم گرید یول

برند و در زندان هم دعا  یدر شرح حال خود نوشته است، در زندان بسر م یجمال يرضا دیکه جناب س يزچند رو زانیعز

کند  یم یعذر خواه يناشر يخانم از آقا مهیشوند، حل یو عازم جاسب م رسندیم يبه آزاد یو وقت خواندندیو مناجات م

به مادران آنها گفته بودند که  هودهیب يآنقدر حرفها زانیعز نیا بتیگردند. در ده در مدت غ یده بر م بهو خوشحال همه 

 یم یعل دیحسن و س دیکردند و کتک به آنها زده اند. س نیرا ماش شانیزنها موها ایرا نعل کردند و  شانیمثالً مردها را پا

ساکت و آرام  یبود ول يو زار هیفقط کارشان گر یجمال يدو اوالد و مادرآقا نیخانم مادر ا هیگفتند نرگس خانم و قدس

 يو خانواده ها شوندیدر ده وارد م زانیعز نیبوده است که ا یکنند. چه لحظه با نشاط یم هیها نفهمند، گر هیکه همسا

 یبه زندان م ونموده  تیخود را اذ يکه جوانان همشهر یکسان يو چه تأسف بار بود برا رندیگ یخود را در آغوش م

 نیداشت و ا یدر پ امدهایپ یلیماه عسل خ نی. اما ايو خوار یارند جز شرمندگد یچه جواب یاله شگاهیفرستند. در پ

محکم تر و عاقل تر و سالم تر و  یآمدند و به فضل اله رونیب یهم مانند آهن گداخته شده از کوره امتحان اله زانیعز

که  یوجدان ماند. در روستائ یخردان ب یبر حسودان و ب یاهیشروع کردند و روس يریلو د یرا با خوشنام یصالح تر زندگ

عباس که در کاشان  دیکه بهتر بود. اما س  یمهربان ت،یو زحمتکش و صاف و ساده اند چرا اذ تیباف و رع یهمه قال

ساده و پاك بود، گفته بود خدا  یسانان اریبس ینبود ول ینید چیبه ه دیو مق کردیکار م یمسلمان بود، چون در دکان حلوائ

و آغا بگم  بیحب دیاست و نرگس خانم همسرش که مادر س نید نیرا دوست دارم. د غمبرهایدوست دارم و هم پ یلیرا خ

شد و  یکه نماز و روزه اش قطع نم یمسلمان واقع یمسلمان ول یبود و هر دو پاره تن او بودند و نرگس خانم که خانم

را که خودتان دوست  ینیهر د دیعقل دار میبچه ها دیگویم شوندیغصه خورد. بچه ها که بزرگ م شیهابچه  يبرا یلیخ

 یکنند. البته دو سال یخانم محترم در سر نماز هنگام سجده فوت م نی. ادیو هرگز خدا را فراموش نکن دیانتخاب کن دیدار

 نیاز ا دندیو بعدها که فهم ستیدانستند سکته چ ینم م. آن زمان مرددینما یکه از ازدواج اوالدها گذشته بود صعود م
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را از  یباف یخود مأنوس بود و قال يباهوش با عموها يبوده و هست. آغا بگم دختر اریجوان مرگ شدن بس نطوریا فهیطا

 شانیا. خود کردندیم یزندگ واریبه د واریشده بودند، د یو خاله اش که خود بهائ شی. عموردیگ یم ادیخود  يزن عمو

که تو که  رندیرا در کوچه بگ میجلو دمیترس یعبداهللا درس اخالق بود و م دیکند جمعه ها منزل عمو س یم فیتعر

 یلیخ نیها در محله پائ یمیابراه خیچند مرتبه شده بود .ش نکاریو البته ا يرویمادرت مسلمان است چرا درس اخالق م

عاشق درس  دیگویم شانیا. خود يرا نخورد تیبچه مرده گول عمو ودندمسائل تعصب داشتند و به او گفته ب نیا يبر رو

قرار  یگرفتم. عاشق ب یم ادیو درس اخالق  رفتمیگذاشتم از پشت بام به خانه عمو م یاخالق و مناجات بودم. نردبان را م

بودم. از  قیرف یلیخو طاهره خانم  فهیاقدس و لط میکردم. با دختر عموها یحفظ م يگفت فور یبودم و هر چه معلم م

به حرفم  دیآمد و به مادر و پدرم گفتم مرا اگر دوست دار یم میخوب مسلمان برا یلیخ يخواستگارها یسالگ زدهیس

 يبودند بنده را خواستگار یمعروف انیکه بهائ شیپسر عموها لهیبوس بیمس ی. وقتشومیم یمن فقط زن بهائ د،یگوش کن

 یها مخالف است، بهائ یاقعاً با آن مادرش که با بهائو بی. مسستیمهم ن میبود پول و ثروت برا نیا میاز شرط ها یکیکرد 

به محله  میازدواج کرد یاست. وقت یقیجوان ال یزدانی بیگفت مس میکردند و عمو دییتا شیاست. پسر عموها یمحکم

کردند. برادر  یم تیاذ یو گاه دگفتن یحرف مادر بود متلک م ي. مادرشوهر و خواهر شوهرها که حرفشان رومیباال آمد

کردم.  یم یتیبافتم و دنبال شوهرم هم هر وقت کار داشت، رع یم ی. از صبح تا شب قالکردیم تیاکبر هم اذ یشوهرم عل

لوس و دردانه  یبودم ول کدانهی یکیبردم و  یشوهرم به صحرا م يآماده برا ي. غذادمیکوبیو خرمن م دمیچ یدرو م

. بعداً اوالددار شدم. دیبچه به ثمر نرس نیو آزار را کم کرد و در زندان که رفتم حامله بودم اما ا تیاذنبودم. مادر شوهرم 

 نیرضوان بود، عمو عبدالحس دیو صبح ع میرفتیو جلسات م افتیآمد. چون ض ایرضوان به دن دیصبح ع یپسر اولم مصطف

محمد  ای یمصطف ایگفت نوه من است و اسم او را  نخاتو مهی. حلدیبچه را رضوان اهللا بگذار نیو احباء گفتند اسم ا

. ارندیو محمد بس یدر ده مصطف یول میاست که ما هم قبول دار غمبریهم القاب پ ی. همسرم گفت مادر مصطف دیبگذار

 وکند  یخانم قبول نم مهیدوست دارم. حل یلیرا خ یمحبوب ومرثیچون من ک مینام او را بگذار ومرثیک یخواه یاگر نم

را کول  یمصطف میرفت یم ادیجلسه اع ای افتی. هر وقت ضمیکه ما هم قبول کرد دیگذار یم یفقط مصطف دیگو یم

خوب و  یلیخ زه،یآغا بگم برام عز یبه قربون مُص مهیحل یقر داره مُص یمُص یمُص خواندیو م گرداندیبرد م یو م کردیم

خدا کمه.  گمیباز هم م ،یمصطف نیگل پسر دارم نه نه، قند و عسل دارم نه نه، صد تا مثل ا ذه،یدستپخت او لذ زه،یتم

 مهیبود. حل یراض اریو همسرش به او محبت کردند که او از آنها بس بیبود و آنقدر مس یخدا رحمتش کند عشقش مصطف
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و برگ  چوبرا با  ینانوائ يداشت و رو يدریح یعل خیخانه خود و ش نیدر محله باال ب يزبردست بود و تنور ینانوائ

 دهیبزرگ که از سنگ تراش یگرفت. سر کوئ یپخت و مزد م یهمه نان م ينکند و برا تیدرخت پوشانده بود که آفتاب اذ

آش در  يمن وزن داشت که داخل آن جو و گندم برا 50 دیبود. شا ینانوائ يداشت روبرو یهنر را آقا ول نیبودند و ا

 يخواستگار برا نکهیبافت تا ا یم یبود. آغا بگم با خواهر شوهرها قال یائیجاسب دن يایکندند. دن یزمستان پوست م

دختر بزرگش را به طهران  الیشوند. عمه ل یاکبر بهائ یو عل میگذارم دخترها ینم گریگفت د مهیآمد. حل یدخترها م

که زن مرده بود، دادند که چهل سال از او بزرگتر بود و او صاحب  يرمردیاو را به پ نه،یفاطمه و سک شیفرستاد. خواهرها

بود، دادند و هر چه خود  بایقد بلند و خوشگل و ز یکه جوان یاحمد قربان يسه اوالد شد. فاطمه خانم مظلوم را به آقا

 .شود یاو بهائ کهنیمادر نشد، او را زود شوهر داد از ترس ا فیهم حر بیخواهم و مس یفاطمه گفت مادر من شوهر نم

طبق دستور او در مسجد  یفرزندش مراسم بیرا وداع گفت. مس یخاتون هم سکته نمود و دار فان مهیکالم حل خالصه

و ناراحت بود  یعصبان نکهیمنعقد نمود. روحش شاد. با ا شیهم برا ياش را داد و جلسه تذکر نهیگرفت و هز یعل خیش

 .بود دیخود مق نیداشت و به د یقلب پاک یول

 کیماندن نداشتند. در  يجا هیمانده و بق یکه شش اوالد باق شوندیاوالد م زدهیو آغا بگم صاحب س یزدانی بیمس اما

 بیبود. اوالدها به ترت ریپر مرگ و م یمردند و سال زین گریبلکه ده بچه د نهایزمستان دو دختر و پشت سرهم  مردند و نه ا

درس علم و عرفان و  نیدر مکتب و محضر والد یباشند که همگ یامراهللا، اقدس، عطاءاهللا، اشرف و نصرت اهللا م ،یمصطف

را بدون  نید نیبنده ا یو انسانها محترمند ول یاله انیآموختند و مادر به همه گفته بود تمام اد قانیو ا مانیادب و ا

 نید ،یبهائ نیخوب من د يا. اوالدهدیو به آن عمل کن دیبخوانرا  یو احکام اله خیو شما تار اوردمیزحمت بدست ن

قبل و رسوالنش  انیتمام اد ياست که خداوند واحد را قبول دارد و برا ینیو استقامت است. د يداریپا نیمحبت است و د

داند و خدمت به خلقش را سرلوحه  یم ایرا مال دن ایو مال دن دینیب یچشم م کیاحترام قائل است. همه خلق جهان را با 

. نماز و روزه و دعا و دینکن دیرا ناام چکسیو ه دیقهر نکن یوقت با کس چیه زانمیگفت عز یاوالدها م هداند. ب یم یزندگ

 یزهائیگفتند. چ یو نه دروغ م کردندیرا م یکس بتیکه مادر و پدر ما هرگز نه غ می. خوشحالدیمناجات را فراموش نکن

و  یزدانی بیمحض است که انشاءاهللا بازماندگان مس قتیخداوند شاهد و آگاه است و تمامش حق میدیو د میدار ادیکه ب

 يبرا دیخوب بود. البته نه بنده بلکه همه با شودیبخوانند و بدانند که م یچه مسلمان و چه بهائ زیعز يها يهمشهر
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 یطیدر هر شرا داوال«: ندیفرمایم یبهائ انتیو در د "احسانا نیوالدبال": ندیفرمایخود احترام قائل باشند. در قرآن م نیوالد

. مثل بچه رسندیدر سن کهولت م کهیو زحمات پدر و مادر را ارج نهند بالخصوص زمان دینما نیدارد خدمت والد فهیوظ

 »به محبت ما دارند. اجیبه محبت مادر و پدر دارد، آنها احت اجیکه احت يا

 

زمان حیات مسیب یزدانی پدر بزرگوارمان و بعد از فوت ناگهانی اما شرح مختصري از 

 او تا بحال

و به کمک مادرم گاو و گوسفندان را غذا  شدیم داریپدر را شناختم، صبح از خواب ب یشاهد آن بودم، وقت یاز کودک

. بعد مادرم که صبحانه سپردندیگاوچران م ایرا به چوپان و  هیماندند و بق یباشند، م لهیدر طو دیو آنها که با دادندیم

و بعد از نماز چند مناجات تالوت  خواندیبلند اول  نماز م ي. او با صداکردیدارمیحاضر نموده بود، بچه ها را از خواب ب

که اشتباه  یگوئیم یبار اهللا ابه 95 يدارم، بچه بودم و گفتم چطور ادینمود. خوب به  یم یمرتبه ذکر اهللا ابه 95و  کردیم

 یبار اهللا ابه 3×  3که سه بند دارد  شتو بعد با هر انگ میگو یذکر م 5بند دارد و اول  3شود؟ گفت انگشت هر کدام  ینم

. تمام مناجات میگرفت ادیو  میکه ماهم باهوش بود شودیم 95 یتا اول 5. دو بار که گفتم با شودیم 45تا  9-5 میگویم

بود که امالکش را از او گرفت  یروحان يآقا تیچون ملک از خود نداشت اول رع. او میگرفت ادیرا ما هم  خواندیکه م یهائ

اکبر را  یو عمو نعمت اهللا و مهاجر بزرگ و عموعل یداد تا بکارد و بعد پدرم امالك امراهللا رزاق یو به حاج شکراهللا صادق

 یبافت و مزد م یداشت که م یقال. مادرم سال به دوازده ماه کردیو مادرم دوش به دوش او در کارها کمک م کاشتیم

 يمادرم رو یباف یو با پول قال کردیو پول جمع م کردیکار م دیشب ع تا رفتیشد به طهران م یکه م زیگرفت. پدرم پائ

 کتریکه به آب نزد ینی. در هر زمکاشتندیم ياریبس يها درختها نیو در زم دندیخریم ینیگذاردند و هر سال زم یهم م

االن همه تنومند  هکاشت ک نیخود و مالک ياز دو سه هزار درخت برا شی. پدرم بکاشتیجو به درخت مسر گفتندیبود، م

که پدر از  یو ماه دی. پلو شب عدیرس یها به مال حال م یبافت و به قول جاسب یم یهستند. مادرم در زمستان قال

و به مردم  هیچرخاند و آرد ته یدر ده را م يایبود. آس یخوب ابانیرود و پدرم هم آس ینم ادیطهران آورده بود، هرگز از 

. هشت اوالد کردیم يو مادرم هم از ما و هم از پدربزرگم نگهدار کردیکار را م نیاکبر ا یعل رشاو نبود براد یداد. وقت یم

عمرش به  دید میپدربزرگم محمد ابراه ی. وقتکردیم يمادرم مثل پدرش از او نگهدار یداشت که همه در طهران بودند ول
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کرد که مرا طبق دستور  تیّپدربزرگم وص مناجاتاست، اعضاء محفل را در همان اطاق جمع کردند. بعد از  دهیرس انیپا

از  یاله گفتیدانگ خانه ام مال او است و م 3است،  دهیعروسم که جور همه را کش نیو به پاس زحمات ا دیامر خاك کن

او را بر  ياز پدرم و مادرم و همه اعالم کرد و بعد از چند ماه از عالم رفت و پدرم آرزو خود را تیو رضا ندیبب ریاوالدش خ

هشت اطاق  يداشت که پانصد متر بود و دارا یکاشف يخانه آقا يروبرو يخانه ا میآورده کرد. بعد از فوت پدربزرگم عمو

 يمهد يخانه را به آقا میبودم و عمو یبود و در آن زمان بنده کودک بایمصفا و ز اریدشت بس يو انبار روبرو لهیو باربند طو

گفت حاال که  دم،یخر یبنده م شوندیبچه ها بزرگ م یاکبر گفت چرا به من نگفت یعل رشفروخت. پدرم به براد ینصرالله

مد و به پدرم گفت کاسب بود، آ یزدانی نیبود و مثل عبدالحس ینیروحش شاد، مرد نازن ینصرالله يمهد يفروختم. آقا

در داخل خانه حوض  ی. با چه عشقدیرکار را کرد و خانه را خ نیو پدرم هم شودیو خانه مال تو م دیبه بنده بده یمبلغ

 گریطرف د کیطرف درخت زردآلو سه رقم و  کیدارم در  ادیزد. به  وندیآب درست کرد و انواع درختان را کاشت و پ

خانه و  لهیدرست نمود و وس يادرختان را کاشته بود. کنار خانه نانوا خانه نیا وانیداشت. جلو خانه سرتاسر ا يگرید وهیم

. خودش میو مؤمن و با خدا باش میبا ادب و درستکار باش اریداشت ما بس یمادرم و بچه ها آماده نمود. پدرم سع يرفاه برا

 میرفتیو صبح جمعه به درس اخالق م میخواندیبلند و با صوت مناجات م يبا صدا دیما هم با خواندیکه نماز و مناجات م

خوش اخالق بود و هرچه  اریبس یمعلم بودند. آقا رضا جمال ینشمس اهللا رضوا يو گاه آقا یرضا جمال دیکه جناب س

و  دیدیفهم يزیچه چ دیپرس یم م،یگشتیو برم میرفتیم افتیض کهی. زمانمیگرفتیم ادیو  بستیدر قلبمان نقش م گفتیم

و  يگرفته ا ادی يزیبدانم چه چ خواهمیم گفتیبود اما م يبرنامه در چه مورد يدیو د يبه او گفتم خودت هم بود

 نیکه هنوز هم ا میگرفت یم ادیرا  زیهمه چ میاو قائل بود يکه برا ی. به خاطر احترام و ارزشمیکردیم فیو تعر يدیفهم

 .گرفتمیم ادیو  گرفتمیم جهینت يجلسه ا ایبرنامه  ایافکار در بنده حاکم است. از هر سخن 

 یدو نانوائ ینمود. در چهارراه عباس یبود را اداره م یکه بهائ یلیاسماع یحاج یزمستانها در طهران، دکان سنگک پدرم

بود و مردم دار بود و در  نیواقعاً زحمتکش و درست و ام. پدرم دیخوابیداشت و ترازو دار بود و شب هم در آنجا م یسنگک

را خواندم و قبول شدم. تابستان کمک  ی. دوازده ساله بودم که ششم ابتدائودگرفته ب ادیرا خوب  یطهران روابط اجتماع

را با  لیاس دسته ب. البته استاد عبکردمیپارو م ای روفتمیهمه برف م يکردم و برا یو برف پارو م کاریپدر بودم و زمستان ب

 یرا نداشت را پارو م یکس هگفتند. برف خودمان و هرکس ک یکه برف روب م کردیمحکم درست م اریچند تخته بس

سنجد و برگه  ایکشمش بود و  ینخودچ ایبنده  یثواب دارد و پاداش برف روب نیپائ زیبرفها را برو بر گفتیکردم. مادرم م
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که سواد نداشتند و شوهرشان در طهران بود، نامه  یخانمهائ يلذت داشت. برا اریبس و زردآلو اما خدمت کردن به مردم

سوادم. پدر و مادر درّ  یداند که چقدر ب یباسواد دارد اما حاال نم يکه پسر کردیم فی. مادرم کخواندم ینوشتم و م یم

و مبرات روح آنها را  راتیوت دعا و مناجات و خو اگر صعود نموده اند با تال دیقدر آنها را بدان دیگرانبها هستند و اگر دار

دانست و از  یرا از صفر درست کرده بود. قدر آن را م ی. پدرم زن و بچه دوست بود و مهمان نواز بود و زندگدیشاد کن

 .اوالد بود تیهمه مهمتر ترب

و درختها را کاشته  میزده بود لیها را با عمو رحمت اهللا و شمس اهللا برادرش ب نیآمد تمام زم یکه پدر م دیع ریحق بنده

 یو وقت میختیریبرف م يبود. خاك به رو یاسفند ماه برف د،یبودم و نخود و عدس و جو پاره کاشته بودم. البته قبل از ع

داشت  يهر کس کار میدادیانجام م خودمان را که يبهار و تابستان کارها درو  بردیلذت م دیدیرا م زهایچ نیپدرم ا

ساله بودم.  15بود و بنده  زی. پائدادمیو به او م گرفتمیبرو کمک او و پول مزد م گفتی. پدرم ممیدادیانجام م شیبرا

 قیهمه باهم رف یو هم بهائ نهم مسلما گریو چند نفر د ینصرالله یمصطف ،یاکبر رضوان یعل ،یجمال یدوستانم مانند عل

. شب ها به خاطر گراز با چراغ فانوس هرکس میکاشته بود اریو شب در اطراف دشت هندوانه و خربزه بس میبود قیو شف

. بنده مخالفت کردم و میو همانجا بخور مینیو انگور بچ میامشب برو دیائی. بچه ها گفتند بدیخواب یخود م زیجال کینزد

 ریبه نام باغ گدار بود که باغ حاج ام یاما دنبال آنها رفتم. باغ دمیترسینترس و واقعاً از پدرم م وبچه ها گفتند ترس

انگور ترش  يکه بچه ها آورده بودند، مقدار يو با چادر میرفت یهم بود. همگ يپهلو یعل خیش نیو باغ غالمحس یلیاسماع

 وارید يبه رو یتر است و همگ دهیرس شیانگورها نیمحسو در چادر شب گذاشتند. بعد گفتند باغ غال میو خورد میکند

شد جز  یزخم شانیمتر سرتاسر خراب شد. همه دست و پا 10بود در حدود  سیاو آب خورده و خ ریکه ز واری. ددندیپر

افتاده بود  بشیکوچک از ج يچاقو کی یجمال یعل نکهیغافل از ا میو رفت میدیچ دهیبودم. انگور رس دهیبنده ترسو که نپر

 1339سال  قاًیتومان مزد گرفتم. دق 4رفتم و  یزدانی نیعبدالحس يبرا یآن روز بنده به عملگ يو متوجه نشده بود. فردا

تومان پول گرفتم، گفتم  4است و خوشحال که  ستادهیپدرم جلو در ا دمیغروب به خانه آمدم د یماه بود. وقت وریشهر

 یگاوها و با چوب که در دست داشت به بنده خسته م يخانه پهلو نیزمدر  دیشسالم. گفت سالم و زهرمار و مرا ک

خوشه  کی. به خاطر يمن شد ییآبرو یشئور که باعث ب ینواخت. هرچه گفتم چه کردم غلط کردم. گفت پسر احمق ب

ه ها آمدند و یافتادم و همسا شیپا يخواهم. رو یگفت بچه دزد نم یبچه ام را کشت زدیم ادی. مادرم فريریبم دیانگور با

شدم. همان  یو از خجالت با پدرم روبرو نم کردیو دنبه و کرم چرب م یمادرم کمرم را با پ یمادرم مرا نجات داد. مدت
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پسرم باعث  یول دمیکار کردم و زحمت کش یعمر با بدبخت کیکند که  یم هیپدرم نشسته است و مانند زن گر دمیشب د

و  هینداشت. تنب يکار نیبچه توقع چن نیگفت از ا یاو را ببخش. م دهیگفت بچه بوده نفهم یادرم مام شد. م ییآبرو یب

باعث شد در  هیتنب نیرا ادب کرده بود. هم یعل ،یجمال يو آقا میرا ساخت ریام واریطرف، با کمک بچه ها د کیکتک به 

بنده بود. چند  يبرا هیو هد ثار نیکتک بهتر نیدراز نکنم. حق شاهد و گواه است ا یطول عمر هرگز دست به مال کس

بود که پدرم حق  نینکردم و علّت ا انتینکردم آرام نگرفتم و هرگز در امانت خ دایکردم تا صاحبش را پ دایبار پول و طال پ

خطا و خالف  دی. هرگز نبایکماالت انسان عیجامع جم یعنی یبهائ دیگویو م ستیک یبهائ دانستیرا خوب شناخته بود و م

 .شاد بیکند. روح پدر گلم مس سندو کار ناپ

 ریخ يداشت و در کارها تیاهم اریبس شیو حفظ جامعه برا يبود و مسائل امر یعضو محفل مقدس روحان بیمس مرحوم

ماه که ماند گفت بنده جاسب  4زمستان بنده او را به سازمان آب به سرکار بردم و  1346قدم بود. در سال  شیپ شهیهم

. يو من گفتم هر طور دوست دار میدارم در جاسب بمان تدوست دارم و جاسب سنگر است و تا آخر عمر دوس یلیرا خ

 رهیچرب و ش يو گوشت ها رینبود و روغن گوسفند و سرش یخون شیکرد و در آن زمان آزما یدرد م شیپدر ما زانوها

دارد که  يدیکند سردرد شد یخرداد ماه احساس م 1347. در سال ستیسکته چ تدانسینم یخوردند و کس یمردم م

بود. در وسقونقان ساکن بود  یاهل سنگسر بود که او هم بهائ یبه نام دکتر لقائ يهر روز به او دچار است. در جاسب دکتر

کند و به او  یم نهیکند و او را معا ینمود. پدرم به او مراجعه م یرا درمان م ضانیمراجعه و مر يو به تمام نقاط هفت آباد

هم دچار درد حنجره شده بود و به  یرضوان نیشما فوراً به طهران برو و معالجه کن. در همان زمان جناب حس دیگویم

و  رودینزد او م یرضوان نیهمان روز باز حس ياست. فردا انیسرطان دارد و عمرش رو به پا یرضوان نیحس دیگویپدرم م

گردد. واقعاً عجب  یبد است و به جاسب باز نم اریاو حالش بس دیگویبله م دیگویبه طهران رفت؟ م یزدانی بیمس پرسدیم

داده بود.  یواضح و سالم صیتشخ یداشت ول یشگاهیداشت و نه آزما يو نه عکسبردار يولوژیکه نه دستگاه راد يدکتر

 رماهیبرود. هشتم ت دیبزرگتر با یکوچک است و به عالم باال و عالم شیبرا ایدن نیا گریواقعاً پدرم به او الهام شده بود که د

عمو نعمت  خواهمیمستأجر بودم. او آمد و گفت پسرم م يمرتضو ابانیدر خ يمتر 9اطاق  کیدر  دهبه طهران آمد و بن

 دیامراهللا که به طهران آمد. تو و ستمین یتیقادر به رع گرید میو به همه بگو نمیرا بب لیاکبر و همه فام یاهللا و عمو عل

مادر و خواهر و برادرت  يو روز يبخر يکه خانه ا ستا نیبر ا می. فقط آرزودیرویو سرکار م دیخوشحالم که موفق هست

 داهللای یمغز بادام در قم در دکان حاج لوکی 52 گفت. بود تومان هزار 7 – 8که آمدند راحت باشند. در آن موقع ها خانه 
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تا  میبرومحمد رفرف فروختم و قرار است پولش را را بدهد و به بانک  یبافت مادرت را به جناب عل يمتر 9 یاست و قال

آباد  یدر خان يمتر 120 نیزم کی. گفتم پدر بنده يو به تو بدهم که خانه بخر رمیهزار و هشتصد تومان که دارم را بگ

و پول را گرفت و به نام بنده در  میبه بانک رفت گریکدیبرسم. گفتم چشم. با  میام. گفت برو و بساز که بنده به آرزو دهیخر

 یتیرع گریو به همه گفت د دیو همه را د میاکبر و منزل عمه ها رفت یاهللا و منزل عل متبانک گذاشت. به منزل عمو نع

امراهللا  ي. اخویزنیاست که م یچه حرف نیناراحت شدم گفتم پدر ا اری. بسدینخواهم کرد و مواظب زن و بچه بنده باش

امراهللا باز به جاسب  یخواهیگفتم م پدرمدکتر عبداهللا باهر سرکار گذاشته بودم و به  مارستانیسال قبل اول مهر در ب

شده بود. بعد از  یچهره اش راست نظرم است که چقدر نوران قاً یخدا بزرگ است. دق دیباش ندهیبرگردد. گفت نه شما فکر آ

است و دکتر به او گفته است که به طهران برود. به ما  ضیو تا آن زمان به ما نگفته بود که مر میخانه آمد ها به یدنید

خورد  یطالب يتازه بود. قدر وهیو م یرا فصل طالب لیساله بود و فام 5/1. احسان اهللا نمیگفته بود آمدم نوه ام احسان را بب

 ایبعدازظهر بود که گفت ب 5هستند. ساعت  ینیدارچ ییمخصوصاً چا یها عاشق چائ یچون جاسب دیفراوان نوش یو چائ

نمود و چند  نهیو او را معا می. به اتفاق رفتدینما نهیاز احباء است تا مرا معا که میبرو ایآر ابانیدکتر مقدم در خ شیبه پ

اآلن به  نیپدرت است؟ گفتم بله. گفت او را هم شانیا یسرم گرفتم و کار که تمام شد گفت مصطف کیآمپول نوشت و 

 میگویرا که م ياست؟ گفت ناراحت نشو کار یچه حرف نیزنده نماند. گفتم ا شتریب گریتا دو روز د دیببر که شا مارستانیب

ست فردا . گفت االن شب امیبرو مارستانیبه ب دیو گفتم پدر دکتر گفته است که با میانجام بده. با پدر به سمت خانه آمد

نمود. او را لباس  یاو بلند شد و از درد سر ناله م دادیداد و ب ي. نصف شب صدامیدیو شب خواب می. به خانه آمدمیرویم

آن روز که  ي. فردامیباهر برد مارستانیجان ندارد. چون در خانه امراهللا هم بود به اتفاق او را به ب شیپا دمیو د اندمپوش

و  میکه معروف است و االن حالل احمر است، رفت دیخواستند و به داروخانه تخت جمش ابینا يحالش بهتر شد از ما دارو

تو برو  نجاستیشب بود که گفت امراهللا ا 10تکه نور بود. ساعت  کی مارستانیتخت ب يکردند. رو قیو تزر میدارو را گرفت

داشت که از او  یبمانم گفت نه. چنان ابهت تی. هرچه گفتم بزار پهلوایهمسرت و احسان نوه گلم تنها هستند و صبح ب

دکتر  يفعالً داخل شو خواهدیروبرو شدم. گفت نم مارستانیحساب بردم و به خانه آمدم و صبح زود که برگشتم با دربان ب

گفتند خدا  دم،یشدم، پرس وانهیپدر روبرو گشتم. د یبه زور داخل اطاق رفتم و با تخت خال یبا تو کار دارد. عصبان

 ضیف يو آقا یصادق میعبدالکر ي. آقایرا از دست بده يزیعز نیبود که چن یچه لحظه سخت دیدان یتش کند. نمرحم

ها،  یزدانیها،  یباهر گذاشتند. تمام روحان مارستانیو آنها فوراً دو اتوبوس جلو ب میرا خبر داد شیپسر عمو یزدانیاهللا 
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نبود اما همه با  لیدر خانه ها تلفن همه جا نبود و موبا نکهیها هر که در طهران بود را خبر کردند. با ا يها و غفار يمهاجر

مادرم و خواهرم و برادرانم در  یجاسب حت یم. البته اهالیطهران به خاك سپرد دیاو را در گلستان جاو بیعج یوحدت

با وحدت جمع بودند  تیتلفن هم نداشت. جمع کیجاسب  و شدیخبردار نم یمراسم نبودند. آن موقع به جز با پست کس

 نند. چهره او را در صندوق مشاهده کردم و مادمیرا بنده در طهران به عنوان مراسم پدرم د يمراسم خاکسپار نیو اول

پدر  گفتندیو م دادندیم هیاست. تمام احباء بنده و امراهللا برادرم را روح دهیدرخت خواب هیدر سر قنات چشمه در سا نکهیا

 یو نم میطلعات مقدسه و در بهشت است اما ما بهت زده و مات و مبهوت بود شیپ شیها بود و جا یتو افتخار ما جاسب

از دست رفته در  زیعز نیا ياعالم نمود برا يبعد از مراسم با شکوه خاکسپار یصادق می. جناب عبدالکرمیچه کن میدانست

 شیپ یاکبر جمال یدارم عل ادی. دیو هرکس خبر ندارد را خبر کن دیاوریب فیه تشرو هم میریگیم ادبودیمنزل بنده جلسه 

 ياو با نظامت آقا يبرا يا آبرومندانه اریآوردند و جلسه بس یصندل نیچند یصادق يپسر آقا دیشه زیو با پرو کردیاو کار م

چه  دمیتازه فهم کردیم فیشرکت کردند و ناظم وصف الحال پدرم را که تعر اری. مردم بسدیبرگزار گرد یماشاءاهللا وجدان

و تازه مادرم و بچه ها و  میبه جاسب رفت شیاش از سر ما رفته است. بعد از جلسه، فردا هیداشتم که سا يپدر ارزشمند

 .سمیتوانم بنو یبود که نم یباخبر شدند و چه لحظات ءاحبا

ها هر  نیزم ياریآب دیبود و با ياریبار آب کی ي. هفته امیکرد یدرو م دیبود و با دهیتابستان بود گندم و جو رس فصل

اهل اراك بود.  یمهندس طباطبائ ياداره بنده در آن زمان آقا سی. به طهران آمدم و رئشدیطرف دشت انجام م کیکدام 

هست که حاصل و محصول پدرت را جمع  یکس ایتابستان است آ گفت میسخن بگو نکهیگفت و قبل از ا تیبه بنده تسل

 کباریهر پانزده روز  يرویاو بدهم. گفت م یتیو رع یبه زندگ یبروم و سر و سامان دیبده یکند؟ گفتم اگر به بنده مرخص

 نیشد. همبا اورتیکنم و نگران نباش و خدا  یحساب م یو بنده همه را جزء مرخص يرویو م يریگیحقوقت را م یآئ یم

به  یو جناب جمال داهللایهمراهم آمد و کمک کار شد. احباء جاسب آقا  یعیو شوهر عمه ام اسداهللا خان شف میکار را کرد

 شنهادیبه بنده پ ی. جناب جمالدیو کمک نمودند و حاصل و محصول ها و گردو و بادام جمع گرد یراهنمائ اریبنده بس

 فیکه ح یبا زنت مه لقا و بچه ات جاسب بمان یائیب دیبا ایخود دوست دارم،  سربنده تو را مانند پ یکرد گفت مصطف

. اول هرچه یو به نظر بنده بهتر است حرف مرا گوش نمائ یخوانیدرس هم م يچون دار یاست کار اداره را از دست بده

عمر عضو محفل  کیو نباشد. در ضمن پدر ت یحرف تیکن که بچه ها که بزرگ شدند برا يصورت بردار ياز پدرت دار

. گفتم منّت دارم هر یرا به محفل بده اریو اخت یبود و بهتر است به محفل مراجعه کن یمحفل روحان عیو مط یروحان
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امالك ها را به آقا  یو در محفل مقدس روحان میو فرمانبردارم. بنده و مادرم رفت عیو بنده مط یدانیطور شما صالح م

پدرم  مانیاز خدمات و ا اریو بس میمحفل هست عیبود، دادند و بنده عرض کردم ما مط ینیاممرد  اریمحمود مسعود که بس

کن و آنها را نزد  هیمادرت ته يبرا ي. به طهران برو و خانه ايبر دوش دار ینیسنگ فهیکردند و گفتند شما وظ فیتعر

بودم را  دهیآباد خر یکه در خان ینیمساله بود و بچه ها کوچک بودند، به طهران آمدم و ز 41خودت ببر. چون مادرم 

که از بانک  یو پول داهللای یرفرف گرفتم و پول بادام را از حاج يشروع به ساختن نمودم و ناگفته نماند پول فرش را از آقا

بود.  3247دادم شماره قبر پدرم  ادی. به مینمود ي. همان هفته اول سنگ قبر و گلکاردیگرفته بودم را خرج مراسم گرد

 يبا مادرم و بچه ها در همان اطاق مستأجر یسخت بود. مدت اریدادند و بس یبرق نم یول میظرف سه ماه خانه را ساخت

 یلیمادرم مانند ل یاطاق مادرم و بچه ها ول کیاطاق بنده و  کی. میآباد ساکن شد یدر زمستان در خان نکهیتا ا میبود

بودند که  يدست پرورده پدر نهایا یگردد ول یکه هرگز بر نم دداشتن يپدرم غمناك بود. بچه ها گمشده ا يبرا

که  میو مشورت کرد میو باهم مناجات خواند میبود. دور هم نشست انیدر وجودشان نما سیپاك و جوهر تقد رشانیخم

 یبه قال عقا شروبودند و به همراه همسرم مه ل يباف ماهر ی. مادرم و خواهرم اقدس هر دو قالمیاتحاد را حفظ کن دیبا

و گفت عشقم جاسب است  اوردیاز جاسب ن يا لهیوس چی. مادرم همینمودند. بنده هم و برادرم امراهللا مشغول کار بود یباف

که درس بخوانند و نصرت اهللا  می. اسم اشرف خواهرم و عطاءاهللا را در مدرسه نوشتمیفراهم کرد لهیوس گریکدیو با کمک 

 گفتیو م کردیم هیو گر خواندیم بانهیمادرم غر یباف یکرد. موقع قال یپدر را م یتاب یببود و  ضیساله بود و مرتب مر 5

هم خواسته حق  نیا گفتیعالم رفت اما بعد خودش م نیشد زود از ا فیبود و ح یمرد زحمتکش و مؤمن یلیپدر شما خ

 .است

و  میتا آخر مهرماه در جاسب بود چون چند کندو زنبور داشت بهشتیطهران بود و از اول ارد بهشتیارد لیتا اوا مادرمان

که مادرم و بچه ها را به  يساده و مؤمن و درستکار بود. روز يکرد و مرد یاداره م يرا هم که آقا محمد مسعود یتیرع

و محبّت بچه  یگدادند که با وحدت خانواد هیکردند و به ما روح ییدلسوز بودند که ما را راهنما یدوستان میطهران آورد

جاسب که  ياز خانه ها یکیها همه درس خواهند خواند و ازدواج خواهند نمود و قدر مادر مهربان را خواهند داشت. 

م که مادر و هر کدام که یکامل نمود يو خانه محل باال را بازساز میمحفل فروخت هیبود را طبق نظر یخانه کاشف يروبرو

کردم و  یخانه عروس نیدر ا گفتیخانه را دوست داشت و م نیا اریو مادرم بس میراحت باش میرویدر تابستان به جاسب م

و  یبهائ لیاست. مادرم در محله باال و در ده که فام یو خانه پر برکت میدیخر زیو خانه و همه چ نیبچه دار شدم و زم
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بود و  نیحسن در محله پائ دی. برادرش ستنها نبود ادیز نیداشت و همه را دوست داشت بنابرا يادیدوستان مسلمان ز

که  دیگرد يپدر هرچه بود به اتفاق مادر نگهدار ادگارینمود. در هر صورت  یم يموقع ها شب را آنجا سپر یمادرم بعض

پدرم را برآورده  یقلب يآرزو یباشند و حت هاز پدر جوان که آنها را تنها گذاشته داشت ادگاریهمه بزرگ شدند  یوقت

خوب است که بنده از ورثه عمو  میرا بخر نهایو ا میاگر پولدار شو گفتیاو بود که م نیمجاور زم ییها نیزم. میکرد

و گفتم پدر روحت شاهد است که پسر بزرگت آرزو و خواسته ات را برآورده نمود. بچه ها همه مدرسه  دمیشکراهللا خر

و مؤمن به نام  میو ثمره ازدواجش سه اوالد باسواد و فه میددارد را شوهر دا یرفتند و خواهر اوّلمان اقدس که نام مقدس

باشند. همسر اقدس، منصور محمد است که در کوهک ساکن بود و  یم لیاست که افتخار فام نیفرنوش و فؤاد و فرز

 .دارند یمرفه و آرام یزندگ خارجو اصل آنها از وَن و جوشقان کاشان است و فعالً در  شهیر

و ندا  رجیتورج، ا يسه اوالد به نام ها يفرزند فتح اهللا ازدواج نمود و دارا يپسر که با خانم عفت ناصر نیدوم امراهللا

ازدواج نمود و دو پسر  رجندیاهل ب نیدختر به نام نوال دارد و ندا با حس کیازدواج نمود و  یموهبت ایهستند. تورج با مار

دختر خانم عطا ازدواج نمود که همه موفق و رهرو راه  یلیانم محبوبه عقهم با خ رجیو فاران دارند و ا انیرا يبه نام ها

 .هستند یزدانی بیمس

اهل سنگسر رشت ازدواج نمود و سه اوالد به نام پدرام که با خانم مهسا وحدت ازدواج نمود و  انیرضو الیبا سه عطاءاهللا

و مهسا هستند که  سایباشند و دختران عطاءاهللا پر ینمونه است، م يکه دختر نیلیدختر به نام شا کیثمره ازدواج او 

 .باسواد و موفق هستند یهمگ

ازدواج نمود و صاحب سه  یزدانیبا هوشنگ  یسالگ 17پدرش را از دست داد، در  یساله بود وقت 7 يخانم دختر اشرف

 یم الیپورشاد و آت تا،یرها، بن يچهار نوه به نام ها يباشد و دارا یو شهروز م نیشهرام، شاه يبه نام ها دیو رش يپسر قو

او بوده  اوریو صدها رنج و عذاب را تحمل نمود که همه جا خدا  تیموفقدختر مقاوم ده ها  نیا یباشد و در طول زندگ

حق شامل حال او  داتییاو و تأ عیگفت روح پدر شف توانمیاست و فقط م یطوالن اریکه بس میشو ینم اتیاست. وارد جزئ

 .کنم یرا عنوان م مانیبود. چند نمونه از حوادث در زندگبوده و خواهد 

 اریبچه بس نیشستند. ا یبود که مردم ظروف و لباس ها را م یها حوض یمیسه ساله بود و جلو منزل عظ يبچه ا اشرف

 ریو وسط کوره گ رودیو داخل کوره آب م افتدیآب م يکه درون جو شستیبود و با صابون دست و صورت خود را م زیتم
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جوب را گرفته است که آب باال آمده  يپارچه ا کنندی. مردم فکر مرودیآب م ریز کلشیماند و ه یکند. سرش باال م یم

اما  ابندی یو اشرف را زنده م دارندیدختر داخل کوره آب است. سنگ کوره ها را برم نینکند ا دیگویاست. عمه ماهرخ م

 .شد ببود و الحمداهللا خو ضیمر يآورند و چند روز یم رونیبود و آب خورده بود. او را از آب ب دهیترس اریبس

 نینبود. ا یچون لوله کش میکردیآن را پر م کباری يبود که هفته ا یساله بود و داخل منزل حوض 4او  کهیزمان نیهمچن

و در داخل آب  رودیداخل معده و دهان او م فیکث يافتد و آبها یو به داخل حوض م دیتا صورتش را بشو رودیدختر م

خانه  يو روبرو خواندیم یکه پزشک یکاشف يبزرگمهر فرزند آقا يآورد و آقا رونیکه مادرم او را ب پردیم نیحوض باال پائ

 ضیمر يادیکه مدت ز دیآ یو او بهوش م دهندیبه او م یو تنفس مصنوع شودیکند و آبها خارج م یم ریما بود او را سراز

شاگرد و نمونه بود. از نظر  نیباهوش بود و در درس اخالق اول اریبس خواندیزمستان در طهران درس م کهیبود. زمان

خواستگار در جاسب  نیکوتاه نزد مادر بود و چند یمدت رفتندینمونه بود و تابستان که به جاسب م يدختر یاجتماع

بود که  میو آرزو میکردیدر طهران داشت که ما همه را جواب م خواستگار نیو چند کردندیم یداشت که در طهران زندگ

است  یپسر خوب اریهوشنگ بس یاهللا آمد و گفت مصطف نیزن عمو ع یمولود رزاق نماو دکتر شود. کالس دهم بود که خا

 يبه زور به دخترها خواهدیپسر را م گانهی نیپسر عمو است و درس اخالق هم رفته است و مادرش ا ژنیو ب وشیو با دار

اشرف را به هوشنگ  راست. شما و مادرت اگ فیبشود ح يکار نیو کرد هستند، بدهد و اگر چن یکه سنندج لیفام

عمو نصراهللا مظلوم و  یاست ول کدندهیخواهد داشت اما او کرد و  یمانیبا ا يخوشبخت خواهد بود و او بچه ها دیبده

 یخوب ياست و اوالدها یچون جاسب ده نفر خانم نمونه داشت و او اول میداست. بنده و مادرم اطاعت امر کر بینج

 .اجتماع نمود لیتحو

ما  کهینداشت و زمان يسواد نکهیمادرشوهرش با ا یول میخواهرم خداوند سه پسر به او داد و همه ما خوشحال بود اشرف

ها و شما  يآباد یو شما خان هایشما دهات گفتیو م کردیم تیخواهرم را اذ شهیهم م،یآباد بود یخان ایدر جاسب و 

و ادب آنها بود و هدفش حفظ  يو بچه دار يو هدفش خانه دار کردیبه او محبت م تیها، اما خواهرم با مظلوم یجاسب

متر روده او را  یسانت60که از احبا است،  انیمیدکتر حک يمعده و روده درد گرفت که آقا یمدت 1318آبرو بود. در سال 

قائم به  هنوزکه الحمداهللا با خوردن دارو بهتر شد و  دیبرداشت و گفت خدا و جمال مبارك و شما از او محافظت کن

 ریو پ امدیکردن کوتاه ن ریو تحق یها چه از نظر مذهب تیخدمت مادر و خانواده و دوستان است و مادر شوهر او با تمام اذ
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 گفتیبه اشرف م شهیکامل از او نمود و هم يمادر خود تا لحظه مرگ چند سال نگهدار و درمانده شد و اشرف مانند

 يکردیم نگونهیچرا ا یدانیم گفتی. مادرشوهرش ميبار نداد کیو تو جواب من را  دمهمه به تو بد کر نیحاللم کن که ا

که داشت به عروس خود  ياز خانه ا يمقدار یب رزنیپ نی. ایهست یمؤمن یو بهائ یاست درس اخالق رفت نیچون علت ا

و ادب او خوب بود و مادرم در  رشوهر بود. ذات پدر و ماد يها لیفام يعالم رفت. اشرف الگو نیاز ا یو راض دیاشرف بخش

و مدبّر  ریمد یاقدس هم خانم رهیچون همش میقائل نشو یضیکرده بود و افتخار ما برادران است. تبع یسع اریاو بس تیترب

 نیبرخوردار بود و با پدر و مادرشوهر چند یخالص مانیو ا تیمادر بود و از مظلوم اوریو زحمتکش بود که تا شوهر کرد 

 .بچه ها و ادب آنها بود مانیو هدف مقدسش ا کردیم يکرد و با احترام کامل مهمان نواز یزندگ هکسال در کو

 لیدر را از دست داد، نصرت اهللا بود که زمستان ها در طهران و تابستان ها تا اواساله بود که پ 5 باً یکه تقر ياوالد آخر اما

موفق  اریبه خارج رفت و بس پلمید التیدوست بود. بعد از تحص یمسلمان و بهائ يانقالب در جاسب بود و با تمام بچه ها

و  دیخود را نمود نام پدر و مادر را زنده نما یمحبّت داشت و سع تیبه مادر نها سبتن شهیو مؤمن و خدمتگزار بود و هم

نمود که قابل توجه است. نصرت اهللا با خانم مجذوب ازدواج نمود و ثمره ازدواج او دو اوالد  یانیشا يبه خانواده کمک ها

 .هستند نو هم درس خوانده و مهربا دانندیم یباشد که هم فارس یو ناتاشا م ومرثیک

کروگان  يدر روستا 1325هستم که در سال  یاوالد ارشد هستم. مصطف یاز نظر سن یلکوچکتر از همه و ریحق بنده

احسان اهللا  یکیازدواج نمودم و ثمره ازدواج ما دو اوالد بود.  یبا خانم مه لقا رضوان 1344آمدم و در سال  ایجاسب به دن

سناء و  يناصر نصراهللا ازدواج نمود و دو پسر به نام ها يبا آقا شانیا هک 1349متولد  تایآز يگریبود و د 1345که متولد 

 زمیها است. اما پسر عز یدختر حفظ نمود و عاشق جاسب و جاسب نیخود را ا یو صفات جاسب یساالر دارد و جاسب

 .او خواهم نوشت يصعود نمود که شرح جداگانه برا یدر اثر سکته قلب 1386احسان اهللا در سال 

انقالب شد و در جاسب شروع  رانیکه در ا یهم مادر ما و هم پدر ما بود. وقت نیمادر نازن نیصحبت پدر و مادر بود و ا اما

 یخانه ما که کس ایشبها ب دیگویحسن برادرش به او م دیس ینبود. دائ بینص یکردند، مادرم هم ب انیو آزار بهائ تیبه اذ

را به  دیبرو. او به طهران آمد و هرچه در خانه بود گذاشت و در خانه را قفل کرد و کل ننرساند و زودتر به طهرا يبه تو آزار

 یمادرم م یپسر دائ یو به عطاءاهللا ثابت رندیگیداد و آمد. بعد از چند وقت امالك ما را از آقا محمد م يآقا محمد مسعود

ما بود  نیآقا محمد، ام میگفت یبه عطاءاهللا ثابت یانودهند. عطاءاهللا به طهران منزل مادرم آمد و ما و جناب شمس اهللا رض
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کند. همه را که آواره کرده اند باز ملک ما دست تو باشد. قرار شد  ینم یصالح دانسته اند، فرق نطوریو حاال که در ده ا

ملک  نیگفت ا وامادرم دهد. مادرم به  لیو تحو اوردیب زیجاسب را هر سال پائ داتینصف عا یعطاءاهللا ثابت شنهادیطبق پ

چون شوهرم و خودم عاشق جاسب  دمیکش یکردم و نفروختم. سخت يبچه ها نگهدار يشوهرم است که برا ادگاریها 

آمد.  می. پدر و مادرانمان در خاك جاسب خفته اند و انشاءاهللا اگر گذاشتند و وضع خوب شد ما به جاسب خواهمیبود

آورم. مادرم  یشما م يهرچه بود نصف را برا یحضرت عباس ،یهست یراض و يعطاءاهللا گفت حال که شما ما را قبول دار

. گفت چشم. در داخل اوریما ب يگردو و بادام برا يو فقط مقدار میخواه یگفت گندم، جو و شبدر هرچه هست را ما نم

را  درامطلب م نیمادرم گفت حضرت عباس شاهد ماست و بنده قربان رشادت و شهادت حضرت عباس برم و ا اتیح

که  ی. وقتاوردین گریو د دیبادام آورد و سال بعد نصف گرد يگردو و مقدار یگون کیسال  کیکنم.  یهرگز فراموش نم

در دادگاه  یو زنگ زدم به او گفتم عطاءاهللا تو که مسلمان دیاز دولت خر متیق 1000/1همه را مصادره کردند او رفت 

 ادیداند و ملک را از بن یحرفها نم نیکار ما است. گفت قانون ا طملک امانت است و حضرت عباس وس نیا یگفتیم

 یلیو از غنائم گذشتن خ دیرا بگو قتینبود که حق داریچون وجدان ب گفتی. راست مدیدر آنجا بگوئ دیدار یو حرف دمیخر

و گفت مردم در راه  اوردیمادر عاشق من خم به ابرو ن نکهیغافل از ا یشدن آسان است ول ونریلیشبه م کیسخت است و 

و  دیو تظلم نما یهست مؤدبانه دادخواه یهرکس فهیندارد. البته که وظ یملک ها ارزش نیخون داده اند، ا مانیو ا نید

ملک ها را  دیشا دیخود را کتمان کن مانیو ا دی. به مادرم گفتند برگرددیو به دادگاه مراجعه گرد مینمود تیشکا نیچند

و مسلمان  ستین یعدالت، عدل عل نیا یول رمیگ یرا که در راه حق فدا شد پس نم يسر گفت. مادر وهب میبه شما بده

بود. در هر صورت زحمات و صدمات پدر و مادر  مانیتیزنان و پدر  وهیب اوری یخورد و حضرت عل یرا نم یمال کس یواقع

مادر و پدر را دانسته و به  يدرّ گرانبها نیاهستند قدر  و هم در خارج رانیکه هم در ا یینرفته است و اوالدها نیما از ب

عطاء  یدر حق همه و حت دیگویو م خواندیچند بار دعا و مناجات م يکنند و مادرمان بعد از نود سال روز یآنها افتخار م

 یو خداپرست مانیو ا یاو به بچه ها خدمت کردن به خلق و صداقت و راست تیشود و وص داریب يکنم روز یدعا م یثابت

ها و عمه و  یو خدا شاهد و آگاه است به تمام دائ میو مسلمان را دوست بدار یصدق دل است. به ما آموخته اند که بهائ از

شروع  دیو همه در قلب ما جا دارند. وحدت را از خانواده با میمحبّت را داشته و دار تینها یعمو ها چه مسلمان و چه بهائ

است و پدر و مادرها همه  دهیآفر بایختم کرد. خداوند همه را ز ایدر وطن و کل دن ددوستان و بع و بعد لینمود و به فام

 يداده اند و به رضا هیاست که به ما ارث مانیکه دارند ا یو آغابگم ارث با ارزش بیمس ينزد اوالدها محترم اند. اوالدها
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 نیا یگفته است ول يد یدر چند س اخاطرات خود ر. مادرم تمام میداشت يپدر و مادر نیکه چن میهست یراض یاله

راستگو و صادق  شهیهم دیبا یسواد هر بهائ یب ریاز خاطرات و برداشت بنده از پدر و مادرم بود. به نظر بنده حق يگوشه ا

ما را  یامالك و خانه و زندگ نکهی. با اندیها را بب یها چشم بپوشد و خوب يخطاپوش داشته باشد. از بد دهیباشد و د

 رومیبنده به جاسب م یما بود، محروم کرده اند اما وقت يگرفتند و ما را از ماندن در جاسب که زادگاه و وطن آباء و اجداد

 مانینادم و پش ي. عدّه امیاز صدق دل ما شما را دوست دار میگویو به آنها م شومیخوشحال م اریبس نمیب یهر کدام را م

و فقط  مینکرد يبد یبه کس يدانند که ما ذرّه ا یکنند و خود م یم حبتو اظهار م مینکرد يما کار ندیگویهستند و م

 ل،یوحدت جاسب شد وگرنه همه باهم فام یدگیتندرو باعث از هم پاش يشد. عدّه ا نگونهیچرا ا میدان ینم ندیگویم

سال با او  نیو بود و پدرم چندا يشاد، مادرم نوه عمو یلیاسماع لیو مهربان بودند. روح حاج اسماع هیهمکار و همسا

باال ده و سهم ما شب بود. مادرم به اتفاق عطاءاهللا برادرم که  يپدرم صعود نمود، روز دوشنبه آب برا یآب بود. وقت کیشر

 دانمیبا پسرش عباس که نم عیو سر فهمدیم لیاسماع یکنند. حاج یم ياریرا آب نهایو زم روندیساله بود به سر آب م 9

 دیگویکند و او م ی. اما مادرم قبول نمیگفتیعمو با بچه ات به خانه برو و به بنده م یبیب دیگویمو  رودیاکنون کجاست، م

آنها  دیگوی. به پسرش میو ناموس ما هست یمن هست يو همشهر یهمسر دوست من هست ،ینباش ای یمن باش لیتو فام

مرد مسلمان  نیا ایکرد. آ یدعا م شیدر حق او و اوالدها شهیو مادرم هم دهدیکار را انجام م نیرا به منزلشان ببر و او ا

از  یکیبوس به سر لوله باال ده نزد  ینیبا م یهمگ شیسال پ نیاست. در چند نیدر بهشت بر شینبوده است؟ جا یواقع

 هتاز اریخود رفت و زردآلو و خ نیساعت با ماش میخوشحال شد و بعد از ن اریبس دیما را د یو وقت میاو رفت ياوالدها

و همه غصب  میو درخت ندار نیزم گریما د دانستیچون م ست؟یو تشکر ن ریقابل تقد یانسان نیچن ایآورد. آ مانیبرا

 یقال اریو گفت بس دیو همه را د میها که مملو از گردو و بادام و زردآلو بود، رفت نیاست. با مادرم به سمت سرزم دهیگرد

. به ما میدار یندارد و ما هم خدائ یبیاما ع دیرا خر نهایزم نیکار کرد تا ا رتانپد اریکردم و بس ییصرفه جو اریبافتم و بس

ارزش  يزیچشم او پش شیدرخت گردو و بادام پ نهمهی. امیخور یو م میخر یهمه را م د،یگفت دست به درخت ها نزن

 .هست شهیباال سر که هم يما است و خدا مانیمهم ا گفتینداشت و م

آمدم تمام دشت غرق گل بادام و زردآلو  ایرضوان صبح به دن دی، اول ع1325 بهشتیکه بنده اول ارد يروز گفتیم مادرم

خود و  يبه همه اهل آباد يمردم آزار يقلدر اریدر هرازجان بود که بس ینام بیصاف بود. همان روز حب اریبود و هوا بس

لب قنات سورنگون  بیحب فهمندیاو خسته شده بودند. در همان روز م تو مردم از دس نمودیها م هیکروگان و همسا یحت
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 ياو را در کف جو ندیآ یم يو چند نفر شوندیهم قسم م ینفر هرازجان 15از  شیکند. ب ياریخواهد آب یاست و مالو م

 یم يو همه شاد ردیمیو م ترکدیکه م پرندیشکم او م يسنگ بند که هنوز هم هست، به رو يو از باال خوابانندیآب م

در سر  یعیوقا نیکه چن رسدیراحت شدند. خبر به کروگان و همه جاسب م یآدم رزل و زورگوئ نیکنند که از دست چن

 ایاو به دن کهیپسر تو خوش قدم بود و زمان اریبس دیگویها به مادرم م ياز همشهر یکیقناط سورنگان اتفاق افتاده است. 

چه  نیا دیگویرفت و هرازجان و اطراف از دست او راحت شدند. مادرم م ایرا گرفتند و از دن یهرازجان بیآمد، جان حب

آمده است و  ایرضوان به دن دیبه هرازجان دارد. خوشحالم که بچه ام صبح ع یاست و قدم بچه بنده چه ربط یخرافات

 .پدر و مادر مبارك است يبرا هاکنم و قدم همه بچه  پسر با ادب بزرگ شود و سالم باشد که به او افتخار نیا دوارمیام

 ی. مناجاتکردیاو حفظ م میخواند یرا م یداشت و هر مناجات یحافظه خوب یمادر به طهران آمد سواد نداشت ول کهیزمان

بنده  کینزد شهیو مادرم هم خواندمیم یبود که بنده هر شب در جوان گرید یو مناجات "جمع توجه به تو دارند نیا"که 

 یو شروع نمود با حالت خوانمیمناجات را بنده درست م نیکن ا وشپسر گلم گ ینشست و بعد از چند روز گفت مصطف یم

 نی. گفت آفرنیو گفتم آفر دمیغلط خواند. او را بوس یخواند. بنده گوش کردم و تمامش را ب یحیو صوت مل یروحان اریبس

 دیپرس یبزرگ را م تریتآورد  یرا که به خانه م یرا بخوانم. مادرم روزنامه هائ یگفت مناجات مصطف یبه تو. به بچه ها م

مناجات و دعا و اشعار از حفظ  يادیافتخار است که مادرم تعداد ز نیگرفت. ا ادیو شروع به خواندن نمود و زود خواندن را 

وشت. انشاءاهللا مادر بنده و همه مادران از است که در برنامه به نام مقام مادر خواهم ن دهید یائیخواب رو نیاست. چند

ما باشد. از خوانندگان  يروح مادرها و پدرها در عالم باال رهگشا و راهنما یعالم بروند و حت نیو دست پر از ا یاوالدها راض

 دوستان هستم.     يخود ببخشند و محتاج دعا يرا به بزرگوار زیبنده ناچ خواهمیها و دوستان م يهمشهر ز،یعز
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 در جاسب یزدانی بیجناب مس یشرح مختصري از زندگ

  

دراین بخش می خواهم از زندگی جناب مسیب یزدانی سخن بگویم. شخصی ناکام و جوانمرد و جوانمرگ که در تاریخ 

ماه زمستان در ناگهان فوت نمود و ثمره زندگی او که همه شاهدند؛ او شش  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 ودب چارکه

ه تمام وسایل رعیتی و زندگی درآن قرار داشت و در تابستانها ک او منزل. دادند بود

همسرش و یتیمانش در آن ده به یاد پدر در دشت و صحرا بودند و در تهران تحصیل می 

حال با توجه به اینکه امالك در امانت آقا محمد بود از او به زور گرفتند و به عطاهللا نمودند در محله باال قرارداشت. به هر 

 آقا دست در که را اهللا نعمت عمو و شما امالك ده شوراي  ثابتی دادند. یک روز عطاهللا مراجعه کرد و گفت دختر عمه

 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

حمد هم راضی بود به عطاهللا گفت: تو پسر دایی من هستی و ملک م 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؟

امالکتان که در دست من هست خاطر جمع باشید که هیچ مشکلی پیش نمی آید و عطاهللا جواب داد دختر عمه جان 

انگار دست خود شماست، هر سال پاییز نصف حاصل و محصول و گردو و بادام و هرچه هست را حضرت عباسی براي شما 

 می آورم و اطمینان کنید که حضرت عباس مابین ما هست .

ضوانی و آقا رضا جمالی حضور داشتند و آغا بیگم گفت هر چه در آمد بود مال اوالدهاي مسیب و آغا بیگم و شمس اهللا ر

 خودت فقط سالی یک کیسه گردو و مقداري بادام براي ما بیاورو بقیه خوش و حاللت باشد و عطاهللا رفت.

 1361سال  نصف گونی و در 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 

 یزدانی بیمس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/920856449_orig.jpg
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عباسی و امانت هست و مال دختر عمه من هست و او صاحب اوالد در تهران نگفت که آقاي قاضی این مال حضرت 

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 

  

و آغا بیگم سید اوالد پیغمبر می گوید: اي خدا تو  و خرد می بنیاد از ناچیزي قیمت به را امالك این عطاهللا حال هر به

خود میدانی که معامله ما حضرت عباسی بود و اگر عطاهللا سالی صد تا گردو هم براي ما می آورد و می گفت من رعیتم و 

ن خداست. ولی ایشان بوسیله عهد شکنی که کرد به روزي همه امالك را مجانی به من بدهید به او میدادم چون ملک زمی

 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

 یکی عزیزي چنین با توان می را زمین فقره چند ارزش آیا شده شهید خدا راه در که بوده کسی نبوده؛ عادي فرد عباس

اید میلیونها نفر نام مقدس او را برروي بچه هاي خود میگذارند. در ده ما ده ش دنیا در رفیعش مقام خاطر به که او. دانست

 .باشد می عباس  ها عباس وجود دارد و حتی نام موالي ما عباس می باشد یعنی حضرت عبدالبهاء نام کوچکش

زن هست و برو و  بیوه ملک این بگوید او به کسی هر و است نموده گزاف قیمت با امالك فروش به شروع اکنون عطاهللا

 نصف پول را به او بده و یا ال اقل چند گردو و بادام به آنها بده می گوید من از بنیاد خریدم و حرف مفت نزنید .

را نفروش زیرا این ها مال تو در همان کروگان عده اي منصف هستند و از خدا ترس می باشند و به او میگویند این امالك 

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 

هر دکتري رفته معالجه نمیشود، مومنین و مصلحین جاسب به او گفتند ما دکتري را سراغ داریم که معجزه میکند و تو 

 شرطی که سراغ آنها بروي و او خوشحال میشود و میگوید چه کسی و کجاست. خوب میشوي به

میگویند دختر عمه ات دکتر آغابیگم هاشمی و دکتر مصطفی یزدانی که وقتی جاسب می آید او را که می بینی حتی با 

تم؛ جناب عطاهللا حال و احوال هم نمیکنی او جلو چندین نفر خود را معرفی کرد و گفت من مصطفی یزدانی جاسبی هس

ثابتی واقعا این شرم آور نیست که وارث مسیب یزدانی، عطاهللا ثابتی باشد؛ این قانون کجاست؛ بیوه زنی که یک عمر 

میلیون بفروشی؛ شرم  70-60زحمت کشیده و کم اوالدهایش گذاشته و صرفه جویی کرده، حاال هر قطعه زمین آنها را 

 دند و امالکشان بی صاحب بوده است.باد بر کسی که بگوید اینها فرار کر

جاسبِ با فرهنگ بی فرهنگ شد.مسلمان و بهایی با دین و با ایمان بودند این امالك و خانه ها باعث چه اختالفهایی که 
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نشد .حاال امالك مسیب و آغا بیگم را خوردي ؛مصطفی بیچاره که عاشق جاسب بود و در تهران کار کرده و زمین خریده 

ان را فروخته و جاسب زمین خریده ؛این چه وجدانی است که مال او را بخوري و حاضر نباشی جواب سالم او و زمین تهر

 را بدهی.

  

 باید بعد عالم به همه و هستند و بوده آسایش و رفاه در هم خیلی باختگان مال و دیدگان ستم از یک هر اینکه از غافل 

 . را شکسته دل زن بیوه این جواب گفت خواهی چه بعد عالم در آیا برویم چرا و چون بدون

  

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  5شده به دلیجانی ها و خانه در آن ساخته اند و یک 

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 ام زمینهاي ما را خوب نگه داشته و همه را لوبیا کاشته الهی خیر ببیند و مرتب میعطاهللا پسر دایی

که این فیلم که احسان گرفته نزد همه بچه هایش هست. اگر وجدان بیداري باشد و محبت و بافی و صرفه جویی خریدیم 

صداقت و ایمان ایشان و حرفهایش را گوش کند؛ به عطاهللا میگوید قدري شرمنده باش و خجالت بکش؛ هر کسی مالش 

 .عالم شده گم بهشت جاسب در  محترم هست و این ها هم شهروند ایرانی هستند

د گناه این مظلومان چه بوده بپرسی دیگران و خود از و بجویید را حقیقت و فرما تعمق و کن تفکر طوري عزیز ندهخوان اي

 است و چه کارهاي خطایی از آنها سر زده است.

عده اي که در غوغاي جاسب شریک و سهیم بوده االن به خود آمده اند و می گویند ما نبودیم و حوادثی بوده و مثل رعد 

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  و برق

از سیل چیزهایی گیرشان می آید و بعضی هم میگویند براي بهاییان زلزله اي رخ داد که مجبور شدند به هر عنوان فرار 

 59ه آرامش بیابد و به محل زندگی خود برگردند. زلزله اي در سال کنند و خانه و کاشانه را رها کنند به امید اینکه زلزل

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 

جعه شد و شکایت هم به محالت مرا 1361خانوار امالك شان توقیف شد و نزد بنیاد رفتند که رسیدگی کند. در سال  29

 شد و حکم هاي متفاوت .
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اعث شد خانه ها و اثاثیه ها همه خالی شود و عده اي از درب و دیوار هر چه ب ها لرزه پس و ها زلزله این حال هر به 

ریشتري مصادره اموال آمد. به خاطر اینکه  8توانستند ببرند و عده اي هم از اهالی از این عمل ننگین شرم داشتند. زلزله 

را نداشتند با استشهاد و امضاهاي خبر و عده اي که مال مفت می خواستند وقتی یک متر زمین جاسب عده اي از خدا بی

دروغین و پارتی بازي که از نام آنها معذوریم ولی نامشان در دفتر عدل الهی ضبط هست، امالك را با نازل ترین قیمتها 

 .مردم وجدان و ایمان و انصاف و و برکت و فرهنگ در  شد بسته توپ واگذار کردند و 

ا مراجعه کردند و علما امر فرمودند تا زمانیکه این بهاییان در مقابل جمهوري جاه دیگر و قم دادگاههاي به بهاییان همه

اسالمی نایستند مال و جان و ناموس آنها در پناه اسالم است. متاسفانه هیچ کس نپرسید از خودش در محضر الهی که 

ري نرسیده و هر یک دریاي چرا اینها ترك دیار کردند، آخر یک مشت زن و مرد کم سواد و زحمتکش که آزارشان به مو

محبت هستند چرا باید درب خانه هایشان را آتش زد و بعد از عدل و انصاف بگوییم. این ستم دیدگان با دلی شکسته 

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

 

 دل که رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است

 شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

  
 کوه را با آن بلندي می توان هموار کرد

 حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است

  

اي ه نسل است امید و شوند آگاه ناآگاهان، که دعاییم بر دست فقط و کشیدیم که دردها چه و شنیدیم که حرفها چه بله

حاضر و بعد دچار چنین آسیب هاي اجتماعی نشوند و همیشه به خداوند توجه کنند که فرموده قسم یاد کردم از ظلم 

 احدي نگذرم.
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 جناب روح اهللا یزدانی و طاهره خانم محمودي

شمسی در محله باالي کروگان چشم به  1286روح اهللا یزدانی، فرزند ارشد فرج اهللا و بدیعه خانم دختر آغالمرضا، در سال  

جهان گشود. این نوه گل هدیه اي از دخترش به آغالمرضا بود. این دختر پاك سرشت در 

دریاي معرفت آغالمرضا و مشهدي حسنعلی رشد و نمو نمود و در دامان مادري مؤمن و 

پدري عزیز و غیور نوجوانی گردید که ستاره درخشان جاسب بود. در محضر جناب 

فردوسی کسب فیض نموده بود و به طهران آمد و درس خواند و در جاسب بالخصوص 

کروگان خدمات ارزنده اي انجام داد و در نوجوانی هم شاگرد باهوش آقاي دکتر محمودي 

 بود.

روح اهللا خان یزدانی در جوانی پدر خود را از دست داد. پدر ایشان فرج اهللا در جاسب 

ر طهران فعالیت می نمود و چون انسانی خَیِر بود، در طهران زندگی میکرد و زمستانها د

هم به خاطر اینکه کار کشاورزي میدانست، درختهاي انگور را به آن مرد میگفتند تو که 

بلد هستی درختان انگور را براي ما هرس کن و هرس کردن یعنی شاخه هاي درخت 

ان در منزل یکی از احباي خیلی انگور یا مو را کوتاه کردن که انگوري بیشتر بدهد. ایش

معروف آن زمان روي داربست بلند هرس می کرد که داربست میشکند و او با سر به زمین میخورد که در آن زمان حیات 

خانه آجر فرش بود و مغز او خونریزي میکند و متأسفانه جان به جان آفرین تسلیم نمود. روح اهللا خان و مادرش با 

 و آخرین اوالد او فیض اهللا یزدانی در شکم مادر بود که پدر فوت می کند. مشکالتی روبرو میشوند

 

 یو طاھره محمود یزدانیروح هللا 

 یزدانیخانم سلطان 
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پدر ایشان فرج اهللا قد و قامتی بلند داشت و مردي قوي هیکل و خوش تیپ و خوش بیان و بسیار مؤمن و مهربان بود. 

روح ملکوتی او یاور همسرش و اوالدها بود. تمام اوالدهاي او همه زیباروي، 

با خانم  1314تنومند، مؤمن و زحمت کش و قد بلند بودند. ایشان در سال 

ر جناب دکتر محمودي ازدواج می نماید. طاهره خانم طاهره محمودي دخت

دختر ارشد بود و در محضر پدر مؤمن خود کسب فیض کرده بود و اطالعات 

عمیق امري داشت و بسیار مهربان و مؤمن بود و بسیار ساده در زندگانی بود. 

هرکس را که مؤمن بود و خوب مناجات میخواند، طاهره خانم به او اظهار عالقه 

مود و به او احسنت آفرین خدا عمر با عزت و بچه هاي خوب به تو بدهد، می ن

می گفت. آقاي دکتر محمودي بسیار خوشحال بود که چنین دامادي از شجره 

طیبه جاسب دارد. فرج اهللا چند سال با پدر خانمش در جاسب به کار پزشکیاري مشغول بود. در همان جاسب صاحب 

وین دخت میگذارد و اولین نوه بدیعه خانم که باعث شادي او میشود. تاریخ مانند بدیعه دختري میشود که نام او را پر

خانم صبوري و طاقت و استقامت و ایمان و قناعت و نجابت و وفاداري را کمتر دیده است. با اینکه برادرش محمدعلی 

دارم و فقط عشقش این بود که  روحانی مالك و چندین باغ داشت هرگز به برادر خود نگفت من هم از ارث پدر حقی

را باز نگه دارد. عمه بدیعه، عمه همه اهالی کروگان بود و یگانه برادرش در خانه آغالمرضا، آن دریاي علم و فضیلت 

خیاطی براي همه میکرد. دو زن در کروگان بودند، اول بدیعه خانم و بعد ملک خانم که براي تمام زنها و بچه هاي کروگان 

می دوختند و اگر کسی از طهران لباس براي آنها می آورد، به مردم میدادند. زمانیکه فرج اهللا همسر او زنده جاسب لباس 

بود و احباي نراق را بسیار اذیت کرده بودند، شبانه به جاسب می آیند و چند روز با کمال میل از آنها نگهداري و دلجوئی 

  می نمودند.

 

 یزدانیهللا  ضیاحسان وف
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روح اهللا خان یزدانی هر زمان صحبت رنج و گرفتاري و مشکالت میشد تا آخر عمر قطره هاي اشک از چشم او جاري بود 

و میگفتیم چه شد میگفت هیچ. بسیار این نازنین مظلوم بود و بسیار سینه چاك و با گذشت بود. بسیار زیبا طلعات 

م آنها بود. بسیار کم حرف بود و وقتی سخن میگفت سخنان او شیوا و دلنشین و مقدسه را شناخته بود و عامل به احکا

کالم حق را بیان میکرد. اگر جوانی شکوه یا شکایتی داشت، میفرمود عزیزم سختی ندیده اي و اینها چیزي نیست و به 

اندازه گذشتگان که بسیار سختی و نامالیمات کشیده اند هم نمیشود. اولین 

 و طاهره خانم، روح اهللا خان بود و دومین عین اهللا خان و سومین نصراهللا و چهارمین ملیحه خانم و پنجمین اوالد فرج اهللا

خانم سلطان و ششمین اوالد فیض اهللا بودند. عین اهللا خان و نصراهللا هر دو به 

به جهت کار به طهران می آیند و ملیحه خانم و سلطان هم در جاسب ازدواج 

اهللا خان هم در وزارت بهداري استخدام میشود. با اینکه  می نمایند و روح

پزشکیار بود ولی تجربه بسیار زیاد پزشکی هم داشت. او را به شهرستان نطنز و 

توابع میفرستند و ایشان چندین سال هم مهاجر در آن سامان بود و همه کار 

اهر و میکرد. در نطنز ایرج خان و پري دخت به دنیا می آیند. حال که سه خو

برادر بودند و همه زیبا بودند و آقاي روح اهللا یزدانی در آن منطقه معروف و مشهور بود. تمام خانم ها و دخترها و اهالی 

آنجا با ایشان و خانواده اش مأنوس و از علم و عرفان این زن و شوهر لذت می 

آقاي  بردند. اطراف نطنز و کشه و نطنز و نراق و اردستان و دهات دیگر بود که

روح اهللا یزدانی خادم جان بر کف در آن منطقه بود و تیپ و قیافه او تا 

آخرالحیات مانند پروفسورها بود. هرگونه خدماتی که در ید قدرت او بود در آن 

منطقه انجام میدهد. تمام آن مناطق از ایمان او آگاه بودند و هر سئوال که 

از چند سال ایشان را به میانه در آذربایجان میفرستند که هم نقطه  میکردند جواب دلنشین دریافت می نمودند. بعد

مهاجرتی و هم محل کار بود که متأسفانه جنگ شروع میشود و ایشان همسر و بچه ها را به جاسب می برد و بعد از مدتی 

ی شایان خودش هم می آید و در قم مشغول بکار میگردد و هم خودش و خانمش در محفل مقدس روحانی قم خدمات

انجام میدهند. هر دو معلمی باسواد و باکالس بودند و در قم پرویز خان بدنیا می آید و از قم او را به کاشان منتقل می 

کنند و مدیر بیمارستان اخوان کاشان میگردد. کاشان هم دکتر محمودي که وادقانی بود و هم جاسبی ها را میشناختند و 

 یزدانی رجیا 

 ونوه اش یزدانیاالھ  نیع 
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هم محبوبیت خاصی داشت و الگوئی بی نظیر بود و جامع جمیع کماالت انسانی بود. اصال روح اهللا خان در کاشان و توابع 

به مادیات فکر نمی کرد و معنویات براي او بسیار اهمیت داشت. خدمت به خلق مخصوصاً محرومین سرلوحه زندگی 

ان مورد تشویق اولیاي امور و ایشان بود. اسم جاسب را زنده کرده بود که انسان چقدر می تواند خوب باشد. بسیار ایش

 اهالی بود و کالمی نافذ داشت.

او تعریف میکرد که در نطنز گالبی زیاد و بسیار خوش طعم و خوشمزه بود و میگفت روزي باغبانی در باغ آبیاري میکرد و 

میکند که بیفتد تا  درختها پر از گالبی بود و شاخه هائی هم از دیوار باغ بیرون بود. رهگذري سنگ به درخت گالبی پرت

او بخورد اما سنگ به چشم باغبان میخورد و داد میزند شانس آوردي سنگ به چشمم خورد و اگر به گالبی خورده بود 

 پدرت را در می آوردم یعنی گالبی را از چشمان خود بیشتر دوست دارند.

و چنان وحدتی برپا نموده بود که همگان  آقاي یزدانی تا آخر حیات مادرش، یاور او و راهنماي او و برادران خود بود

 تعجب می نمودند. چهار برادر همه متحد و همه خوش تیپ و خوش لباس و خوش بیان بودند و حیف که همه رفتند.

در زمانیکه در بیمارستان اخوان کاشان مدیر و مسئول بودند به او پیشنهاد می کنند که به بیمارستان جزامی خانه مشهد 

قبول خدمت می کند و تا زمان بازنشستگی به خدمت صادقانه خود مشغول بود. وقتی بازنشسته گردید یک بروند و او 

 که وقتی زندگی ساده داشت ولی دل مانند دریاي خروشان داشت و عشق جمال مبارك او را سرمست کرده بود. 

انسان بیکار فایده اي  و است بدن جوهره کار میگفت و گردید کار مشغول دوباره طهران در روز آن فرداي شد بازنشسته

ندارد. ایشان در تربیت اوالدها بسیار کوشا بود تا همه تحصیل کنند و خدمت نمایند. ایشان خدمات و موفقیت هاي 

بسیاري داشت و قطره اي از کارهاي نیک او بود ولی مسیب یزدانی پسر عموي او که پدرش محمد ابراهیم مریض االحوال 

حلیمه خانم که مسلمانی متعصب بود، تعریف میکرد من هرچه دارم از عمو روح اهللا دارم. عمو روح اهللا به  بود و مادرش

تمام فامیل عشق میورزید و همه را دوست داشت. روح اهللا به او می آموزد که هرچه بخوانی و بنویسی و درك کنی آینده 

مادرش به ملیحه خانم و مسیب نماز و چند مناجات یاد می ات درخشان تر است. مسیب را به خانه شان دعوت می کند و 

دهند و شرح حال دین را که چه بوده و چه هست و چنان عشقی از مسیب میسازند که از عشق جمال مبارك سر از پا 

ین نمی شناسند. دستخط زیباي روح اهللا خان که دعا و مناجات و آثار و مسائل تاریخی براي پسر عمویش می نویسد، بهتر

یادگاري او بود. ملیحه خانم خواهر روح اهللا خان یزدانی و مسیب تقریباً همسال بودند و مسیب خیلی عالقه داشت که با او 

ازدواج کند. وقتی مسیب نوروزي که ارباب زاده بود، می آید و آقاي محمدعلی روحانی دائی او میگوید ملیحه را به مسیب 



 

Page | 
396 

ند و بسیار هم موفق بودند. مسیب دلشکسته کنجی می نشیند و فامیل می فهمند که نوروزي بدهید و آنها ازدواج می کن

چقدر او ناراحت و غمگین است. به روح اهللا یزدانی میگویند پسر عمویت بسیار افسرده و ناالن است و سکوت او را 

نند که بیا با تو کار داریم. هیچکس نمی تواند بشکند. روح اهللا خان به اتفاق عبدالحسین او را در راستان دعوت می ک

مسیب می رود و روح اهللا خان او را می بوسد و میگوید پسر عمو جان ناراحت نباش قسمت چنین بود. عبدالحسین 

میگوید دو دختر خودم دارم به نامهاي قدسی و نقلی هر کدام را بخواهی منت دارم. روح اهللا خان می گوید موالي ما 

غیر و دورتر محبوب تر است. خودم و پسر عمو میرویم و آغابیگم که هم خوشگل و زیباست و فرمود که ازدواج هرچه با 

هم خودش ایمان آورده است را برایت می گیریم. مسیب از مردانگی این پسرعموها به وجد می آید و غبار غم از چهره اش 

دا مبارك بادا شروع میشود. آیا این محبت زدوده میشود و فردا شب میروند و آغابگم را خواستگاري می کنند و بادا با

خالصانه نبود؟ ما باید از چنین مردان فرهیخته و صالح و مهربان الگو بگیریم. اگر او نبود شاید مسیب هم سرنوشت 

 دیگري برایش رقم میخورد. روح هر سه پسر عمو شاد.

 

اوالد، سه پسر و دو دختر به نام هاي پروین دخت، پري دخت، ایرج خان،  5جناب روح اهللا یزدانی و طاهره خانم داراي 

پرویز خان و منوچهر خان بودند. پروین دخت اولین دختر دلیر او با آقاي 

احسان اهللا مهاجر از احباي اصفهان ازدواج نمود و ثمره ازدواج او دو اوالد به نام 

پروین خانم مانند والدین هاي بابک و مژگان که همسر مهران کوشکباغی است. 

بسیار مهربان و رئوف و فامیل پرست بود. چشمانی زاغ و موهاي پرپشت و 

بلندي داشت. با اینکه در جوانی میبافت در منزل مادربزرگش در جاسب که 

آمد وقتی دست و صورت می شست موهاي بافته اش داخل حوض میشد به می

او هم از پدر کار تزریقات و پانسمان حدّي بلند بود که عشق مادربزرگ ها بود و 

و بخیه و هرکار اولیه را آموخته بود. قبل از ازدواج در مطب آقاي دکتر اشراقی که از احباء بودند، کار می کرد و وقتی 

ازدواج نمود و بچه دار شد، در منزل خود افتخاري سرم و تزریقات جهت احباء و دوستان و همسایگان انجام میداد و غریبه 

و خودي براي او فرق نمیکرد. خون روح اهللا یزدانی در رگهاي او بود و تعریف میکرد وقتی بدیعه خانم مادربزرگش در 

طهران فوت کرده بود و در گلستان جاوید در خیابان خاوران مدفون بود، روزي در مطب دکتر اشراقی یاد مادربزرگ می 

 یطاھره خانم محمود

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2101367939_orig.jpg


 

Page | 
397 

چه شد؟ میگوید یاد مادربزرگ عزیزم افتادم نمی دانم چه کنم. دکتر افتد و شروع به اشک ریختن می کند. دکتر میگوید 

که ماشین داشت به او میگوید ما هم با اخوي می خواهیم به گلستان به زیارت اهل قبور برویم و چند دعا و مناجات 

اي دیگر غروب به بخوانیم. دکتر اشراقی دو برادر بودند تماس باهم میگیرند و دو دکتر برادر و پروین دخت و دو احب

گلستان جاوید میروند. درب گلستان را سرایدار بسته بود پس از اتومبیل پیاده میشوند و در می زنند. نگهبان گلستان از 

پشت در میگوید دیگر غروب است، تعطیل است شما کی هستید. آقاي دکتر اشراقی میگوید ما کسی هستیم که نصف 

بان در را باز می کند و میگوید من مواظب ماشین شما هستم. آن موقع ها آنجا بیابان جواز دفن اینجا را صادر کردیم. نگه

بود و دزد فراوان. در هر صورت به خاطر رضایت پروین دخت آنها هم میروند به اموات خود سر میزنند و پروین خانم که 

اجات میخواند. وقتی بر میگردند از مناجات خیلی از حفظ بود و از صداي خوبی برخوردار بود و ایشان سر هر قبر من

خیابان ري که می آمدند بستنی فروشی اکبر مشتی که سر راه آنها بود و خیلی معروف بود. دکتر میگوید به افتخار پروین 

دخت خانم و پاداش مناجاتهائی که خواند، بستنی بخوریم و همگی بستنی نوش جان می کنند و چند کیلو می خرد و به 

که به خانه هایشان ببرند. انسان وقتی به یاد می آورد چقدر صداقت، چقدر محبت، چقدر گذشت و چقدر همه می دهد 

ایمان خالص در قلب هاي پاك بوده است، لذت می برد. ایشان زمانیکه خانه اي بزرگ در اطراف کرج خرید و باغچه زیبا 

گفت جاسب توي خانه ما است. هرکس مالقات آنها داشت داخل باغچه انواع درخت ها بود و دو درخت گردو بزرگ که می

میرفت از مهربانی آنها بی نصیب نبود. متأسفانه آخر عمر همسرش به سرطان مبتال گردید و پس از عمل و بعد چند سال 

مریضی صعود نمود و در زرنان به خاك سپرده شد. جلسه تذکر او را در منزل خودش برگزار نمود. همسر مظلوم و مهربان 

و تنها ماند و اوالدها ازدواج کردند ولی مراقب پدر بودند بالخصوص دختر او مژگان خانم که همسر آقاي مهران ا

کوشکباغی است و خودش و همسرش به پدر گفتند جاي خالی مامان را برایت پر می کنیم. باالخره خانه و زندگی را 

بود و درآمد سخت شده بود، البته هرکس صالح خویش را فروختند و دسته جمعی به کاندا رفتند چون اینجا مشکل کار 

 بهتر می داند.

اوالد به نامهاي فریدون  4سالگی با آقاي برهان الدین صبحی ازدواج نمود و صاحب  17پري دخت دومین دختر ایشان در 

ن و مؤمن بود در و فرهاد و فرشید و فرناز گردید که در دهه شصت همگی به آلمان رفتند و پري دخت که خیلی مهربا

آخن آلمان در گذشت. اما سومین اوالد ایرج خان یزدانی که جوانی نمونه و برازنده بود و از استعداد عجیبی برخوردار بود 

و هرکس او را میدید میگفت خوشا بحال مادري که چنین پسري زائیده است، ایشان در اول افسر وظیفه بود و نابغه اي 
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اشق دلباخته داشت. خانم خوبچهر صالح زاده قلب او را احاطه کرد و با او ازدواج نمود و دو اوالد بود و در جوانی هزاران ع

به نامهاي تورج و سودابه خانم هدیه الهی آنها گردید. ایرج خان در جوانی لوح احمد و لوح احتراق و الواح بسیاري از حفظ 

ست همسرش را از دست داد ولی هیچ تصمیمی به ازدواج نمود که هنوز هم به عشق این آثار شاد است. چندین سال ا

مجدد نگرفت چون وفاداري را از پدر آموخته است. اوالدهاي او ازدواج نموده اند و بسیار نازنین هستند و انسانهاي نمونه 

 اي هستند.

و شغل رده باالئی داشت و چهارمین اوالد او پرویز یزدانی است که تکنسین برق بود و در وزارت آب و برق مشغول کار بود 

خیلی فعال و مورد اعتماد و خادم کشور و ملت بود. او با خانم فهیمه امام وردي از احباي قمرود ازدواج نمود و داراي چهار 

اوالد به نام هاي پیمان، پیروز، پریسا و پیوند گردید که همه ازدواج کرده اند و موفق و مؤیدند و خادم هستند. پرویز 

یر از اداره برق، عالقه به کاسبی داشت و مغازه اي با یک نفر شریک بود و لوازم خانگی نقد و اقساط میفروختند. یزدانی غ

اوایل انقالب از هرکس طلب داشتند بدهی را به آنها ندادند. کاسبی خیلی خراب و فنا شد و خانمش یکی از پرسنل 

به احباء و دیگران نمود که حساب ندارد و هیچ حسابی نیست  محبوب و فعال بیمارستان میثاقیه بود که به قدري خدمت

که او را نشناسند. متأسفانه همزمان با همه، این زن و شوهر پاکسازي گردیدند و بدون دیناري حقوق و مزایا اخراج شدند. 

ند و به قدري فشار کاسبی آنها هم با شکست روبرو شده بود و مجبور به ترك وطن شدند و در کانادا مشغول به کار گردید

زندگی و حوادثات به آقاي پرویز یزدانی فشار آورد که او در خارج از وطن بعد از چند سال فلج گردید تا به عالم باال صعود 

نمود. ایرج خان چون خانمش معلم و مسلمان بود، پاکسازي نشده بود و حقوق داشت که او هم متأسفانه جوان از این 

 عالم رفت.

اوالد منوچهر یزدانی است که او هم تحصیالت عالیه دارد و غیر از درس خواندن، عاشق انواع موسیقی بود و اما پنجمین 

در تمام جلسات که مناسب بود موسیقی می نواخت. همه نوع سازي را می دانست و او هم با خانم سوسن که از احباء 

و مهرنگ می باشد. او هم تیپ پدر می باشد و بسیار فعال، است، ازدواج نمود و داراي سه اوالد به نام هاي سارا، مهران 

مؤمن و دوست داشتنی است. همه اوالدها و نوه ها و بستگان آقاي روح اهللا یزدانی دوست داشتنی هستند و افتخار فامیل 

بود و در باشند. پاکسازي ها و بیکاري خوش آیند نبود ولی خداوند تأییدش شامل حال همه هاي یزدانی و محمودي می

 رفاه کامل زندگی نمودند.

اما صحبت آقاي روح اهللا یزدانی و همسرش بود. یک عمر زحمت او بی نتیجه نماند و با اینکه دنبال مال و ثروت نبود ولی 
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ثروت عظیم آنها ایمان خالص آنها و مهاجرت ها و خدمات آنها و عامل بودن به حسن اخالق آنها باعث پیشرفت روحانیت 

د. آقاي یزدانی در خانه اي کوچک زندگی می نمود. آقاي فیض اهللا یزدانی برادر او آمد و گفت داداش تو عزیز ما آنها بو

هستی و رفت و آمد اوالدها و نوه ها زیاد است و باید خانه را عوض کنی. فیض اهللا رفت و خانه بزرگی در خیابان آزادي 

نگ مال برادر بود اما متأسفانه وقتی تمام ثروت آقاي فیض اهللا یزدانی را طهران براي او خرید که سه دانگ مال او و سه دا

مصادره نمودند این خانه را هم مصادره کردند و آقاي روح اهللا یزدانی سکته کرد و بعد از مدتی خودش و خانمش به 

د و یادشان در قلب ها باقی و برقرار ملکوت ابهی صعود نمودند. این دُرّهاي گرانبها با سرمایه معنوي باالئی از این عالم رفتن

است. ایشان به تمام جوانان فامیل و دوستان و آشنایان همیشه میگفتند بخورید و بپوشید و بنوشید و خدمت به همنوع 

کنید و دعا به سوي پروردگار ولی در هیچ کدام افراط نکنید و تعادل داشته باشید. به یاد داریم میگفت مراقب افکارتان 

که به گفتارتان تبدیل میشود. مراقب گفتارتان باشید که به کردارتان تبدیل میشود. مراقب کردارتان باشید که به  باشید

عادت مبدّل میشود و مواظب عادتتان باشید که به شخصیت شما تبدیل میشود و مراقب شخصیت خود باشید که آن 

یمان و عمل نداشته باشد مانند درخت بید موریانه سرنوشت شما را رقم خواهد زد. کسی که شخصیت و انسانیت و ا

 خورده بی ثمر است که هر بادي او را شکسته و ویران می کند و به هیچ دردي نمی خورد.

آقاي یزدانی خانه اي دو طبقه که ارث پدر و مادر ایشان بود، را داشت که در محله باال کروگان جاسب بود. مادرش به 

گ داده بود و مقداري ملک موروثی که مادرش یک عمر نگهداري نموده بود اما همه را مصادره هرکدام از اوالدها یک دان

نموده و ارزان فروختند. گناه این عزیزان فقط عشق و ایمان آنها به حضرت بهاءاهللا بود و هرکس از جلو خانه آنها گذر می 

ش. می پرسند چرا فالنی آن را صاحب شده است؟ و کند می پرسد این خانه کیست و میگویند خانه عمه بدیعه و اوالدهای

 این معمائی است که باید روشنفکران حل کنند که دیگر چنین حق کشی هائی به انجام نرسد.

صعود نمودند و امالك موروثی پدر طاهره خانم و همسر او ذره اي نصیب او و اوالدهایش  1368طاهره خانم در سال 

ن گذشت و صبوري که احباء به خرج داده اند، برایشان هضمش مشکل است و جویا نگردید. تمام خلق منصف تمام ای

میشوند و می پرسند و به حقیقت که واقف میشوند افسوس میخورند که چرا ظلم و ستم، چرا محرومیت به همنوع بی 

و روستاها و کشورها  گناه و مهربان و خادم عالم انسانی که معتقد است وحدت از خانواده شروع و در جمع ها و شهرها

تکامل پیدا می کند. آنهائی که معتقدند همه باید در صلح و آرامش در این جهان زندگی کنند و به همنوع خود از هر نژاد 

 و زبان و مذهب و ملیت مهربان باشند و خدمت نمایند.
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لبته او دریاي علم و عرفان بود و آقاي روح اهللا یزدانی این مناجات را توصیه میکردند حفظ کنید و هر صبح بخوانید. ا

جاسب و جاسبی همه طال هستند. آه آه از صرافان گوهر ناشناس هر زمان خر مهره را با دُرّ برابر می کنند این عزیزان دُرّ 

و مرجان بودند که از کروگان جاسب برخاستند. هرگز اجر هیچکس از بین نخواهد رفت و حق در حق همه دعا کرده 

ائی بودند که با نور ایمان هم از نظر روحانی و هم از نظر مالی ثروتمند شدند و هیچ کدام عاجز و ناتوان است. همه فقر

نبودند. همه مانند روح اهللا یزدانی در طول عمر ستاره درخشان بودند و به خوشنامی و مهربانی و وفاي به عهد معروف و 

 ؟مشهور بودند. آیا خدا چیز دیگري از بندگانش میخواهد

جناب روح اهللا یزدانی زمانیکه بازنشسته شد، در بیمارستان شهریار و جاهاي دیگر کار می کرد و خدمات شایسته اي 

انجام میداد. این بزرگوار وارد خانه که میگردید تمام کارهاي خانه، از خرید گرفته تا آشپزي و نظافت را انجام میداد و 

بست و تمام ظروف را میشست. آن زمان لباسشوئی را بکند. پیش بندي می میگفت همسر آدم چه گناهی کرده همه کارها

و ظرفشوئی بسیار کم بود و چنان آشپز ماهر و با سلیقه اي با دست پخت عالی بود که غذاهاي لذت بخش می پخت. 

ه بود و همیشه چهره تابناك و نورانی او هنگام دعا و مناجات دیدنی بود. جمال مبارك و طلعات مقدسه را خوب شناخت

میفرمود به عشق آنها زنده ام و به عشق آنها موفقم و به همه توصیه می کرد از راه حق خارج نشوید و عامل به احکام آنها 

باشید تا از تمام گزند حوادث در امان خواهید بود. هر زمان مصائب و بالهاي طلعات مقدسه را تعریف میکرد اشک از دو 

قی صادق بود و خادمی برازنده و انسانی وارسته و مهربان و معلمی کارآزموده براي نسل جوان بود دیده اش هویدا بود. عاش

و همیشه میگفت هیچ چیز زشت نیست و بهائی همه چیز را زیبا می بیند و همه را دوست دارد. خوشابحال این عزیز و 

 روحش شاد.

 

 

 هواهللا                        

 طلب و کنند تبتّل تو ملکوت به تضرّع نهایت در نمایند تو سوي به مناجات دارند تو به توجه جمع این مهربانا پروردگارا 

 نفوس فرما منور را قلوب کن تابان هدایت انوار نما مقدّس را نفوس این کن محترم را جمع این خدایا. نمایند غفران و عفو

جمیع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران نما. خدایا ما ذلیلیم عزیز فرما عاجزیم قدرت  کن مستبشر را

عنایت فرما فقیریم از کنز ملکوت غنی نما علیلیم شفا عنایت کن. خدایا به رضاي خود داللت فرما و از شئون نفس و هوي 
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ع خلق مهربان فرما. موفق بر خدمت عالم انسانی کن تا به جمیع مقدس دار. خدایا ما را بر محبّت خود ثابت نما و بر جمی

بندگانت خدمت نمائیم. جمیع خلقت را دوست داریم و به جمیع بشر مهربان باشیم. خدایا توئی مقتدر توئی رحیم توئی 

 ع ع                                                          غفور و توئی بزرگوار

 یزدانی همیشه میگفت:روح اهللا 

وقتی کسی با قلب پاك چنین مناجاتی را بخواند و تأیید شامل حالش شود و عامل باشد، دنیا گلستان میشود. حضرت « 

عبدالبهاء چه زیبا راه خداپرستی، انسان دوستی، رأفت و شفقت و مهربانی را در آثار خود به ما آموخت. خوشا بحال کسی 

  »قطره اي بنوشد.که از این سرچشمه امید، 

 

 از سیارون وبسایت است شده نوشته یزدانی ایرج آقاي جناب ایشان اوالد همکاري با یزدانی اهللا روح جناب حال شرح

 ...دارد را تشکر کمال همکاري این بابت ایشان

 

 جناب نصراهللا یزدانی

  

شمسی در قریه کروگان جاسب چشم به جهان گشود و  1294آقاي نصراهللا یزدانی فرزند فرج اهللا و بدیعه خانم، در سال 

سومین پسر خانواده بود که باعث دلگرمی بیشتر پدر و مادر شده بود. از مشهدي حسنعلی 

فته بود حضرت بهاءاهللا سرباز پدربزرگ او سئوال کرده بودند چرا آنقدر شما اوالد دارید؟ گ

مظلوم، عاقل و دلسوز زیاد الزم دارد. غالمعلی پسرم را که حضور حضرت عبدالبهاء فرستادم 

خادم او باشد با دعاي موالیم تا زنده ام اوالد و نوه هایم به شمارش عمر من در زندگانی من 

ود رسیده بود. جناب ذبیح خواهد بود و حقیقتاً وقتی از این عالم می رود به آرزوي قلبی خ

اهللا مهاجر در خاطرات خود از مظلومیت و نجابت مشهدي حسنعلی و اوالد و احفاد او یاد 

کرده است و واقعاً این چنین است. هیچکدام آزارشان به مورچه هم نرسیده است چه بسا مورد ظلم و ستم هم قرار گرفته 

 اند و به قول کاشانی ها دَم نداده اند.

 یزدانینصرهللا 

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/9425527
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آقاي نصراهللا یزدانی هم این چنین بود و تا ده سالگی 

در آغوش گرم خانواده راه و رسم زندگی و ادب و 

ایمان را آموخته بود و در خانواده شاد و محبوبی 

تکامل پیدا می کرد. او هم از شاگردان آقاي دکتر 

 محمودي و جناب ابوالقاسم فردوسی بود. از طرف

مادري نوه آغالمرضا بود و از طرف پدري نوه مشهدي حسنعلی بود. مشهدي حسنعلی مرد بزرگواري بود که در محله باال 

کروگان براي هر اوالد خود خانه اي بنا نموده بود و باغ و باغات بسیاري داشت. درختهاي میوه به وفور داشت که اهالی 

و چند رعیت و خانه او که در حدود هزار متر مربع است و پشت آن هم جاسب از آن مرزوق می گشتند. دو آسیاب داشت 

هزار متر مربع بود و داراي درخت هاي عالی بود. این خانه از شرق آن آب وارد می گردید و از غرب آن خارج میشد و 

د که حکومت آن حوضی به وسعت زیاد جلو خانه و داخل حیاط و لب حوض درختهاي بسیار بود. این منزل دارالحکومه بو

ناحیه در منزل ایشان بود. مأمورین و مسئولین هر اداره در آن خانه وارد می گشتند و پس از انجام کارشان از آنجا خارج 

میشدند. در قسمت کناري خانه حصاري به نام حصار اسبها بود که جلو خانه فرج اهللا پسرش بود که بعدها عین اهللا یزدانی 

 دوئی کاشت که االن بسیار گردو می دهد.داخل آن حصار، درخت گر

در هر صورت آقاي نصراهللا در چنین خانواده اي ده ساله شده بود که پدر بزرگوارش در طهران از این جهان تاریک و تنگ 

به عالم ملکوت صعود می کند و خبر مرگ پدر براي بچه اي که عاشق والدین است، بسیار ناگوار و زجرآور است که 

ین پدري به طهران برود و برنگردد و از فیض حضورش محروم شود. مادر داغدیده جوان که خودش در آتش یکمرتبه چن

حرمان میسوزد به اوالدها میگوید شما شیر نر هستید و هر کدام مرد دلیري خواهید گردید. شما چشم و چراغ من هستید 

خیر انجام دهید که روح او از شما راضی باشد. این مادر  اي ندارد. شما راه پدر را بروید و کارهايو گریه و زاري فایده

ستمدیده مانند مرغی خوش الحان که جوجه هایش را زیر بال و پر می گیرد چنان اوضاع را مدیریت می کند که اهالی 

ی گردند. جاسب حیرت می کنند. عین اهللا خان و نصراهللا به طهران می آیند و مشغول کار میشوند و مردانی غیور و دلیر م

بعد از چند سالی عین اهللا خان در پست خانه طهران میدان توپخانه استخدام میشود و نصراهللا خان را هم در اداره دارائی 

مشغول کار می نماید. آن زمان سن زیاد مهم نبود و نصراهللا جوانی فرز و باهوش و کاري بود و نامه رسان معروف اداري 

 یزدانیشناسنامھ نصرهللا  ریتصو

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1735760884_orig.jpg
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ي مادرشان پول و مایحتاج میفرستادند. همه به یاد دارند اولین قالی دستباف در جاسب میگردد و این جوانان مرتب برا

منزل محمدعلی روحانی و عمه بدیعه خواهرش و کاشفی بود. نصراهللا سعی میکرد پولی جمع نماید و خود را سر و سامان 

را که تهیه کنم، میروم و در جاسب با  بدهد. او چند دختر عمو و نوه عمو و عمه زاده داشت که حساب میکرد اثاث زندگی

 فالنی ازدواج می کنم اما وقتی رفت دید جا تر است و بچه نیست و دختر دلخواه او ازدواج کرده است.

او مردي بسیار ساده و زحمتکش و آرام و مظلوم بود. پسردائی هاي او قدرت اهللا و قوت اهللا روحانی و عبدالحسین روحانی 

فیق و دوست بود و در هرکاري با آنها مشورت می نمود و احساس تنهائی نمی کرد. در طهران او مستأجر بودند که با آنها ر

بود و به حدّي این جوان زیبا و رعنا و خوش هیکل بود که خانمی اهل سنندج و کرمانشاه، پدر سنندجی و مادر 

می آورد که باید با من ازدواج نمایی و او را تهدید می کرمانشاهی به نام زینب اردالنی نژاد عاشق او میشود و او را به ستوه 

کند و شروع به محبت کردن به او می نماید و به قول جاسبی ها قاپ این پسر را می دزدد و با او ازدواج می کند. او می 

م، برادر دارم و گوید چنان همسري برایت خواهم بود که خانواده ات حیران بمانند. آقاي نصراهللا یزدانی میگوید مادر دار

باید همه راضی باشند و در ضمن من بهائی هستم. میگوید هرچه میخواهی باش و مرغ یه پا دارد اگر با من ازدواج نکنی 

خودم را خواهم کشت و خونم گردن تو را میگیرد و نصراهللا تسلیم میشود و ازدواج می کند. مادرش بدیعه خانم تا 

جام شد. این عروس خانم زنی خوش تیپ ولی قلدرمآب بود. وقتی وارد زندگی او آخرالحیات میگفت چرا این وصلت ان

گردید همه از او حساب می بردند و باالخره همه پذیرفتند. زنی کدبانو و با سلیقه بود و با بهائی، بهائی و با مسلمان، 

خنداند و شاد بود. نصراهللا خدا  مسلمان بود. در جلسات آن زمان شرکت میکرد و در مهمانی ها و عروسی ها همه را می

پسري خداوند  1330بیامرز همیشه لبخند بر لبان او بود و خنده هاي زیبائی میکرد که مورد عالقه همگان بود. در سال 

به آنها عطا فرمود که باعث دلگرمی بیشتر و زندگی بهتر آنها شد. نام این پسر را هوشنگ گذاشتند و چنان این پسر 

به این خانه آورده بود که نصراهللا در پوست خود نمی گنجید. ایشان شانس بسیار داشت چون آقاي فیض  شادي و شعف را

اهللا یزدانی برادر آخري مغازه دار گردید و تاجر بزرگ ابزار فروشان گردید و ایشان عین اهللا و نصراهللا را صدا زد تا اوقات 

چنان وحدتی بین برادران بود و با آن تیپ هائی که به رجال بزرگان فراقت را بیایند و در مغازه چکها را وصول نمایند. 

میخورد و واقعاً هم بزرگ بودند، همه صالح و سالم و خدمتگزار و خوش اخالق و نسبت به همه مهربان بودند و مانند 

 ستاره اي که در شب تاریک نمایان بود و این ارثی بود که از اجداد آنها نصیب آنها گردیده بود.

آقاي نصراهللا یزدانی هم حقوق بازنشستگی می گرفت و هم برادرش به او گفته بود هرچه الزم داري پول از دخل مغازه 
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بردار و اختیار تام داري. این سه برادر در مغازه باعث وحدتی بودند که همه فامیل و همشهري هاي مسلمان و بهائی به 

چاي و شیرینی و حتی ناهار پذیرائی میکردند و هرکس از آشنایان هر وسیله اي آنجا که میرفتند کامالً از آنها با نوشابه و 

الزم داشت این برادران با محبت به او مجانی می دادند و خوشحال بودند که خدمتی به همشهري ها کرده باشند. خدا 

و چکش، تیشه و آچار  رحمت کند صادقعلی حدادي و احمد قربانی و دیگران را که میگفتند هر تعداد ارّه و سوهان

 خواستم یزدانی ها به ما می دادند.

آقاي نصراهللا یزدانی که خانمش کامالً تسلّط به زندگی داشت و میگفت حرف، حرف من است، بنابراین مانده بود که با این 

بهترین راه را  کودك تک و یگانه چه کند. آنقدر عاشق این پسر بود و از همه مهمتر تربیت و ادب او برایش مهم بود که

انتخاب کرد. به خانم برادرش مولود، همسر عین اهللا گفت خانمم براي شما ارزشی خاص قائل است، به او بگو تربیت این 

پسر براي همه مهم است. داریوش و بیژن پسر عموهایش با اینکه شش سال از او بزرگترند ولی میتوانند هوشنگ را درس 

د و از او مواظبت کنند و اقدس خانم هم قبول کرد و مولود خانم مانند مادر در تعلیم و اخالق ببرند و با او دوست باشن

تعلّم هوشنگ کوشید و او جوانی مؤمن و با ادب و درست بار آمد. هوشنگ مانند پدر قد بلند و هیکلی درشت و در جوانی 

ارج رفته بودند و هوشنگ جوانی برازنده ریش ستاري معروف بود که او گذاشته بود و پسرعموهایش داریوش و بیژن به خ

شده بود و موقع ازدواج او، مادرش برایش مهم نبود که با چه کسی ازدواج می کند و فرقی برایش نمیکرد. مولود خانم که 

زحمت بسیاري براي این جوان کشیده بود، سعی کرد همسري مناسب براي او اختیار کند که هم بتواند در ظلّ امر باشد 

همسري انتخاب کند که با اخالق تند مادرشوهر کنار بیاید و هم با اخالق پسر یکدانه و دردانه مامان و بابا کنار آید. و هم 

او آمد و با آغابیگم هاشمی و مصطفی یزدانی صحبت کرد که هوشنگ مانند داریوش و بیژن و سهراب من است و دختر 

ه به شما دارم و شناختی که از اشرف از نظر نجابت و ایمان و اخالق و شما اشرف مانند دختر بنده است. با عالقه خاصی ک

سازگاري دارم، اگر محبت کنید اشرف دخترتان را قبول کنید با هوشنگ ازدواج کند، ممنون میشوم و قول میدهم موفق 

از کردهاي سنندج دختر  خواهند بود و خداوند به آنها هرچند تعداد اوالد که بدهد در ظلّ امر خواهند بود وگرنه مادرش

براي او می گیرد و چون هوشنگ خوش تیپ است هر کجا خواستگاري برود به او دختر می دهند ولی عاقبت چه میشود 

خدا داند. مصطفی و مادرش جواب این خانم محترم را مثبت دادند و نامزدي مفصلی گرفته شد و بعد عروسی مجللی براي 

ران نظیر نداشت چون خانواده روحانی ها، محبوبی ها و روانشاد امراهللا خان مهاجر و کل آنها گرفتند. چنین عروسی در طه

یزدانی ها و هاشمی ها صدها نفر در آن جمع که االن در خارج هستند، شرکت داشتند و عروسی بی نظیري بود. در آن 
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م در هیچ جلسات و عروسی عروسی فامیلهاي اقدس خانم گفتند این چه عروسی است که مشروب در آن نیست گفتی

بهائی مشروب وجود ندارد و مشروب را در منزلهاي خود بخورید و البته سعی کنید این کار را کنار بگذارید. در این 

عروسی آقاي نصراهللا یزدانی و برادران و وابستگان بسیار خوشحال بودند و بهترین کادوها حتی چندین سکّه طال به این 

 خانواده هدیه گردید.

این عروس و داماد از روز اول سعی کردند درست زندگی کنند و هر مسئله را بین خودشان حل نمایند. خداوند هم 

محبّتش شامل حال گردید و سه پسر دسته گل هریک از دیگري بهتر به نام هاي شهرام و شاهین و شهروز زینت بخش 

م که به دنیا آمد بسیار هیجان زده بود و برایش لباس خرید. خانواده آنها شدند. آقاي نصراهللا یزدانی اولین نوه اش شهرا

وارد دو سالگی که شد برایش دوچرخه خرید و هوشنگ و اشرف همسرش را سفارش می کرد جانی از شما و جانی از این 

 با کرد سعی هم اشرف. نکن اقدس زنعمو اخالق به نگاه گفت می او به همیشه و داشت دوست بچه. مولود خانم اشرف را 

 که در این اجتماع آلوده نگردند و سالم و صالح باشند. کند تربیت خوب را ها بچه شوهرش کمک

آقاي نصراهللا یزدانی هرگز آب سرد نمی خورد، چائی داغ نمی نوشید. میوه سفت گاز نمی زد و میگفت دندانها خراب 

همیشه قیافه اش مانند جوانان بود. خوردن و  میشود. به اندازه اي این مرد خوش لباس بود و زلف زیبائی داشت که

نوشیدن و معاشرت و همه کارهایش با برنامه بود و حکمت در هر کار را خوب فهمیده بود. ایشان تمام وجود سالم بود و 

قلب او درد گرفت و او  10/06/1362حتی یک قرص نخورده بود و یکی از دندانهایش خراب نشده بود. متأسفانه در تاریخ 

بستري گردید و پس از دو روز حال عمومی او بهتر گردید و او را به  ICUا به بیمارستان طوس در طهران بردند و در ر

شهریور  13بخش قلب در اطاق خصوصی بردند. تمام فامیل به مالقات او میرفتند و چهره نورانی و زیبائی داشت. شب 

هرزاده او و بعد مصطفی یزدانی بود. مصطفی وقتی او را دید آقاي آخرین کسانیکه به مالقات او آمدند احمد نوروزي خوا

نصراهللا یزدانی گفت مصطفی تو عموزاده منی و برادرزن هوشنگ منی. دنیا به یک طرف و هوشنگ به یک طرف. تو را به 

خواهرتان اقدس را  خدا هوشنگ نه خواهر دارد و نه برادر و شما چهار برادرید و هوشنگ را به عنوان برادر حمایت کنید و

بگوئید فکر کند هوشنگ برادر پنجمین شما است. با حالتی این حرفها را می گفت و گفت مصطفی هوشنگ چون تنها 

بوده و مادرش هم دیکتاتور بود و مرتب به این بچه دستور داده و گاهی هم زور گفته است به این خاطر او قدري عصبی 

. دروغ هرگز نمی گوید و زبان باز نیست و بسیار آدم درستی است. مصطفی گفت است ولی قلبی پاك مانند آئینه دارد

عمو جان ما هم خودت را دوست داریم و هم هوشنگ را پس چرا این حرف ها را می زنی. گفت مصطفی گلم تو پسر 
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انشاهللا صد سال عاقلی هستی و این یک وصیت است و دنیا را چه دیدي شاید یکدیگر را ندیدیم. مصطفی گفت خدا نکند 

زنده باشی. نصراهللا اصرار کرد که قول مردانه بده و مصطفی گفت چشم. شب به خانه آمد و به همسرش مه لقا گفت دائی 

ات چنین میگفت و من خیلی ناراحت شدم و صحبت هاي او بوي وداع میداد. خالصه براي او دعاي شفا خواندند و این 

و با لبخند برخورد کرده بود. صبح زود از بیمارستان به منزل او زنگ می زنند و به عزیز با هرکس که مالقات کرده بود ا

خانمش گفته بودند ایشان فوت نموده است و اقدس خانم همسرش طبقه دودم ساختمان بود و پسرش هوشنگ و 

اد آقاي عبداهللا عروسش طبقه اول بودند و حتی به هوشنگ نمی گوید که پدرت فوت نموده است و همان موقع به روانش

نوروزي برادر خود زنگ می زند که نصراهللا خان فوت شده است و فوري باید به بهشت زهرا بروید و او را تحویل بگیرید 

چون میخواهم او را آنجا خاك کنم. من مسلمانم و حق دارم شوهرم را که وصیت نامه هم ندارد در آنجا خاك کنم. بعد به 

دادند و همه آمدند و در سالن بهشت زهرا داشتند او را می شستند. آن زمان مرده هائی را که برادر شوهران و فامیل خبر 

میشستند از پشت شیشه فامیل مرد او را می توانستند ببینند. این اولین فوتی اوالدهاي عمه بدیعه خدابیامرز بود که به 

 و عین اهللا و فیض اهللا و هوشنگ پسرش همه اشک هفتاد سال نرسیده این جهان خاکی را ترك نمود. برادران او روح اهللا

 ریزان به خانمش گفتند بگذار او را به گلستان ببریم. گفت مرغ یک پا دارد و همین جا خاك می کنیم.

زمانی بود که احباء بسیار شهید شده بودند و اقدس خانم همسر نصراهللا ترس داشت که حقوق همسر را به او ندهند و یا 

خانه اش مشکلی پیش بیاید. خدا رحمت کند برادرانش که گفتند روح هر کجا باید برود، میرود و حال صالح براي پول و 

ندانستند با زن برادر خود بحث کنند. او را در حضور جمع کثیري به خاك سپردند و در خیابان خرمشهر روبروي مصلی 

همه همکاران و همسایگان و فامیل در مراسم و پذیرایی فعلی طهران که رستوران نمونه طهران بود، ناهار دعوت کردند. 

تشریف داشتند و هرکس از نجابت و درستی و اخالق حسنه او تعریف می کردند. جلسات تذکر براي او تشکیل گردید و 

انند هر آشنائی شرکت کرد. برادران او چه در سر خاك و چه در جلسه تذکر آرام فقط به یاد برادر عزیز خود که ناگهان م

پرنده اي پر زد و پرواز نمود و دیگر برنگشت، اشک میریختند و از عموم تشکر میکردند. اینجا بود که مصطفی وظیفه اش 

سنگین بود و به اتفاق برادرانش باید با هوشنگ که پدر عزیز را از دست داده بود همکاري و همفکري می کردند و تسلی 

را در جوانی از دست داده بودند، غم از دست دادن پدر را می دانستند. چند  قلب او میشدند و چون خودشان هم پدرشان

روز و شب هوشنگ را با خانواده تنها نگذاشتند چون مرتب دوستان جهت عرض تسلیت می آمدند و از آنها پذیرائی می 

 کردند و براي شادي روح او دعا و مناجات میخواندند.
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خانه اش قدیمی بود که هر طبقه دو اطاق داشت و راهرو پهن و زیرزمین بزرگ که  در زمانیکه خدابیامرز فوت نموده بود

انتهاي زیرزمین در قدیم آب انباري بود که او در براي آن گذاشته بود و اثاث اضافه را در آنجا میگذاشتند. خدابیامرز 

ین افسانه نیست و حقیقت محض است. مردي احتیاط کار و چیز جمع کن بود و همه چیز در این خانه به حدّ وفور بود. ا

شب اول و دوم که فوت شده بود صبح زود اقدس خانم زمانیکه همه در خواب بودند می آمد و به زیرزمین میرفت و بعد از 

دو ساعت می آمد و آرام به طبقه باال میرفت. مصطفی خوابش سبک بود و هر دو روز او را دیده بود و به او سالم کرده بود. 

در زیرزمین حمام و وان هم بود و فکر کرده بود او حمام رفته است، در صورتیکه این زن اصالً سحرخیز نبود.  البته

مصطفی برادر اشرف خانم قضیه را به خواهر خود و هوشنگ گفت و همه تعجب کردند زنی که تا لنگ ظهر میخوابد 

بیند نصراهللا خان به او میگوید مصطفی آفرین ب میچطور صبح زود می آید و به زیرزمین می رود. شب سوّم مصطفی خوا

که هوشنگ را تنها نگذاشتی. مصطفی در زیرزمین داخل آب انبار، در را باز کن و در سمت راست، پشت الستیکهاي یخ 

گ شکن یک یا دو جعبه است و آنها را بردار و زیر جعبه ها داخل ظرفی مقداري پول و طال گذاشته ام و آنها را به هوشن

بدهید تا لنگ نماند. مصطفی از خواب بیدار میشود تا صبح خوابش نمیبرد و اقدس خانم همسر او سومین شب دیگر 

پایین نیامد و صبح که همه بیدار شدند و خواستند صبحانه بخورند، مصطفی خواب را تعریف کرد و به شوخی یکی گفت 

درست است یا نه. اشرف گفت راست میگوید و دیدن ضرر  خواب زن چپ است. مصطفی گفت برویم ببینیم این نشانه ها

ندارد و مادر شوهرم که دو روز صبح زود به زیرزمین رفته حتماً خبر دارد که شوهرش چیزي را پنهان کرده است ولی او 

دیم. جایش را پیدا نکرده است و حق شاهد و گواه است. سه چهار نفر حتی اقدس خانم به اتفاق مصطفی وارد زیرزمین ش

آب انبار قدیمی وحشتناك و سیاه بود ولی برق داشت. در را باز کردیم و همان الستیک ها بود که کنار گذاشته شده بود و 

دوجعبه چوبی برداشته شد و زیر جعبه ها ظرفی بود که این خدابیامرز یک کاسه پر از طال و مقداري پول را در دستمالی 

بود و روي طالها بود. ناگفته نماند روي اینها جُلّ یا موکتی بود که عقل جن هم نمی  بسته بود و داخل نایلونی قرار داده

رسید که چنین چیزي وجود داشته باشد. همسرش فوري گفت طالها همه مال خود من است چه طالي نو و چه کهنه و 

او همه فامیل را دعوت کرده  حتی سکه هاي طال. هوشنگ گفت مادر اشکالی ندارد و از پولهائی که بود، یک شب به یاد

اند و به نام هفت یا هر اسم دیگري در سالن مجللی همه را پذیرائی کردند. مصطفی به اقدس خانم گفت دو روز صبح زود 

 تو و آمد روحش چطوري گفت او. کردم می پیدا و میگشتم برایت و آمدم می و  گفتی می من که میرفتی به زیرزمین به 

ا کند و مانند اینکه سوزنی را در انبار کاه پیدا کنی. پید چیزي توانست نمی کسی زیرزمین این توي وگرنه کرده خبر را
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واقعاً روح چنین مردي شاد است و در عالم باال هم به آرزویش رسیده است و یک عمر عروس و اوالدش از همسرش 

هایش افتخار او و مانند خودش مظلوم و خوشتیپ نگهداري کردند و در خانه او هنوز به روي همگان باز است و پسر و نوه 

و باکالس و ساده هستند. ناگفته نماند همسر او بغض مذهبی زیادي نداشت و فقط ترس از نابودي مال یا قطع حقوق 

داشت. با تمام طال و پولهاي به جا مانده تا آخر عمر به خوشگذرانی و رفتن به سوریه و سنندج و مشهد و شمال مشغول 

و میگفت دنیا دو روز است و همه به خاطر اینکه داد او بلند نشود به او چشم میگفتند که راحت زندگی کنند. امر، امر بود 

 او و حکم، حکم او بود.

سال مادرزن خود را در طبقه سوم جاي داده بود و هزینه و خرج او را می داد.  10نصراهللا بسیار باگذشت بود و بیش از 

البته برادر خانمی هم داشت که قدري به او سرکشی میکرد و عاشق آقاي یزدانی بود و همیشه میگفت من یزدانی را هزار 

نشد. خدابیامرز زمانیکه صعود کرد و برابر از خواهرم بیشتر دوست دارم و با اینهمه محبتی که به مادرزن نمود ولی خسته 

بهشت زهرا خاك کردند، مصطفی و هوشنگ درخت زیبا باالي سر قبر او کاشتند که رشد کرد  97همسرش او را در قطعه 

و تنومند گردید و غیر از شماره او، نشانه قبر او بود. چهل روز از فوت نصراهللا خدابیامرز گذشته بود، مادرزنش را دعوت 

یا، دخترت مرا اینجا تنها و غریب به خاك سپرده و همان هنگام مادر زن هم فوت کرد و در همان قطعه به خاك کرد که ب

 سپرده شد.

تنها مریضی که آقاي یزدانی قبل از فوت داشت کمی گوش او سنگین شده بود وگرنه سالمترین مرد بود. ناگفته نماند 

که همه سکته می کنند و زمین گیر نمی شوند. این خواهران و برادران  طایفه یزدانی ها تنها شانسی که دارند این است

 اند.هر شش نفر و اکثر پسرعمو و دختر عموهایشان به همین نحو از این عالم رفته

مطلبی که شاید به نظر عدّي از آقایان تنبل خوش نیاید و تمام خوانندگان زن به روح پر فتوح او و اخالق او احسنت 

کردند، نه مادري بود و نه است که آقاي یزدانی وقتی در نوجوانی به اتفاق برادران در طهران زندگی میبگویند این 

خواهري و خودشان غذاپختن را یاد گرفته اند و در ظرف شستن و لباس شستن و تمیز کردن خانه واقعاً خودکفا بودند. 

ز میکرد و حتی چائی میریخت و میگفت خانم بفرما و اقدس این خدابیامرز تمام خرید خانه را میکرد و تمام خانه را تمی

خانم هم لذت می برد که چنین گلی و غالم حلقه به گوشی نصیب او شده است. همیشه میگفت زن و مرد فرق ندارد و 

 باید مرد همه کارها را انجام دهد چون زن ظریف است و باید خوب از او مواظبت کرد.

لم رفت و هرگز کسی از دست و زبان و اخالقش افسرده نگردید. همه از او راضی بودند و خدا چه راحت این عزیز از این عا
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هم از او راضی باشد و روح پر فتوح و پاك او راه گشاي نوه ها و نتیجه هایش باشد که در پناه حق همیشه محفوظ و 

ید و همه را دوست داشت و به همه میگفت از مصون باشند. چقدر این نازنین به برادرزاده ها و خواهرزاده ها عشق می ورز

زندگی لذت ببرید و با همسرتان همیشه رئوف و مهربان باشید و فکر پیري خود هم باشید و با اینکه پیر نبود ولی آینده 

 ها هرچه را دارند میخورند یا جمع نمی کنند و می گویند خدا بزرگ است. هیچ بنده اي به بزرگی ونگر خوبی بود. بعضی

بزرگواري خداوند شک ندارد ولی عقل و خرد و دانش به هر کس داده است که چگونه زندگی نماید که باعث زحمت 

دیگران نشود. بعضی افراد واقعاً ندارند و بعضی ها هرچه دارند به زور خرج می کنند. ناگهان اگر از این جهان بروند صبح 

جلسه اي بگیرد و چند سال قرض مردم را ادا کند پس چه خوبست همه اوالد آنها باید فرض نماید تا والدین را دفن و 

آینده نگر مانند ایشان باشند و خوب زندگی کنند و خوب فکر کنند و خوب برنامه ریزي نمایند و توکل به خداوند را هم 

 .است باقی ها رهخاط در یادش و شاد عزیز این روح هرگز فراموش نکنند و همیشه به فکر امتحانات الهی هم باشند. 

ساله بود، دنبال کار انحصار وراثت و حقوق او را گرفت و در مدت  19 که هوشنگ برادرزن کوچکترین که گردید فراموش

دو ماه حقوق اقدس خانم و کارهاي بانکی و خانه مسکونی او حل گردید که اقدس خانم میگفت خیر ببیند نصرت اهللا اگر 

 که وظیفه مان را عمل کردیم. نبود من چه میکردم و جواب شنید

 

 خانم فروغیه فروغی

به عالم ملکوت پرواز نمود تا 1396/6/25باز حکمت الهی بر آن شد که بلبل خوش الحانی از تبار کروگان جاسب در تاریخ 

در حضور پروردگار خویش و طلعات مقدسه نغمه سرائی نماید. خانم فروغیه فروغی 

در مدینه منوره طهران در خانواده بسیار مؤمن و موقن چشم به  1329در سال 

جهان گشود. در محضر پدر گرامی جناب غیب اهللا فروغی آن مرد دانشمند که 

و ایقان بود و مادري واالگهر و نمونه، خانم شرافت زمانی که دریاي معرفت و ایمان 

در طول عمر خانمی شایسته و خادم جمال مبارك بود، تربیت گردید و هرچه 

آموخته بود به آن عامل بود. فروغیه خانم که از دو طرف ریشه محکمی از 
جناب  دیمج دیخواھر شھ یسرکار خانم فروغ فروغ 

 یفروغ زیپرو
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ف امري کوشا بود و هرچه آموخته بود به دیگران ایمان را از والدین و اجداد به ارث برده بود، در یافتن کسب علم و معار

که گوش شنوا داشتند، یاد می داد و به احسن اخالق و رفتار و کردار و آداب رحمانی در مجامع ظاهر میگردید. در سال 

د با پسر عموي خود که درس پزشکی خوانده بود، دکتر آقاي ایرج فروغی به پیشنهاد مادربزرگ و اقوام ازدواج نمو 1350

و ثمره این ازدواج یک دختر به نام آزیتا گردید که او هم با آقاي حسین پروین سنگسري ازدواج نمود و ثمره زندگی او، دو 

پسر و یک دختر است. فروغیه خانم مدّت چند سالی با پسر عمویش زندگی نمود اما در طول زندگی نتوانستند توافق 

از یکدیگر جدا گردند. این جدائی و شکست باعث افسردگی و ناراحتی  داشته باشند و تصمیم گرفنتد خیلی محترمانه

 فروغیه خانم و خانواده گردید.

او بهترین راه را، تحصیل و مهاجرت به خارج دید و به بنگالدش و هندوستان رفت و لیسانس حقوق دریافت نمود و زبان 

ال در مهاجرت آنجا بود و از آنجا به استرالیا تشریف برد انگلیسی را کامل آموخت و از هند به آفریقا عزیمت نمود و چند س

که بیت العدل اعظم آن سنه را سنه مقدس نامیده  1371و هر خدمتی در توان داشت در این نقاط دریغ ننمود و در سال 

وحه زندگی است، به ایران بازگشت و خدمات خود را در ایران از سر گرفت نمود و از همه مهمتر خدمت به والدین را سرل

خویش قرار داد. این دختر مهربان هرگونه فداکاري را از والدین و فامیل و دوستان دریغ ننمود. شاید طوفان نوح سر او 

آمد و غم و غصّه ها او را بسیار آزرده خاطر می کرد ولی چون ایمان خالص و قلب پاکی داشت، هرگز شکوه و شکایت 

وانی با خواهران و برادران خود در سلسبیل زندگی میکردند. پدر و مادر او با آقاي نمیکرد. فروغیه خانم در کودکی و نوج

عبدالکریم صادقی و جمیله خانم که خانواده اي مؤمن و متشخص بودند، معاشرت داشتند. برادرش با پرویز صادقی 

نان برومند تصمیم گرفتند به همکالسی و همدرس بودند و برادرش پرویز فروغی به اتفاق داریوش یزدانی هر سه نفر جوا

فیلیپین به مهاجرت بروند و خدمتی در راه حق انجام دهند و پرچم صلح و دوستی را در آن اقلیم به احتزاز آورند. این سه 

عزیز به اتفاق پرویز وجدانی به آن نقطه تشریف بردند و عاشقانه در آن خطّه گوي سبقت را از هم می ربودند که این سه 

ز فروغی، پرویز صادقی و پرویز وجدانی هر سه در مانیل غم انگیز به وضع فجیعی با خون خود آن منطقه را عزیز پروی

شرح مفصل آن را جناب  رنگین نمودند و آقاي داریوش یزدانی که بقیۀ السیف بود، آن روز در نقطه اي دیگر رفته بود که

. این تاج وهّاج را این جوانان عاشق بر سر والدین خود گذاشتند و حق فرموده هرکه ز داریوش یزدانی مرقوم نموده است

 درگاه مقرّب تر است جام بال بیشترش میدهند.

نشینی نکردند و به تمام  بلی این خانواده جام بال را نوشیدند و رضاي حق طلبیدند ولی از راه این شهیدان مجید عقب
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اوالدهایشان توصیه نمودند راه مهاجرت را در پیش گیرند و به اعمال و اخالق بهائی که آراسته بودند، زینت بخش هر 

کوي و برزن شوند و در هر نقطه اي که ساکن میشوند با اعمال و رفتار و افعال خود ثابت کنند که حامل پیام صلح 

م انسانی، هدفشان محبت به خلق و راحت زندگی کردن خلق است. این خواهران و برادران هستند و هدفشان وحدت عال

این شهیدان لحظه اي درنگ نکردند و همه به نقاط دوردست دور از والدین رفتند تا زمانیکه در وطن مألوفشان ایران 

ه رفتند چون ستاره اي درخشیدند و بودند. از هر خدمت و رأفت و کوششی فروگزار نبودند و در هر نقطه اي از عالم ک

باعث الطاف قلب سایرین گردیدند، هر یک با شمشیر بیان و اعمال خود باعث ترویج دین اهللا شدند. پاکی و صداقت و 

قداست و گذشت و حسن رفتار آنها باعث شادي قلب حزین والدین گردید و روح پر فتوح ملکوتی آن شهداي گرانقدر 

 فروغیه خانم هم از این موهبت الهی بی بهره نبود.شفیع راه آنها بود و 

زمانیکه پدر ایشان صعود نمود، جناب عبدالکریم صادقی هم در حیات بود و در مراسم او فرمود آقا فروغی کوه مقاومت بود 

سخن گفت. و غیب اهللا فروغی واقعاً از عالم غیب تأیید شامل حالش بود و از مقام واالي او و ایمان خالص او چه زیبا 

صادقی و فروغی هر دو داغدیده و دلشکسته ولی راضی به رضاي حق بودند و لحظه اي در خدمت خلق کوتاهی نکردند. 

منزل جناب فروغی که در جنت آباد تهیه کرده بود، منزلی بسیار بزرگ و شیک بود و مراسم او در همان منزل انجام 

 و تمام عالم خانواده شهدا را محبوب و مقدس و مورد احترام می دانند.گردید و تمام احباء شرکت کردند. احباء ایران 

دسته گل درب این خانه نورانی را به روي عموم باز نگه داشتند. از هیچ کمکی به  2بعد از فوت پدر، مادر و دختر مانند 

یانا استاد زبان انگلیسی و خلق و اجتماع و هموطن دریغ نداشتند. فروغیه خانم استادي معروف بود و در دانشگاه ایند

اقتصاد بود و لحظه اي درنگ نکرد و هدف مقدس خود را تا توانست دنبال نمود. سعی او خدمت به جامعه و جوانان بود و 

از زندگی و روزگار هرگز در مقابل ناس شکوه نکرد. اگر غمی داشت در تنهائی خود با موالیش در میان می گذاشت چون 

و یاور مثل او نیست تا اینکه آن خانه زیبا که تمامش خاطرات بود را تعویض نمودند و تغییر هیچکس محرم و مونس 

محل دادند. ولی این عزیز ستمدیده تا آخرالحیات یاور مادرش بود و قبل از صعود مادرش به مرض سرطان سینه و خون 

پنجه نرم نمود و فقط یا اهللا المستغاث  دچار گردید که مدت زیادي در بیمارستان و منزل با این مرض جانسوز دست و

میخواند و راضی به رضاي خدا بود. از مرگ بیمی نداشت چون خوب شناخته بود که عالم بعد خیلی زیباتر از این عالم 

فانی و خاکی است و تسلیم سرنوشت و تقدیر بود. زمانیکه فروغیه خانم بیمار گردید مادرش هم در اثر کهولت سن بیمار و 

صعود نمود و  1396گردید و اوالدهاي خارج او به خدمت مادر آمدند که متأسفانه مادر آنها شرافت خانم در تاریح  مریض
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این اوالدها چنان مراسم با ارزشی براي مادر گرفتند که بی نظیر بود و بسیار آثار و الواح برایش تالوت گردید. معهد اعلی 

رشان جناب پرویز فروغی که والدین شهید مجید بودند، دستخط زیبائی هم براي این خانم و همسرش براي شهادت پس

مرقوم داشتند و همه گفتند خوشابحال کسی که از این عالم با دست پر و کوله باري از تأییدات حق و موهبت هاي الهی 

رخساره خانم خدمات  از این عالم ظلمانی به عالم روحانی صعود نماید. خانم زمانی از خانواده اي مؤمن بود که مادرش

شایسته اي به خلق جاسب نموده بود و منزل مسکونی آنها در محله پائین را پدر او وقف امر کرده بود. خیلی شاید بعضی 

ها ساده از کنار بعضی مسائل عبور کنند اما بسیار سخت است انسان شش اوالد داشته باشد و اینهمه براي همه هزینه 

همیشه چشم براه آنها باشی و فقط دلت خوش است که اوالدها به مهاجرت رفته اند و کسب نمائی تا تحصیل نمایند و 

رضاي الهی را طاالب بوده اند. همه مؤمنین خوبند و هرکس بقدر توانش خدمت میکند ولی این خانواده ها سنگ تمام 

وقتی به این خانواده ها تسلیت به گذاشتند و دل به دنیاي فانی نبسته اند و فقط یک هدف مقدس را دنبال کرده اند. 

خاطر شهادت پسرشان میگفتند هم آقاي صادقی و خانمش و هم آقاي فروغی و خانمش میفرمودند امیدواریم خون این 

سالگی به شهادت رسید و جناب انیس هم عاشقی مانند  26جوانان باعث پیشرفت و ترقی امر گردد که موالیش در سن 

ان عشقی را در سر داشتند که او داشت. هیچوقت چهره هاي این عزیزان از یاد نرفته و همیشه با این پسرها بود و آنها هم

لب خندان با احباء و اهل محل برخورد میکردند و همیشه خدمات آنها ارزنده بود. مادر فروغیه خانم و این عزیز از دست 

بال بیشترش میدهند. این عزیزان طالي ناب از کوره رفته به خلق ثابت کردند که هر که در این بزم مقرب تر است، جام 

گداخته شده بیرون آمدند که تا ابد نام و ذکرشان باقی و برقرار خواهد بود. فروغیه خانم در زمان صعود مادرش در 

بیمارستان بستري بود. باید دید چقدر آن لحظه سخته بوده است که یک عمر انسان در خدمت مادر باشد ولی در لحظه 

وت و خاکسپاري در همان شهر باشد ولی نتواند شرکت کند. این هم یک حکمت بالغه الهی است که ما غافلیم. در هر ف

جان   1396/6/25صورت ایشان مدت زیادي شیمی درمانی و هر کاري که بود برایش انجام دادند ولی متأسفانه در تاریخ 

به جان آفرین تسلیم نمود و جسم عنصري و پاك و منزّه او در گلستان جاوید طهران به خاك سپرده شد. مراسم او بسیار 

خاص و عالی بود، باالخص اینکه برادر و خواهرش تشریف آورده بودند و با دختر مهربانش آزیتا خانم که خداوند صبر به او 

در خور شخصیت او این مراسم ها خاتمه یافت و یقین است روح ملکوتی و پر فتوح  عنایت کند. همگی بسیار آبرومندانه و

او از قفس پرواز نمود و نزد طلعات مقدسه و برادر و والدین بزرگوارش شاد و مستبشر است. ایشان دلخوش بود که پس از 

مّل کرده بود، در گلستان طهران اینهمه رنج و درد، موالیش از او راضی هست و جسم عنصري او که این همه بال را تح
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نزدیک والدین خود هست و این هم سعادتی بود. در مراسم تذکر این عزیز از دست رفته همه افسوس میخوردند که چقدر 

مظلوم و مهربان و صبور بود ولی در این دنیا شانس زندگی خوبی نداشت. با شوهر اول که پسر عمو بود و هر دو جوان 

بی مورد باعث جدائی گردید. وقتی که به هندوستان و بنگالدش هم رفت دوباره ازدواج کرد که بدتر از بودند و دخالتهاي 

شانس قبلی خود به جدائی انجامید. در هر صورت تمام زندگی او با فراز و نشیب همراه بود و فقط دلش به عشق جمال 

بسیار متین و باوقار بود. با اعمال و رفتارش واقعاً مبارك خوش بود که تا توانست خدمت کرد. حرف و عمل او یکی بود و 

فروغ بود باالخص فروغ دین و آئینی که به او معتقد بود. خوشبختانه از او دختر نازنینی به نام آزیتا فروغی با سه اوالد به 

لبته داماد او هم چند جا مانده است بلکه روح پر فتوح او شفاعت کند این دختر و نوه هایش آینده درخشانی داشته باشد. ا

سال است به سرطان مبتال گردید و صعود نمود. خداوند و جمال مبارك یاور آزیتا باشد و در حق او همه باید دعا 

 باد محشور حق اولیاء با خانم فروغیه روح                           کنیم. 

 

 ارباب آقا احمد محبوبی

یکی از دستورات دین مقدس بهائی نوشتن وصیت نامه است که 

هر انسان به تکلیف رسیده و مسجل و معتقد کامل به اصل دیانت 

بهائی موظف است در کمال صحت و سالمت وصیت نامه خود را 

در سه نسخه نوشته و تحویل محفل هر محل که سکونت دارد، 

مل دارد که بدهد. شخصی که وصیت نامه می نویسد اختیار کا

هرچه دارد به هرنحو که مایل است بین ورّاث و کارهاي خدماتی 

و خیر و پیشرفت امر بنویسد و امضاء نماید و هر زمان خواست 

می تواند وصیت نامه را عوض نماید چون هر انسانی یا ترّقی می کند یا تنزّل. آخرین وصیت نامه اعتبار قانونی دارد و 

امه شخص متوفی را ندارد ولی اگر کسی وصیت نامه نداشت یا به عللی ننوشت یا حوادثی هیچکس حق تعرض به وصیت ن

و مرگ زود هنگام پیش آمد ماترك او را هرچه که هست و به نام اوست طبق دستور کتاب مستطاب اقدس تقسیم می 

باھره  ،یجواھر سلطان روحان ،یروحان یعل ،محمدیقا احمد محبوب
و  یعباس حق شناس، گوھر خانم محبوب ،یخانم روحان ستھیشا ،یروحان

 نیریسا

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/3629184
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یشناختم و به اخالق و نمایند ولی حقیر سراپا تقصیر چون از کودکی شخص بزرگوار آقا احمد محبوبی را کامالً م

خصوصیات او و خانواده اش واقف بودم پس از اینکه سه بار وصیت نامه دلنشین او را خواندم بر خود واجب دانستم چند 

کالمی جهت اطالع عزیزان که آنها شناخت کاملی به متصاعد الی اهللا جناب ارباب آقا احمد محبوبی ندارند، بدانند که این 

انی تحقیق کرده و به کالس درس جناب دکتر میرزا فتح اهللا محمودي رفته است و در حضور جناب مرد نازنین از نوجو

ابوالقاسم فردوسی کسب فیض نموده است و تحصیالت بسیار خوبی بالخصوص خط زیبا داشته است و وصیت نامه او الهی 

 بوده است.

وصیّت نامه خود را می نویسد و بعد از مدت کوتاهی صعود می نماید. صعود ایشان ولوله  22/2/1337این نازنین در تاریخ 

اي در جاسب انداخت و مسلمان و بهائی شوکه شدند و همه افسوس خوردند مخصوصاً احباء جاسب که در محضر ایشان 

ود، از بین همه مفارقت نمود. که چندین سال منشی محفل و معلم درس اخالق و ناظم ضیافت و مشاور همه اهل آبادي ب

ایشان همسري داشت که نوه آغالمرضا بود و اسم او شایسته خانم بود. از نظر ایمانی و کماالت و انسانیت و هیکل و سر و 

سال  30زبان و خانه داري واقعاً نمره او بیست بود. چنان مدیر و مدبر و آگاهانه بود و ده اوالد از کودکی کوچک تا جوان 

ال داشت و مانند مرغی که اوالدهاي خود را زیر بال و پر می گیرد. بهترین مراسم براي همسر او گرفته شد و مسلمان به با

و بهائی، خرد و کالن، پیر و جوان دسته دسته جهت تسلیت خدمت او می آمدند. شایسته خانم به همه تسلی خاطر می 

به شما دوستان خوب و باوفاست. روح او شفاعت خواهد کرد و  داد که همسرم جسمش از این عالم رفته اما روحش ناظر

اوالدهایش را به فضل جمال مبارك بزرگ خواهم کرد و با همکاري و همیاري پسران دلیرم هم درس بخوانند و هم 

خواسته پدرشان را جامعه عمل بپوشانند. وقتی در همان زمان که ما هم نوجوانی بودیم وصیت نامه اش که در محفل 

اش خوانده میشود و اعضاء محفل و همه افسوس میخورند که در روستاي جاسب چنین مقدس روحانی در حضور خانواده

فرد عالمی و مطلعی و مخیري و باهوش و با خردي کمتر به خود خواهد دید. شایسته خانم به پسران بزرگش مرحوم آقا 

ان به شما واگذار نموده است و اوالدها می گویند امیدواریم تقی و عباس آقاي عزیز می فرماید چه مسئولیتی خطیر پدرت

بتوانیم خواسته هایش را زیر نظر محفل مقدس روحانی و وحدت در خانواده اجراء نمائیم. در اول وصیت نامه او سفارش 

آئین بهائی  نموده بود که از درآمد امالکش هر ساله پولی به لجنه مهاجرت تقدیم گردد. مهاجرت و آشنائی مردمان به

براي او حائز اهمیت بوده است. دوم به اوالدها و همسرش سفارش نموده بود به فقرا کروگان جاسب اعم از مسلمان و 

بهائی آبرومندانه کمک مادي و معنوي نمایند. هیچ فرقی نگذاشته و وحدت عالم انسانی را در جاسب پیاده نمود و حضرت 
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ش باالي سر بنده زینت بخش منزل است که بنده بی مقدار که با مرحوم حسینعلی عبدالبهاء ناظر و حاضر است و شمایل

 به. کردند اجرا مو به مو را او وصیت بودند جاسب در زمانیکه تا او هم سال بودم و ناظر بودم که این اوالدها و همسر 

اوالدهایش حتی مسلمانها اگر حسن اخالق همسر او و کارهاي نیکوي او و اخالق و رفتار و فضل و بخشش  همین خاطر

جشن تولد و عروسی داشتند، شایسته خانم را دعوت میکردند و باالي مجلس در اطاق می نشاندند. قشنگ صدایش در 

 گوشم هست که یک جا جشنی برپا بود و خانم محبوبی دعوت داشت. خانمی (داریه) به قولی دف میزد و میخواند:

 آمد ارباب عروس            آمد تاب بی گل              آمد خانم شایسته               آمد ارباب زن     

 آمد گلزار گل چون            آمد پربار جیب با          آمد ناز و عشوه با                     

خانم با آن ابهت و هیمنه اي که داشت فرمود همه شما از من بهتر هستید مبارك  شایسته و زدند دست برایش همه

باشد، این کار خیر است و خداوند نگهدارشان باشد. این خانم وارسته محبوب همه بود و به اصل و نسب خود و همسرش 

رت اوالدهاي ذکور انجام میداد. احترام قائل بود و زندگی نوینی را بعد از فوت همسرش شروع نمود و هر کاري را با مشو

امالك را محفل به احباء بالخصوص به آسید رضی و پسرش آقا محمد داد که بکارند و حاصلش را برداشت کنند و تقسیم 

نمایند. پائیز عباس آقا که جوانی فداکار و برازنده بود و با خانمی الیق محبوبه خان میثاقی ازدواج نموده بود و در چهار راه 

ی خیابان شیر خورشید زندگی می نمود. مادر و خواهران و برادران را از جاسب برد و آنها را نام نویسی کرد که درس عباس

بخوانند. خانم عباس آقا دختر دائی ماشاءاهللا معروف بود که همه کاره عبدل آباد بود که االن در طهران شهري بزرگ می 

بخیر و فعال و مهربان و مطلع بود و مانند جناب محبوبی و شایسته خانم باشد. رئیس محفل آنجا بود و فردي دست و پا 

اوالدهاي بی نظیري تحویل اجتماع داده بود. اوالدهایش محبوبه خانم با کمال محبت و صفا با مادرشوهر و خواهر شوهر و 

که چه نازنینی صعود  برادر شوهرها در یک خانه سر یک سفره با شادي زندگی را شروع کردند و خوب درك کرده بود

نموده و اوالدهاي او شجره طیبه او هستند که فخر عالمیان خواهند بود و این خانم از هیچ کوششی فروگذار نبود. 

ساختمانی را که میخواهند بسازند اول زمین و دوم مهندس آگاه و کار درست و لوازم خوب و مصالح محکم و افراد باتجربه 

میشود که هیچ باد و طوفانی و زلزله و حوادثی نمی تواند کوچکترین آسیبی به او برسد که  میخواهد و ساختمانی ساخته

 پسران و مادر و عروس این ساختمان عظیم را بنا نهادند و تا آخر به سرمنزل مقصود رسیدند.

جاسب شصت سال پیش جناب محبوبی در وصیت نامه می نویسد که سالی چهارصد ریال به مدرسه شمس در کروگان 

جهت هزینه کتاب و دفتر و قلم و لباس بچه هاي یتیم یا بی بضاعت بدهند. این کار شایسته و انسان دوستانه همیشه 
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اجراء شده است. شاید بعضی ها بگویند چهارصد ریال پولی نیست اما چهارصد ریال آن زمان چهار میلیون حاال بود. آن 

بود و البته هر سال خانواده اش این مبلغ را زیادتر کردند و خیلی بدون  زمان همه چیز ده شاهی و پنج شاهی و یک ریال

سر و صدا به رئیس مدرسه می گفتند این پول و این هم دفتر و قلم و مداد و کیف و هرکس ندارد به او بدهید. بعضی پدر 

ا عاشقانه اجراء می کنند و و مادرها فکر میکردند دولت داده است و خبر نداشتند پسران آقاي محبوبی وصیت پدرشان ر

لذت می برند که چنین خدمتی به اهل روستا می کردند. کمک به محفل و کمک به هزینه حمام و روشنائی حمام که 

روز ایام متبرکه را که جلسه بگیرند در وصیت نامه هست. شایسته خانم این جلسات را در  9بیش از حدّ می دادند، تقبل 

د رضا جمالی و ملکی خانم به نحو احسن میگرفت. البته عده اي از احبا هم که میخواستند منزل پدري با کمک آقا سی

این جمع را تقبل کنند شایسته خانم میگفت امر متعلق به همه است و بنده مطیع و فرمانبردارم. اعیاد در خانه آقاي 

محمدي خانه را عطرآگین کرده بود. اوالدهاي روحانی دنیائی داشت و آقا رضا جوانی برازنده بود. در ایام عید رضوان گل 

آقاي جمالی که بسیار گل و سینه چاك هستند چشم باز کردند گل محمدي و باغچه زیبا و چهچهه بلبل و صداي دعا و 

 مناجات در آن خانه شنیدند و دیدند و به سرچشمه مقصود پی برده اند یا رسیدند.

 آقا عباس. بود وحدت  یک بار جلسه یادبود براي او بگیرند و این جلسه باعثدیگر مطلب وصیت نامه او این بود که سالی 

 را باال طبقه و نشست می مادرش اول طبقه. داشت خانه هم دیگر جاهاي البته بود خریده قصرالدشت خیابان در اي خانه

طهران می رفتیم. هم  مقیم ها جاسبی همه جلسات براي و بودیم عاشقی. میگرفتند یادبود جلسه خانه این در خودش

ذکر و خیري بود و هم مالقات همه بود. ماشاءاهللا آقا تقی بسیار بذله گو و شاد بود که انسان از دیدارش سیر نمی شد. 

عباس آقا، آقا کیومرث، آقا کورش و حسینعلی خدابیامرز با آن زلف هاي مشکبار و سبیل هاي مردانه به مدعووین خوش 

رائی با چاي و شیرینی و میوه و شام می کردند و بسیار این جمع هاي روحانی شادمانه بود. افسوس آمد می گفتند و پذی

که عمر بسر آمد و همه متفرق در هر گوشه دنیا شدند ولی در قلب همه به عشق همه شادمانیم. جناب محبوبی بسیار از 

د سالی بود صعود نموده بودند و خودش یعنی جناب زمین ها را که به امر وقف کرده بود چون تازه حضرت ولی امراهللا چن

محبوبی فرموده بود خوشابحال کسانیکه در زمان حیات حضرت ولی امراهللا امالك خود را وقف می نمودند. خوشابحال 

آقاي نعمت اهللا یزدانی و نصرت خانم مهاجر که نصرت خانم شانه راست حضرت ولی امراهللا را بوسیده بود و امالك و خانه 

 طهران و جاسب را وقف او نمود.

حیف و صد حیف در قدیم که در زمانهاي گذشته خاطرات خوب و دلنشین این عزیزان عاشق نوشته شده است، جناب 
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محبوبی رحمت اهللا علیه به اوالدهاي ذکور خود سفارش کرده که الاقل اوالدهایش تا کالس دوازده یعنی دیپلم درس 

کتراي حاال بود و خوشبختانه اوالدها از دیپلم باالتر تا مرز استادي هم رفتند چه از نظر بخوانند. دیپلم آن زمان ها د

اطالعات امري و چه از نظر درسی و روح پدر را همه شاد کردند. از لیسانس و فوق لیسانس اوالدها و نوه هایش گوي 

نمایند و به نقاط مهاجرتی بروند و ترویج سبقت را ربودند و وصیت نموده که اوالدهایش فقط به جاسب و طهران اکتفا ن

دین اهللا و ابالغ امراهللا نمایند و فکر صلح و صالح و آرامش همنوع باشند که اوالدهایش بدون استثناء خواسته پدر را اجراء 

بی کردند. از داخل ایران گرفته تا خارج از ایران در کشورهاي مختلف به مهاجرت رفته و به اهداف عالیه جناب محبو

رسیده اند. کوچکترین لغزشی، کوچکترین سهل انگاري و کم کاري و کار ناشایستی از این خانواده سر نزده است جز 

محبت به خلق و رضاي الهی و اجراء تعالیم الهی کاري انجام نداده اند. همیشه خود را کوچکتر از دیگران شمرده اند و 

نفر  100هم هستند. نوه هاي دختر و پسري آقاي محبوبی که شاید  همیشه در هر کار خیر پیش گام بوده اند و هنوز

هستند، در همه اقصا نقاط عالم ستاره هاي درخشانی هستند که براي هر یک می توان صد صفحه نوشت. این زاد و رود 

ها باشد، آقاي محبوبی و شایسته خانم آرام و ساکت و بی سر و صدا و بدون تظاهر و خودبینی هرکاري که در دست آن

انجام داده و می دهند و همیشه باعث سرور احباء الهی و دوستان غیر بهائی بوده اند. از والدین آموخته بودند که همه را 

باید دوست داشت و هر خواننده اي که منصف باشد و وصیت نامه این عزیز را بخواند، به عمق مطلبش پی می برد. در 

یش از انگشت دستان هم کمتر بوده است، چنین شخصی بسیار مطلع به احکام الهی و روستائی که در آن زمان سواد دارها

بسیار روشنفکر و آینده نگر و قاطع بوده است. وصیت نامه سرّي است که فقط در محافل می ماند اما حاال محفل نیست. 

قصود رسیده است. چراغی ایشان جهت تظاهر که ننوشته است و ایشان خودش تحقیق کرده است و خودش به سر منزل م

که بدست خود او روشن شده و اطرافش را روشن نموده است حاضر نبوده که کوچکترین خللی از نظر ایمان بازماندگانش 

داشته باشد چون معتقد به روح مثل همه بهائیان بوده است و فرموده است اگر وصیت مرا اجرا نکنید شما را نمی بخشم و 

اب محبوبی این بزرگمرد بشریت در پیش طلعات مقدسه مقامش به حدي باال است که بنده از شما راضی نیستم و جن

خورد و دنیا با علم پیشرفت عاجزم چیزي بگویم. در زمان حیاط خود که میدانست علم و عرفان و دین در آینده به درد می

یش درس بخوانند و باعث افتخار او و جاسب می کند، خود او را بنده به یاد دارم، بهترین زمین ها را فروخت که اوالدها

باشند و معتقد بود که علم بهتر است تا ثروت. ثروت روزي تمام میشود ولی علم تا آخرالحیات کارساز است. در وصیت 

نامه اش قید نموده بود که امالك و خانه و غیره را نگهداري و از دست ندهند و چیزهائی که فروخته است را وقتی اوالدها 
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وانمند و پولدار شدند، نه همان ملک ها را بلکه ملک جاسب را جهت تقویت احباي جاسب بخرند و میدانست که جاسب ت

ثبت شده است. سرزمین ایران همه جایش مقدس است و جاسب هم تکه اي از ایران است که چشم و چراغ ایران است 

برك نموده اند. جائی که اولین عالم و ملّاي آن ده، جائی که عزیزي مثل جناب مالحسین با قدوم خود آن خطّه را مت

جناب مالجعفر جاسبی خانواده و خانه را ترك می کند که اعالن امر مبارك نماید و آخرالعمر به درجه رفیع شهادت نائل 

پدر را خریدند و  می آید که تا دنیا، دنیاست نام آنها جاودانه خواهد ماند. اوالدهاي او دو برابر امالك فروخته شده بوسیله

در جاسب به نام زمین هاي عباس آقاي محبوبی است. هر گوشه کسی لنگ یا محتاج پول بود، عباس آقا دریغ نکرد. 

روزي غالمرضاي حدادي به او می گوید این اطاق گوشه خانه ما روبروي مسجد را به ما بفروش و میگوید مال تو اما 

قا تقی اندکی پول میگیرند و بجایش حصار طویله خانه عمو مهدي را میخرند. میگوید مجانی که نمیشود. عباس آقا و آ

جلو اطاق احمد قربانی بیاد دارم پائیز که میگردید صدها درخت گردو که داشتند شاید چندین گونی گردو را به طهران 

 می آوردند و به همسایگان یا فامیل میدادند.

شایسته و با تدبیر و کدبانو و مؤمن به نام شریفه ناصري داشت که سه اوالد آقا تقی محبوبی اوالد ارشد بود که همسري 

نمونه از خود بجاي گذاشته است. آقا تقی راننده وزارت بهداري بود و تمام دکترها او را دوست داشتند. مردي شوخ طبع 

گردید. قبل از بازنشسته شدن  کرد طرف مقابل خسته نمیبود و شوخی هاي بامزه میکرد. هر داستانی را جالب تعریف می

چندین سال در بیمارستان فیروزگر طهران بود و پزشکان را جابجا میکرد. از پرستار و نرس و پزشکیار و همه پزشکها 

عاشق دلباخته او بودند. هر مریضی از هر کجا بود او به دادش می رسید. حرف او از حرف رئیس بیمارستان بیشتر مورد 

ی پولی هم نداشت او کمک میکرد. هرکس که نمی دانست آقاي محبوبی چکاره است می پرسید آقاي قبول بود و اگر کس

محبوبی چه می کنی و میگفت غربولک (غربال) بدستم. آنقدر این مرد خاکی بود و کمی سینه اش ناراحت بود و صرفه 

ش را من اینجا می کنم. هیچکس به میکرد و هرکس به او میگفت خدا بد ندهد میگفت مادرم جاسب سرماخورده سرفه ا

 7این رمز پی نبرده بود و همه می گفتند شوخی می کند که ما را شاد کند. یک روز فضولی بنده گل کرد در منزلمان از 

شب ایشان داستان تعریف کرد و ما خندیدیم چه شبی بود. از او سئوال کردم شما به همه میگویی مادرم در  12شب تا 

د من اینجا سرفه میکنم در صورتی که ما خانه آقاي رضوانی دیدیم و توي کوچه هم دیدیم مادرت هم جاسب سرما بخور

همیشه سرفه می کند. یک ماچ به ما کرد و گفت تو خیلی باهوشی میخواهی بگوئی سرفه را از مادرم به ارث بردم و ارثی 

فرین بدان پیش خودت بماند سرفه را از مادرم به است. سکوت کردم گفت تو تا آخر عمر بهترین دوست من خواهی بود. آ
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 ارث بردم و ایمانم را از پدرم و همسرم.

شایسته خانم که الگوئی براي همه بوده اند همیشه می خندید میگفت کرمجگان هرگز بهائی نداشته است ما باید 

د به نام آقاي عباس و وقتی که وارد کرمجگان را هم زنده کنیم. تعریف میکرد یکروز برادر آقا محمد شوفر مریض شده بو

بیمارستان میشوند ناله و فغان و بداد برسید میگفت. ما را از کرمجگان به قم فرستادند اما مریضی ما افاغه نکرده و بهتر 

را نشدیم و فرستادند اینجا و تو را به خدا به داد برسید. خدا رحمت کند آقا تقی را می گفت بردمشان فرم پر کردند و او 

بستري کردند. دکتر او را دید و گفت چند روزي باید بماند خوب میشود. آقا تقی آقا محمد را شناخته بود ولی او نمی 

دانست که او کیست. آقا محمد تشکر می کند و میخواهد به قم برود چون راننده ماشین هاي جاسب بود. آقا تقی می 

گوید کجا برویم و او را به آشپزخانه بیمارستان می برد. آشپزخانه هم که گوید کجا بروي، باهم نهار بخوریم بعد برو و می

اي می پرسد شما بسیار محبوبی را دوست داشتند از او و مهمانش پذیرائی می کنند. آقا محمد با آن قد و باال و سر فرفره

د فکر کن کجا، آقا محمد میگوید بسیار به من محبت کردي و فکر می کنم شما را یک جا دیده ام. آقا تقی محبوبی میگوی

فکر می کنم تو هم از اهل اطراف قم هستی. آقا تقی می خندد و می گوید منهم کرمجگانی هستم. میگوید اسم و فامیلت، 

میگوید آقا تقی محبوبی هستم. میگوید کرمجگان محبوبی ندارد. میگوید من فرزند کسی هستم که پرچم جاسب را در 

فراشته است. من پسر شیرین خانم هستم حتی اسم پدرش را هم آقا تقی میگوید آقا محمد. آقا سرزمین کرمجگانی برا

تقی را بغل میکند و می بوسد و به لهجه کرمجگانی میگوید تو که فامیل خودمونی. با آقا تقی دوست میشود و میگوید 

گذاشت و اگر کسی حرفی نسبت به بهائی ها خودم نوکرت هستم. از آن زمان آقا محمد شوفر به همه بهائی ها احترام می 

با آنها میزد با آنها دعوا می کرد. آقا محمود و آقا عباس و آقا حسن سه برادر بودند که همه رانندگی میکردند. آقا عباس 

که در بیمارستان بستري بود و هر روز آقا تقی مالقات او که میرفت صحبت هاي شیرین و صحبت هاي امري مینمود. آقا 

عباس به آقاي محبوبی میگوید چرا کسی نمی آمده کرمجگون این حرفهاي خوب خوب را بزند. آقا تقی محبت بسیار 

بدون ریا به او می کند و او را تشویق می کند که سیگار و مشروب را کنار بگذارد. این مریض شاد و با روحیه خوبی به 

عده اي زیادي از اهل کرمجگان داستان را تعریف می کند.  کرمجگون میرود و آقا عباس که به کرمجگان میرود براي

شیرین خانم مادر آقا تقی و نقل مجلس آنها شرح حال و صحبت هاي پسرش آقا تقی بود. عباسعلی کرمجگانی و عبداهللا 

سنوبر  ها از قبیل درختکرمجگانی به حدّي قوي هیکل و زرنگ و کاسب بودند و زمانیکه به جاسب آمدند درختهاي بهائی

یا تبریزي درختهاي گردوي بزرگ را می خریدند و با اره می بریدند و به قم میبردند و میفروختند. بعد تمام مسلمان و 
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بهائی اهل آبادي درختها را به آنها میفروختند. عباسعلی ام البنی که زنی بیوه بود را گرفت که قالی می بافت. این زن به 

در جاسب بود، آنجا بود و چند بچه جاسبی هم درست کرد. آقا محمد اتوبوسی دماغ دار  همراه او کار میکرد و مدتی که

داشت که باید صبح هندل میزدند تا روشن شود. ماشینی ها استارت نداشتند و اتوبوس دماغ دار بود و موتور داف روي او 

که یک در جداگانه داشت عرض بود. صداي تریلی میداد و چند صندلی سمت راست و چپ ماشین بود و آخر ماشین 

متر خالی بود که با این اتوبوس تمام چوبهاي بریده شده و جوال و گونی هاي گندم و لوبیا و  2هرچه قدر بود به طول 

بدام و گردو و مغز را جاي میدادند حتّی وسط اتوبوس چند گونی اجناس را. جاده جاسب هم همه پیچ و خم و خاکی بود 

شین باال می رفت به او کفتر حول میگفتند یعنی کفتر هم می ترسد عبور کند ولی این راننده هاي دلیر و از کف ازنا که ما

در مسیري که چرخ هاي ماشین در اثر بارندگی و رفت و آمد جا انداخته بود با ناله باال میرفتند. بعضی مواقع کفه ازنا 

دند. بعضی مواقع آقا محمد به زن ها شوخی می کرد حرف مسافرهاي مرد را پیاده می کردند و عقب ماشین باال می آم

نزنید وگرنه همه را توي درّه می اندازم تا شوهرهایتان طعم بی زنی را بچشند. شاگرد راننده تکه چوبی که تراشیده شده 

زیر  به عنوان دنده پنج می گفتند، برمیداشت و بغل اتوبوس آرام سمت چپ چرخها میرفت که اگر ماشین ترمز بزند

صبح از کروگان  6چرخهاي عقب بگذارد که به درّه پرت نشود. این کار زمانی بود که اتوبوس پر از چوبهاي الوار و بار بود. 

ماشین حرکت می کرد و هفت ده را باید مسافرش و بارش را میزد. سرتاسر اتوبوس او باربند داشت با نردبانی و دو سه 

شاید اتوبوس به قم میرسید. چه روزهائی بود و حیف  12با طناب می بستند و ساعت ردیف بار روي هم قرار می دادند و 

است این مطالب گفته نشود که ارباب آقا احمد روحش شاد، هم مبلّغ اعمال خوب بهائی ها در جاسب و همه جا بوده 

ود و قلدرمآب شاید بعضی است. آقا محمد اول که نمیدانسته بهائی ها کی هستند و آدم مشروب خور و بی چاك دهنی ب

مواقع زور هم می گفت و این را شاهد بودم ولی داستانش را هم از جناب جمالی بزرگ و پدرم و دیگران شنیدم. آقا محمد 

راننده اتوبوس بود ولی مالک اتوبوس آقاي فخیمی نامی بود که در قم چند ماشین داشت و این اتوبوس ها قیمتی نداشت. 

ا یوسف ضرابی اهل کاشان کلیمی بود و بسیار مرد شریف و دست و دل باز بود. براي مردم قالی عبدالحسین یزدانی ب

میزدند و مردم می بافتند و مزد به آنها میدادند. آقاي ضرّابی غیر از مزد بافت قالی شب عید یعنی توي اسفند ماه چندین 

الحسین یزدانی و آقاي ضرابی را سوار می کند و با خودش گونی برنج و قند و چائی براي بافنده ها می آورد. آقا محمد عبد

سه نفر بوده اند. همه به یاد دارند نرسیده به زیارت ساختمانها بود که میگفتند چهارطاقی و بسیار معروف بود، راست 

سرازیر  متر یا کمتر ارتفاع داشت. ماشینی که 5 – 6چهارطاقی جاده شیب تندي داشت که باالي قبرستان بود و شاید 
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میشود آقا محمد در را باز می کند و به پائین سالم می پرد و اتوبوس پرت میشود و ملّق میزند. شیشه شکسته و سقف 

ماشین و عبدالحسین و ضرابی خورد و خمیر میشود. مردم بداد آنها رسیدند و همه اهل ده تماشا کردیم چون سرگرمی 

ود. باالخره با زخمی شدن این دو نفر مردم خوشحال شدند که سالم مانده اهالی جاسب آمدن و رفتن و بدرقه مسافران ب

اند. این دو نفر مرد نازنین را خدا رحمت کند، مشهدي علی اکبر و همسرش و امیر پسر آنها زیر زیارت بودند مثل اینکه 

سالمند. دیگري میگفت کاشتند. هرکس چیزي می گفت و نظري میداد و یکی میگفت خواست خدا بود که اینها نخود می

می مردند که میمردند، یک بهائی و یک جهود کمتر. مشهدي علی اکبر و زنش گفتند مگر اینها بنده خدا نیستند چه 

هیزم تري به شما فروختند، حرف را مزه مزه کنید و بزنید، چه حرفهاي یخ کرده و بی مزه می زنید. چه زن و مرد 

داً این کار را راننده کرده است، اهللا اعلم. قضاوت بسیار مشکل است ولی محبت آقا تقی بزرگواري بودند. عدّه اي گفتند عم

فرزند شیرین خانم کرمجگانی و آقا احمد باعث شد که هرگز از هیچ کرمجگانی حرف بی ربط شنیده نشد. اینها طنز 

 نیست و حقیقت است که در کودکی و نوجوانی شنیدیم یا دیدیم.

قتی با ام البنی ازدواج نمود، در خانه سید عبداهللا ناشري سکونت داشت. خانه را سید جواد ارشدي عباسعلی کرمجگانی و

به او داده بود بدون اینکه دیناري از او پول بگیرد و خدا ام البنی و همسرش عباسعلی رحمت کند. از زنش می پرسد خانه 

نجا را به من مجانی داده اند حتی برفش را در زمستان مال خودت است، میگوید نه مال بهائی ها است. خانه نداشتم ای

خودشان پائین می کنند. حال نمیدانم به شوخی یا جدّي به زنش میگوید بچه اي که توي این خانه درست کردیم و 

انند حامله هستی، نکند بهائی از کار در بیاید؟ ام البنی میگوید نترس بچه من و تو بهائی نمیشود. عباسعلی خدابیامرز م

کیلو وزن دارد و در عقب ماشین آقا محمد باز که بود سرش  200یا  250پهلوان هائی که زنجیر پاره می کردند، بود. االغ 

را زیر دو دست االغ می کرد. او را کول میگرفت و همین که سر االغ و دستها داخل اتوبوس می شد مانند برق عقب االغ 

کیلوئی برایش آب خوردن  90اتوبوس قرار می گرفت. گاو و گوساله و گونی هاي  پاهایش را با کول بلند میکرد و داخل

بود. بارها به او گفته بودند چنین کاري نکن روده هایت پاره میشود. متأسفانه همینطور هم شد و روده هایش در اثر فشار 

مجبور شد با امیر نامی که او هم راننده بود، بچه که بعد هم به خاطر مخارج آنها  2 – 3بار زیاد پاره شد و ام البنی ماند و 

ازدواج کند. همیشه ام البنی میگفت آدم بدبخت، بدبخت است. میگفت بیچاره اگر تونچه خاگینه بسازد یا گربه خوراید یا 

باشد،  دو مهمان ز درآید، همیشه میگفت روح سید عبداهللا شاد که خانه ایشان را به من دادند. واقعاً اگر وجدانی در کار

کسانیکه بیاد دارند بهائی ها هر کاري که در توان داشتند براي همه انجام میدادند هیچ فرقی بین مسلمان و بهائی نبود. 
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جناب محبوبی در وصیت نامه خود ذکر نموده و به اوالدها توصیه نموده است که چون عمویتان مسلمان است و خانه و 

ت بهاءاهللا در نظر بگیرند و آقا محمد محبوبی برادرش هم حضرت عباس را که زمین یا هرچیز که شراکت هستند را حضر

یکوقت خدائی نکرده بی حرمتی و نفاقی یا کدورتی پیش نیاید به همین رو اوالدهاي آقاي محبوبی نهایت احترام را به 

و کاشانه آنها که بزرگترین و عمو و عموزاده ها می گذاشتند و هرگز جز احترام و وحدت چیزي در بین نبود و هنوز خانه 

 بهترین ملک جاسب است و به همین نحو مانده است.

خالصه کالم ما بهائیان باید طبق دستور حق وصیت بنویسیم و سرمشق ما چنین وصیت نامه اي است که جناب محبوبی 

وب و تعلیم و تربیت سال پیش نوشته که تمام وصیت نامه صحبت از محبت و خدمت به همنوع و مهاجرت و اخالق خ 60

و علم آموختن اوالدها و داشتن وحدت و یگانگی و اجراي تعالیم حضرت بهاءاهللا است. روح ملکوتی او حتماً از همسرش و 

اوالدها و نوه ها شاد است که همگی رهرو این مرد نازنین نیکوسرشت بوده و هستند و هریک در این دنیاي پهناور چون 

 کنند و قائم به خدمت و محکم و استوار در دین خود هستند. سراجی منیر نورافشانی می

جناب محبوبی عالمی بود که حرفش و عملش باهم مطابقت میکرد. از کودکی و نوجوانی از هوش و ذکاوتی خاص 

برخوردار بوده است. سید یحیی هاشمی همسایه آنها بودند و خواهرزاده آقاي ابوالقاسم فردوسی معروف به سید یحیی 

ه رعیت که دنبال بابا به مزرعه میرفت و آقا احمد محبوبی نوجوان ارباب زاده که همه چیز برایش مهیا بوده است. سید بچ

یحیی خدابیامرز تعریف می کرد در منزل آقا دکتر محمودي بچه ها به درس اخالق میرفتیم. زمستان بود و برف آمده بود 

هرچه یاد میگیریم بنویسیم و حفظ کنم. از درس اخالق که بر می گشتم  و مادرم دفتر کوچکی برایم تهیه کرده بود که

در قلعه محله پائین مردها آفتاب نشسته بودند. بنده سالم کردم و جواب شنیدم. آقا احمد دفتر مرا دید و گفت این 

خانه شان رفت. گریه چیست؟ پنهان از او کردم و او مرا گرفت و محکم روي برفها کوبید و دفترم را از من گرفت و به 

کنان به خانه رفتم و مادرم گفت چه شده است و جریان را تعریف کردم. خانه هایمان با آقا احمد دیوار به دیوار بود و با 

مادر به اتفاق بنده رفتیم که به مادرش و پدرش بگوئیم. دیدم ارباب آقا احمد که نوجوانی بود هنوز دفتر را میخواند و 

بود. به مادرم میگوید به سید یحیی گفتم دفترت را بده تا ببینم اما پنهان کرد و به من نداد و من هم  بسیار خوشش آمده

از او گرفتم. حاال که خواندم چرا من نباید این چیزها را یاد بگیرم. ببینید از نوجوانی عشق و هوش چه کرده است. مرصع 

خالق به منزل آقاي دکتر محمودي دعوت می کنند و عاشقانه بعد خانم به آقاي فردوسی می گوید و او را جمعه ها درس ا

از چند سال او به امر جمال مبارك ایمان می آورد و وقتی با شایسته خانم فرزند آن دانشمند عالیقدر آغالمرضا ازدواج می 
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جامعه بهائی میشود و کند، نور اندر نور میشود و این غنچه گل به گلستانی تبدیل میشود. وقتی ازدواج می کند و عضو 

باعث میشود خواهرش گوهر خانم هم ایمان می آورد و با آقاي عبدالحسین روحانی که آموزگار بود، ازدواج می نماید. 

هاي بی نظیر با مطالعه زیاد میخواهند به او محضر جناب محبوبی درس خوانده و تحصیل کرده با آن خط زیبا و با انشاء

ت ولی قید محضرداري را میزند ولی تمام قباله هاي جاسب را او نوشته است. با چه انشائی که بدهند چون بهائی بوده اس

تواند ذرّه اي مانند او بنویسد. جاسبی ها میگویند زینت صندوقچه هاي خانه ما قواله هاي ارباب آقا االن هم کسی نمی

نطور که قبالً مرقوم گردید آقا احمد محبوبی احمد است که چه زیبا نوشته شد و بعد هم جناب شمس اهللا رضوانی همی

علم آموخته بود ولی براي خود نمی خواست. دوست داشت همه علم داشته باشند. ایشان منشی محفل، ناظم ضیافت و 

معلمی با علم و عمل بود. شمس اهللا رضوانی میگفت هرچه آموختم از آقاي محبوبی است. بعد از صعود ایشان آقاي شمس 

نی تا آخرین روز در جاسب منشی محفل بود. جناب محبوبی عاشق دین، عاشق خلق، عاشق خانواده و عاشق اهللا رضوا

هاي روبرویش از قلعه شروع و به رودخانه ده ختم میشود که االن میلیاردي قیمت طبیعت و زیبائی بود. خانه آنها و باغچه

یشان و باغچه ها همه رقم میوه و درخت بود ولی متاسفانه دارد. شاید روزي صدها خانه در آنجا ساخته شود. در خانه ا

االن همگی خشک شدند جز درختهائی که نزدیک جوي آب بوده است. از شاهکارهاي ایشان این بود که زمینی داشت و 

االن هم نزدیک ده زمینی بنام آغالمعلی هست که او در خزانه قیسی و زردآلو درست میکرد و در تمام زمین هایش 

کاشت و به دیگران هم میداد و حالیه هم ده ها درخت زردآلو و قیسی موجود است. میگفتند امسال از ساق درخت هم می

زردآلو بیرون آمده بود و ایشان عشقش آبادانی و درخت بود. شاید بیش از هزاران درخت کاشته است و ده ها درخت گردو 

کس میگیرد که این درخت ارباب آقا احمد است و زمین هاي ایشان از او بجاي مانده است. هرکس از جلو آنها میگذرد ع

بهترین ملک و گرانترین ملک جاسب است. ایشان هدفش وحدت عالم انسانی و با سواد بودن اطفال جاسب بود و همیشه 

رافات نمی رود. معتقد بود که اگر انسان سواد داشته باشد میخواند و همه چیز را میفهمد و بهتر زندگی می کند و دنبال خ

خانم او شایسته خانم زمین بزرگی را جهت مدرسه در اختیار جامعه قرار داد و با کمک برادر ارجمندش جناب رفرف و 

ها ساختند و قرار بود نام مدرسه را مدرسه مالجعفر جاسبی خادم مؤمن، مدرسه اي را جهت رفاه و تعلیم و تربیت بچه

تکمیل گردید و تحویل دولت گردید، عده اي مخالفت کردند و نام او را مدرسه مالک نامگذاري کنند که متأسفانه وقتی 

اشتر گذاشتند. نمیدانم چرا ما غریب پسند هستیم، جاسبی همیشه افتخار جاسبی است و هر انسانی به زادگاهش عشق 

ست. بنده حقیر هر وقت در عالم میورزد. تمام دنیا وطن خلق خداست اما زادگاه انسان در قلب انسان است و عشق انسان ا
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رویا خواب میبینم اکثراً در جاسب هستم. در این مدرسه االن بسته و شاگرد ندارد. به امید روزي که افرادي سلیم و بی 

اند و االن هم عده اي میدانند و نظیر بدانند که بهائی ها بدون تظاهر و خودبینی عاشق خدمت کردن به همنوع بوده

ها در بین ما نیستند و در حق همه بی وفائی ه چنین افرادي مانند جمالی و محبوبی و رضوانی و مهاجريمیگویند حیف ک

شد. از خصوصیات اخالقی آقاي احمد محبوبی ایشان همه خلق کروگان را دوست داشت و مردي با دهان گرم، خوش 

نگامی که گردو و بادام به عمل می آمد و صحبت ولی بسیار پر حوصله بود. در جاسب امالك مالک و مستأجري بود و ه

باید جمع آوري شود، آقا احمد محبوبی و جناب مشهدي علی اکبر اسماعیلی دوست او خبره و کارشناس این کار بودند. 

جاسبی ها می گفتند درختان را دید زدند و این عزیزان همه درختها را بازدید می کردند و به آخرین درخت که 

هزار گردو. هیچکس روي حرف این دو نفر حرف نمی زد و وقتی رعیت ها،  50من بادام یا  90تند مثالً رسیدند، میگفمی

بادام ها و گردوها را جمع می کردند، خبره گی آنها ثابت میشد که اشتباه نکرده اند بلکه مقداري زیادتر هم زده است. این 

تشویق این دختران و پسران زحمتکش که دوشادوش والدین دو خبره وارد ده به مالکین می گفتند این که اضافه هست 

زحمت کشیده اند. بادام یا گردو را باید یکنفر ماهر باالي درخت برود با چوب که بنام گیجه معروف است به شاخه ها بزند 

یله به منزل بیاورند و بادام یا گردو به زمین بریزد و بعد باید دخترها و پسرها و همسران جمع آوري کنند. با االغ و هر وس

و بعد از شام خوردن باید آنها را از پوست جدا کنند. بعد روي بام ها که در جاسب پشبان میگوید پهن کنند و خشک شد 

آید و آنها را میشکنند و مغز همه را انبار می کنند و در اواخر پائیز که کارها تمام میشود، سنگ و تیشه به داخل خانه می

می کنند. همه این کارها سخت است ولی عشق هم دارد. آقاي محبوبی به مالکین می گفت دعا کنید که را از پوست جدا 

کشاورز بیچاره از درخت به پائین پرت نشود. بارها بعضی از درخت بر زمین افتاده اند که مدتی فقرات آنها را باید معالجه 

و خانه و درخت یا هر چیزي را که کسی میخواست  کرد. آقاي محبوبی و دوست عزیزش مشهدي علی اکبر تمام زمین

بفروشد، این دو نفر قیمت میگذاردند و آقاي احمد محبوبی با آن خط زیبایش قواله یا سند را می نوشت و چند نفر شهود 

گیرند امضاء می کردند و از هیچکس حق العملی یا مزد دریافت نمیکردند. براي آن دو عزیز جاسب نبود که مزد یا انعامی ب

ولی برحسب وظیفه رعیت ها به آقاي محبوبی می گفتند اجازه بده یک روز درخت هاي فالن زمین شما را بنده بادامش 

را پائین کنم شاید او قبول میکرد یا مالکی بخاطر این زحمت عزیزان شاید ظرفی عسل یا کره برایشان می بردند. این 

د که به انسانها بگویند در هر شرایطی می توان خوب بود و خدمت به عزیزان نابغه هاي زمان و مبعوث شدگانی بودن

همنوع و همشهري از هر قشر و مذهب و مرامی که باشد کرد. جناب محبوبی ورثه اش واقعاً درس عبرت دیگران بودند و 
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عروف کاسه هر پدر جوانی که فوت میشد و بچه هایش بی پدر و همسرش بیوه میگردید و ماتم میگرفتند و به قول م

چکنم چکنم دست می گرفتند، دیگران به آنها می گفتند نگران نباشید خداي مهربان دارید که نگهدار و یاور هر بیوه 

یتیمی و ضعیفی است و سعی کنید مانند عباس آقاي محبوبی و شایسته خانم با وحدت همدلی روزگار را سپري کنید و 

نند آئینه هستند که دیگران را در خود می بینند و برعکس همه از هم کار و علم تأیید شامل حالتان خواهد بود. انسانها ما

 و همت و درستی و ایمان و خداپرستی یاد میگیرند.

 12روح جناب نصراهللا امینی شهید مجید و عالم با عمل و سلیم و بردبار شاد و قرین رحمت، تعریف میکرد بنده که از 

یرزا عزیزاهللا خان و علی محمد خان ورقا بسیار چیزها آموختم و میدانستم که ارباب سالگی به طهران آمدم و در خدمت م

آقا احمد خودش عاشقانه به امر جمال مبارك ایمان آورده و ذکر خیر و خدمات او همه جا ورد زبان است. خیلی دلم 

ید و بنده براي او بگویم. حدود میخواست قسمت شود و مدّتی را با او مجالس و هم صحبت شوم. از شرح حالش برایم بگو

بود که آن چهره نورانی در منزل را زد و کلبه محزون ما را صفائی بخشید. سه روز و سه شب  1333یا  1332سال 

صحبت و سخن از هر کجا به میان آمد، گل گفتیم و گل شنیدیم و از یکدیگر سیر نمی شدیم و بسیار این زمان دلنشین 

با آقاي محبوبی به این نتیجه می رسند که بود. جناب امینی که دریایی از علم و معرفت و مطلع به آثار و الواح بود 

توانسته اند کوچکترین خادم عالم انسانی باشند. هر دو یک هدف و یک ایده عالی داشتند که باید دنیائی از مهر و صفا 

ساخت. وحدت عالم انسانی را از خانواده شروع کرد و همه اهل محل را عضو خانواده خود دانست و هرچه در توان داریم 

د بدون گفتن و چشم داشتی حمایت از بی بضاعت ها نمود. باید در تعلیم و تربیت اوالدها به آنها کمک کرد و تعصبات بای

 خشک ریشه کن شود و همه در رفاه و آسایش زندگی کنند.

درآمد  سومین روز که به پایان میرسد جناب محبوبی به آقاي امینی میگوید حقیقتاً بچه ها در طهران تحصیل می کنند و

جاسب تکاپوي خرج و دخل را نمی دهد و بنده هدفم این است که اوالدهایم درس بخوانند و چه از نظر مذهبی و 

اجتماعی به جائی برسند و آدم هاي مثمر ثمري گردند. با اینکه مخالف عقیده ام است میخواهم مقداري از امالك جاسب 

ات شمس اهللا بده که سند و هم شما امالك خریداري شده را به اخويرا به شما بفروشم که اوالدهایم به سرحد کمال بر

قوه مالی او هم ضعیف نباشد. چون برادرت هم در جاسب انشاء و سواد خوبی دارد و هم مؤمن و مظلوم و زحمتکش است 

نم. جناب امینی و هم آبرودار و عیالوار است. جناب امینی بسیار خوشحال میشود و میگوید بچشم حتماً اینکار را می ک

فرمودند برادرم گفت که شما خبره و استاد در جاسب هستید و هر قیمت که منصفانه باشد بفرمائید و بنده میخرم. ایشان 
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میگوید دو سه زمینی هم از وجدانی هست که اگر شما بخرید شاهکار است. جناب امینی زمینها را میخرد و پولش را نقد 

ویل آقاي شمس اهللا رضوانی میدهند. جناب محبوبی میگوید روزي همین بچه ها را که پرداخت می کند و امالك را تح

ملک فروختم درس بخوانند به جاسب خواهند آمد و زمین را خواهند خرید و همینطور هم گردید. بیش از آنکه ملک 

م همسایه بود، خیلی خودمانی فروخته بود عباس آقا خرید اما این مسئله دوستی آقا احمد محبوبی و امینی که از بچگی ه

گردید. آقاي محبوبی در جاسب به احباء و فامیل میگفت که آقا نصراهللا امینی بسیار مرد فاضل و باتقوا و پاك و فهمیده 

است. آقاي امینی هم در طهران ذکر خیر آقاي احمد محبوبی را میکرد که چه موهبتی نصیب ارباب آقا احمد محبوبی 

وبی به آقاي امینی گفته بود به بنده ارباب نگوئید چون ارباب همه خدا است. تعریف کرده بود پدر او شده است. آقاي محب

ارباب حسین گفته بود مردم آنقدر چیزي ندیده اند که به من می گویند ارباب پس پدر او هم مردي خاکی و با طبع بلند 

 بوده است.

محبت و وفا کاري انجام ندادند و هرگز نگفتند ما چه داریم یا نداریم  وارثان جناب محبوبی با عمو و عموزاده هاي خود جز

اما تمام خدمات و زحمات و محبت هاي این خانواده و افراد دیگر بعد از انقالب شکل دیگري گرفت. عدّه اي به ظاهر از 

چیز گردید. امالك متر زمین نداشتند یک شبه صاحب همه  10همه چیز ساقط گردیدند و عدّه اي در جاسب که حتی 

ایشان و خانمش و اوالدش بهترین امالك و در نقطه هاي بسیار عالی کروگان واقع است. روزي آقاي احمد قربانی، روحش 

شاد، به آقاي رضوانی با شادمانی گفته بود امالك محبوبی و روحانی ها را هم از بنیاد خودم و برادر خریدیم. آقاي رضوانی 

چندین سال بنام آقاي احمد محبوبی بود و او چیزي را با خود نبرد مگر کار خیري که در ده کرده گفته بود این ملک ها 

بود و حاال اشکال ندارد بنام تو آقاي احمد قربانی باشد تا ببینیم تو چه خواهی کرد. از او سوال کرده بود آقاي احمد 

در حضور قاضی پرونده در اراك گفتی این امالك و خانه قربانی تو که این امالك را خریدي به قول خودت خیلی ارزان یا 

و اثاثیه به بنده امانت سپرده بودند. آیا گفتی صاحبان این ملک ها فراري نیستند و عده اي این گزارش غلط را داده اند و 

بهتر بود بخاطر گفته بود خودشان می دانند. گفته بود آیا دادگاه اراك که جاسب را اصالً ندیده است چطور خبر دارد. 

رضاي خدا و و جدان راحت خودتان حقیقت را می گفتید. اینها بخاطر عقیده شان و بخاطر حفظ جان و ناموسشان خانه و 

زندگی اجدادي و کل زحماتشان را رها کردند و رفتند. گفته بود من یکی که نبودم باید همه می گفتند جناب رضوانی 

ت اعتقاد دارند و مو را از ماست میکشند اما جوابی نخواهید داشت. گفته بود هر کاري گفته بود. همه به معاد و روز قیام

همه کردند منهم مثل آنها، آقاي رضوانی گفته بود شاهد واقعی روبرویت منم. خودت و زنت که دختر عمو زن من است و 
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خانه ریختند و مرگ بر ما گفتند. سر  زن برادرت دیدي که حتی از واران جوانان را آوردند سنگ به در خانه ما و داخل

خانمم شکست و از ترس تا آخر عمر ناراحتی اعصاب داشت و گریه می کرد و تو که دیدي در خانه مان را آتش زدند. تو 

که ادعاي دوستی و آدمی اجتماعی میکردي بیش از دیگران به امتحان افتادي. برو کمی فکر کن و به همشهریهاي عزیزم 

ا شما را دوست داریم. چه گناهی از ما سر زده بود که با ما چنین کردید. به تمام کسانیکه مانند احمد قربانی بگو هنوزم م

و عطاءاهللا ثابتی و صادقی ها و مصطفی قربانی و غیره حجت را تمام کردند و به همه یادآور شدند که این واقعه دردناك 

ي محبوبی هم مانند دیگران بالخصوص دختر ارشد او به دادگاه و قابل بخشش خداوند نیست. در هر صورت خانواده آقا

ادارات تظلم نمود و جواب مطلوبی بعد از چندین سال دریافت نکرد و این امالك و خانه و اثاث آن هم به هیچ کس وفا 

ید و خیري از این نکرد. طولی نکشید که آقاي احمد قربانی هم در اثر سکته ناگهانی چشم از امالك و خانه و کاشانه پوش

 واقعه دردناك ندید.

حقیقتاً شایسته خانم تا زمانیکه تابستانها جاسب بود و او را آواره و بیرون نکرده بودند. گردو و بادامهاي زیادي را 

میشکست و ایام عید مغز گردو و مغز بادام و تخم کدوي جاسب را برشته میکرد و کمی نمک میزد. آجیل عید او از 

و هرکس میخورد میگفت نوش جانت. هرکس هم که میگفت چه خوشمزه بود، مقداري به او میداد میگفت جاسب بود 

پول ندارم بخرم اما میگفت این حاصل زندگی ماست. تمام همسایگان و آشنایان و فامیل حتماً عید به دیدار او میرفتند. 

ت از مغازه گردو و بادام میخرید و میگفت عیبی ندارد کسی که ده ها درخت گردو، صدها درخت بادام یا زردآلو دارد، میرف

ولی هیچ کدام مزه مغز گردو و بادام جاسب را ندارد و جاي تأسف این بود. دادگاه به هر طریقی گزارش جاسبی ها را 

 حقیقت می دانست و صالح او که جاسب از وجود این عزیزان پاکسازي شود اما غیرت و صفاي همشهري ها چه شده بود.

خوب بود الاقل سالی صد عدد گردو براي صاحب این امالك می آوردند و الاقل یک تلفن میکردند غافل از اینکه مال 

باختگان و ستمدیدگاه جاسب آنقدر بزرگوارند و ایمان دارند که فکر می کنند هیچ چیز در جاسب نداشتند. گردو و بادام 

می کنند و روسیاهی بر عده اي بی وفا و بی محبت که عشقشان  هم مانند تمام مایحتاج عمومی می خریدند و مصرف

مال دنیا مانده بود. تمام کسانیکه همه چیزشان را در جاسب گذاشتند فقط قلب و جان و ایمانشان را برداشتند، همه از 

د، هم از این عالم این عالم رفتند. آنهائی که همه چیز را غصب کردند و در امانت خیانت کردند فقط به مادیات فکر کردن

رفتند و اگر بعضی ها هم هستند به قول جاسبی ها به کاسه چکنم چکنم دچارند. آوارگان جاسب با قلبی شاد از این عالم 

رفتند و خوشحال که در راه خدا همه چیز را از دست دادند ولی امانت داران که امالك بهائی را در اختیار داشتند و 
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باسی نصف عایدات را باید به مالک بدهند در آن دنیا جواب حضرت عباس را چه خواهند مدارك آنها هست که حضرت ع

داد. میگویند قاضی به ما داد میگویند قاضی کجا از جاسب خبر داشت. ما در حق آنها دعا می کنیم که خدا آنها را ببخشد 

در نیست و این ملک صاحب دارد و وارث و جهنمی نشوند بلکه به بهشت بروند و اوالد آنها متوجه شوند که این ارث پ

 دارد.

شایسته خانم بهترین زندگی و رفاه را داشت و همچنین تمام اوالدهایش ولی عشقش این بود که الاقل تابستان در شب 

مهتابی روي بام خانه اش بخوابد و ستاره هاي درخشان جاسب را تماشا کند و در اطراف زمین هایش قدم بزند و یاد 

سرش را گرامی بدارد. میخواست در خانه اش وارد شود و دیوارهائی که همسرش گل به آنها زده بود و جاي زحمات هم

دست شوهرش را ببیند. او میخواست همشهریهاي مهربانش را که با آنها بزرگ شده است مالقات کند که هرگز به او اجازه 

دند و هرچه در خانه مان بود نصیب سوسک و موش گردید. داده نشد که به زادگاهش برود. میگفت امالکمان را مردم خور

بیوه زن است و اسم همه را می شمرد. حال یکی  35می نشست و حساب می کرد و میگفت این ملک هاي جاسب براي 

ده من و دیگري صد من یا یک اطاق خشت و گلی دارد. این عزیزان به عالم ملکوت رفتند و اجداد آنها همه در خاك 

ته اند و چشم باز کرده اند و هر شکل درخت و قنات و خانه و انسانها در قلبهایشان نقش بسته است. شایسته جاسب خف

خانم و دختر و پسرهاي باوفایش می گفتند پدري که خودش وصیت کرده است از درآمد اموالش به مستمندان و بی 

یا غاصبین اموال ما ده دانه گردو و بادام را به بضاعتان مسلمان و بهائی کمک کنید و ما دستورش را اجرا کردیم، آ

مسلمانهائی که بیونه زن یا بیچاره هستند، میدهند؟ خدا عالم است. تذکر ما به وارثان این امالك این است سر این امالك 

آنها بدهید  دعوا با یکدیگر نکنید الاقل خمس و زکات آن را به مستمندان و فقرا بدهید و یکی دو درخت را عایداتش را به

که خواسته پدر ما برآورده شود. این امالك به ما وفا نکرد انشاءاهللا به شما وفا کند. اطمینان داشته باشید ما نه نفرین می 

کنیم نه توهین و نه گالیه. در حق شما دعا هم می کنیم ولی همیشه بخاطر داشته باشید حضرت علی علیه السالم 

اي است که احتیاج به قاضی ندارد. اگر تصمیم گرفتید گردوئی و بادامی را به  فرموده است وجدان یگانه محکمه

مستمندي بدهید، بگوئید این خیرات ارباب آقا احمد محبوبی و شایسته خانم است هم ما راضی هستیم و هم پدر و 

همشهري و دوست بوده  مادرمان از شما. ما هدف مان خیر و صالح و خوشبختی اهل عالم است و شما که با ما هم خون و

اید و بهتر است به این نکات توجه شود که مال دنیال مال دنیا است و فقط خوبی می ماند و بس. به این چند روزه حیات 

دل نباید بست و فکر توشه آخرت باید بود. از صدق دل میگویم همه را به یک حالت نباید نگاه کرد. در جاسب آدم هاي 
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ا اذیت نکرده اند و لقمه اي حرام در زندگانی آنها نیست و از این مصیبت ها رنج و عذاب بسیاري هستند که موري ر

کشیدند و گریه کردند ولی صدایشان به جائی نرسید و شاید برچسبی به آنها زده میشد. هنوز مردمانی در جاسب بسیارند 

ند این متعلق به فالنی است و چه مرد و زن که موقعی که از جلو خانه خرابه و زمینی هاي بهائی میگذرند با آه میگوی

خوبی بودند و شاید هرگز جاسبی ها فکرش را نکرده اند که دلیجانی ها و قمی ها و نراقی ها و غیره که امالك بهائیان و 

ا خانه ها را خریده اند پیش خودشان فکر نکرده اند که این خانه و ملک را خریده ایم صاحب اصلی اش که بوده است و چر

توانسته اند از اینها دل بکنند و بروند. االن زمانه عوض شده است و مردم تحصیل کرده و آگاه و بینا شده اند، به خردش 

مراجعه می کنند و جستجو می کنند و تحقیق می کنند و می پرسند و در جواب افراد صالح و مؤمن و بی نظیر در همان 

اصلی آنها چه کسانی بودند. آیا خریداران به افکار ناقص بعضی ها غبطه و کروگان براي آنها تشریح می کنند که صاحب 

افسوس نمی خوردند که چرا چنین شده است؟ مگر در خانه غصبی یا ملک غصبی میتوان نماز خواند و بچه بدنیا آورد؟ 

مکانی و باغی خریداران گناهی ندارند چون جاسب بهشت گم شده است و هرکس میخواهد در گوشه اي از این بهشت 

داشته باشد و اگر کسی کمی تعمق و تفکر نماید آیا سزاوار بوده است که کسانیکه خداوند آنها را در آن بهشت بدنیا آورده 

اي و در آن بهشت پرورش یافته اند را با زور از بهشت بیرون کنی و پراکنده کنی و کسانیکه جاسب را نمی شناختند گوشه

آنها نبوده است و خدا نصیب شان نکرده بود و در بهشت دیگري بوده اند به آنها بفروشی ؟ اما از این بهشت را که مال 

 5خریداران هیچ گناهی ندارند فقط افسوس از این بی عدالتی میخورند. بیش از چندین هزار بهائی جاسبی در ایران و 

اند اسم جاسب را شریف و بزرگ می دانند و قاره دنیاست و همه به جاسب وابسته اند حتی آنهائی که جاسب را ندیده 

راجع به این مسئله مثنوي بزرگی می توان نوشت. حال همشهري هاي عزیز و مهربان بدانید هیچ یک از ما بدبین و 

بدخواه نیستیم و براي شما دعا می کنیم و شما را دوست داریم و حال که ما از سهم خود از این بهشت گمشده گذشتیم، 

ر کدام خواستیم شما را زیارت کنیم و یاد گذشتگان کنیم و از قنات هاي بهشت جرعه اي آب بنوشیم که روزي اگر ه

تواند به هزاران نفر از هر شهر و دیار حتی از کشورهاي خارج هم می آیند چون جاسب توریستی است و کسی نمی

س میگیرد و از طبیعت زیباي جاسب لذت توریستی بگوید کجائی هستی و دین تو چیست. می آید و می بیند و چند عک

می برد. اگر از ما از خارج و داخل ایران یک روز آمد عدّه اي که می ترسند اموال از آنها پس گرفته شود و واحینا بلند می 

ي به کنند که باز دو مرتبه اینها آمدند. تو را به خدا منصفانه به آنها بگوئید نترسید کسی از شما چیزي نمی خواهد. قدر

خود آئید و قدري مهربان و مهمان نواز باشید. ما یک عمر در جاسب چه آزاري به شما کردیم که حاال بکنیم. هرکس به 
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ما ظلم و ستم کرده است او را بخشیدیم. حضرت علی علیه السالم فرموده است لذتی که در عفو و بخشش است در انتقام 

را هم نمی کند. اطمینان داشته باشند حتی دستهاي خود را به سوي هیچ نیست. بهائی هرگز انتقام نمی گیرد و فکرش 

درختی دراز نخواهند کرد. فقط دست را به سوي آسمان بلند می کنند و میگویند خدایا نمردیم و وطن و زادگاه خود و 

و جائی که علم و ادب و نیاکان را دیدیم. بهائی ها دو قرن پیش جاسب را بهشت می پنداشتند و بهشتی پیدا و هویدا بود 

آبادي همه ماهرند و همه باهوشند. همه در هر کار موفق اند ولی  7سواد را در سر لوحه خود قرار داده بود. جاسبی هاي 

 کروگان جزء پیشگامان است.

حضر اولین سواد داران از کروگان شروع شد و به دهات دیگر رسید. همه عاشق علم و سواد شدند و وقتی عدّه اي در م

اساتیدي مانند مالفاطمه و آقاي فردوسی و خانمش و آقا غالمرضا کسب فیض نمودند به آن اکتفا نکردند و وارد شهرها 

شدند و درس خواندند و صاحب کماالت شدند و به جهان و جاسب خدمت کردند. در زمان قاجار سواد و علمی وجود 

اد داشتند ولی به تدریج فرهنگ عالم افزونی یافت و امثال آقا نداشت جز شاهزادگان و درباریان و علما وعده کمی سو

احمد و خیلی ها دنبال علم رفتند. در قدیم اگر کسی صحبت سواد میکرد می گفتند سواد چی هست خدا بابایت را 

معلم به بچه ها بیامرزد و اگر یکی هم پیدا میگردید مردم را با سواد و آگاه کند او را مسخره میکردند مانند اینکه زمانی 

 معلم وقتی. است شده تشکیل ر و الف –حروف ها را یاد می دهد و به شاگردان میگوید بنویسید مار، مار از سه کلمه م 

ن مار درست ای میگوید و کشد می را مار شکل و میشود بلند فکري بی نظر کوته و شیادي نویسد می را مار کلمه این

است یا اینکه معلم میگوید؟ ساده لوحان میگویند مار تو، معلم میگوید امیدوارم در آینده نزدیک بفهمید که آن شکل مار 

است و این اسم مار است. مردم را بیدار کردن خیلی سخت بود که اگر علم پیدا کنی همه چیز را می یابی و اگر در جهل 

رو و غالم حلقه بگوش دیگران خواهی بود. االن که دنیا ترقی کرده جاسب هم ترقی کرده بمانی همیشه زیردست و دنباله 

است و اکثراً باسوادند و کمتر بیسوادي در جوانان پیدا میشود. البته عده اي هنوز هم خیلی کم سوادند ولی رادیو دارند. 

افکارها عوض شده است و روزبروز امیدواریم کل تلویزیون و موبایل و تلفن دارند و با دنیاي خارج جاسب در تماس اند. 

اهل ایران باالخص جاسب شهره آفاق گردند. این جزء وعده هاي الهی است که حتماً ایران سرور و چراغ پرفروز جهان 

خواهد بود. شاید همه ندانند در سطح دنیا از همین جاسب کوچک که اطراف آن را کوهها محاصره کرده است ده ها 

ی رتبه، ده ها پزشک، ده ها کارشناس و چندین تاجر و عالم و پرفسور و فیلسوف و دکترا برخاسته است که مهندس عال

وقتی از اصالت آنها سؤال میشود، میگویند اهل جاسب هستیم. همین اوالدهاي محبوبی و امثال آنها با اینهمه تحصیالت 
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 کرده اند ولی اصالت خود را حفظ نموده اند.همان لهجه جاسبی که شبیه محالتی ها است را دارند و ترقی 

عزیزان این مطالب زیر شاید خوش آیند نباشد ولی چون دیدگاه آقاي محبوبی بود و سخنان او را از دیگر دوستانش 

شنیدم و اینکه حرفی را که در کودکی و نوجوانی شنیدي مانند نقشی است که روي حجر یا سنگ کنده باشند از حافظه 

ه است، به ذکر مختصري می پردازم. اگر نپسندید به بزرگواري خودتان این حقیر بی مقدار را ببخشید و عفو ها پاك نشد

 بفرمائید.

میالدي حضرت ولی محبوب امراهللا در جواب عریضه جناب ابوالقاسم فردوسی  1922هجري قمري مطابق  1341در سال 

کنند و میفرمایند خوشابحال نفوس مخلصی که سبقت و پیشی  و خانمش در قسمتی اشاره میفرمایند و به ایشان امر می

جویند و بدین موهبت فائز و نائل شوند. جناب آقا احمد تازه تصدیق علیه بهاءاهللا را بیان اشتیاق وافر نمائید، همواره در 

ول دارید و این دو خاطرند و نظر عنایت شامل می فرمایند. امر تبلیغ را مهم شمرید و به هدایت غافالن همت شدید مبذ

 خط شعر از جناب ابوالقاسم فردوسی است:

 بیخبرستی خدا ز پرستی اوهام تو تا                  بپرستی تو اگر وهم خدا را نپرستی

 هستی مطلق آن و باشد کجا صرف عدم               بحقیقت پی ببرد کی گمان و ظنّ پیرو

د و پنج سال پیش چنین مورد لطف و عنایت و تأیید حضرت ولی محبوب هشتا در محبوبی احمد آقا جناب عزیزان بلی

 امراهللا بوده است و همیشه فکر افکار نویت احکام نوین و فرهنگ نوین و دنیاي بهتر بوده است.

(آنجائی که پوزش خواستم این مطالب است) آقاي محبوبی در جوانی عضو محفل روحانی میشود و با افکار عالی در 

و مشورت میشود که یکی از تعالیم اجباري ما تعلیم و تعلم است که اطفال ما باید عالم و آگاه و از فرهنگ  جمعی شور

تمیزي برخوردار باشند. وقتی محافل مسئولند که اگر والدینی در مورد تعلیم اوالد کوتاهی کند وظیفه محفل است او را 

انسان که آنقدر شریف است و انسان از اشرف مخلوقات است، عدّه  یاري کند و زیر پوشش بگیرد، ما داریم می بینیم مقام

اي کلمات ناشایستی به کار می برند و کودکان و جوانان هم رهرو بزرگان هستند و باید فکري کنیم که جاسب الگو شود و 

اریم شروع کنیم و به حتی به دیگر دهات هم اثر کند. بیائیم از امشب از همین محفل که نه نفر هستیم و همه زن و بچه د

همه احباء ابالغ کنیم که حضرت عبدالبهاء فرموده اند بچه بی تربیت نباشد بهتر است و مربی طفل پدر و مادر است. 

عنوان میشود که این فرهنگ را از فردا شروع کنیم و به دوستان و همشهریها هم که گوش شنوائی دارند، بگوئیم. مقبول 

 ه مان را اجرا کردیم.افتاد فبها وگرنه ما وظیف
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اول اینکه به زن همیشه گفتند ضعیفه و به دختر گفتند صبیه و هر کجا میخواستند معرفی کنند میگویند ایشان ضعیفه 

است و او صبیه است و این پسرم عباس آقا. ذبیح اهللا مهاجر به همه اوالدها می گفتند امراهللا خان، لطفاهللا خان، شریفه 

 اینکه جاي به فرزندانمان به که است بري خانم و همه شروع به یادگرفتن کردند. بسیار شیرین تر خانم، فاطمه خانم، ک

 گفتند می هایشان خانم به اي عده یک. کنیم خطاب خان اسداهللا یا جان اسداهللا را آنها. اهللا آسیف یا اسداهللا، بگوئیم تنها

بداهللا اما یاد گرفتند که خانم جان گفتن بهتر است و باعث ع مادر یا مصطفی مادر اهللا، فتح مادر گفتند می یا آهاي

وحدت است. این مطالب چند سال طول کشید در بین کل جاسب تقریباً جا افتاد و کسی هم نمی خواست در جهل و 

 مرکب بماند.

و خر و کره خر  دیگر مطلب زشتی که عنوان می کنند این است که اهالی از خواب صبح که بیدار میشوند با گاو و گوساله

و یا االغ و میش و بز و سگ روبرو میشوند و از شیر گاو و مشتقات آن اینهمه لذت می برند و استفاده می کنند و می 

فروشند و از االغ اینهمه بارکشی می کنند و از او سواري میگیرند و خرمن می کوبند، بچه اي را که پدران و مادران با چه 

ند که هر کدام شاید ستاره هاي درخشانی شده اند و همه جاسب مسلمان و بهائی باهم فامیل آرزوئی از خدا هدیه گرفت

 بوده و هستند، شاعر شیرین سخن فرموده است:

 آدمیت نشان زیباست لباس همان نه                آدمیت جان به است شریف آدمی تن          

ی کوچکترین اشتباهی میکردند به آنها میگفتند کره االغ، گوساله نمی وقت اند شده بزرگ فقر با بچگی از که اوالدها همین

فهمی یا اگر کسی حرفی را متوجه نمی شد میگفتند تخم خر است تقصیر ندارد یا اگر کسی را صدا میزدند نمی شنید یا 

یا از او خوشش نمی  دیر جواب میداد، داد میزدند آهاي حیوون با تو بودم یا اگر کسی باب میل بزرگی رفتار نمی کرد

آمد، می گفتند ببین فالنی مثل گاو است. اگر جوانی خوش آواز بود و در ده در کوچه باغی آواز میخواند ولو دلنشین 

میگفتند ببین فالنی را مثل خر عرعر می کند. اگر جوانی پر جنب و جوش بود دنبال این بود که زن بگیرد میگفتند نَرِه 

مل و مست شده است (مل گوساله نر را می گفتند) یا در جاسب بدون اینکه بفهمند در  خر دهانش بوي شیر میدهد

قدیم اگر مادري میخواست به دخترش که مثالً کوزه آب را دیر رسانده است و او را سرزنش کند میگفت دختره سره خره 

ته بود، میگفتند فالنی عین سگ کدام گوري بودي قطامه عایشه. چقدر این حرفها رکیک بود و اگر کسی عصبانی یا خس

می ماند و پاچه آدم را گاز می گیرد. اگر میخواستند عالقه شان را به کودکی نشان دهند می گفتند کرّه بز و اگر کسی 

مظلوم و ساکت و نجیب و کم رو بود میگفتند حیوونی مثل برّه می ماند. اگر کسی سرماخورده بود میگفتند مثل پیر 



 

Page | 
433 

د. حال اگر االغی بارش سنگین بود و یواش راه میرفت، میگفتند بی صاحب شده جونش در میره راه میش فین فین میکن

برود، حال شاید صاحب خر، خر را مجانی داده بود فالنی بارش را بیاورد. اگر کسی جواب کسی را فوري میداد و میایستاد 

بگوئی حش می ایستد. از دست بچه عصبانی قشنگ به سخنان طرف گوش میکرد میگفتند فالنی عین خري است که تا 

میشدند مادر به بچه بلند جلو دیگران میگفتند ناهال به زمین خرده سر خورده به تمرگ. اگر بچه اي بی موقع سئوالی را 

جواب میداد که دروغ پدر و مادر آشکار میشد، میگفتند خفه خون بگیر، حناق تو گلویت. اوالدي دیر جواب پدر را میداد 

ر بجاي که بلندتر بگوید، میگفت گوساله االغ نفهم با تو بودم. بچه اي دیر می آمد، به او میگفتند کدام گوري بودي؟ پد

 کدام جهنم رفته بودي؟ مثل اینکه جاسب چندین گورستان یا چندین جهنم دارد در صورتیکه جاسب بهشت است.

محبوبی و روحانی و حبیب اهللا مهاجر و رضوانی و اسماعیلی و از این مسائل در قدیم بسیار بوده است که عزیزانی مانند 

خیلی هاي دیگر چه مسلمان و چه بهائی تصمیم می گیرند بجاي این الفاظ زشت و به جاي اینکه بچه هاي گل را گاو و 

هرا خانم بی گوساله و خر و بز و میش قطامه بگویند، به آنها بگویند پسرم، پسر گلم، حسین آقا، علی آقا، محمدرضا، ز

زحمت یک لیوان آب به بنده بده و بعد از او تشکر کند. به بچه ها یاد دادند به همه سالم یا اهللا ابهی بگویند و یاد دادند به 

همه خدا قوت بگویند. به همه یاد دادند صبح بخیر بگویند و یاد دادند که به هر پیرمرد و پیر زن و هر جوان احترام باید 

 ان باید دعا کرد نه فحش و ناسزا.گذاشت و در حقش

وقتی اوالدي صداي والدین میزد به جاي اینکه بگوید چه مرگت است، یاد گرفتند بگویند جانم پسرم یا دختر گلم. هیچ 

فرهنگی خود به خود عمل نیامده است و فرهنگ مانند خانه خط دار داغون است که باید بتونه کاري و نقاشی شود. همه 

فرهنگی را ساختند که االن تمام جاسبی ها از نظر ادب معروفند و هیچ حرف زشتی یا تحقیري در کار  دست در دست هم

نیست. والدین قدیم کم کم فهمیدند اوالد عزیز است اوالد پشت و پناه است. اوالد با ادب نعمت و افتخار است و پدران و 

د اوالدها یاد می گیرند. خوب بگویند، خوب یاد می گیرند. مادران آموختند که آئینه اي از اوالد هستند. حرف زشت بزنن

عین زبان مادري، مادر ترك باشد بچه ترك است، فارس باشد بچه فارس است. جاسبی هاي باهوش فهمیدند که ادب و 

اموزد عفت کالم و تربیت و علم و سواد و دوستی محبت بهترین ارث است از براي اوالد. خوشابحال اوالدي که خوبی ها بی

 و بدي ها را در ظرف زباله بریزد.

جناب محبوبی روحش شاد میگفت دوستی داشتم که از نامش معذورم، اوالد زیاد داشت با اینکه بچه ها چه دختر و چه 

پسر را خوب تربیت کرده بود یکی از دامادها با دختر او بداخالقی و بد رفتاري کرده بود و متأسفانه بعضی از مردها از 
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زن غافل بودند و با زنجیر یا چوب آنها را میزدند. زن ظریف است و احتیاج به محبت و نوازش دارد و قلب او مانند ارزش 

شیشه گردسوز زود میشکند. دامادش دخترش را کتک زده بود و گفته بود گم شو برو خانه پدر فالن فالن شده ات. دختر 

د و ماوقع را تعریف می کند. پدر بدون کم و زیاد همه را که میشنود به مجبوراً خانه را ترك می کند و به منزل پدر می آی

دخترش میگوید زندگی تلخی و شیرینی دارد مانند جاده اي سرباال و سرپائینی دارد و به دخترش میگوید چکار کرده 

دوشیدم و به همه صبحانه  بودي راستش را بگو. گفت بابا بهانه هاي بیخودي میگیرد و از صبح که گاو را دوشیدم و بزها را

رج هم قالی بافتم. چاي را آماده کردم و ناهارم حاضر بوده و از راه رسیده بناي  5دادم، جاشت برایش سر زمین بردم و 

بداخالقی را گذاشته که از صبح تا حال چه غلطی میکردي که در خانه را جارو نکردي. بابا بهانه بیخودي گرفت و شروع به 

است. به او گفتم همسایه می فهمند پیش خودشان میگویند من چه گناهی کردم اما میگوید همسایه  فحش دادن کرده

غلط می کنند و شروع کرد با زنجیر و لفظ بد بر بدنم نواخت و بدنم مانند مور سیاه است. پدر میگوید تا شب صبر کن 

ر نادان و احساساتی بود فوري به سراغ داماد همه چیز درست میشود. اینجاست که یک پدر عاقل چه تصمیمی میگیرد. اگ

میرفت و با کتک و فحش باعث خانه خرابی میگردید. غروب میشود برادر بزرگ می آید و سالم علیک زن داداش بلند شو 

برویم. پدر دختر از او پذیرائی میکند و به او میگوید محبت کردي بسیار ممنون ولی به برادرت بگو بیاید نزد من چند 

می با او صحبت دارم. برادر او میرود و داماد کتک زن می آید. جاسبی ها به پدرزن میگویند عمو. از در وارد میشود و کال

سرپائین میگیرد و میگوید عمو سالم. پدرزن از جلو پایش بلند میشود و به داماد میگوید بنشین ولی میگوید میخواهم 

میروي. دختر زیر لب به پدر زمزمه می کند به جاي دعوا از دامادش  بروم. پدر زن میگوید چائی بخور خستگی در کن

 منی داماد تو پذیرائی می کند. توي دلش میگوید دستت درد نکند بابا خیلی ممنون بابا. این پدر زن عاقل میگوید پسرم 

د تصمیم میگیرد و زود زو ولی خوبید دو هر. باشید داشته گرمی و شاد خانه تا کردید وصلت شما و است من دختر این و

قضاوت می کنید. زندگی شیرین را به کام خود تلخ نکنید. پسرم هیچ دینی و آئینی نگفته باید کسی را کتک زد 

بالخصوص همسر آدم که از همه کس به انسان نزدیک تر است. همدیگر را در نامالیمات ببخشید و صبوري پیشه کنید. 

و با کفن باید از خانه ات خارج شود و نه چوب و زنجیر. بدان اگر حتی دست زنت این زن عقد توست با لباس سفید آمده 

را بشکنی زن بی دست خواهی داشت. اگر پایش را بشکنی زن شل خواهی داشت. اگر چشمش را کور کنی، زن کور 

کنید. داماد از این  خواهی داشت. اگر زبانش را ببري زن الل خواهی داشت. بیا از االن تصمیم بگیر با مهربانی رفتار

سخنان شیوا شرمنده میشود و میگوید حاال چه کنم. پدر به دختر میگوید بلند شود و هر مسئله اي دارید بین خود حل 
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کنید و باهم مهربان باشید و فکر تعلیم و تربیت آینده باشید. هر دو با شادي رفتند و یک عمر زندگی کردند و کسی دیگر 

 دین اوالدهاي خوب تحویل اجتماع دادند.صدایشان را نشنید و چن

آقاي احمد محبوبی با جناب مشهدي علی اکبر اسماعیلی بسیار رفیق و شفیق و محرم راز و مشاور یکدیگر بودند و هر دو 

باعث همفکري و اتحاد اهل آبادي بودند. وقتی اهالی بیابان جاسب را میخواستند به چوپانهاي قمی یا نراقی اجاره بدهند 

ر این دو نفر شرط اول بود. هیچکس روي حرف این دو عزیز که یکی بهائی خوب و دیگري مسلمان صالح و خوب بود، نظ

حرف نمیزد و قراردادها را جناب محبوبی می نوشت و امضاء میکرد. دومین امضاء مشهدي علی اکبر بود و بعد حاجی 

ضافه کدخداي کروگان. کتیراي بیابان را همیشه بهائی هاي اسماعیل برادرش و بقیه کشاورزان و مالکان اهل آبادي به ا

محمدیه اصفهان می آمدند و اجاره میکردند و به آنها منصفانه میدادند که نفع آبادي در کار باشد. اگر قناتها را الیه روبی 

 میکردند نظر این عزیزان شرط بود.

بادي به خبرگی و درستی و صداقت و عاقلی و ایمان روزي از جناب مشهدي علی اکبر سئوال میشود شما را همه اهل آ

قبول دارند چرا اینهمه با ارباب آقا احمد قاطی شدي و رفت و آمد می کنی؟ میگوید با یک چاي در قهوه خانه میتوان 

دوست گرفت ولی نگهداري دوست مشکل است. میگوید دشمن دانا بلندت می کند و نادان دوست بر زمینت می زند. او 

ید آقا احمد محبوبی مردي خداپرست عالم و عاقل و صالح و انسان دوست و باوفاست و خدائی را که من می پرستم میگو

او هم می پرستد. چیزهائی که از اسالم و پیغمبران حضرت محمد (ص) و حضرت علی و امام حسین شهید او میداند 

هدف او و بنده اوالد خوب تربیت کردن به همشهري کمتر کسی مطلع است. در ضمن آزار این مرد به موري نمی رسد و 

شب از بیانات  2ها، محبت کردن و آینده خوب جاسبی ها است و دوست بودن با آقا احمد افتخاري عظیم است. شما اگر 

ها است. و سخنان شیواي او و همنشینی او لذت ببرید هرگز او را رها نخواهید کرد و جاي ارباب آقا احمد بسیار باالتر از این

ترسیم شما را از راه به در کند میگوید یعنی او اگر با سوادش و فهم کمالش طهران باشد رئیس اداره میشود. گفتند می

اي داشته باشیم یک خدا داریم و او هم یک خدا دارد. کینهچه، هدف او و هدف ما یکی است. اگر قلب پاك و صاف و بی

شاخه ها جدا شده ولی در کل میوه یکی است. وقتی ارباب آقا احمد محبوبی ریشه مان یکی و ساقه مان یکی، قدري 

گفتند مشهدي علی اکبر بی برادر شد و شمس اهللا رضوانی بی پدر شد. خدا هر سه را رحمت صعود نموده بود همه می

تند و جز خدمت کاري کند که انسانهاي خوب و خادم ملت بودند. اگر وجدان بیداري باشد این عزیزان هرگز دلی را نشکس

انجام ندادند. به هرکس توانستند کمک مادي و معنوي کردند که هیچکس نفهمد. آبروي مردم و سعادت و سالمتی مردم 
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برایشان اهمیت داشت و همه را عضو خانواده خود می دانستند. اوالدهاي چنین اشخاصی حتی از پدران مهربانتر، خادم 

هاي بهتري برخوردارند. روح این عزیزان باعث وحدت بنیه مالی دارند و از سواد و موقعیت تر، با گذشت تر زیرا همه قوه و

و همدلی در جاسب خواهد شد. ابر تیره کینه و دشمنی کنار میرود و خورشید نورانی محبت و برادري جایگزین خواهد 

 شد. شعري که ارباب آقا احمد به جوانان یاد داده بود:

 داشتن نگاهش باید بشکند گر نشکند                      چو زرّین کاسه ایستدوستی با مردم دانا 

 انداختن بدور باید نشکند گر بشکند                          ایست کاسه سفالین نادان آدم با دوستی

 درماندگی و حالی پریشان در                              دوست دست گیرد که آنست دوست

بی سوادي و غلط هاي امالئی و جمالت ناقص این نویسنده گمنام و بی مقدار را با بزرگی خود عفو بفرمائید و  است امید

هرگونه خاطره خوبی که از مسلمان گرفته تا بهائی بنویسید که دیگران هم به کار خیر و انسانی و همدوستی و همدلی 

خدا نمی دانند که چطوري به هم نوع خدمت کنند. بارها دیده  عادت نمایند. خیلی افراد هستند با قلب پاك و ایمان به

شده است گوسفند قربانی کشته میشود و آن را بین اقوام که قدرت خرید دارند و فریزر آن پر از گوشت و مرغ است و 

م گوشت حساب بانکی آنها پر است، تقسیم می کنند در صورتیکه در نزدیکی آنها شاید کسی هست که ماه به ماه صد گر

نمی تواند بخرد. حیف است اگر امکانی است به فقرا انفاق کنید بطوریکه دست راستتان از دست چپ خبردار نگردد. اي 

 200نفر بدهید، نفري  10هزار گردو دارید و دو هزار عدد ن را به  28هزار گردو دارید فکر کنید  30جاسبی هاي گلم 

گردو و ده خانواده را شاد کردید و خداوند ناظر اعمال و رفتار و افعال ما است. خداوند همیشه به زندگانی انسانهاي انسان 

دوست برکت میدهد. نمیدانم چقدر قلب فقرا مهربان است. نمیدانم آنها هم محبوب خداوند هستند. خداوند ارحم 

ارد. به خود آئیم هرچیزي را براي خود نخواهیم و مرده پرست نباشیم. الراحمین است و این صفت در هر انسانی وجود د

بلوز یا شلوار  50کنم وقتی میشود با پول یک عدد گوسفند نذري اشک نریزیم و اشک شوق بریزیم. وقتی دلی را شاد می

لی و ثروتی به ما داده است و خرید چرا دلها را شاد نکنیم. همه شاهد فقر و بدبختی افراد آبروداران هستیم. اگر خداوند ما

مان میرسد یا روزي مان بوده یا ثمر زحمات و خرد در زندگی بوده است در هر صورت باید فکر به قولی دستمان به جیب

کنیم لخت به دنیا آمدیم و لخت از دنیا میرویم و فقط کارهاي خیر بدرقه راه ما است. حضرت بهاءاهللا در کلمات مکنونه 

 میفرمایند:

 پسران تراب اي
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اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هالکت افتند و از سدره دولت بی نصیب مانند. الکرَمُ و 

 الجُودُ مِن خِصالی فَهَنیئاً لِمَن تَزَیّنَ بِخِصالی.

 و نیز می فرمایند:

 اي مغروران به اموال فانیه

طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقرّ قرب وارد نشود و به مدینه بدانید که غنا سرّي است محکم میان 

رضا و تسلیم درنیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدي 

 هل زمین رامحرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس ا

 اي اغنیاي ارض

 فقرا امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

 حق می فرمایند:

 اي بنده دنیا

 در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.

 میفرمایند:

 ي ظالمان ارضا

از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نمودم از ظلم احدي نگذرم و این عهدي است که در لوح محفوظ محتوم 

 داشتم و به خاتم عزّ مختوم.

عزیزان دل و جان مطالب فوق قطره اي بود از دریاي بی کران امر جمال مبارك که جناب محبوبی خوانده بود و عامل بود 

والدها و احباء وصیت کرده بود که عامل باشند. واقعاً جاسبی ها چنین ستاره هاي درخشانی دارند که عامل اند. و به ا

مطالب فوق را چنان کمک و مساعدت می کنند به همنوعان که جز خود و جمال مبارك و خداوند مهربان جز کسی ندارد 

شابحال احباي الهی و همه مؤمنین ادیان دیگر که فکر و واقعاً هرکس خدمتی می کند به خاطر رضاي الهی است. خو

 همنوع هستند.

 ایام به کامتان وقت همگی متعالی و روح این عزیزان قرین رحمت

در ضمن اوالدهاي ارجمند جناب محبوبی هر کدام دریاي علم و معرفت و آگاهی بودند. جناب عباس محبوبی و کیومرث 
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آقا کیوان و اشرف خانم و اعظم خانم و طاهره خانم و نوه هاي گل محبوبی بنده  خان و آقا کوروش عزیز و شاهرخ خان و

را ببخشید، این دیدگاه و برداشت بنده بود. روح پر فتوح پدر و مادرتان و جناب آقا تقی و همسرش و حسینعلی عزیز شاد 

جاسب است و هدف حضرت بهاءاهللا  و اوالدهاي بی نظیر آقا نقی و همه و همه این یادآوري و تذکري بود که همه عالم

همه خلق جهان است که مهربان باشند و عامل به احکام الهی. به امید روزي که هرگز فقیري و مستمند و محتاجی در 

 روي کره زمین نباشد. اگر تعالیم حق اجرا شود این چنین خواهد شد.

 سعدي علیه الرحمه فرموده است (روحش شاد):

 هرندگو یک ز آفرینش در که                  دبنی آدم اعضاي یکدیگرن

 قرار نماند را عضوها دگر           چو عضوي بدرد آورد روزگار

 آدمی نهند نامت که نشاید             غمی بی دیگران محنت کز تو

  

 وصیت نامه ارباب آقا احمد محبوبی

 هواالبهی االبهاء

1337/02/22 

 کتاب مستطاب اقدس قد فرض کتاب الوصیّه: صورت وصیت اینجانب که طبق احکام

 شخصاً  کروگانی محمدحسین مرحوم فرزند جاسب کروگان از صادره10 ) اینجانب احمد محبوبی شناسنامه شماره 1

 حضرت والیت و ابهی اقدس جمال مظهریّت و اعلی حضرت مبشریّت و خدا وحدانیت به اقرار و بهائی دیانت به مصدق

 لفداها االطهر رمسهه لِتراب ارواحنا امراهللا ولی حضرت و عبدالبهاء

 .بهائی دیانت دستورات و الواحات و اقدس مستطاب کتاب دستورات و احکام کلیه منقاد و مطیع) 2 

 طبق صندوق و قبر و نماز و فوت ایام تشریفات تمام و مخارجات و تذکر محفل و تکفین و تغسیل و فوت مراسم) 3 

 .شود عمل بهائی دیانت دستور

) 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 
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 داده شود.

آقا تقی محبوبی و عباس آقاي محبوبی که  خود اکبر ارشد فرزند نفر دو به دادم را امالك و اموال کلیه اختیارات تمام) 5 

 در تمام امورات شور و مشورت صحیح نموده و با نظارت عیالم شایسته خانم محبوبی تمام کارها را عمل کنند.

 پنجاه و یکصد سالی و شود داده شمس دبستان به کروگان فقراي اطفال تحصیل مخارج براي ریال چهارصد سالی و) 6 

 حمام باالي کروگان داده شود. روشنائی براي ریال

 .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            

 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            

هر سالی در روز عاشورا  و شود تشکیل والده مرحومه براي تذکر محفل یک اسفندماه 9 لیله در سالی هر و -12           

نامه حضرت سیدالشهداء مطابق دستور حضرت بهاءاهللا تالوت گردد و در برابر این محفل عمومی تشکیل بدهند و زیارت

مخارجات سه دانگ از شش دانگ زمین هفت عشري قربان شده را با نصف از درخت جوز کبیر واقع در زمین در پشت باغ 

رسانند و سه عشر اي همین کار که درآمد زمین و درخت را به مصرف مجالس و محافل مینبات را وقف نمودم تا ابد بر

نیم از سه منه نعمتی را که ششدانگ باشد هم وقف نمودم براي باقی امور مخارجات که ذکر شده اگر مازاد بوده متعلق به 

وشند از منافع پولش مصرف کنند. زمین قربان دو نفر فرزند اکبر بود خودشان بدهند زمین نعمتی را دادم. اگر بخواهند بفر
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 تا ابد وقف آن است.

 تحصیل 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 

از تحصیل خارج شدند  یک هر و کنند مخارج دارایی درآمد از و باشد 12 کامل دیپلم آنها تحصیل اقل حد که نمایند

کمک به دیگري بدهند تا اوالد آخري پس از آنکه همه کبیر شدند و تحصیل کردند آن وقت با بقیه تقسیم کنند و چون 

اند بقیه در ایام عروسی کمکی به آنها داده شود یا نظر دو فرزند که ولّی و وصّی و سه نفر از اوالدهایم کنار رفته

تحت شور و نظارت محفل روحانی کروگان عمل کنند و اگر خدا نخواسته هر یک از اوالدهایم از  باشند واالختیارم 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.

یگري اختیار خواهند داشت و از قسمت امري چنانچه کسی اهمالی کرد ) مقصود همیشه دو نفر از فرزندانم بعد از د9

 محفل روحانی دیگري را امین کند ولی از دو نفر از اوالدهایم کمتر نباشند.

) و آنچه با اخوي شریک هستم تقسیم کنند و مشاجره نکنند چهار من آب نزد اخوي دارم که او سه من ملک وقفی 10

اوست و یک من آب نزد او اضافه دارم و مال مرحومه والده زمین و آسیاب و مقداري خانه است نزد من دارد و آب او نزد 

باشیم و در کارها با اخوي، حضرت بهاءاهللا مابین حکم خواهد کرد ولی نزاع نکنند و حضرت عباسی با او معامله شریک می

 کنید.

د خدمت مردم باالخص به اهالی کروگان نمایند و مبادا به داننمی را آنچه شدند دارا اوالدهایم اگر وصیت آخرین و) 11 

 ام خریداري کنند.کسی تکبّر کنند. خادم عالم بشریّت باشند و نوع انسان را دوست داشته باشند و آنچه از کروگان فروخته

و عباس محبوبی  محبوبی تقی آقا فرزندانم به باز ملی روحانی مقدس محفل یا و طهران روحانی محفل فوت از پس) 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 

چنانچه اوالدهایم از این وصیت سرپیچی کنند و یا سر موئی اطاعت نکنند و بر خالف رفتار کنند و از سازش و اتحاد و 

مت امري اهمال نمایند و یا در صورت امکان از مهاجرت اسمی و رسمی نداشته مهربانی همدیگر دور شوند و یا در قس

باشند در دنیا و آخرت از آنها راضی نخواهم بود و یا آنکه فرزندان بزرگ نسبت به کوچکها کمک و مساعدت ننمایند و 

سعادت نخواهند رسید  براي تحصیل آنها اقدام نکنند پیش من مسئول و من راضی نخواهم بود از آنها و به خوشی و

 وسالم.
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که در کروگان جاسب تنظیم و در دفتر محفل  115شهرالجالل  19مطابق با  27/1/37نامه مورخه رونوشت وصیت

نامه است نامه همان وصیتروحانی به ثبت رسید و در صندوق محفل ضبط گردید و رسید داده شد و عین عین وصیت

 .کنمیکی است و تفاوت ندارد و ختم می

  محبوبی احمد              بهی االبهاء

 

 سید علی حسینی

  

در قریه کروگان جاسب چشم به جهان گشود و  1310 سال در سید علی فرزند آسید آقا حسینی و خانم سلطان صادقی

قلب پدر و مادر را شاد کرد. اهالی محلّه باال یعنی همسایگان میگفتند این طفل قدي کشیده 

و اندامی بی نظیر داشت. پدرش با اینکه شخصی متوسط القد بود، او بسیار الغر و قد بلند 

. در جاسب تا کالس ششم درس گردید و از هوش و ذکاوت خارق العاده اي برخوردار بود

خواند و از شاگردان ممتاز بود و از نظر ادب و وقار بی نظیر بود. بین همساالن مسلمان و 

بهائی خود احترام خاصی داشت چون جوان سنگین و با متانت و با ایمان بود. از هرگونه 

د. از کودکی تا جوانی از درس اخالق شوخی پرهیز میکرد و به دوستانش میگفت شوخی انسان را خوار و زبون می ساز

گرفته تا لجنه هاي جوانان و خدمت همیشه پیشگام بود. از زمانی که خود را شناخت یاور پدر و مادر بود و در تمام کار 

کشاورزي و دامداري کمک کار خوبی بود و از نظر دوستی و صداقت بی نظیر بود. تعریف میکردند روزي در زمین آقا 

هی که از بستگان آنها بود و او پیازچه و سبزي کاشته بوده است، علی آقا می آید و یک دسته پیازچه می کند مظفر نصرالل

و می آورد و مادرش سبزي ها را میشوید و در بشقاب میگذارد. وقتی آسید آقا سر سفره ناهار می نشیند و سبزي ها را 

سرش خانم سلطان می گوید علی آقا آورده است. این پدر که می بیند و به همسرش میگوید اینها از کجا آمده است؟ هم

ادب اوالد برایش مهم بوده است پسرش علی آقا را از سر سفره بلند میکند و میگوید زود برو و از هر کجا سبزي ها را 

گرما اینهمه راه را کندي همانجا بگذار و برگرد ناهارت را بخور. مادر او میگوید بچه گناه دارد به خاطر یک ذرّه سبزي توي 

 ینیآقا حس یعل

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/4053013
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برود. آسید آقا میگوید آفتاب دزد، شتر دزد میشود. این پسر بنده باید یاد بگیرد هرگز دست به مال کسی دراز نکند و بی 

  اجازه هرگز کاري را انجام ندهد.

 

میگذارد و به منزل می آید. عصر همان روز علی آقا میرود و سبزي هاي شسته شده را روي مرز همانجائی که کنده بود 

آقا مظفر می بیند مقداري سبزي شسته شده آماده خوردن آنجاست. به سید آقا 

می گوید نمیدانم این کار کی بوده است و الاقل سبزي را کنده شسته ولی 

نخورده است. او میگوید کار علی آقا پسر من است. آقا مظفر ناراحت میشود و 

میل من، دوست من، همسایه زمین من، این سبزي چه قابلی میگوید که فا

داشته است؟ سید آقا میگوید اگر جلو بچه را از بچگی نگیري و خوب او را تربیت 

نکنی مشکل خواهی داشت. تمام این خالفکاران و دزدان آدم هاي پاکی بودند و 

ند. این کار در اثر بی ادبی و سهل انگاري والدین بیچاره شدند و عاقبت بدي دار

 پدر به علی آقا حسینی راه درستی و صداقت را آموخت و تا آخر عمر مورد اعتماد همگان بود.

علی آقا در جوانی درد پاي شدیدي گرفت که کار کشاورزي براي او مشکل بود پس به طهران آمد و مشغول کار گردید 

سپري گردید و در شرکت ایران ماشین انبار ایران  ولی همیشه حامی والدین و خواهر و برادرش بود. زمان سربازي او

شمسی با خانم طاهره فروغی اهل نراق  1336گودیر انباردار گردید و به حسن اخالق و رفتار مشهور گردید. در سال 

ازدواج نمود. برادر ایشان آقاي هوشنگ فروغی وقتی دید خواهرش همسر علی آقا حسینی شده است و این بزرگواران 

ه خوبی هستند، از خواهر علی آقا حسینی، خانم آقا حسینی که در آن روز شیر دختري بود خواستگاري نمود و با او خانواد

ازدواج نمود و به قول جاسبی ها یکی دادند و یکی گرفتند. دو خانواده مظلوم و مؤمن و باتربیت همیشه در یک خانه با 

هر دو خانواده عاشق فداکار و هدفشان تربیت اوالدهاي خوب بود و  همدیگر زندگی نمودند. کسی صداي آنها را نشنید و

همینطور هم شد که اوالدهایشان الگوي انسانیت و پاکی و ایمان هستند. خداوند به این عزیزان دو پسر به نام هاي مهدي 

ون است و سوسن خانم که با خانم رؤیا پاکباز شیرازي ازدواج نمود و صاحب دو دختر می باشد و دومین پسر آنها همای

دختر آنها با یک مرد مؤمن انگلیسی ازدواج نمود و داراي سه دختر است. این عزیزان از تحصیالت باال و زندگی هاي نسبتاً 

 یلیخانم ناز اسماع 
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مرفهی برخوردارند. علی آقا حسینی وقتی آقاي عبدالکریم صادقی اخوي بزرگتر او در چراغ برق مغازه اي یا فروشگاهی 

خواست کارش را رها کند و در خدمت او باشد که پشت و پناه یکدیگر باشند و در رفاه بیشتر  بزرگ خرید از برادرش

 باشند و چه کسی از برادر امین تر براي صادقی بود. از قدیم ها جاسبی ها میگفتند:

  رشد کند کی برادر بی درخت                       پشت در پشت برادر با برادر 

جدّي و مردمی بود و در این مغازه که چندین همشهري ها و دوستان کار میکردند، مدیر و  علی آقا مردي زحمتکش،

مدبّري مثل علی آقا الزم داشت. این مغازه محل خدمت به هم نوع و نان رسانیدن به مردم بود. آقاي عبدالکریم صادقی 

کسبه داشت که حساب ندارد و با آمدن علی  کوه استقامت و ایقان در این مغازه چنان ابهت و احترامی نزد اهالی محل و

آقا و همکاري او نوراً علی نور شده بود. علی آقا همیشه مصدر کارهاي خدمات امري بود و از هیچ کوششی فروگذار نبود. 

اها عشقش خانواده و دین و آئین و والدین و خدمت به همنوعان بود. در اوایل انقالب تمام افرادي که از شهرستانها و روست

آواره و سرگردان بودند از بویراحمد گرفته تا جاسب و جاهاي دیگر را ایشان شب و روز میکوشید آنها را اسکان بدهد، 

پوشاك و آذوقه تهیه نماید و تمام احباء با ایشان همکاري میکردند چون شناخته شده و مورد اعتماد همه بود. لحظه اي 

ه بود که همه از او یاد می گرفتند که چطور به همنوع و هموطن و همدین آرامش نداشت و معلمی با تجربه و کارکشت

خدمت باید کرد و خوشابحالش که فکر خود فقط نبود. زمانیکه جاسبی ها را آواره کردند و گفتند باید بروید یا عقیده تان 

تان این پیرمرد کوچک که را کتمان کنید و هیچکس به پدر پیر و مادر سالخورده او رحم نکرد و حتی در سرماي زمس

کیلو وزن نداشت با آن ناراحتی چشم و کهولت سن، جوانها او را بلند کردند و داخل حوض محلّه باال انداختند  40بیش از 

که از سرما بمیرد که شریفه خانم زن غالمحسین حیدري که خانمی شریف و باشرف و مسلمان واقعی و اهل واران است، 

بیرون می آورد و به جوانها میگوید خجالت نمی کشید، هر دینی ایشان دارد آیا رحم و مروّت شما  این پیرمرد را از حوض

کجا رفته است؟ این سید نیست؟ این به شما چه کرده است؟ من که پنجاه سالم است از ده دیگر اینجا آمدم و همسایه 

آقا پدر علی آقا منزلش روبروي مسجد بود که  دیوار به دیوار هستیم و جز خوبی هیچ بدي از اینها ندیدم. همین سید

مخروبه شده بودند و خواستند عده اي مسجد آنجا را احیا کنند و مسجدي نو بنا کنند. نبش کوچه تقریباً سی متر زمین 

متعلق به آسید آقا بود که از مشهدي حسنعلی خریده بود و جنوب این زمین متعلق به سلطانعلی رفیعی بود. وقتی 

د مسجد را از نو بسازند و این زمین ها را که براي سلطانعلی و طویله با سقف محکم بود و زمین سید آقا که در خواستن

که علی آقا به دنیا آمده بود، سید آقا درخت گردو به نام او کاشته بود و این درخت تنومند شده بود و زینت  1310سال 
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حل الاقل از آن استفاده میکردند و بچه ها زیر این درخت که سایه بخش محل بود و بسیار گردو میداد که همه اهالی م

داشت بازي میکردند، این دو نفر پول که نگرفتند هیچ، تقدیم به مسجد کردند که مسجد هم بزرگتر و زیباتر باشد. از 

در حیاط مسجد  آسید آقا و پسرش خواهش کردند که این درخت چندین ساله مستقیم باال رفته است و بگذارند بماند و

باشد که طی صورتجلسه اي قبول کردند اما متأسفانه وقتی علی آقا به خاطر حفظ پدر و مادر رنجیده که از دو چشم 

مشکل داشتند آنها را به طهران آورد و مدّتی در خیابان جمهوري در منزل آقا سیف اهللا مهاجر با بعضی همشهري هاي 

براي آنها خانه خریدند، اما در این حین سید ماشاهللا نصراللهی که تعصب مذهبی  آواره و بی خانه زندگی کردند تا بعد

داشت و فامیل آسید آقا بود، کلّ خانه او با اثاثیه اش را غصب می نماید. عزیزانی که مسجد را بنا کردند بجاي تشکر از 

افسوس خوردند که این چه کاري است و  ایشان درخت گردوي به آن زیبائی را از کف بریدند. اکثر مسلمانهاي ده کروگان

این درخت که بهائی نبود. وقتی حاجی علی فرزند خانم خواهر زاده آقا ولی این وضع را می بیند ناراحت میشود میگوید 

نگوئید کروگان، بگوئید کوفَستان و ناراحت و عصبانی برمیگردد و به واران میرود. او مردي مؤمن و صالح بود. آقا مشاءاهللا 

نصراللهی خانه را که تصاحب می کند جناب صادقی شکایت هاي متعدّدي به دادگاه محالت و دلیجان و اراك نوشته که 

همه مدارك موجود است. به خاطر پارتی بازي و رد گم کردن میرود مقدار خیلی ناچیزي به عنوان کرایه خانه به بنیاد 

کجاست. تازه خانه کرایه اي را که انسان نمیتواند مالک شود. شایع  مستضعفان میریزد. خوب اگر تو کرایه کردي قراردادت

میکند در جاسب خانه را خریده ام آیا مردي به ثروتمندي عبدالکریم احتیاج به پول آن داشت؟ او عشقش خانه اي بود که 

ام آورش زندان رفت و همه اند. عبدالکریم به خاطر عقیده و ثروت سرسدر او متولد شد و پدر و مادرش در آن زندگی کرده

ساله اش در راه عقیده اش شهید شده بود، کسی که یکی از خانه هایش  23مالش را مصادره کردند. عبدالکریم که جوان 

طبقه چند میلیاردي که چراغ و انبار داشت، همه را در راه حق داد و  3در دروس بیش از دو هزار متر مربع بود و مغازه 

نشست و به مردم تعارف میکرد شکایتی نکرد. خدا رحمت کند زن آقا مشاءاهللا که جلو حوض در خانه آسید آقا می

انه آسید آقا بفرمائید و میگفتند خیلی ممنون. آنقدر این زن عالیقدر وارانی شهامت و صداقت داشت که میگفت این خ

 است و از این کار شرم آور شوهرش ناراحت بوده است.

سید آقا و همسرش از همه چیز گذشتند ولی براي درخت گردوئی که هدیه پسرشان بود و آن را از کف بریدند، گریه 

به او  کردند و خیلی دلشان میخواست بدانند چه کسی دستور قطع آن درخت زیبا را داده است اما کسی نگفت و همه

میگفتند میخواهی چکار کنی؟ میگفت میخواهم حواله اش را به سیدالشهداء کنم تا انتقام این درخت سبز و بارور را از او 
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بگیرد. همه به او تسلی قلب میدادند که خداوند آگاه بر کار همه است و حواله اش را به خدا کن و از خدا بخواه او را 

 درخت باروري را قطع نکند.هدایت کند که درخت بکارد و هیچ 

پدر علی آقا با غیرتی که داشت صبح تا شب تا جان داشت در جاسب کار کرد و در طهران هم همینطور و اوالدها تا 

آخرالحیات به این زن و مرد رسیدند و مراسم هاي خوبی برایشان گرفتند. امید است پسر آقا ماشاءاهللا آقا رضا که در آن 

هم شاید میخواند، به یاد بیاورد سید آقا و پسرش و پدر خودش را که همه از این عالم رفته اند و جوالن میدهد و نماز 

االن پاي میز محاکمه و عدل خداوند هستند و این رضا در منزل غصبی زندگی کردن را رها کند. آقاي صادقی میگفت این 

هم کفاف نکرد ولی اوالدهاي شایسته آنها همه هستند  خانه را میخواهم درمانگاه یا خانه سالمندان درست کنم که عمر او

ولی اگر قدري تعمق و تفکر نمائیم می بینیم علی آقا سید آقا که با ماشین فولکس استیشن از طهران تا باغستان کرج به 

میتوان با یاري هموطنان شتافت و براي زلزله زدگان ایران لباس و خوراك و پوشاك جمع میکرد و خدمات انجام میداد را 

افرادي که نه کار خیري کرده اند و نه قدمی براي حتی اقوام برنداشته اند و مال دیگران را غصب کرده اند، آیا در پیشگاه 

عدل الهی مساویند؟ ال واهللا، خداوند فرموده است از ظلم احدي نمی گذرد. آیا کسی که به روز قیامت و معاد معتقد است 

 تاریخ در آینده و حال راجع به چنین اشخاصی چه خواهد گفت؟ چه در کف خواهد داشت؟ آیا

از بحث خارج نشویم، علی آقا وقتی اوالدها به سن بلوغ رسیده و وسیله تحصیل براي آنها میسر نبود و جوانان عزم خارج 

ه انگلیس رفت و نمودند، خانه و زندگی را تحویل والدین داد و به خواهر مهر پرورش و شوهر نازنینش سفارش نمود و ب

بعد در آمریکا اوالدها همه تحصیل کردند و مصدر خدمات و فتوحات شدند و از نعمات الهی برخوردار گردیدند و علی آقا 

در اثر سانحه رانندگی در اُکلوهاما  1371چه در ایران و چه در نقاط خارج از هیچ کوششی دریغ ننمود تا اینکه در سال 

د نمود و روح پر فتوحش به عالم باال شتافت و جسم عنصري او را با تشریفات خاص به خاك آمریکا به ملکوت ابهی صعو

 سپردند و جلساتی در آمریکا و ایران به یاد این بزرگوار منعقد ساختند.

مادر علی آقا همیشه این شعر را به خاطر درخت گردو و خانه و زندگی از دست رفته میخواند، لب تنور گذشت، و شب 

گذشت. خیلی سخت است یکعمر انسان زندگی کند و به او بگویند پیرمرد و پیرزن کلید را به من بده برو دیگر سمور 

برنگرد. اي خدا تو شاهد و آگاهی که این عزیزان ستمدیده جز رضاي تو نخواستند و راضی به رضاي تو بودند و با قلبی 

 عالم رفتند. زمستان رفت و سیاهی ماند بر ذغالسرشار از عشق و محبت پروردگار و موالي مهربان از این 

  برد فرهاد شهرتش و کند عشق را بیستون                     زحمت ها بلبل کشید و برگ گل را باد برد
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  میخورد عاقل مرد چون را دیوانه غصّه                      برگ گل با این لطافت آبی از گِل میخورد

 میخورد دنیا مال از فریب کی عاقل مرد                      عاقبت پا میخوردهرکسی با ناکس بشیند 

بلی خانه آسید آقا خانه مهر و وفا بود. در آن خانه دعا و مناجات خوانده میشد و هر رهگذر دلیجانی و نراقی و شهرستانی 

ا مشاءاهللا هم در عالم باال از آنها حاللیت خانه خواه آسید آقا و همسرش بود. یاد همه گرامی و روحشان شاد. امید است آق

بطلبد و یقیناً آنها او را خواهند بخشید و بخواب پسرش بیاید که خانه مردم مال مردم است. انشاءاهللا که پسرش آقا رضا از 

 خواب غفلت بیدار شود و خانه را به صاحبش مسترد دارد. تمام این مختصر جهت یادآوري این عزیزان بود.

 

 نعمت اهللا یزدانی و نصرت خانم مهاجر

  

شمسی در کروگان جاسب در خانه اي بزرگ و والدینی  1269جناب نعمت اهللا یزدانی فرزند مشهدي حسنعلی در سال 

شریف به دنیا آمد و با قدوم خود باعث صدها نعمت در خانواده شد که وقتی مادر او را حامله 

بوده است در آن سال به حدّي بارندگی شده است که تا اول تابستان رودخانه کروگان صداي 

ها از سقف آن آب بیرون می آمد و حیف که آبش و غرش آب را از راه دور می شنیدند. قنات 

عکاسی نبوده است که عکس را یادگاري بگیرد. در آن سال تمام درختان گردو و بادام و زردآلو 

پُر از بار فراوان بوده است. حاصل و محصول زمین بی نهایت تمام اطراف دشت را کاشته بودند 

نبارها جهت زمستان پُر میشود که به حدّي حتی هندوانه و خربزه فراوان بوده است که ا

حیوانها بخورند. جناب حاج خلیل پدر عبدالحسین یزدانی که بزرگترین اوالد مشهدي حسنعلی بود، این مطالب را براي ما 

جوانان و نوجوانان تعریف میکرد. ما همه سراپا گوش بودیم و بسیار کیف میکردیم. او می گفت مرحوم پدرش مشهدي 

اگر این اوالد پسر باشد اسم او را نعمت خدا میگذاریم یعنی نعمت اهللا. خوشبختانه پائیز که او به دنیا  حسنعلی گفته بود

آمد و پسر بود چه جشن و سروري برپا شد. پدرم مشهدي حسنعلی گفت اینهم مانند فرج اهللا بسیار زیباست ولی نورانیت 

  را ببینید که االن از چهره اش هویدا است.

و نصرت خانم  یزدانینعمت هللا  
 یمھاجر
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میگفت بچه وقتی به دنیا می آید گریه می کند، او حتی گریه هم آرام میکرد و 

میگفت چون عاشق پدر و مادر بودیم و حرفهایشان مثل مطلبی بود که با آب طال 

بنویسی، این داداش را هم عاشقش بودیم و نعمت اهللا یزدانی در این خانواده پُر 

مؤمن رشد و نمو نمود و بزرگتر که شد دنبال پدر دعا و مناجات و مهر و وفا و 

 نماز را یاد گرفت.

با ادب ترین بچه ها و مظلوم ترین بچه ها بود و هرگز باعث زحمت پدر و مادر یا 

زدانی بزرگ همسایه ها نبود. بسیار آرام و ساکت و هر کاري را که قبل از آنکه به او بگویند انجام میداد. آقاي نعمت اهللا ی

سالگی والدین به او میگویند اگر  20زاده، نجیب زاده، زیبا و با شخصیت و با ایمان و محبوب قلوب همه بود. در سن 

دوست داري ازدواج کنی هر کسی را که بخواهی برایت خواستگاري کنیم و دست روي هر دختري که بگذاري که دلخواه 

فی بدهد و در آن زمانها شرم و حیا بسیار بوده است. سکوت می کند، تو باشد فکر نمی کنم کسی شما را جواب من

میگویند سکوت عالمت رضاست. در آن محل دختر بسیار بوده است ولی آقا محمد تقی بزرگ خاندان مهاجرها که با آقاي 

و ماهروي و مانند  مشهدي حسنعلی از نظر ایمانی و مادي و معنوي تقریباً هم سطح بودند، دختري بسیار قد بلند و زیبا

سال شده است به نام نصرت خانم  16سال از آقاي یزدانی کوچکتر بود و وارد  5برادرانش قوي بنیه و قوي هیکل و ناطق 

شمسی در خانواده محمد تقی مهاجر بزرگمرد تاریخ بشریت و شجاع ترین و با شرف ترین انسان آن  1273که در تاریخ 

خار خواهند نمود، به دنیا آمده بود. دختري همه چیز تمام و با فضل و کمال بود و آقاي آب و خاك که تا ابد به آن افت

نعمت اهللا یزدانی میگوید من کجا و نصرت خانم کجا، این دختر شایسته و الیق شاهان است. به او میگویند خودت را کم 

با ایمان هستی و خانواده خوب هم حساب نکن تو هم بسیار بزرگی و خوش هیکل و خوش تیپ و زحمتکش و بامرام و 

داري. از همه مهمتر اینهمه برادر بزرگتر از خود داري که میگوئید ما پشت و پناه او هستیم. خالصه تبادل نظر میگردد و 

ایام عید رضوان که موسم گل و سبزه بود، ازدواج می کنند و دوستان آسیف  1289صحبت این عزیزان میشود و در سال 

آوردند و در باغچه اهللا خان که برادران نصرت خانم بودند و هر یک ستونی در جاسب بودند دسته مطربی می اهللا و ذبیح

خانه مشهدي حسنعلی که آنقدر بزرگ بوده است، یک هفته جشن و سرور برپا بوده است که همیشه می گفتند چنین 

ع میشود. ناگفته نماند در عروسی آنها حتی از جشن و سروري بی نظیر را کسی ندیده است و در همان خانه زندگی شرو

روستاهاي مجاور و اطراف کاشان و کلّ اهالی ده و حتی خانواده هاي شیخ حسنعلی شرکت کرده بودند و لیلی و مجنون 

 یزدانیو سھراب  یزدانی نعمت هللا
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در زندگی را آغاز می کنند. نصرت خانم یعنی یاري کننده و اسماً زن بود ولی از ده مرد دلیرتر و با جرأت تر و با همسرش 

ساخت و کارهاي حمام و در کشاورزي و هر کار عام المنفعه اي شرکت داشتند. روزي با آقاي نعمت اهللا یزدانی که هنوز 

 برادرزن چهار تو میگویند او به نصرت، عمه میگویند خانم نصرت به و  همه به او مسلمان و بهائی میگویند عمو نعمت اهللا

نگاه کنی تکّه بزرگ هیکلت گوشت هست.  چپ آنها خواهر به اگر باش مواظب و قوي و پهلوان یک کدام هر و داري

میگوید گل گرفتم و با گل زندگی می کنم. گل را باید بو کرد و برایش ارزش قائل بود. میگوید شما نگران من نباشید ما 

م. یک هدف مقدس داریم و عهد و پیمان بستیم نام محمد تقی و مشهدي حسنعلی را تا زنده هستم بلند آوازه نگه داری

آن هم اجراء کردن تعالیم حضرت بهاءاهللا است که اگر نه ما هرکس اجرا کند با روح و ریحان زندگی خواهد کرد. در هر 

صورت زندگی بسیار زیباست، نه در جاسب بلکه در هر کجاي عالم حوادث، پیش آمدها، ترقی ها، تنزل ها وجود دارد و 

انسان نیست و شاید تقدیر و سرنوشت باشد مثالً زمانیکه نایب حسین کاشی آن مرد از خدا بی یک مقدار آنها دست خود 

خبر و همراهان دزد آدم کش به جاسب می آیند و اینهمه غارت می کند، همین نصرت خانم جوان خانمها را در کوه و 

دوستانش با تدبیر کاري می کنند که  جاهاي امن راهنمائی می کند و همیشه دست به چوب می ایستد. برادرانش و دیگر

در جاسب الاقل بی ناموس نشود. اینها دُرهاي گرانبهائی بودند که تا دنیا دنیاست از نسل به نسل دیگر انتقال داده میشود 

اند  و یاد خاطره هایشان در ذهن ها و قلب ها باقی و برقرار می ماند. زمانی که عده اي که به طهران آمده اند و موفق بوده

وقتی به جاسب می آیند میدیدند فامیل ها بسیار نسل و نتیجه شان رشد کرده زیاد شده و کار و رعیتی به اندازه کافی 

نیست و آنها را راهنمایی به طهران و اطراف طهران مانند خانی آباد و اسفندیار خانی و جعفر آباد و قاسم آباد و خادم آباد 

ود میکردند و مشغول کار میشدند و زندگی جدیدي آغاز میگردید. آقاي نعمت اهللا و قدس و حدیقه که متعلق به امر ب

همسرش به طهران می آیند و مدتی با حسینعلی یزدانی برادرزاده اش خدمت خانواده تیرانداز مشغول کار میگردد و بعد 

ك جاسب را تحویل آقاي حبیب اهللا از مدت کوتاهی بوسیله یکی از عزیزان در اداره دارائی مشغول به کار میشود و امال

مهاجر و برادر نصرت خانم که جوانی دلیر و شجاع بوده است، میدهند و به طهران می آیند. در قدیم همه زن و شوهرها 

به یک اطاق قانع بودند به قول جاسبی ها صرفه و سکوت می کردند و پول جمع میکردند و زمینی میخریدند و خیلی زود 

تند. در زمان قدیم آشپزخانه اي نبود، گازي نبود، یخچال و مبل و تلویزیون نبود و زندگی ها بسیار ساده و اي میساخخانه

انسانها زالل و مهربان و پاك و فکر یکدیگر و رفیق و شفیق بودند. یکی اگر فقیر بود افراد مؤمن فوراً فکر مشکل او بودند. 

. نصرت خانم تا در جاسب بود شمع هر انجمن بود، دختر همه اهل آبادي کسی بیکار بود فوري کار برایش پیدا می کردند
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بود و یاور هر پیرزن و پیرمرد بود. خودش تعریف می کرد حمام جاسب که میرفتم همه خانم ها جاي مادرم در هر صورت 

چشم، دومی و  از من بزرگتر بودند، در داخل صحن حمام میگفتند الهی پیر شوي یک کیسه به کمر من بکش. میگفتم

سومی اال آخر کیسه که تمام میشد، میگفتند الهی خیر ببینی یک لیف هم به پشت ما بکش میگفتم چشم. بعد میگفتند 

الهی سبزه بخت شوي دو مشتابه آب روي سر من بریز جان ندارم. خالصه به خانه می آدم و کیف کرده بودم که خدا 

نی که مانند خواهر و مادر بنده هستند خدمت کنم. میگفت روزي رفتم زمین قدرتی به من داده است که بتوانم به عزیزا

باغ یادگار که براي پدرم بود و بعد به خود بنده دادند، شبدر بچینم و بار االغ کنم. نوکر آنها پیرمردي بود و شبدر چیده 

رفتم و سالم کردم و گفتم چه بود و میخواست روي االغ بگذارد. چون داشت می افتاد نگاه کردم دلم سوخت و سریع 

میکنی، سر االغ چموش را نگه دار و فوري بار شبدر او را روي االغ گذاشتم. با لهجه خاصی نگاه به من کرد و گفت الهی 

عاقب بخیر شوي. دختر تو ارزشت از چند مرد بیشتر است. بعداً به ذبیح اهللا خان برادرم گفته بود چقدر این خواهرت 

ن پیرمرد نراقی بوده است که بعداً یکی از اوالدهاي او در جاسب ایمان به امر جمال مبارك آورد و االن مهربان است. ای

نوه و نتیجه دارد. پسر او شکراهللا شریفی بود و همسرش زبیده خانم دختر محمد اسماعیل یزدانی و برادر  70 – 80شاید 

کاشفی بودند ولی اوالدي نداشتند ولی مردمانی بسیار صادق دیگرش بابا علی که تا آخرالحیات خودش و خانمش در خانه 

و امین بودند. تعریف میکردند روزي جناب کاشفی گاو کاري را جهت شخم زدن به شخصی میفروشند و ارباب کاشفی به 

ز می کند و می بابا علی خدابیامرز میگوید برو ابصار گاو را بگیر و تحویل این آقا بده و میگوید به چشم. میرود گاو را با

آورد داخل کوچه خریدار سوال می کند از باباعلی که آیا این گاو خوب است و ایرادي ندارد؟ میگوید ال واهللا چه عرض 

کنم اگر این گاو یک چشمش کور نبود و موقع شخم زمین در کار نمی خوابید حرف نداشت. خریدار از صداقت این مرد 

ید که بنده پشیمان شدم و گاو نمی خواهم. وقتی طرف میرود کاشفی به او می خوشش می آید و به آقاي کاشفی می گو

گوید چی شد که نخواست و میگوید بابا علی واهللا هم بابام هم داداشم به من همیشه گفته اند دروغگو دشمن خداست و 

ازنینی بود و افتخار تمام همیشه باید راست گفت و من هم راستش را گفتم. خانم کاشفی تازه عروس بود و بسیار خانم ن

جاسبی ها به نام اقدس خانم که بسیار بسیار اوالدهاي ارزشمندي تحویل اجتماع داد و به قول جاسبی ها کاسه افکار 

خشم و غضب و مردم آزاري را دمر کرده و به جایش فهم و کمال را آورده است که واقعاً جهت این خانم مؤمنه و انسان 

که از این بحث خارج است. اقدس خانم میگوید آفرین به تو مرد، تو ارباب هستی هرکس به تو شریف باید کتاب نوشت 

نوکر بگوید در اشتباه است. مقام تو باال است و تو مقرب درگاه الهی هستی و همین کار باعث شد یکی از تعالیم حضرت 
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ود و کلمه نوکر کاشفی و کلفت کاشفی دیگر اعلی در جاسب در خانواده اي که آنقدر ظلم و ستم وجود داشته برداشته ش

بر زبان نیاید. واقعاً آگاهان و روشنفکران و مطلعین و تاریخ نویسان و کسانیکه اهل مطالعه هستند و بی نظیر هستند، 

 میدانند در ادوارهاي گذشته کلمه غالم، کلمه کنیز، کلمه نوکر و کلفت در تمام خانواده مرفّهین بوده است. حضرت اعلی

فرمود همه انسانها شریف اند و مساویند و از حقوق اجتماعی مساوي برخوردارند و هرکس ضعیفتر است، ارزش بیشتري 

دارد که در درگاه خداوند تبارك و تعالی مقرب تر و خدمتگزار خلق است به همین مناسبت یواش یواش کلمه خددمتکار 

ورات حق را آموختند به کارگران و زحمتکشان کلمه کارگر شریف را یا خادم یا خدمتگزار بکار آمد. ولی عزیزانی که دست

اطالق میکردند. روزي شخصی میگفت خدمتی که این جوان شیرازي به دنیا کرده است هیچکس و هیچ عالمی نکرده و 

این افراد  همه دوست داشتند همه برده و غالم و کنیز حلقه بگوششان باشند ولی این بزرگوار این حدّ و سدّ را شکست و

زحمت کش را عزیز و محترم شمرد. این شخص میگفت من اصالً دین ندارم ولی احکام این جوان غیور شیرازي سید علی 

 محمد باب را خوب پسندیدم و به هزاران نفر گفتم هرکس خدمت به انسانیت کند تا ابد نام او جاودانه است.

از اینکه همیشه مخیر بودند، شکراهللا شریفی را با زبیده خانم صحبت از نصرت خانم و آقاي نعمت اهللا یزدانی بود 

پادرمیانی میکنند و آنها را سر و سامانی میدهند و شکراهللا میگفت برادرم که شاهد ظلمها بوده است در زمان پیري هم در 

رد میگفت پدرم بوده آنجا بوده است. گفته بنده صاحب االمر را قبول دارم و بارها شنیدم که علیرضا کاشفی صحبت میک

آن زمان زمانی بوده و حاال زمان دیگر است. وجداناً کاشفی تا آخرالحیات به بهائی ها مهربان و رفیق بود و باعث کامل 

شدن ایمان زوج مذکور نصرت خانم و همسرش بودند و اما وارد طهران شویم و از جاسب با هواپیما وارد طهران شویم و 

بیکران این عزیزان شود. این بزرگواران در طهران خیابان سپه قدیم که از میدان توپخانه شروع قطره اي از محبت دریاي 

میگردد و از میدان باغشاه و چهار راه وثوق میگذشت به آریانا و صدي پنج بلند و نهر فیروزآباد میرسد. ایشان نرسیده به 

اول و یک اطاق بزرگ با بالکن طبقه رو میسازند و جلو چهار راه وثوق نبش کوچه اي خانه میسازند و دو اطاق در طبقه 

خیابان را دو مغازه میسازند و پشت مغازه داخل حیاط را هم دو انباري جهت نفت و وسائل اضافی و ذغال درست می 

بود.  کنند. طبقه باال در و پنجره اش به طرف خیابان و دربی به طرف غرب به کوچه باز میشود که خیلی دلباز و دل انگیز

این ساختمان دو طبقه پایگاهی براي جاسبی ها شد که هر زمان به طهران می آمدند، در خانه برویشان باز بود. جاسبی 

ها میگفتند انسان به روي باز جائی میرود نه درب باز و این عزیزان با روي باز و آغوش گرم همه را می پذیرفتند. این 

جاسب و همان غذاهاي جاسبی را هرگز فراموش نکردند. خانه فوق الذکر نبش عزیزان همان کرسی و همان زندگی ساده 
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کوچه اي بود که آن کوچه را هم به نام نصرت نامگذاري کردند که این هم افتخاري براي این خانم بود. پشت این خانه 

عمه نصرت، خانه اي دو طبقه جناب عین اهللا یزدانی برادرزاده عمو نعمت اهللا و خانم مهر پرورش مولود خانم خواهرزاده 

ساختند. ساختمان ها پشت به پشت یکدیگر قرار داشت و مولود خانم هر زمان مهمانی براي عمه اش می آمد فوراً به 

کمک او می آمد. چه دوران شیرین و به یادماندنی و چه وحدت و همتی بود که هرچه خدمت به همشهري و هموطن 

نه عمو نعمت اهللا پایگاهی بود براي هرکس که از جاسب می آمد یک روز مهمان آنها بود و کرده اند به آنها مانده است. خا

فرداي آن روز یکی از اطاقهاي پائین را به آنها میدادند و از نظر وسیله هم دریغ نداشتند. خوب به یاد داریم عزیزان 

بان آریانا که چهار پنج اطاق داشت مدتی ساکن بسیاري در این خانه و عزیزانی دیگر در خانه سکینه خانم یزدانی در خیا

بودند و پولدار میشدند، خانه میخریدند و میرفتند. این خانه ها به نام خانه هاي برکت معروف بود. از جمله عزیزان شیرین 

خانم یزدانی همسر آقاي توکلی، خانم سلطان یزدانی مادر شیرین، ناصر مسعودي، منوچهر مهاجر فرزند ضیاءاهللا، عزت 

مهاجر و همسرش، عین اهللا و اشرف خانم، عبداهللا اعالئی و مادرش، حبیب اهللا اعالئی، هدایت اهللا یزدانی، عفت مهاجر 

 دختر یداهللا و خیلی ها که همه دعاگوي این عزیزان بوده و هستند.

شن و امرار معاش برقرار بود مغازه هاي جلو خانه دو عدد بود که بهائی و مسلمان فرقی نداشت، همیشه چراغ مغازه ها رو

و جناب یزدانی و نصرت خانم از مغازه ها کرایه اندکی میگرفتند و از مستاجران خانه کرایه اي دریافت نمی کردند، آنها 

میگفتند اینها اوالد ما هستند و خوشابحالشان که آنقدر سینه چاك و با گذشت بودند. صداي دلنشین این عزیزان هنگام 

مناجات در کوچه بگوش میرسید و همه اهل محل عاشق این عزیزان بودند. بعد اوالدهاي آقاي یزدانی و تالوت دعا و 

پسر دو قلو و یک شکل با نمک و زبر و زرنگ و  2مولود خانم پشت خانه آنها دختر ماهروي و با ادب او منیر خانم و 

نی ها با آن چهره هاي نورانی الگوي آن کوچه بودند. باهوش و با ادب مثل آقاي داریوش و بیژن و بعد هم سهراب یل یزدا

مولود خانم تعریف میکرد یک روز در حمام خانمی از همسایه هاي کوچه از من سئوال کرد خانم شما هستید که در 

کوچه نصرت می نشینید؟ گفتم بلی چطور؟ گفتم چی شده؟ گفت هیچی. گفتم یا حرف نمیزدي یا مطلب را بگو گفت 

میگویند اینها بهائی هستند ولی نمیدانیم چرا آنقدر نورانی و خوش تیپ و با ادبند و چقدر با همه مهربان و  اهالی کوچه

اهل هیچ چیزي نیستند و بعضی مواقع که از کوچه عبور می کنیم صداي دلنشین به گوش ما می رسد در صورتیکه می 

ان قابل تحمل نیست. مولود خانم که بسیار شوخ و مردمی بود به گفتند بهائی ها را خدا از آنها رو برگردانده و قیافه هایش

او میگوید خداوند چنان نور محبتی در قلب ما گذارده و فرموده این نور را به دیگران هم بدهید. موالي ما فرموده محبت 
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ر قلب من است که به نور است در خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر خانه کاشانه نماید. به آن خانم میگوید نوري د

من میگوید این خانم خواهر توست و با او مونس و مهربان باش. آن خانم میگوید منظوري نداشتم دیدم حرف آنها پوچ و 

  بی اساس بوده و شما و فامیلتان و همسرتان نمونه هستید و از آن روز با او دوست صمیمی میشود. 

ه قدیم (جمهوري فعلی) خانه هاي آسیف شا خیابان در و بود ها جاسبی جایگاه قدیم هاي زمان در عزیزان این خانه بلی

اهللا برادر ارجمندش محل اسکان و مأواي همه بود. نصرت خانم و عمو نعمت اهللا تابستانها را مرتب به جاسب می آمدند و 

قیده داشت هر جوانی که ازدواج می باعث شادي و سرور احباء میگشتند. نصرت خانم خیلی باتجربه و با تدبیر بود. اوالً ع

کند باید هدیه به او داد که یک عمر یادگار بماند مثل سینی مسی، تشت مسی و غیره و کمتر کسی بود که این خانم به 

او هدیه نداده باشد. خوب به یاد داریم نصرت خانم که خودش و همسرش پُر فامیل بودند و در آن زمان بیشتر در جاسب 

نها را مهمان میکردند و ایشان قدري فشار خون داشت که آن زمان در جاسب کسی فشار خون نمی ساکن بودند آ

 به باشد، پناهتان و پشت حق الهی و شوید پیر الهی غذائی، چه به به شناخت. هر کجا مهمان بود با خوش روئی و تشکر، 

 هرکس و بریزید آن در کم نمک پزید می غذا وقت هر باشد یادت من خوشگل من خوشگل میگفت بود کس هر غذا آشپز

دید غذایش کم نمک است دو مرتبه خودش روي غذایش نمک میریزد. در ضن درست است ماشاءاهللا گاو و گوسفند دارید 

و روغن فراوان است و غذاي چرب خیلی خوشمزه است ولی براي آدمهائی که مانند ما کار نمی کنند مضرّ هم هست. 

نید و از نمک و چربی زیاد پرهیز کنید. به همه میگفت اینجا گاو و گوسفند و مرغ و مگس و حرف من مادر را گوش ک

پشه همه چی هست حتماً دستها را قبل از غذا با صابون و آب باید شست. همه میگفتند به چشم میگفت تا زمانی که 

بعضی ها بسیار آرام غذا میخورند و مهمان سر سفره مشغول خوردن است کنار نروید و از صاحب خانه تشکر نکنید چون 

یا مانند ما پیر شده اند. صبر کنید همه که کنار رفتند، هم تشکر کنید و هم شکر خداي را به جا بیاورید. به جوانان 

میگفت راستی شما میدانید ما دعاي سر سفره داریم و دعاي شکر داریم، دعاي خواب داریم و دعاي خروج از خانه داریم و 

یاد میداد و تشویق میکرد و مولود خانم خواهرزاده او هم همینطور تابستانها به اتفاق همسر در محله باال در جاسب همه را 

مربی خوبی بودند. معتقد بودند هرگونه عملی و هنري که دارید باید به دیگران جهت رشد آنها هدیه کنید. خوشابحال این 

وراتش عامل بودند. این عزیزان تصمیم میگیرند به زیارت ارض اقدس و عزیزان که آنقدر حق را خوب شناخته و به دست

حضور حضرت ولی امراهللا بروند. کار آنها جور میشود و با چند نفر از احباء با هواپیما به ارض اقدس میروند و به آرزوي 

ت و شهادت حضرت اعلی و دیرینه خود می رسند. تعریف میکردند در مقام اعلی بارها و بارها اشکمان به خاطر مظلومی
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این همه سجن و بالیا و سرگونی حضرت بهاءاهللا مانند باران از چشمانمان جاري بود. چقدر دلنشین بود خواندن دعا و 

مناجات و فکر میکردیم این طلعات مقدسه روبروي ما هستند و ما در محضر آنها کسب فیض می کنیم. خوشبختی این 

ضرت ولی امراهللا در ارض اقدس بودند. چه سعادتی از این باالتر که زیارت چنین درّ عزیزان این بود موالي محبوب ح

گرانبهائی نصیب آنها شده است. نصرت خانم تعریف میکرد مالقات حضرت ولی عزیز امراهللا شوقی ربانی همگان را مات و 

شان عرض می کنند ما که این مبهوت میکرد چون ایشان بهترین یادگار حضرت عبدالبهاء بود. نصرت خانم خدمت ای

سعادت نصیبمان گردیده است حق شاهد است که در روستاي جاسب احباء چقدر صدمه و بالیا تحمل کرده اند. حضرت 

ولی امراهللا میفرمایند احباي جاسب مورد لطف و عنایت حق اند خوشا بر احوالشان. نصرت خانم میدانست که در دیانت 

شانه هاي موالیش می بوسید و میگفنه هاي موالیش می بوسید و میگویدستان الهی  بهائی دست بوسی حرام است پس

 شاد. امید ع ع

 و زن ما گردم، صفایت و لطف تصدّق سزاوارت آنچه به داریم و داشته عطا صبح به توجه ولکن مبتالئیم خطا مت توئی 

اگر قبول  داریم جاسب در است رسیده ارث ما به پدرانمان از که امالك مقداري و ساده زندگی یک و نداریم اوالد شوهر

دارید تقدیم شما کنیم و وقف در راه امر باشد و این کوچکترین کار ما است. میفرمایند شما بزرگید و از مقرّبان درگاه 

الهی شاد باشید و مسرور. نصرت خانم میگوید و از سر شوق گریه میکند. موالي محبوب دست نوازش بر سر نصرت خانم 

و عمو نعمت اهللا میکشد و میفرمایند خوشابحالتان خوشابحالتان. این عزیزان چقدر مورد لطف قرار میگیرند و حضرت ولی 

محبوب امراهللا میفرمایند نیت شما قبول است. وقتی این عزیزان وارد طهران میشوند به محفل ملّی مراجعه می کنند 

مالك هاي جاسب و خانه و زمین در قاسم آباد و خانه جاسب را همه همین خانه فوق الذکر را تقدیم امر می کنند و ا

تقدیم محفل جاسب می کنند. نصرت خانم میفرمود من هرچه داشتم را حبس ابد کردم که بماند و درآمدش سالیان دراز 

 ئران گردید.خرج امر باشد. امالك جاسب درآمدش کمک حمام و محفل یا افراد بی بضاعت باشد. چه استقبالی از این زا

خداوند به آنها  1334در آن زمان ها میگفتند فالنی زیارت ارض مقصود رفته است خوشابحالش. بلی این عزیزان در سال 

پسري به نام جمشید عنایت فرمود که باعث دلگرمی آنها گردید و سعی کردند این طفل معصوم را با ایمان و با تربیت بار 

جمشید که بزرگ گردید و نوجوانی بود، عمو نعمت اهللا به محفل ملی مراجعه کرد و گفت بیاورند که همینطور هم گردید. 

بنده خانه ام را وقف امر کرده ام و االن که اوالد دارم بعد از فوت ما این بچه چه کار کند هرچه امر بفرمائید مطیع و 

باشد و آقاي نعمت اهللا یزدانی زمینی را که  فرمانبردارم. آنها صالح دیدند که سه دانگی که مربوط به اوست مال جمشید
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در قاسم آباد خریده بود گفت به جاي سه دانگ خانه که به جمشید میدهد این زمین متعلق به امر باشد که قبول افتاد 

ولی نصرت خانم روحش شاد گفت همسرم هرکاري کرد خودش میداند اما تمام دنیا فداي نام حضرت ولی امراهللا باشد. 

هم خدائی دارد و همین سه دانگ خانه پدرش براي او کافی است. این خانم دریاي علم و معرفت و جوهر تقدیس جمشید 

بود چهار برادر راجمند داشت که هر کدام دنیائی از مهر و صفا داشتند. از مردانگی و ایمان و هیکل هاي برازنده گرفته تا 

اشت یکی به نام ماهرخ خانم همسر آقاي غفاري که در جوانی صعود ابهت سخنور و مانند جبل راسخ بودند و دو خواهر د

نمود و خواهر دیگرش ملوك خانم همسر آقاي امراهللا رزاقی که خداوند این عزیز را خلق کرده بود که سرمشق مؤمنان و 

 جمال مبارك بودند.خانمهاي احباء باشد. چه اوالدهائی تربیت کرد و چه خدماتی انجام داد و اینها منتخبین اولیه امر 

آقاي عین اهللا یزدانی که اوالدهایشان بزرگ شده بودند و دنبال دانشگاه و تحصیل و علم و عرفان بودند و  1342در سال 

قدري منزلشان کوچک بود، با راهنمائی آقاي عبداهللا خان مهاجر در خیابان پرچم خانه بزرگتري ساختند. به دیدن عمو 

احوال پرسیدم گفت عمو چه حال و احوالی، در این کوچه دلخوشی ما مولود خانم و برادرزاده ام  نعمت اهللا رفتیم و حال و

و بچه هایش بود که ما را تنها گذاشتند. نصرت خانم خدا رحمتش کند گفت انسان باید ترقی کند آنها خیلی باید ترقی 

و ما هم همینطور و میگفتند ما عاشق  کنند. عمو نعمت دل نازکی داشت و قطره هاي اشکش سرازیر شد و زن عمو

خودشان و بچه هایش بودیم ولی آنقدر معرفت دارند که مرتب به ما سر میزنند. نصرت خانم می گفت وقتی به حضرت 

ولی امراهللا گفتم ما فعالً اوالد نداریم فرمود صبر کنید هر چیزي رازي و حکمتی در آن نهفته است و همه اوالدها اوالد 

. بلی همینطور که قبالً گفته شد این خانه، خانه عشق و محبت بود و خانه صفا بود. هر خشت و گلش شاهد شما هستند

محبت هاي بی شائبه و بی نظیري است. نصرت خانم عشقش این بود که جوانها باهم ازدواج کنند و همیشه میگفت جوان 

اید باعث ده ها ازدواج موفق بود که هیچکدام به جدائی هرچقدر زودتر ازدواج کند پاك تر و معصوم تر و موفق تر است. ش

نکشید چون نَفَس او مسیحائی بود. هیچکس روي حرف او حرف نمی زد و مورد احترام کلّ فامیل و آشنا بود. اگر دختر و 

. البته پسري خانه نداشتند میگفت این اطاق ما براي تو باشد. اگر جهیزیه نداشتند میگفت غصه نخورید خدا بزرگ است

عدد قالیچه و یک دست رختخواب و یک سماور و چراغ و چند ظرف و متکا  2آن مواقع جوانان هم ساده و قانع بودند و با 

و مقدار کمی لباس زندگی را شروع میکردند و در کمتر از یک سال زندگی خود را کامل میکردند. اگر جوانی پول نداشت 

وئی نبرد هرچه در توان خود بود میداد و بقیه مایحتاج را از برادران و برادرزاده بطوریکه خود آن جوان نداند و هیچکس ب

ها و خواهرزاده میگرفت و دل این جوانان را شاد میکرد. در آن زمان ها ماشین کم بود ولی عیدها بسیار صفا داشت. همه 
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ی که عدّه اي میگفتند اول سال که آدم این اول صبح تا دو روز منزل این عزیزان بودند. چه چهره هاي نورانی و با ایمان

چهره هاي نورانی را می بیند تا آخر سال دلشاد است و خوش میگذرد و اول وقت دیدن آنها از واجبات بود. خانه شان که 

. پلّه هاي آجري داشت و یک نفر، یک نفر پشت سر هم باید باال میرفتند و کفش ها را باید در بالکن جلو اطاق میگذاردند

روزي که خدمت ایشان بودیم آن چهره را هرگز فراموش نمی کنم، جمشید پسر بچه اي بود با دو بچه دیگر دور از چشم 

پدر و مادر به بالکن رفته بودند و تمام کفش هاي زنانه و مردانه را داخل حیاط ریخته بودند و هر لنگه کفش در گوشه اي 

گفت واي این چه کاري است شما بچه ها کردید. فوراً دو نفر از جوانها پائین  افتاده بود. نصرت خانم بسیار ناراحت شد و

رفتند و کفش ها را آوردند و جمشید که عاشق شیرینی بود به او گفت دیگر شیرینی خبري نیست با کاري که کردي اما 

شعري اشعاري یا مناجات همه گفتند عیبی ندارد. در این دید و بازدیدها چند نفر که بودند نصرت خانم میگفت یه 

بخوانید. با عشق عده اي میخواندند، دختر خواهرهایش که اشعار بسیار از حفظ بودند با صدائی زیبا میخواندند. همه موقع 

خداحافظی شاد و راضی میرفتند و به آنها میگفتند در حق ما دعا کنید و واقعاً دعاي چنین مؤمنین مخلصی اجابت 

آقاي علی اکبر رزاقی خواهرزاده اش مباشر و همه کاره ساختمان هاي عبداهللا خانم مهاجر بود، میگردید. یاد دارم که 

سري پر مو داشت و سبزه و با نمک و قد بلند با چشمانی گیرا بود. به او گفتند ماشاءاهللا، ماشاءاهللا علی اکبر پسر خواهرت 

ولد است. چه خانواده و فامیل پر جمعیتی بودند و بعضی هم از دائی هایش چیزي کم ندارد. گفت فرزند حالل زاده دائی 

طایفه ها در جاسب بسیار کوتاه قد زن و مرد بودند و طایفه مهاجري ها اگر صد نفر هم که بودند همه هیکلی قد بلند، 

د. داراي همه جذبه دار و با کالس و مؤمن و مردمی و مردم دار بودند و خداوند همه را از نعمت هاي خود بی نیاز کرده بو

چیز بودند چیزي که نداشتند و در وجود هیچ یک از آنها یافت نمی شد، غرور و تکبر و حسد و بخل و خودخواهی و بی 

ادبی بودند و برعکس چیزي که حق خواسته بود صادق بودن، شجاعت و شهامت داشتن، خدمت کردن، استقامت و مروّت 

ودن که همه زن و مرد به آن عامل بودند، را دارا بودند. از نصرت خانم و دیگر و مردانگی و ایمان داشتن و ساجد و ذاکر ب

مهاجري می پرسیدند چرا شما و دار و دسته غالمعلی همه قد بلند و کشیده هستید و بعضی طایفه ها مانند دروازه اي ها 

 هستیم هرچه ما گفتند. است مطلب این گواه آنها پاك قلب شاید که گفتند شوخی به هستند؟ قد کوتاه همه ها باقري  و

ن هستیم که می بینید ظاهر و باطن ما یکی است. ولی عدّه اي ظاهر و باطنشان فرق می کند و به قول معروف همی

میگویند کوتاهان نصف آنها زیرزمین است و خیلی تو دارند و عمر بیشتري هم می کنند. گفت مثالً پدربزرگ ما 

ان آوردند محکم و استوار ایستادند. اینهمه زجر و شکنجه و زندان را به جان خود خریدند و محمدتقی و غالمعلی وقتی ایم
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آخ نگفتند. در صورتیکه دروازه اي ها که مالحسین به قدوم خود آن محل را متبرك و مزین کرده بود به کوچکترین 

شاهده کنید ببینید نسیم عنایت و شمیم نسیمی لغزیدند و کتمان عقیده کردند و در پشت پرده اي مستور ماندند. حال م

موهبتی که بر خانواده محمد تقی و غالمعلی وزیده کجا و خمودت که نصیب آنها شده شاید یکی از همین علت ها باشد. 

البته باید در حق همه آنها باید دعا نمود که شاید نسل هاي آینده آنها به عظمت و جالل این موهبت که نصیب آنها شده 

ان را محروم کرده اند. آگاه و بیدار شوند و حق را لبیک بگویند و طلب عفو و آمرزش از درگاه ملیک ملوك مقتدر و خودش

 نمایند که اجداد آنها به خاطر این کوتاهی بخشیده شوند.

مان بلی یکی از افتخارات نصرت خانم این بود که میگفت شانسی که طایفه مهاجري ها دارند این است که خداوند هر ز

دلش براي ما تنگ میشود میگوید بفرما برویم دیگر وقت تمام است و ما هم تسلیم خدائیم و فوري به سوي او پرواز می 

کنیم. دیگر نمی گوئیم صبر کن پسرم را زن بدهم یا حاال کار دارم زود است. فوراً دستور حق را لبیک می گوئیم و در 

و سرحال و راضی به رضاي خدا بود. تعریف میکرد میگفت روزي از سوي بهشت واقعی داخل میشویم. خیلی خانمی شوخ 

پروردگار عزرائیل آمد جان فردي را بگیرد. شروع کرد به گریه کردن به خاطر خدا رحم کنید و قدري به من وقت دهید 

می کنم. به او گفتند کارهاي نیمه تمام را تمام کنم و حساب و کتابم را با مردم صاف کنم، عاشقانه جان خود را تسلیم 

مدتی به تو وقت میدهیم کارهایت را بکن می آئیم سراغت دیگر بهانه نیاوري گفت چشم و خوشحال شد و به زندگی 

ادامه داد. بعد از چند سال عزرائیل آمد گفت یا علی مدد برخیز پایان عمرت فرا رسید. گفت مگر قرار نبود وقت بدهید و 

و و عمه و خاله و همسایه و همشهري ها که می رفتن از این عالم و در مراسم آنها شرکت به من خبر کنید. گفت چرا عم

کردي را ندیدي؟ گفت چرا. گفت اینها جز اخطار نبود و او سکوت اختیار کرد. این داستان نصرت خانم و هزاران داستان 

روحانی و خدمات شایان که به نفوس  شیرین او نشانه اي است که عاقبت االمر خواهیم رفت پس چه خوبست با سرمایه

نفیسه کرده ایم و دستورات حق را لبیک گفته و اجراء کرده ایم از این عالم برویم. چه زیباست حال آنهائی که عاشقانه 

حق را لبیک گفته و شادمان با تیب خاطر حضور طلعات مقدسه میروند و شرمسار نیستند که هرچه در این عالم در حد 

در سبد اخالص براي رضاي حق گذاشتند. نصرت خانم مادر یتیمان، خواهر بی خواهران و مربی ناآگاهان  توان داشتند

بود. چشمه اي جوشان و پر خروش بود که همه را سیراب میکرد. از شادي خلق شاد بود و از غم آنها افسرده و همیشه 

ع و مؤمن بودي و ریشه هاي تنومندت عالم را احاطه دنبال راه نجات و مشکالت بود. اي محمد تقی که آنقدر متقی و شجا

کرده است، روحت شاد با این اوالدهاي دلیر و عاقل و ارزشمند واقعاً زادورود تو لیاقت گفتن خان به آنها را داشت. شجره 
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گی و مرام شما تشنه خان گفتن نبود به عنوان سرمایه دار و ارباب و حاکم خان به شما به خاطر شخصیت انسانیت، مردان

و محبت و ایثار بود. همیشه هر مردي محبت خالصانه دارد و انسان وارسته و کاملی است میگویند چقدر خان است هزاران 

سال دیگر همه شجره طیبه شما خان است ولی خان هاي بی تکبر، خان هاي با تدبیر و با کالس، خان هاي خادم و 

جاسب و خانه او بوي خانی آن به مشام میرسد. وقتی محمد تقی و  خدمتگزار. هر درخت محمد تقی و اوالد او در

پسرهایش تمام لب رودخانه و لب جوي و زمینها اگر یک متر زمین خالی و مناسب بوده است، درخت گردو و اشجار 

آنها نداي کاشته اند که همه پابرجا تمام درختان بارور جاسب به یک طرف و اشجار و باغات اینها به یک طرف. هر درخت 

 9من بهترین زمین و  14یا بهی االبهی سر میدهد باالخره گوشی شنوائی هم پیدا شده و هم خواهد شد. زمین باغ یادگار 

من زمین یونجه در جاسب را که وقف نمود و عایداتش تا اول انقالب خرج حمام می گردد و این کوچکترین خدمت این 

دیس و مرام و معرفت بود و هرکس مریض بود مالقات او می رفت و دعاي شفا خانم محترمه موقنه بود. ایشان جوهر تق

کیلو نبات تبرك از ارض  2براي او میخواند و یک تکّه نبات به او می داد و میگفت بخور تبرك است خوب میشوي. شاید 

ت و به همه مریض ها اقدس آورده بود و مقداري به او اضافه کرده بود میگفت هم نشین که شدند اینها هم تبرك اس

میداد. این سادگی و صداقت و معرفت او شفابخش هر مریضی بود. اینهمه کارهاي خیر او بالخصوص در امر ازدواج و در 

کمک به مستمندان و خدمت به جامعه عشق او بود و هرگز ناامید نبود. مصطفی یزدانی تعریف می کند با آقا مرتضی 

اقی مجردي داشتیم. برف آمد و سرکار نتوانستیم برویم. برف خانه عمه را پائین محمدي زمستان منزل عمه سکینه اط

کردیم و گفتیم برویم خانه عمو نعمت اهللا برفش را پارو کنیم. رفتیم اهللا ابهی و احوالپرسی کردیم و چاي داغ به ما نصرت 

م آفرین به تو پسر، خون مسیب در رگ خانم زن عمو داد و گفتیم آمدیم برف شما را پائین کنیم. گفت تا آمدي فهمید

توست. برفها را پارو کردیم و حیاط را برفهایش را داخل کوچه ریختیم و آمدیم و گفتیم زن عمو و عمو با اجازه برویم. 

گفت کجا؟ جاسبی از کار عار ندارد و تنبل و بی عرضه نیست. پاروها را بردارید ته این کوچه خانه یکی از احباست برف او 

هم پارو کنید و هرچه به شما دادند بگوئید دست شما درد نکند و برگردید آش جو من حاضر میشود. ما رفتیم و سال  را

بود و بسیار برف آمده بود. این مؤمن نورانی را هم رفتیم و زیارت کردیم و به وظیفه خود عمل کردیم و حتی  1342

ا هم داخل کوچه ریختیم و با جیبی پر از پول برگشتیم .متأسفانه آقا همسایه آنها هم خواهش کردند برف بام و خانه آنها ر

مرتضی که زورش زیاد بود پارو را آخري محکم به زمین کوبید کف او ترکید. آقا مرتضی گفت عیبی ندارد طوري نیست 

ن عمو که اینهمه گفتم چرا یا میرویم نجاري آنرا تعمیر میکنیم میخی می کوبد یا نو میخریم که عمو نعمت اهللا و ز
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محبت کردند ما شرمنده آنها نباشیم و آمدیم پارو را تعمیر کردیم و به منزل آنها رفتیم. ناگفته نماند خانم اشتري خانمی 

بود که سر او فرفري و تمام موي سر او سفید مانند پنبه بود. ناهار مفصلی کتلت و برنج و ساالد و نوشابه ما را مهامان کرد. 

چه میخواست دو چشم بینا ولی بنده خیلی کمرو بودم. نصرت خانم شیرزن و خادم این منطقه است و مولود کور از خدا 

خانم خواهرزاده او ام الکائنات زمان است. خوشابحال جاسبی ها که اینقدر زحمت کش و عاقل و مقاوم و با ایمان هستند. 

با آقاي نصراهللا امینی که جاسبی است دولت است و او گفت همسر بنده مباشر اسفندیاري بغل خانی آباد هست که 

میگوید او ستاره درخشانی است. خالصه آمدیم آش او حاضر بود گفتیم آنقدر این احباء مهربان به ما محبت کردند خدا 

میل و میداند گفت حضرت بهاءاهللا چنان محبت و ارتباط تنگاتنگ در دل ما به ودیعه گذارده که با گفتن اهللا ابهی همه فا

همشهري و یکرنگ و یک دل هستیم. شعر ما همه خواهران و برادران یکدیگریم خواند. احساساتی شدم به یاد چهره 

نورانی او و گفتار و کردار و اعمال نیک او حسنات او، اگر بخواهم بنویسم یک مثنوي میشود پس به همینجا اکتفا می کنم 

جري ها یک آنی جان به جان آفرین تسلیم می کنند. ایشان در تاریخ و یادآور میشوم همینطور که او میفرمود مها

جان با ارزش خود و هیکل عنصري که ارزش طال داشت، گذاشت با روح ملکوتی خود به طلعات مقدسه  16/6/1344

قلب ها باقی  پیوست تا در عالم باال ناظر به ما و شفیع ما و جمع جاسبی ها باشد. او هرگز نمرده است یاد و خاطره اش در

است. او در گلستان جاوید قدیم با حضور اقوام جلیل القدر و احباي عاشق او و همسایگان محبت دیده از او با قلبی سوزان 

او را بدرقه نمودند و براي روح پر فتوح او دعا و مناجات خواندند. هر وقت در گلستان میرفت میگفت کی نوبت ما میشود. 

اي نورانی که برایش برگزار گردید و همسرش عمو نعمت اهللا غمگین و ناالن اشک ریزان نوبت او گردید چه جمع ه

میگفت سوختم همه کسم رفت. خانه ام بی او سوت و کور است وقتی آرام میشد میگفت خوشحالم که به آرزویش رسید 

همینطور هم گردید یک هر شب که مناجات میخواند و میخوابید میگفت یا حضرت عبدالبهاء یک شب تب یکشب مرگ. 

آنی سکته و یک آن خداحافظی و حاللیت از همه. روحش شاد و یادش گرامی. امید است خوانندگان عزیز که عمرشان 

مستدام باد در این قرن بدیع براي ایشان دعا و مناجات بخوانند و بدانند در اثر استقامت و ایمان خالص چنان افرادي نابغه 

الم گیر شد و پیشرفت نموده است قدر آن را بدانند و در هر شهر و دیاري و هر کشوري به یاد امر جمال مبارك آنقدر ع

 این عزیزان خدمات ارزنده و شایسته اي که رضاي جمال مبارك در اوست، انجام دهند.

 سرگذشت بلبل ز دیگر نشنوي                         گذشت در گلستان و رفت گل چونکه          

این بلبل شیدا ترك آشیان خاکی نمود و به معبود حقیقی خود پیوست و همسرش ماند و جمشید ده ساله، سختی 
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ساله و شیطان بود آغاز شد ولی عمو نعمت اهللا بازنشسته  10زندگی براي این مرد مظلوم نجیب و با جمشید که بچه 

. مولود خانم که رفته بود خیابان پرچم زندگی وزارت دارائی بود و مانند همسرش محبوب قلوب و عشق فامیل بود

میکردند مرتب غذا براي او می آورد و عمو نعمت اهللا میگفت عمو جان راحت باش. عمو میگفت آنقدر ما را شرمنده نکن 

می گفت خدا ما را شرمنده نکند. مولود خانم خدابیامرز می گفت هر زمان به آن خانه میروم موقع برگشت به خانه اشکم 

ناخودآگاه به خاطر خاله و مظلومیت عمو نعمت اهللا جاریست. همینطور اوالدهاي او و کل مهاجري ها و یزدانی ها مرتب 

به او سرکشی میکردند در ضمن دو اطاق که در طبقه اول بود مأمن احباء بود. آنها هم بی نهایت به این پیرمرد و جمشید 

ش یا اوالدهاي برادرش آنجا میرفتند، میگفت یک حاضري باهم میخوریم و محبت خالصانه داشتند. هر وقت نوه برادرهای

خودتان درست کنید باهم بخوریم و منهم کیف کنم. همیشه میگفت اول خدا دوم فامیل. تابستانها هم به جاسب می آمد 

ب اهللا مهاجر به مسیب برادرزاده اش در کمال محبت از او پذیرائی میکرد و امالك خود و خانمش را وقتی جناب حبی

طهران تشریف برد به برادرزاده اش مسیب یزدانی داد. در جاسب نه در منزل مسیب بلکه فامیل ها و برادرزاده ها عاشق او 

و مخلص او بودند و او برکت بود. او پسر مشهدي حسنعلی و داماد محمد تقی بود. مردي صبور و خاکی و زالل و ساده و 

امل به عمل بود. دستورات حق را خوب شناخته بود و هر انسانی تا که هست براي همه شاید مهربان و بهائی حقیقی و ع

عادي باشد. صحبتهایش، محبت هایش، راه کارهایش و نصایح و حکایت دلنشین او وقتی که از این عالم رفت همه 

این عزیزان استفاده کند. افسوس که چه بود و چه کرد و افسوس فایده ندارد. انسان عاقل کسی است که از تجربه 

مختصري از کوچکترین خدمات ایشان چون او دوست نداشت بخاطر تظاهر خدمتی انجام دهد ولو به اندازه یک جو یا 

دیناري میخواست خودش بداند و خداي او در زمانیکه آقاي عین اهللا یزدانی و مولود خانم چهارمین اوالد آنها سرو رعنا 

ا عنایت فرمود و نشانه خداپرستی و ایمان و ایقان از چهره این طفل نمایان بود. او هدیه اي به او سهراب خان را خدا به آنه

من  5من یعنی پانصد متر باغ سرچشمه بغل باغ سید میرزا را به او هدیه کرد با  5داد که تا ابد هیچکس از یاد نمی برد 

خت گردوئی در زیر جاده رائینه داشت بچه بزرگی که االن آب و این باغ مملو بود از درختهاي سیب و آلو و غیره و در

قیمت باالي میلیونی دارد، هدیه کرد به حشمت خانم دختر عمه نازنینی که خداوند پسري به نام پرویز به او عطا کرده 

ره بود. حشمت بسیار زن خوبی بود و از نواده هاي مشهدي حسنعلی میگفت حشمت اگر مسلمان است و بهائی نیست چه

نورانی دارد که رگ مشهدي حسنعلی در وجود اوست و ما باید فامیل مسلمان و بهائی را دوست داشته باشیم. زمینی بود 

در راستان باالي زمین فرج اهللا برادرش که محمد اسماعیل برادرش زمانی پول قرض گرفته از عمو نعمت اهللا میگوید 
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داشتم قرضم را ادا می کنم وگرنه مال خودت. او میگوید من و تو برادریم داداش این قواله زمین و زمین مال تو، هر وقت 

قرض یعنی چه و بخاطر اینکه دل برادرش نشکند قبول می کند و بعد هم به عنوان هدیه عید یا غیره یا تولد بچه ها به او 

اهار دعوت کرد البته کمک می کند. بعد از فوت همسرش یک روز عباسعلی و خانمش و مصطفی یزدانی و خانمش را ن

خانمها غذا پختند و همه دور هم نوش جان کردند. بعد از ناهار به عباسعلی گفت یک مناجات براي مرحوم پدرت بخوان 

البته مادر عباسعلی خانم سلطان هم بود چون یک اطاق مجانی در اختیار زن برادرش گذاشته بود. عباسعلی پس از 

وسی به او کرد و گفت تو اسم برادرم را زنده نگاه داشتی، این قواله راستان یادگار پدرت خواندن مناجات، عمو نعمت اهللا ب

 است مال تو. همه تعجب کردند این پیرمرد کیست و چقدر با گذشت است.

که برادرزاده اش مسیب یزدانی صعود کرد، مصطفی پسرش درآمد ملک او را که مبلغی بود با مقداري بادام  1347در سال 

دو براي او برد و گفت گردو و بادام را میخوریم چون از جاسب است ولی پول را نمی خواهم و میروي بدون کم و و گر

کاست به مادرت میدهی تا براي نصرت اهللا و اشرف که کوچکند لباس بخرد یا لوازم مدرسه چون یادگارهاي عزیز من 

اراحت میشوم و تا زنده بود دیناري نگرفت. آیا شخصی هستند و هرگز به کسی نمی گوئی و دیگر اگر صحبت پول کنی ن

که یک زندگی ساده و حقوق کم بازنشستگی داشت اینهمه گذشت و مردانگی و محبت داشت و هرگز از خاطره ها پاك 

ل میشود؟ خیر او مربی و معلم ما جوان هاي آن زمان بوده است که بدانیم حتی در نهایت فقر و فنا میتوان خدمتگزار فامی

و خلق خدا بود. بسیار سخت است در مورد چنین بزرگوار مطالب نوشت. این دیدنی ها و شنیدنی ها و مشاهدات بود که 

ذرّه اي از آن مرد مرقوم گردید ولی این مرد نازنین جمشید را با محبت تمام تعلیم و تربیت کرد و آداب روحانی آموخت و 

و کتابهاي علمی و امري براي او تهیه نمود. از او مردي ساخت و کمتر کسی ده ها مناجات به او یاد داد. درس فرستاد 

است که جمشید عمو نعمت اهللا را نشناسد. این جوان در تمام جلسات عمومی، خصوصی مناجات با صوت ملیح میخواند. 

ا ادامه آن بود. مواظب بود جمشید رشد و نمو کرد و جوانی گردید. عزیزدردانه بابا بود و جمشید یک بابا میگفت ده ها باب

تربیت نباشد چون بسیار برایش این پسر اهمیت داشت و به کوچکترین اشتباهی او را تذکر میداد. در طبقه پائین او بی

یک اطاق خانم سلطان بود و یک اطاق خانمی به نام سکینه بود که مسلمان بود و منزل احباء کار میکرد. همسر و دو بچه 

ز نقش ولی زحمتکش و باغیرت بود و اول هفته اي یکبار می آمد و خانه آقاي یزدانی را تمیز و مرتب داشت و خانمی ری

میکرد و هم پول به او میدادند و هم کار و براي بچه هایش غذاي اضافه را به او میداد. روزي گریه میکند به عمو نعمت اهللا 

نیامد چون بچه داریم هیچکس اطاق بما نمیدهد. عمو نعمت میگوید صاحب خانه ما را جواب کرده است و جائی گیر ما 
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اهللا یک اطاقش را که خانم سلطان بود و اطاق دیگرش را آقاي همتی که اهل روستاي اراك بود و جوانی خوشگل و خوش 

نخور خدا تیپ نشسته بود، عمو نعمت اهللا به سکینه می گوید اگر این جوان تنها را بیرون کنم تو را می آورم ولی غصّه 

بزرگ است. آقاي همتی جوانی بهائی زاده بود ولی الابالی و عشقش آواز و رقص بود و یک مقدار هم حالت او طبیعی نبود 

ولی شیک پوش خوش گذران و خوش تیپ بود، وقتی آقاي یزدانی به او می گوید تو جوانی و دو سال است اینجائی و 

من که همسرم فوت شد خانواده اي را می آورم که هم روز و شب همدمم اندك کرایه اي می دهی حال جائی پیدا کن. 

باشد و کارهایم را انجام دهد. او قبول نمی کند و می گوید از اینجا بهتر کجا بروم پیرمرد؟ در این موقع مصطفی فرزند 

ش حرف میزند او حرف مسیب که به دیدار عمو نعمت اهللا می آید سر میرسد و هرچه عمو نعمت اهللا به او با زبان خو

سرباال جواب میدهد نمیروم هرکاري میخواهی بکن. مصطفی به او گفت این عموي ماست او را اذیت نکن. بیا برویم من دو 

ساعته اطاق بهتر از این برایت پیدا می کنم. این مرد فشار خون دارد و سکته می کند. عین خواهرها گفت جوجه نمیروم 

ساله گفت چه گفتی یک بار دیگر بگو به مصطفی. گفت االن میروم  23صطفی جوانی چه غلطی میخواهی بکنی؟ م

دوستانم را می آورم حساب تو جوجه را برسند. با اینکه همتی قوي تر و تپل بود و مصطفی بیچاره آن موقع الغر بود گفت 

ستاد. بیچاره لب بالکن باال ایستاده بود و پهلوان ها در جنگ ها تن به تن با هم مبارزه می کنند. عمو نعمت اهللا را باال فر

میگفت مصطفی بیا باال عمو این نمی فهمد. همتی گفت خودت نمی فهمی. چنان مصطفی توي گوش او زد و گفت نفهم، 

این عزیز ما است گم شو، همین االن تخت و رختخوابت را میریزم توي کوچه. گفت نزن میروم دو روز وقت بده. گفت تا 

ن می آیم اینجا نباشی و اگر کوچکترین توهینی به این مرد کرده باشی توي هر کاباره اي باشی یا جاي صبح جمعه م

دیگر پیدایت می کنم پس برو آدم باش. فوري او دنبال اطاق میگردد و پنجشنبه اطاق را خالی می کند و جمعه سکینه و 

د و عمو نعمت اهللا صاحب دختري مهربان گردیده شوهر و بچه هایش در آن خانه ساکن شدند. محبت دو طرفه شروع ش

بود. عمو نعمت اهللا میگفت خدا هر درب بسته اي را باز می کند و میگفت الهی مصطفی خیر ببیند وگرنه من حریف این 

نره غول نمی شدم. خدا رحمت کند همتی را رفت و در یک خاکسپاري مصطفی را می بیند و جلو می آید ماچ و بوسه 

میگوید چطوري عزیز احسنت به مرامت که این مسئله را هیچکس نگفتید. با مصطفی دوست میشود و اینکار  می کند و

شایسته نبود ولی خود او باعث اینکار شد. یاد نگرفته بود که جواب محبت را با محبت بیشتر باید جواب داد و به بزرگان 

 احترام گذاشت نه توهین و ناسزا و قلدري.

نعمت اهللا خدمتش به فامیل تمام نشدنی نبود باالخص سکینه خانم که مهمانداري هم میکرد ولی عمو  در هر صورت عمو
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نعمت اهللا میگفت قدر خانمهایتان را بدانید. محبت هزار نفر جاي محبت همسر را نمی گیرد. همسر سکینه به کمک عمو 

می نمود و هم زن و بچه و عمو نعمت اهللا را بارها  نعمت اهللا و احباء الهی پیکانی خرید که هم کار میکرد و مسافرکشی

گردش و تفریح و حتی به شمال برد. البته عمو نعمت اهللا هیچ کجا مزاحم او نبود حتی پول بنزین را به او کمک میکرد. 

ن در اواخر خرداد ماه هنگامی که به شمال می رفتند و برحسب احترام عمو نعمت اهللا صندلی جلو نشسته بود و بست

کمربند هم رسم نبود در اثر مه گرفتگی در جاده بوئین رشت قزوین،این راننده با اتومبیل تصادف شدیدي می کند که 

همین تصادف باعث مرگ عمو نعمت اهللا و داغون شدن جمشید گردید که هنوز آثار تصادف در سر و صورت جمشید 

مهاجري ها و یزدانی ها به خاك سپرده شد و دو طایفه بزرگ  هویدا است. عمو نعمت اهللا با مراسم بسیار باشکوهی بوسیله

را متأثر کرد و فامیل در معالجه و هزینه جمشید هیچ دریغ نکردند و جمشید ماند و تنهائی. به کمک مولود خانم عزیز آن 

یش همسري به جمشید را برا 1358دریاي مهر و صفا و راهنمائی خانم سلطان یزدانی و کمک فیض اهللا یزدانی در سال 

نام ناهید شریفی، فرزند ماشاءاهللا شریفی انتخاب کردند و عروسی برگزار گردید و آنها در همان خانه صاحب دو فرزند به 

نام هاي فرهام و نغمه گردیدند. هم ناهید خانمی ساده و مهربان و ساکت بود و هم جمشید ولی این تصادف باعث شده 

در شب و روز را نداشت و خانه عمو نعمت اهللا را هم دولت مصادره نمود چون سهم زن  بود که جمشید توانائی کار سنگین

عمو نصرت به نام شرکت اُمنا بود و مبلغی به جمشید دادند و او را روانه فردیس کرج کردند. جمشید هم از این شاخه به 

ریکا رفته بود او هم میخواست به آن شاخه می پرید. این دو عاشق عشقشان فروکش کرد و خانمش چون خواهرش به آم

در آمریکا اسکان گزید و زیر  1376خارج برود و جمشید گفت من نمی آیم و ناهید شریفی دو اوالد را برداشت و در سال 

پوشش خواهرش بچه ها هم درس خواندند و بزرگ شدند و نور ایمان در قلبشان باقی و برقرار است و جمشید هم با 

با خانمی از اهل سیسان به نام منور عبداللهی ازدواج نمود و  1383ت و پنجه نرم کرد و در سال تنهائی و مشکالت دس

هنوز جمشید در تمام جلسات فامیل شرکت می کند و براي شادي پدر و مادر دعا و مناجات با صوت ملیح میخواند و 

 بسیار خوش قلب و مهربان و با ایمان و فامیل پرست است.

از یاد برود عمو نعمت اهللا تنها اوالد به جا مانده بود که مخزن اطالعات خانواده خود و مهاجري ها بود. مطلبی که نباید 

همیشه میگفت غالمعلی برادر بزرگ ما حضور حضرت عبدالبهاء خادم بود و بعد خدمت جناب ابن ابهر پدر دکتر ایادي و 

فتخار ایشان چند لوح نازل فرمودند. ما شنونده بودیم و درك خانم ارجمند او باهره خانم ایادي و حضرت عبدالبهاء به ا

مطلب شاید نبود. یک روز عید به دیدن او رفتیم و خیلی از فامیل ها بودند از جمله فیض اهللا یزدانی که عزیز همه بود. 
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حضرت عبدالبهاء  عمو نعمت اهللا گفت به آرزویم رسیده ام، شما آنقدر به خود مغرورنشوید و هرچه دارید از برکت دعا

است. الواحی که به افتخار غالمعلی نازل شده بود را داریوش یزدانی از ارض اقدس گرفته و براي او فرستاده بود و او هم 

چند کپی و بهترین هدیه در ایام عید بود که هم عشق ورزیدم به اجداد خود و اشک شوق ریختم. عمو نعمت اهللا گفت از 

هللا و مولود خانم هستند که چنین جوانانی عاشق، تربیت کرده اند که هر کدام به همه جاسب می همه سرمایه دارتر، عین ا

ارزند. چنین احساساتی شده بود که لپهایش گل انداخته بود و عشق میکرد. واقعا به او باید گفت عاشق صادق که این دنیا 

ذکر است امالك او در جاسب را همه مصادره کردند و  را فانی میداند و عالم بعد را سزاوار هر مؤمن درستکار. الزم به

زمینی را که در بهترین نقطه جاسب جهت حظیرةالقدس داده بود را ساختمانی شیک در او ساخته اند. روح پر فتوح 

د. ملکوتی او در عالم باال شاد و مستبشر است و هرگونه تخمی و بذري که این عزیزان کاشته اند یا سبز شد و یا خواهد ش

شک در وعده هاي بالغه الهی نیست خوشا آنهائی که قدر این بزرگواران را دانسته و ذکر آنها را به میان می آورد. خوشا 

آنان که سخنان این عزیزان در قلب پاکشان نقش بسته است. خوشا بر حال کسی که نام آنها را زنده نگه میدارد. خوشا 

عالم باال ناظر به ما و شفابخش درد ما و رهگشاي ما هستند. این مناجات از طرف  آنانی که قبول دارند روح این عزیزان از

 جمشید پسر او هرکس بخواند براي ارتقاء روح آن عزیزان جمشید هم شاد است.

 هواهللا                                                                                      

مادر این بنده درگاه را در دریاي غفران غوطه ده و از گناه و خطا پاك و مقدّس نما. عفو و بخشش اي پروردگار پدر و 

شایان نما و غفران و آمرزش ارزان کن. توئی آمرزنده و توئی غفور توئی بخشنده فیض موفور. اي پروردگار هرچند گنه 

بتالئیم ولکن توجه به صبح عطا داشته و داریم به آنچه کاریم ولی امید به وعد و نوید تو داریم و هر چند در ظلمت خطا م

سزاوار درگاه است معامله کن و هرچه شایگان بارگاه است شایان فرما. توئی غفور توئی عفو و توئی بخشنده هر 

 ع ع                 قصور

  شد.روح این دو مرغ بیشته محبت اهللا در گلستان الهی شاد. امید است روحشان از ما راضی با
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 هدایت اهللا ناصري و خانم آغا نصراللهی

  

شمسی در محلّه پائین کروگان  1306آقاي هدایت اهللا ناصري فرزند عمو مهدي ناصري و رضوان خانم رضوانی در سال 

جاسب چشم بجهان گشود. اولین اوالدي بود که قلب پدر و مادر را شاد 

کرد و باعث گرمی و استحکام خانواده گردید. فاصله سنی پدر و مادرش 

زیاد بود و با آمدن این عزیز روزبروز زندگی والدینش زینت بخش تر 

در عمه رضوان، عمه گوهر این شد و با ناز و نعمت او را پرورش دادند. ما

نوه دختري را به حدّي دوست داشت و به قول خود او، هدایت اهللا هدیه 

الهی است و بسیار سعی در تعلیم و تربیت او می نمایند. بعد از هدایت 

اهللا خداوند خواهري به نام شریفه خانم و بعد از او برادر دیگر به نام 

گرم و گرم تر کردند. جناب ناصري از درس اخالق گرفته تا سواد درسی همه را در  نجات اهللا داد که کانون خانواده را

جاسب آموخت و همراه پدر مشغول کار کشاورزي گردید. او بسیار مظلوم و ساکت و زحمتکش بود و از هیچگونه کار 

تقدي و جناب روحانی و شرافتمندانه و سخت روگردان نبود. نوجوانی گردیده بود که مرحوم پدرش و جناب اسداهللا مع

وجدانی و عمو خلیل تصمیم می گیرند سرزمین هاي بایر باال ده را که اطراف میگفتند را آباد کنند و باغ درست کنند. 

همه متحداً شروع به دیوارکشی باغ ها و کندن زمین ها می کنند و هزاران خروار سنگ را از زمین ها جمع کردند. هدایت 

 اغ بسیار زیبا درست می کنند و صدها درخت انگور و بادام و زردآلو در آن کاشتند.اهللا به کمک پدر یک ب

وقتی هدایت اهللا کار میکرد همه می گفتند این بچه ظهر و شب نمی داند و مرتب کار می کند یا به زبان عامیانه می 

رادر بوده اند. این باغ و باغ هاي گفتند چقدر جان می کند. البته نجات اهللا و خواهرش هم در جمع کردن سنگ ها کمک ب

دیگر دو ساله ببار می نشینند و خدا میداند چقدر انگور از باغ ها می آوردند و بسیار شیره پختند و شیره انگور باغ احباء 

کرد  بنام بود و در آن محوطه هر تعداد باغ بود براي احباء کروگان بود. آقاي امراهللا رزاقی بعداً باغی روبروي آنها درست

ولی دیوار نکشید ولی زیر همان باغ سید میرزا باغی درست کرد که االن هم آن باغ محصور است و پر از درخت بادام و 

میوه است و آقاي علی محمد اسماعیلی او را خریده است و باغ دیگري که بجاي مانده باغ رحمت اهللا فروغی است که 

 یدیقاسم آباد از راست نشستھ: فاطمھ خانم جمش یمحفل دوم روحان
هللا  بیحب ،یهللا ناصر تیھدا ،ینوروز یسلطانعل ،ینوروز

 ،یقدرت هللا فروغ ،یمسعود: آقا ناصر ستادهیمھاجر، از راست ا
 یحسن مسعود دیس،یاحمد محمد رزایم ،یهللا ناصر حیذب
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دیگر همگی خشک و خراب شده است و فقط دیوارهاي سنگی که فرو  نسبتاً درخت و دیوار دارد ولی باغ هاي احباء

ریخته است، بجاي مانده است. حاال هرکس که سر لوله باال ده میرود براي خوشگذرانی میگویند این خرابه ها چیست؟ 

ن و اول پائیز میگویند باغ بهائی ها است. عمو مهدي در زمان حیاط خود وقتی بطرف باغ میرفت و انگورها در آخر تابستا

میرسید و شیرین و خوشمزه بود و در همان موقع ها هنگام بادام روفی و گردو روبی بود، هرکس را که مشغول جمع 

کردن بادام یا گردو بود میگفتند سبدتان را بیاورید هرچقدر انگور میخواهید بخورید و سبد خود را از انگور پر کنید و به 

با بود و دیگران هم از این مرد باگذشت تأسّی میکردند و همین کار انسانی را انجام میدادند. خانه ببرید. بسیار این کار زی

عمو مهدي به اوالدهایش بالخصوص هدایت گفته بود هرچقدر انفاق و گذشت کنید در مورد هر محصولی غیر از اینکه 

ذشت است را اجراء کردید. حیف از این رضایت خلق را کسب کردید بلکه یکی از تعالیم حضرت بهاءاهللا که محبّت و گ

انسانها و حیف از این باغ ها که هیچکدام نیستند. اي کاش باغ ها سبز بود و هر رهگذري از میوه آنها نوش جان می 

کردند در درگاه خداوند ناامیدي نیست. زادورود این عزیزان که عشق بوطن مألوف خود دارند، بدانید انشاءاهللا روزي فرا 

رسید که باغهاي خیلی زیباتر در آنجا درست خواهد شد و باغداري و کشاورزي بروز خواهند ساخت که تمام خلق خواهد 

 جاسب از دیدن آنها لذت ببرند.

صحبت از جناب ناصري بود، پدر ایشان منزلش مأمن و پناهگاه درویش و فقیر و رهگذر بود. تنور او گرم، درب خانه بروي 

د. مادر هدایت عمه رضوان، عمه و مادر ده ها کروگانی است که هنگام بدنیا آمدن هر دختر و پسر هر یار و اغیار باز بو

عاشقانه بدون دیناري چشم داشت میدوید و لذت می برد که کوچکترین خدمتی به همنوع و همشهري نموده است. نه 

اوالدهایش مخصوص دخترش تهیه میکرد  اینکه اجري و مزدي نمی خواست تازه هدیه و یا لباس نوزادي را که از طهران

به مادر بچه ها هدیه میداد. هدایت اهللا در نزد چنین بزرگوارانی بزرگ شده بود. بعد از فوت پدر تمام مسئولیت خانواده به 

عهده او بود و او کشاورزي نمونه بود و در تمام زمین هاي پدر و مادرش بهترین درختها را کاشته بود. اگر یک درخت 

یمی خشک می گردید او را کنده و دو عدد درخت جاي آن میکاشت. همه خلق جاسب در دشت باال از سیب ترشی ها قد

و آلو پائیزي زمین هاي ایشان نوش جان کرده اند که هنوز بعضی از درختها موجود است. آقاي ناصري بعد از سربازي با 

در همان ده متولد شده است، ازدواج  1302نساء که در سال سرکار خانم آغا نصراللهی فرزند سید عباس صدري و سیّده 

بوده است. خانم آغا همسر او مادري داشت دریاي تقوا و ایمان خلوص و مهربانی که  1237می نماید. ازدواج آنها در سال 

کلی کوچک ولی زادورود او در حدود دویست نفر در سطح جهان در ظلّ امرند. خانم آغا تنها دختر این خانواده بود و هی
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عقلی سلیم، قدرتی عظیم و با درایت و کاردان و عاقل بود. این عزیزان براي عروسی آنها در همان خانه پدري جشن 

مفصلی برپا نمودند و عروس یکه و یگانه او و هدایت اهللا اوالد ذکور و چشم چراغ والدین و احباء بسیار باعث سرور احباء 

ود هدایت دو اطاق بسیار زیبا با بالکنی که از دو طرف روشنائی داشت، ساختند و الهی شدند. عمو مهدي با کمک خ

 عروس و داماد در خانه نو و بسیار عالی شروع به زندگی نمودند.

اوالد عنایت فرمود.  4مظلومیت و نجابت و ایمان هدایت اهللا از هیچکس پوشیده نیست. خداوند به این مرد زحمتکش 

یض اهللا و سومی لطف اهللا و چهارمی یک دختر به نام شیوا که هر یک شمع بزم والدین شدند. اولی حسینعلی، دومی ف

هوس کرد که به طهران بیاید و کار کند. شش ماه زمستان که کار کرد خانه و کاشانه اي  1322جناب ناصري در سال 

حمی که از تاجران معروف چراغ برق بود و تهیه نمود و رفت و همسر و بچه ها را به طهران آورد و در مغازه جناب آقاي ر

از افرادي بود که نمایندگی لوازم چند نوع ماشین را داشت، مشغول به کار گردید و خانم آقاي ناصري، خانم آغا هم 

مشغول قالی بافی گردید و زندگی شیرین و نوینی را در طهران آغاز کردند. ایشان هم قوي و هم باحوصله و هم مؤمن و 

و ساده بود و پشتکار عجیبی داشت. دو یا سه سال که کار کرد، پولی پس انداز کرد و جناب رحمی دید آقاي مهربان 

ناصري لیاقت مغازه داري دارد و به او پیشنهاد داد و کمک کرد که مغازه اي بخرد. او بهترین مغازه نبش خیابان را خرید و 

و مردم دار و با اعتبار و بامرام در خیابان چراغ برق معروف مشغول کاسبی گردید و کاسبی خوش رفتار و خوش حساب 

گردید و غیر از پسرهایش شاگردانی هم از آشنایان و اقوام همیشه داشت. این شخص باگذشت و سخاوتمند بود و در 

ی ها کارهاي خیر و امري همیشه پیشقدم بود. چهره اي نورانی و قلبی پاك داشت و همه را دوست داشت. به قول جاسب

سرش در الك خویش بود و هرگز غیبت نمیکرد و دروغ نمیگفت. قولش با عملش یکی بود و بهائی واقعی بود و همیشه 

میگفت بهائی را بعمل شناسند نه به اسم و به خلق پی برند نه به جسم. واقعاً ایشان عامل بدستورات الهی بود. وقتی این 

شند و برادرش نجات اهللا هم در طهران در رادیو شهاب مشغول کار گردید عزیزان تصمیم گرفتند که در طهران مقیم با

امالك جاسب را به خواهرزاده خانمش آقاي غالمرضا حدّادي سپرد که نصف عایدات ملک را به مادرش عمه رضوان بدهد. 

ملکی نداشت، بخت با  در آن زمان غالمرضا جوانی با سلیقه بود و تمام سنگ بندهاي زمین ها را از نو ساخت و چون هیچ

او یاري کرده بود که چنین خاله اي فکر خواهرزاده اش بوده است. خانم آغا خوشحال بود که الاقل خواهرم جواهر خانم 

که از پدري دیگر بوده است در آن زمین ها بهره مند شود. کار این خانم ناصري انسانی بود و تمام این زمین ها بنام زمین 

عمو مهدي معروف بود و زمانیکه انقالب گردید غالمرضا خواهرزاده او یک زاویه صد و هشتاد درجه  عمه رضوان یا زمین
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تغییر جهت داد و بجاي گردو و بادام بارها به مادر هدایت اهللا عمه رضوان فحاشی نمود که عمه رضوان تا زنده بود میگفت 

رد و نمکدان شکست. آیا مال من بیوه زن بر او حالل حواله غالمرضا را به دست بریده حضرت عباس می کنم که نمک خو

 تهیه برایش زندگی اثاث و وسیله نوع  است؟ هدایت اهللا به کمک برادرش خانه اي دو اطاقه جهت مادر تهیه کردند و همه

میگفت شک بیرون نمی آمدند. عمه رضوان خ دهان و میرفتند رضوان عمه مالقات ها جاسبی تمام آخرالحیات تا و کردند

 خدا سه اوالد مهربان و پولدار و باوفا نصیبم کرده است و خودم می پزم و میخورم و شکر خداي را بجا می آورم.

جناب ناصري کار می کرد و با کمک خانمش مراقب اوالدها بود که خوب تربیت شوند و آداب رحمانی بیاموزند و هم 

اوالدهاي او خودجوش، خودکار، فهیم و مؤمن بودند و با  خوب درس بخوانند و هم خادم و خدمتگزار خلق باشند.

قهرمان کشوري  50تحصیالت و ورزش هاي سالم به اوج رسیدند. دو اوالد او آقاي لطف اهللا و آقا فیض اهللا در دهه 

یه گردیدند و در تمام جراید و رسانه هاي وطنی و خارجی شهره آفاق گشتند. این دو جوان وزنه بردار و قوي از روح

روحانی خوبی برخوردار بودند چون اهل هیچگونه کار ناپسند نبودند و با چهره هاي نورانی افتخار ایران و جاسبی ها 

نصیب  1359گردیدند. جناب فیض اهللا ناصري که چندین مدال براي کشور محبوبش کسب نمود مدال سوم دنیا در سال 

ی مانند پدر دریاي وجاهت و نجابت و صبري بوده اند. لطف اهللا او گردید. این جوانان خاضع و خاشع و بی تکبر مردم

خانم او تصمیم  1360ناصري در ایران با خانم الهه عظیمی ازدواج نمود و داراي دو اوالد به نام وصال و نغمه گردید. اوایل 

ه بعد از مدت کوتاهی ایشان به گرفت به همراه بچه ها و به اتفاق ایشان به اروپا بروند. عزیمت به اروپا همانا و متأسفان

روح پاك این مرد الیق ورزشکار به ملکوت  1363سرطان مبتال گردید که هرچقدر مداوا نمودند ثمربخش نبود و در سال 

ابهی صعود نمود که احباء و فامیل جاسبی و دوستان و در مراسم خاکسپاري و بدرقه او به نحو احسن شرکت کردند و 

مظلومانه از گونه هایشان اشک جاري بود و جلسات آبرومندانه جهت این قهرمان بدون کبر و  ناصري و خانم مظلومش

 دلسوزي چقدر او کار محلّ  دوستان  غرور برقرار کردند و اذکار و مناجات فراوان برایش خوانده گردید. دوستان ورزشکار و

خواهر او احساس همدردي می نمودند. این داغ به یک طرف و همسرش الهه خانم و دو  و برادر و او والدین با و میکردند

اوالد کوچک در غربت به یک طرف و آقاي ناصري تا زمان رشد کامل نوه ها از هزینه آنها دریغ نکرد. الحمداهللا االن نوه 

 هایش تحصیالت عالی نموده اند و موفق هستند.

تحصیل به هندوستان رفت و در همانجا که تحصیل می نمود با خانمی به نام ملیحه  حسینعلی فرزند ارشدش جهت ادامه

خانم که اهل شمال ایران بود، ازدواج نمود و به کانادا رفت و صاحب یک اوالدي گردید و بازنشسته گردید و مدتی هم به 
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او تدریس بود. حسینعلی هم فردي مظلوم ایران آمد و دوباره به کانادا رفت و او استاد زبان انگلیسی بود و همیشه شغل 

 در کانادا صعود نمود. روحش شاد و یادش گرامی. 1396هنگام اوایل شهریور بود و در اثر بیماري نا به

اما آقا فیض اهللا مرد شجاع و دلیر و افتخار فامیل و وطن با خانم شهال فرّوي ازدواج نمودند و داراي سه اوالد به نام هاي 

و نگین می باشند که اوالدها همگی مؤمن باسواد و تحصیل کرده و فعال و ستاره درخشان هستند. یگانه  سینا و نسیم

باشند و در خارج از ایران نام جناب ناصري را دختر ایشان شیوا خانم با جناب اشراقی ازدواج نمود و صاحب دو اوالد می

 زنده نگه داشتند.

و ساکت و صامت، ایمان خالص به حق و اجراء تعالیم حضرت بهاءاهللا چه خودشان، از خصائل این خانواده مظلوم و بی صدا 

چه اوالدها و چه نوه ها و همگی آرام و خادم و مهربان و بی ریا و انسان دوست بدون هیچگونه تظاهر و خودبینی بودند. 

اب ناصري که بسیار کاسب معروفی این اوالدها تحصیل کرده و قهرمان بسیار ساده در بین خلق رفت و آمد می کنند. جن

گردیده بود و مغازه اش چند کارمند داشت که به همه میرسید و بقولی پاتوق یا پایگاه کسانی بود که سرپا کار میکردند و 

لقمه نانی جهت خانواده میبردند. هنگامیکه وضع مالی او بسیار عالی بود به اتفاق اخوي نجات اهللا و آقاي لطف اهللا و 

 نوروزي و جناب امیدي به کریم آباد شهسوار رفتند و ویالهاي شیک ساختند و باغ هاي پرتقال و کیوي خریداري عبداهللا

و احیاء نمودند و در آن سامان ساکن شدند و بقول معروف ییالق قشالق می نمودند و پایگاهی براي رفت و آمد فامیل و 

فسردگی داغ اوالد بکاهد. البته آنها شاکر و ساجد و صابر و ذاکر دوستان بود و هم سرگرمی داشت که کمی از زخم دل و ا

 بودند که اوالدشان هدیه الهی بوده اند و خداوند صالح دانسته که او در عالم بهتري باشد.

در اوایل انقالب آقاي فضل اهللا نصراللهی برادر خانمش آن عالم فاضل از فرودگاه مهرآباد بدون دیناري حقوق و مزایا 

سازي گردید و آقا یداهللا برادر خانم دیگرش که از جاسب آواره شده بود به هر دو گفت هیچ غصّه نخورید سفره پهن پاک

است همه از آن استفاده می کنیم. مغازه من مال شماست بیایید لقمه نانی همه خواهیم برد و عاشقانه این عزیزان و 

رحمتش کند میگفت دسته بیل یک عمر در دستم بوده است و زحمت  دیگران را مشغول و راهنمائی نمود. آقا یداهللا خدا

 مدتی از بعد اش خواهرزاده همکاري و ناصري آقاي تشویق با در دهات میکشیدم و اینجا کاري از من ساخته نیست. 

الدین را هم نور آقا پسرش یگانه حتی اهللا فضل آقا. آمدند می کنار باهم عزیزان این وحدتی چه با و خرید هم خانه حتی

پیش آقاي ناصري آورد که همه کاسب شدند و روزبروز ترقی و برکت از آن آنها بود. متأسفانه آقا یداهللا بسرطان مبتال 

گردید و وقتی دکتر به او گفته بود مرض خوبی نداري گفته بود آقاي دکتر ناراحت نباش. فرض کنید بنده دو سري کپن 
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ي و قیمه و مرغ خوردم آخر چه میشود؟ آقا یداهللا تا آخر حیات چه در جاسب و چه در هم گرفتم یا چند قابلمه قرمه سبز

جان بجان آفرین تسلیم نمود و خانم آغا خواهرش و  1368/7/15طهران مخیر و مردي بی نظیر بود تا اینکه در تاریخ 

 روح او به عالم باال پرواز نمود. به جناب ناصري اندوهگین شدند و دو سال بعد نشده بود که آن چهره نورانی آقا فضل اهللا

 1385/8/30قول آقاي ناصري می گفت مثل اینکه آسیاب به نوبت شده است و چاره اي هم نیست. جناب ناصري هم در 

به ملکوت ابهی صعود نمود و براي او و عزیزان فوق جلسات آبرومندانه اي منعقد گردید. این عزیزان با نام نیکو از این 

صعود نمود. به امید روزي که همه  1391/5/15ند و یادشان در قلب ها ماندگار است. همسر او خانم آغا هم در جهان رفت

 در عالم بعد یکدیگر را مالقات کنیم.

 نباشد آدم بنی باشد اگر                          نباشد غم بی دل دنیا این در                    

 عبدالبهاء تفکر نمائیم:بهتر است عمیق به لوح حضرت 

 هواهللا

اي کنیز عزیز الهی در جهان فانی از امتحانات الهی نومید مشو امیدوار باش و در محن و بالیا صبر و قرار بنما. اگر بال نبود 

صبر تحقق نمی یافت. اگر اضطراب نبود سکون و قرار وجود نداشت. اگر احزان نبود چه کسی شادمان بود. هرچیزي به 

مودار گردد. قدم ثابت کن تا ثابت شوي. استقامت کن تا شمع هدایت گردي. منادي حق شو تا آهنگ ملکوت ضدّش ن

 ع ع                                                                بشنوي. مرغ خوش الحان شو تا دلها را به اهتزاز آري. والبهاء علیک.

متحانات الهی روسفید بیرون آمدند. همیشه راضی به رضاي پروردگار و محبوب بی همتا این عزیزان ثابت قدم بودند و از ا

بودند. هرگز مویه و زاري در انظار نمی نمودند. در خانواده هائی ساده و مؤمن به دنیا آمدند و در نهایت سادگی و صداقت 

دخواهی بودند و با دست پُر از این عالم رفتند و زیستند. نه به اهل غرور و تکبّر، بغض و حسد بردند و نه اهل تظاهر و خو

در هر نقطه اي مثمر ثمر بودند و نام نیک بجاي گذاشتند. جاسب و جاسبی شهره آفاقند، از اسب افتادند ولی از اصل خود 

نیفتادند. سرمایه دار جاسبی، فیلسوف و پرفسور جاسبی، دانشمند جاسبی، ناطق و قهرمان جاسبی و کارگر زحمتکش 

جاسبی همه ساده و مهربان و قانع و یک هدف پاك و مقدس دارند و آن هم وحدت عالم انسانی است و فقط خدا شاهد 

 است.
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 جناب عباس محبوبی

 

عباس محبوبی فرزند احمد محبوبی و شایسته روحانی محبوبی در تاریخ 

 جاسب کروگان در  میالدي 1932اوت  30مطابق با  1311شهریور  8

این روز مصادف با پنجم جمادي االول آن سال بود که روز  و آمد بدنیا

اظهار امر حضرت اعلی و تولد حضرت عبدالبهاء می باشد و پدر به همین 

را برایشان انتخاب کرد. ایشان در دامان پدري  "عباس آقا"مناسبت نام 

مهربان و مادري دلسوز دوران کودکی و نوجوانی را در جاسب بسر بردند. 

ره ابتدائی و براي تحصیل دوره متوسطه که در جاسب میسر نبود، پدر او را به کاشان برده و در منزل احباء بعد از دو

منجمله جناب شهید مجید دکتر سلیمان خان برجیس سکنی دادند بطوري که در زمان شهادت در همان منزل ساکن و 

یپلم به طهران و بعد به خدمت سربازي و سپس در داستان شهادت را با حزن و اندوه تعریف می کرد. براي اخذ مدرك د

 بانک بازرگانی مشغول به کار و در بعدازظهرها حسابداري فروشگاه ابزار جناب فیض اهللا یزدانی را انجام میداد.

 

زدواج سالگی با خانم محبوبه میثاقی فرزند ماشاءاهللا و ایران خانم میثاقی که از احباي خادم خانی آباد بودند، ا 25در سن 

سالگی به ملکوت ابهی صعود کرد و ایشان سرپرستی کلیه فرزندان را بنا به  55کرد و در همین سال پدر عزیزشان در سن 

میالدي در حالی که در طهران در کمال راحتی و شغل و  1976مصادف با  1356وصیت پدر به عهده گرفت. در سال 

مسر محبوبه خانم و چهار فرزند و با نظر لجنه مربوطه به هندوستان درآمد خوبی داشتند، تصمیم به مهاجرت به اتفاق ه

عزیمت کردند و در آنجا با نظر محفل روحانی ملّی براي تبلیغ و تشکیل محفل شهر سیمال در استان هیماچال یرادش 

ماري از عزیمت کردند. در سیمال با کمک و فداکاري و از خودگذشتگی همسرشان محبوبه خانم موفق به خدمات بیش

جمله تشکیل محافل اطراف و منزلشان محل تجمع احباء بخصوص دانشجویان غریب و تنها بود. ناگفته نماند که شرایط 

زندگی در آن زمان بسیار سخت و دشوار بود. بعد از آن به دعوت محفل مقدس روحانی ملّی هندوستان براي خدمت در 

ن که در آن زمان به هندوستان می آمدند شاهد خدمات و فداکاري حظیرةالقدس به دهلی عزیمت کردند و اکثر دوستا

 یجناب عباس محبوب
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 ایشان بودند.

ساکن  Pitt Meodowsو Maple Ridgeسال اقامت در هندوستان به کانادا عزیمت کردند و در شهرهاي  20بعد از 

 شدند و در این محلّ درب منزلشان به روي خویش و اغیار باز و قائم به خدمت و میزبان جلسات و کالسهاي امري بودند.

از صفات ایشان ازخودگذشتگی و سخاوت را می شود نام برد و در طول زندگی به افراد زیادي چه از نظر مالی و معنوي 

نتیجه و همگی قائم به خدمت و در ظلّ  7نوه و  10فرزند،  4بی داراي کمک هاي بیشماري نمودند. جناب عباس محبو

 امر هستند.

صعود کردند و در همین شهر به خاك  Maple Ridgeدر  2017اکتبر  13ایشان بعد از تحمّل چند سال بیماري در روز 

 سپرده شدند. روحشان شاد و یادشان گرامی.

 بوبینوشته شده توسط برادر ایشان جناب کیوان مح

 

 شرح حال جناب عباس آقا محبوبی از سیارون جاسب

شخصیت جناب عباس آقا محبوبی و خانواده اش از نظر یکی از دوستان صمیمی او 

که از کودکی ناظر به اعمال و رفتار و کردار و افعال او در جاسب و در طهران بوده 

 است.

موقعی که عباس آقا متولد میگردد در شب عزیزي چون جمادي اوالي که شب 

اظهار امر منجی عالم و مظلوم امم و تولد بزرگ مرد تاریخ حضرت عبدالبهاء 

بزرگواري که چقدر خود را کوچک و عبد نامید و مقام واالي حضرت ربّ اعلی را 

قط بخاطر اظهار امر حضرت بزرگتر از کوه پر شکوه دانست و فرمود در این یوم را ف

اعلی تعطیل عمومی باشد و جشن به افتخار این بزرگوار جوان شجاع حضرت 

ربّ اعلی برگزار کنید و باید پی به عظمت و بزرگواري و صبوري حضرت برد که چه مقامی داشته که در آن شب نورانی 

عود مبارك همیشه خادم احباب و خدمتگزار احباء و که دنیا غرق نور و سرور بوده، توّلد یافته است و از کودکی تا شب ص

عبدالبهاء خود را نامید و هیچ چیز براي خود نخواست. عباس محبوبی چنین لیاقتی داشت که در چنین شبی قدم به 

 یجناب عباس محبوب
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جهان بگذارد و خانواده هائی را روشنائی بخش باشد. عباس آقا مادرش شایسته خانم دومین نوه دختري آغالمرضا بزرگ 

ان جلیل روحانی ها و پدر بزرگوارش جناب محمد علی روحانی و مادربزرگ او جواهر خانم که واقعاً جواهر و گوهر خاند

نایاب بود و جناب آقا احمد محبوبی لؤلؤ و مرجانی بود که در دریاي بیکران امر پا به عرصه وجود گذاشت و شب تاریک را 

چنین خانواده هاي معروف و مشهور و نزد اساتیدي مانند مادرش دریاي به روز روشن منور فرمود. حال این عباس آقا در 

معرفت و نزد پدر مانند دریاي علم و عرفان رشد و نمود نمود. تمام معارف امري و اطالعات امري و اخالق نیک و حسنه را 

خوشبخت ترین جوان  نزد دائی هاي بزرگوارش و پدربزرگش و والدین محبوبش بنحو احسن آموخت. شاید میتوان او را

 جاسب نامید. روحش شاد.

آقا تقی برادر بزرگ او میفرمود هرکس از من می پرسد با عباس آقا چقدر تفاوت سن دارید؟ میگویم عباس آقا خیلی 

بزرگ تر از من است. ما پسر بچه اي بودیم و آقا تقی آدم بسیار خوش اخالق و شوخ طبع و باصفا بود و پرسیدیم عباس 

کتر از شما است؟ میگفت بلی از نظر از شناسنامه من بزرگترم ولی از هر نظر که فکر کنی او بزرگتر است و بنده آقا کوچ

بسیار چیزها از برادرم آموختم. من مادرم شیرین کرمجکانی است و مادر دوم من شایسته خانم است. من و عباس آقا 

من و حرف بنده حرف اوست. ما مانند حضرت عباس و عاشق هم هستیم و یک روح در دو قفس هستیم. حرف او حرف 

امام حسین هستیم و جان در راه هم فدا می کنیم. حقیقتاً وحدت عالم انسانی را این عزیزان در خانواده خود پیاده نمودند 

سانیت بود و و هنوز هم این حرمت و احترام در بین آنها و اوالدهاي آنها هست. عباس آقا تا زمانی که جاسب بود الگوي ان

این عزیز همه چیز تمام بود. تیپ و قیافه و قد و قواره و هیکل برازنده و حسن اخالق و رفتار او از هیچکس پوشیده 

نیست. تمام نعمات الهی از وجود نازنین این شخص بود. همه احباء میدانند حضرت عبدالبهاء دریاي کرامت و گذشت و 

ه خلق را دوست داشت و این عباس آقاي نازنین همین صفات عالیه را داشت. به بخشش و فضل و ایثار به خلق بود و هم

احسن اخالق مشهور بود و فقیر و غنی براي او یکسان بود. پدر بزرگوار او که بسیار خدمات شایسته و ارزنده اي در جاسب 

به ملکوت ابهی بگذار، وصیت نامه زیبا و  به مسلمان و بهائی نمود، وقتی به او الهام گردید این دنیاي فانی را بگذار و قدم

بی نظیري نوشت که باید اهل عالم از او یاد بگیرند که هر شخص بهائی سالی یک بار وصیت خود را بنویسد که بعد از 

رفتن او هیچگونه کدورت و اغبراري پیش نیاید. اوالدهاي بزرگوار او باالخص عباس آقا مو به مو وصیت پدر را اجراء کرد و 

تازه ملّت قدیم جاسب فهمیدند که قلم و دوات و مداد و دفتر را که مدرسه شمس به دختر و پسرهاي بهائی و مسلمان که 

نداشتند، میدادند و دولت نمیداد، عباس آقا و آقا تقی طبق وصیت پدر بدون اینکه هیچکس بداند این کار خیر را انجام 
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و خانه و غیره خرید که هم وصیت پدر اجراء گردد و هم با این کارها  میداددند. جهت تقویت احباي جاسب بسیار زمین

فقیر و مستمندي نباشد. چنان این بزرگواران به بی بضاعتان کمک می کردند که حتی همسرشان متوجه نبود. چیزي که 

رمانبرداریم چون بنده حقیر به یاد دارم این بود که او همیشه میگفت هرچه محفل مقدس روحانی حکم کند ما مطیع و ف

این دستور حضرت عبدالبهاء است. روزي یکی از فامیل هاي پدري یعنی آقا رضا حقگو که هم سال بودند و هر دو شوخ 

طبع و خوش تیپ در بین چند نفر گفتند به او میگویند اسم عباس افندي را روي تو گذاشتند. عباس آقا جوانکی بود با 

من خاك راه او هم نمیشوم و افندي یعنی آقا من کجایم آقاست؟ همه گفتند نگاه  لبخند گفت آن عباس کجا و من کجا.

کن و تیپ و قیافه را و از همه آقاتري. خندید و گفت حاال که اینطور است خوش بحالم. عباس آقا در تعمیر حمام و هر 

رد که من چکار کرده ام. تا آخرین هزینه اي که در جاسب و کمک به احباء بود، دریغ نکرد و هرگز نگفت و به زبان نیاو

روز حیات با پسرعموهایش و دختر عموهایش با صلح و صفا زندگی کرد. خواهران و برادران او همه به او احترام خاص 

داشتند. عباس آقا ستاره درخشانی بود که هرگز خاموش نشد. زمانیکه کارمند بانک کشاورزي در میدان سبزه میدان بود 

ق معروف و مشهور بود. در آن زمانها بانک که زیاد نبود و هرکس از دوستان بهائی و مسلمان میخواست او به حسن اخال

خانه یا مغازه بخرد و میخواست وام بگیرد در کمال خوشروئی او این امر مهم را انجام میداد. خانم آقا حسینی دختر سید 

ما خانه دار شویم. در بانک حتی معاون بانک بود ولی انسانی آقا و خیلی ها که از نامشان معذورم، میگویند او باعث شد 

بسیار وارسته و خاکی بود. غیرممکن بود کسی به او مراجعه کند و حتی احوالش را بپرسد، او را با آب میوه و یا چاي 

ا به قول پذیرائی نکند. جناب محبوبی وقتی پدر بزرگوارش صعود نمود با وحدت خاصی مادر و خواهران و برادران ر

جاسبی ها زیر بال و پر خود گرفت که هرگز هیچکدام از بی پدري و از فراق پدر رنج نبردند و همه را فرستاد تحصیل 

کردند و درس اخالق رفتند. کامالً در حق همه برادر عزیز و پدر مهربان براي همه بود. از اینکه این نازنین خیلی مؤمن و 

ند همه نعمت ها را بر او تمام کرده بود. در مسیر او در خانی آباد خانواده اي زندگی مقاوم و صبور و فعّال بود، خداو

میکردند به نام دائی ماشاءاهللا میثاقی، اهل جوشقان کاشان و مؤمنی مثل ارباب آقا احمد و مشهور و با کفایت بود و 

ثاقی که واقعاً محبوب احباب و اجتماع اوالدهائی داشت همه ستاره درخشان گردیدند. قسمت گردید با محبوبه خانم می

بود و خانمی شایسته و دلیر و خانه دار و صبوربود، ازدواج کند که این خانم محترم میگفت دو مادر دارم و این خواهران و 

برادران عباس آقا هدیه الهی هستند و هرچه داریم باهم میخوریم و باهم میپوشیم و باهم با روح و ریحان زندگی می 

م. در اوایل زندگی پدر خانمش منزلی در چهارراه عباس داشت که این بزرگواران در زمستان و هنگام تحصیل با کنی
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همدیگر بودند و در تابستان در کشور عزیز جاسب زندگی میکردند. همه اوالدهاي ارباب آقا احمد دختر و پسر مانند 

نها را نشنید که از کسی ناراحت باشند و به آداب رحمانی برادرشان شریف و محترم بوده و هستند و هرگز کسی صداي ای

خرید، مادر او  9معروف و مشهور بودند. زمانیکه جناب عباس محبوبی خانه اي در خیابان قصرالدشت کوچه مقدّم پالك 

ه محبّت پایگاه محکمی جهت اوالدها بود و همه ازدواج کردند و خانه خریدند و حتی مهاجرت رفتند ولی این خانه، خان

بود و پایگاهی براي فامیل و همشهري ها بود و سال به سال یادبود پدربزرگوار را در این خانه میگرفت. عباس آقا چند 

خانه دیگر هم داشت اما خودش و خانمش و اوالدهاي مؤمن و فعال که عامل بوصیت نامه پدربزرگ بودند، راه مهاجرت و 

هر یک در نقطه اي ستاره اي درخشان شدند و گوي سبقت را از هم ربودند. وقت  خدمت به عالم انسانی را پیش گرفتند و

او و خانواده بیهوده نبود و لحظه اي از ذکر حق و خدمت به خلق خدا غافل نبودند. عباس محبوبی که سواد عالی داشت و 

و انبار اجناس داشت و از عباس آقا  حسابدار قابلی در بانک بود و جناب فیض اهللا یزدانی بزرگمرد تاریخ جاسب چند مغازه

خواست بعدازظهرها به حساب و کتاب مغازه هاي او برسد. چندین سال این بزرگواران مثل برادر باهم کار کردند و آقاي 

یزدانی به او گفته بود صحبت حقوق با من نکن اینجا سفره عظیمی پهن شد که باید همه نصیب ببریم. آقاي فیض اهللا 

رادران و خواهرزاده ها و اقوام و کارکنان که همه خوش تیپ و خوش برخورد بودند، با اتحاد بی نظیري کار یزدانی با ب

میکردند و عباس آقا هم با آن تیپ و قیافه جذاب خود به زینت این مغازه افزوده بود. همه میگفتند جاسب کجاست و چه 

ا کالس هستند. این هم یک نعمت خدایی بود ولی باید گفت آب و خاکی دارد که ماشاءاهللا همه خوش تیپ و بامرام و ب

عباس آقا محبوبی تنها خور نبود و هرچه داشت اول خانواده و بعد احباء و دوستان و همشهري ها حتی اکثر مسلمانان از 

م. یکی از رحمت و برکات او بی نصیب نبودند. هرگز کسی از خانه او ناامید برنگشت و هر خدمتی توانست کرد ولی گمنا

برادران عزیز او به نام حسینعلی در جوانی فوت نمود که همسر و یک اوالد داشت. عباس آقا چنان مراسم باشکوهی در 

گلستان جاوید براي او برگزار کرد که به مادر میگفت این جوان ما هم هدیه الهی بود که حق او را به جاي بهتري برد و 

 این حرف را از زبان او شنیدم.

از انقالب خود و خانواده و اوالدهایش هر یک به نقطه اي مهاجرت نمودند و هدف عالیه پدر گرامی را به عرصه شهود  قبل

گذاشتند و نام خود و خانواده را تا ابد زنده نگه داشتند. تمام خانه ها و امالك و هرچه او داشت به علّت اینکه در خارج از 

 ادره گردید و این عزیزان گفتند فداي یک موي عبدالبهاء.ایران بود و به مهاجرت رفته بود، مص

هر زمان هر یک از اقوام و احباء و دوستان به او زنگ میزدیم همیشه سراغ احباي جاسب و اوضاع جاسب را می پرسید. 
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تا ابد عشقش جاسب و جاسبی بود و در هر کجاي دشت که میروي میگویند این زمین محبوبی یا عباس آقا است. نام آنها 

جاودان و باقی است و باغ و باغات و خانه بزرگ با آن زمین هاي بزرگ روبروي آن و اشجارهاي بسیار زیادي که از او و 

مرحوم والدین او است هر یک مبلّغی و گواهی بر مظلومیت و ایمان و ایقان و ایثار و گذشت این عزیزان دارد. هر انسان 

محبت و معرفت این عزیزان می دهد و میگویند شما رفتید اما جاسب ویرانه شد، برکت بالغ و با انصافی گواه بر خوبی و 

رفت و هیچکس از این اموال خیري ندید. شاید کسانیکه از امالك عباس آقا و پدر و مادرش یک شبه مالک و پولدار شدند 

احب کردیم؟ چرا فروختیم؟ یک عمر عذاب وجدان خواهند داشت که این مال نزد ما امانت بود. چرا خیانت و تص

خوشابحال این عزیزان و امثالهم که در این راه از همه چیز گذشتند و خم به ابرو نیاوردند و راضی از این جهان به جهان 

 باال شتافتند. با کوله باري از صفا و وفا و مهر خدمت از این عالم، شاد رفتند و محبوب عالم و عالمیان گردیدند.

ره اي از دریاي بیکران عباس آقا و خانواده ارجمندش بود. بنده حقیر از برادران و خواهران و منسوبین عزیزان اینها قط

تقاضا دارم راه او را ادامه دهند و در هر کجاي این عالم که هستند حاال که این نفس نفیس به ملکوت ابهی صعود نموده 

خور شأن گرفته شود و ذکر خیر او و شجره او بازخوانی شود و است براي او چه در این ماه و چه سالهاي بعد یادبود در 

همه بدانند که این عزیز از چه شجره طیّبه اي بوده است و چهره نورانی او را در هر مکان قرار دهند که یادآوري براي ما 

ست یک ستون این خدمات بازماندگان باشد که رهرو راه این عزیزان غیور و صبور و فعال و با گذشت باشیم. الزم به ذکر ا

خانم مهرپرور عباس آقا، محبوبه خانم است که تا آخر عمر همدم و همنشین و همسر و دوست و یاور او بود و در مریضی 

 ها و شادي ها و غم شریک او بود. همه شرمنده محبت هاي بیدریغ او بوده و هستیم.

ی آثار و خدمات او همه جا نمایان است. اوالدها و عباس آقا رفت و جگرمان سوخت و جاي او همه جا خالی است ول

برادران و خواهران و اوالدهاي آنها همه رهرو راه او در قلب همه جاي دارند و روح پر فتوح او و والدین او شفیع راه همه 

ایران بوده اند  خواهند بود. یادشان گرامی و درجاتشان عالی و عمر بازماندگان مستدام. این عزیزان عزت و افتخار جاسب و

و هرگز نمرده اند. نامشان، ذکرشان و راهشان در قلب ها باقی و برقرار است. دعاي خیر همه بدرقه راه عباس آقاي نازنین 

 و خانواده اش باشد.
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 شعر جناب مصطفی یزدانی در وصف آقاي عباس محبوبی

 خبر آمد که ارباب احمد ماه

 پسر داده خداوندش سحرگاه

 

 جم در سحر گاهجمادي روز پن

 شدند محبوبیان مسرور و آگاه

 

 مقارن گشت این مولود زیبا

 به روز امر حی باب اعلی

 

 در این روز خجسته در جمادي

 همی عبدالبهاء آمد به گیتی

 

 پدر هم نام او عباس نامید

 پدر را بهر او صد بود امید

 

 قدومش شد مبارك در کروگان

 فراوان آمدش آن سال باران

 

 ق گل گردیده گلشنهمه جا غر

 که چشم قوم وخویشان گشته روشن
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 چو امواجی ز دریاي کرامت

 به هر ساحل زدي با استقامت

 

 نترسیدي ز طوفان زمانه

 ز موالیت گرفتی صد نشانه

 

 تو بودي خادم احباب و یاران

 وجودت همچو گل اندر بهاران

 

 مثال ابر بارانی تو بودي

 دَرِ مهر و محبت را گشودي

 

 لِ تو را کمتر بدیدهجهان مث

 هزاران گل سر راهِ تو چیده

 

 تو دریا بودي و ما قطره آن

 به راه حق تو دادي مال و هم جان

 

 نمودي خدمتی چون عاشقانه

 همه راضی ز کارت در زمانه

 

 غریب افتاده گشتی عاشقانه

 به هند و دهلی اش خواندي ترانه
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 دلِ تنگت براي قوم و خویشان

 م پریشانگهی خندان و گاهی ه

 

 همی آن مادر شایسته ات بود

 وصایاي پدر را باورت بود

 

 همی محبوب ما هرگز نمرده

 فقط جسمش به غربت جاي مانده

 

 که روحش هست در عرش الهی

 ندیدم مثل او عاشق، خدایی

 

 جاسبی یزدانی اهللا فیض

  

 اهللا فیض آنها فرزند آخرین. باشد می) آغالمرضا دختر( خانم بدیعه و حسنعلی مشهدي اهللا فرج فرزند  اهللا یزدانیفیض 

شمسی است. در زمان پنج ماهگی او در شکم مادر، پدرش فرج اهللا در  1305 متولد او است

ان به پایین تهران منزل فائز یکی از بهاییان تهران باالي داربست مشغول هرس بوده که ناگه

می افتد و قبل از انتقال او به بیمارستان فوت میکند. این بچه یتیم به دنیا میآید. و به مدرسه 

دولتی شمس میرود و تا چهارم ابتدایی در این مدرسه بوده که سپس به علت اینکه برادرها در 

بنا  1328در سال تهران بودند به تهران میرود و با مشاغل سطح پایین مشغول میشود. تا اینکه 

بر توصیه یک نفر خیر خواه در مغازه ابزار فروشی ابوالفتح اعتصامی برادر پروین اعتصامی شاعر 
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شود و چون باهوش و زرنگ و فعال بوده و استعداد داشته است کار ابزار آالت را یاد میگیرد و چند سال مشغول کار می

 ز میکند که حاصل این ازدواج چهار فرزند میباشد.آنجا مشغول بوده و با اختر خانم نامی مسلمان نی

 

 دایر فروشی ابزار اي مغازه او با که میکند توصیه ایشان به بوده مغازه خود مشتریان از که کار حین در مسلمانی شخص 

 مغازه کارکنان اغلب. میدهد او به را الزم سرمایه و شوند شریک و کنند

. داشت آنها به کامل اطمینان او که چرا بودند ها بهایی اعتصامی هاي

ا آن فرد شراکت کرده و بر اثر فعالیت و زرنگی و با هوشی بسیار ب ایشان

پیشرفت خود برده و سرمایه دار میشوند و بعد از مدتی جدا شده و ایشان 

خود به تنهایی مغازه اي دایر میکند روبروي پست خانه مرکزي تهران از 

بزار ملک عزیزي ها و باز هم در اینجا ترقیات شایانی میکند. و با واردات ا

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 تهران بود که در آن زمان پنج میلیون جمعیت داشت او براي زیارت به اتفاق 

میرود. در تشکیالت امري در هیچ جا شرکت نمیکرد مگر جلسات عمومی تذکر دوستان بهایی خود به اراضی مقدسه 

 و همکاران سفارش به توجه با که افتادند زندان به دیگران همچون نیز ایشان انقالب از بعد دوستان و بستگان. در تهران 

آلمان رفت و در هام بورگ  به و شد خالص زندان از زیاد مبالغ و سنگین هاي جریمه پرداخت و بود مسلمان که خانمش

 در ایشان  نشدند بهایی هیچکدام ولی بوده محب همگی ایشان نفري پنج خانواده  به تجارت پرداخت و آنجا نیز موفق بود

سالگی در روزهاي عید رضوان بر اثر سکته قلبی صعود کرد و از خود اموال زیادي باقی گذاشت  85در سن  2010 سال

 مصادره شد.. که بعد از انقالب همگی

  

 )این سخنانی است که از زبان خود او شنیدیم(فیض اهللا یزدانی به قلم سیارون

 

 و ھمسرش در آلمان یزدانیهللا  ضیف
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او به اتفاق دوستان بهائی خود بزیارت ارض اقدس میرود و خداوند را ثنا میگوید و شکر می کند که به چنین زیارتی نائل 

شده است. در زیارت مقام اعلی که رفته بود ایشان تعریف میکرد، حاال که چنین سعادتی نصیبم شده است نایب الزیاره 

هستم که چنین ارثی به ما فرزندان هدیه کردند. ایشان میفرمود اگر ما حتی پدر جوانم و مادر مهربانم، دختر آغالمرضا 

مال و ثروتی داریم از هنر ما نیست، این دعائی است که حضرت حضرت عبدالبهاء در لوح عمو غالمعلی نسبت به منسوبین 

تر کرده بود که تجلی گاه نور او کرده است که بنده برادرزاده اش هستم. این سفر زیارتی قلب پاك و طاهر او را سیقلی 

الهی بود. برهیچکس از فامیل و آشنایان پوشیده نیست که جناب یزدانی وقتی با خانم اختر لطیفی بروجردي آشنا گردید، 

این زوج عاشق ازدواج نمودند و  1330اختر خانم دانشجوي دانشکده ادبیات بود و تحصیالت عالیه نموده بود و در سال 

و هم عقد بیانی نمودند و زندگی شیرینی را آغاز نمودند. خانم او دبیر شایسته و باکالس بود و اکثراً هم هم عقد اسالمی 

تدریس میکرد و هم رئیس دبیرستان بود. آقاي یزدانی هم در طهران شبانه درس میخواند و از خط زیبا و انشاء باالئی 

ابهت ولی اصالً عالقه اي به امر نشان نداد که حتی آثار امري را برخوردار بود. خانم او خانمی با شخصیت و اجتماعی و با 

مطالعه نماید ولی به عقیده و ایمان همسرش اصالً کاري نداشت ولی نمی خواست آقاي یزدانی همسرش در ضیافت و یا 

هایی که  جلسات زیاد شرکت کند. در تمام جلسات صعود احباء و جلسات که راجع به جاسب و یا مهمانی ها و عروسی

 گرفته میشد، همراه همسر شرکت میکرد و به همه احباء احترام میکرد.

سال زندگی کردند و هرگز کوچکترین مشکلی بین آنها پیش نیامد. خداوند چهار دسته گل به نام  60این عزیزان نزدیک 

ادب و مهربان و فامیل دوست هاي شهرزاد، شیدا و کامبیز و کامران به آنها عنایت فرمود که همگی تحصیل کرده و با 

 هستند. سعدي علیه الرحمه فرموده:

 هرگز نمیرد نکونام مرد سعدیا            

 نبرند نکوئی به نامش که آنست مرده                     

از خصوصیات اخالقی این عزیز که مادر به او آموخته بود، بهائی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی بود. واقعاً انسانی به این 

سالمی، به این باهوشی، به این باگذشتی و نجیبی و صبوري و پر طاقتی کمتر کسی دیده است. شخصی که در کودکی 

آالیش رشد نموده است، وقتی با کمک برادران و انواده اي ساده و بیروي پدر ندیده است، مهر پدر را نچشیده، در خ

دوستان در دریاي خروشان و پر طالطم طهران وارد میشود و خداوند او را از چاه به اوج ماه می رساند. از نظر زیبائی و 

قرار میدهد. زمانیکه ایشان  شکل و قیافه و هیکل و بیان شیرین و ثروتی که خداوند به او میدهد، او را در ورطه امتحان
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مغازه دار میشود، فردي شناخته شده و محبوب کاسب ها بود و چنان رشد می کند و ریشه میدواند که همه از او می 

پرسیدند اي مغز متفکر به ما هم بیاموز راه و رسم کاسبی و مردم داري را. اولین کار شایسته اي که کرد هرگز خود را 

بوده و حاال کیست. از مال و ثروت مست و سرکش نشد بلکه خاکی تر و خاضع تر شد تمام اقوام و فراموش نکرد که، که 

آشنایان را در پناه خود مأواي داد و به همه رسید حساب کارگر و استاد کاري در کار نبود. هرچه وسعت کار اضافه میشد 

و اخالق او ناراحت نمیشد. دوستان او وقتی وارد  یکی از دوستان و فامیل را به کار دعوت میکرد. هیچکس از دست زبان

محل کار او میشدند به او میگفتند آقاي یزدانی تیپ تو، تیپ وزیري و مدیر کلّی است و او میفرمود انسان باید انسان باشد 

ا و و خدمت به خلق کند. اگر انسان وزیر هم شد دو چیز را باید در نظر بگیرد: یکی رضاي خداي و دیگري خلق خد

خدمت به هم میهن خود و فکر آبادانی مملکت باشد. کارگران بهائی و مسلمان او که در نزد او هیچ فرقی نداشتند اکثراً 

تاجران معروف و مشهوري هستند و همه در رفاه و آسایش بودند. همه از صفات اخالقی او بی نصیب نبودند. او معلّم 

ف را دنبال میکرد و آن صداقت و درستی و ارزان فروشی و نان رسانی به اخالق و ادب و درستی و صداقت بود و یک هد

مردم بود. کارگرانی که با چرخ دستی اجناس بسته بندي را به گاراژها می بردند و به آنها مردم در قدیم حمّال می گفتند، 

ین زحمتکشان با آبرو از همه ما آقاي یزدانی فریاد می کشید این ها انسان هستند چرا اسمشان را صدا نمی زنید. مقام ا

باالتر است. سفره پهن بود و هرکس بقدر هنر و استعدادش رزق خود را می برد. بقول معروف ثروت او از پارو باال میرفت 

ولی او فیض اهللا بود که از پستان بدیعه شیر خورده بود. مغازه هاي او همیشه چائی و ناهار و پذیرائی بر هر تازه واردي 

بود. همشهریها که هر وسیله الزم داشتند براي جاسب یا طهران از آنها اصالً پول نمی گرفت. چندین خانه و ویال و آمده 

زمین داشت و فامیل و دوستان را از همه ثروتش بیشتر دوست داشت. همه را در موقع دیدار می بوسید و میفرمود فامیل 

مه گل اید. همیشه لبخند بر لب او بود و همیشه باعث سرور همه گلم عمو زاده من، خواهرزاده من، همشهري من که ه

بود. در محل کار، مشاوره همه همکارها و مورد احترام کل اهالی و کسبه بود. هیچوقت چک کسی را برگشت نزد و 

چون هیچوقت براي بدهکاران خود شکایت نکرد. همیشه دستگیر و یاور خرده فروشان بود. همیشه داور بین مردم بود 

داور مصلحی بود. همیشه میگفت من اطالعات امري زیاد ندارم ولی طلعات مقدسه در قلب من هستند و من هرچه دارم از 

آنهاست. روزي شخصی به او گفته بود شما حریف خانمت نشدي بهائی شود؟ گفته بود مگر میدان جنگ است که حریفش 

شر است. کامالً همه چیز را میداند که دین بهائی، دین وحدت و محبت شوم. او سواد دارد، عقل دارد و با من مأنوس و معا

و مهربانی و صلح و صفاست و میداند که بنده که همسر او هستم با او اینهمه روراست هستم و میداند هیچ کار زشتی 
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است و اوالدهایم همه انجام نمیدهم. میداند مشروب نمی خورم و هیچ کار ناشایست انجام نمیدهم. او هم با بنده مهربان 

سالم و صالح و با ادب هستند. حضرت بهاءاهللا خواسته مردم انسان باشند و خدمت به خلق کنند. حقیقتاً اوالدهایش نمونه 

انسانیت هستند و نام پدر را زنده نگه داشتند. جناب یزدانی در اوایل انقالب که بگیر بگیر بود، او را هم دستگیر کردند و 

ند. کسی که هرگز در طول عمرش پایش حتی به کالنتري نرسیده بود چرا فقط وقتی که کسی بدهکار بود یا به زندان برد

تصادف کرده بود باید زندان میرفت. او به کالنتري یا دادگاه میرفت، ضامن میشد، قرض بدهکار را میداد بخاطر اینکه خدا 

د. در هر صورت او زندانی شد و خانمش که حاجی خانم و مسلمان به او داده بود و معتقد بود شاید ثوابی نصیب او هم بشو

بود و رئیس دبیرستان و دوست بزرگواري از برادر بهتر، جناب آقاي شمس الدین عظیمی که خیلی معروف و مشهور بود، 

مریض گردید. او را  دنبال کار را گرفتند و با دادن مبلغ هنگفتی پول، آزاد گردید ولی با روحیّه اي افسرده و ناراحت قدري

عدّه اي رها نمی کردند که بیا اگر مسلمان شوي رئیس اتحادیه میشوي یا فالن کاره میشوي. ایشان گفت دین در قلب 

من است بنده که ریاست نمی خواهم. مگر دین پیراهن است که عوض کنم و این ثروت والدینم هست. ایشان بناچار از 

بچه از وطنی که یکعمر در او زندگی کرده بود، چشم پوشید و به دیار قربت شتافت.  میلیاردها ثروت گذشت و با همسر و

معتقد بود اول هیچ نداشتم حاال هم همه چیز داشتم و اگر خدا بخواهد در هرکجا باشی موفق خواهی بود. تمام خانه ها و 

ه مانند کاخ بود و او از همه چشم پوشید که مغازه ها و انبار و ویالها و زمین و هرچه بود، مصادره گردید حتی خانه اي ک

روح ملکوتی پدر و مادر و طلعات مقدّسه از او مکدّر نشوند. چه زیباست حال چنین نفوسی و حق فرموده است چه 

اشخاصی که یک عمر در ظلّ امر بوده اند و مؤمن از دنیا نمی روند و چه بسیار افراد که یک شبه به سر منزل مقصود می 

بهائی از دنیا میروند. این نازنین رفت و دو مرتبه سر و سامانی گرفت و به اوج رسید ولی هرگز شکوه و شکایت رسند و 

نکرد که هرچه داشتم بخاطر ایمان و اعتقادم دادم همسرش و بچه هایش هم همینطور. همیشه معتقد بودند مگر انسان 

 چقدر خوراك و پوشاك و رفاه می خواهد.

بود که اگر کسی از او تعریف و تمجید میکرد، خوشحال نمیشد. میگفت اگر توانستی خدمت به  جناب یزدانی شخصی

فامیل، همشهري و خلق خدا نمایی و نگوئی، هنر است. همه به یاد دارند بارها اتفاق افتاد فامیلی ناگهان صعود می کرد 

بل میشد که از نام همه معذورم. هرکس خانه که پولی در خانه نداشتند و او اولین نفري بود که هزینه هایش را متق

میخرید و بدهکار بود، عروسی داشتند و پول الزم داشتند او دریغ نمی کرد و بطرف مقابل میگفت به هیچکس نمیگوئی. 

یکروز شخصی میگفت البد از خانمش میترسد و او شنید و خیلی ناراحت شد و گفت من از کسی نمی ترسم و از خدا می 
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گر کمکی به کسی بکنم بگویند تظاهر است و میخواهد معروف شود. هرکس از من کمک بخواد با عشق به او ترسم که ا

کمک می کنم ولی باج به هیچکس نمی دهم. کسی قرض بخواهد میدهم و باید پس بدهد. همیشه میگفت بین قرض و 

دهی سه ماهه میدهم. سر ماه که قول داده بخشش خیلی فاصله است کسی که می آید و میگوید این مبلغ را اگر به بنده ب

سال دیگر بمن وقت بده خیلی بهتر است که بگیرد و دیگر  2باید بدهد و اگر ممکن نشد، تلفن بزند که االن جور نشد 

پشت سرش را نگاه نکند. اینکار زشت عهدشکنی است و باعث میشود که هر خدمتگزاري پشیمان شود و نداند که طرف 

فاده می کند یا واقعاً گرفتار و محتاج است. این درس آقاي یزدانی را همه قبول دارند که محبت بسیار عالی مقابل سوء است

است ولی وفاي به عهد و قول چیز دیگري است. جناب یزدانی و خانواده اش مورد احترام همگان بوده و هستند. خانه 

و امالك هاي موروثی او را و همه را به یغما بردند. غافل از  پدري جناب فیض اهللا و برادرانش را در محلّه باالي کروگان

 اینکه گفته اند و یقین هم اینطور است:

 ما ریشه کند بیخ که خواست مدّعی             

 ما اندیشه در هست خدا آنکه از غافل                         

هرکس رزقی و سهمی می دهد. واي بر حال کسی که رزق این خداي مهربان هیچ بنده اي را به حال خود نمی گذارد. به 

و روزي خدا را شاکر نباشد و از خداي خود فاصله بگیرد. جناب فیض اهللا قلبی داشت چون آئینه دلی مانند دریا و 

ه و سخاوتش مانند باران. عشقش به همنوع مانند خورشید بود که به همه می تابید. بسیار به فامیل رسید و چقدر به بیگان

دوست رسید بدون تظاهر و ریا. هر وقت از خارج باقوام ایران زنگ میزد، میگفت دنیا را گشتم هیچ کجا ایران خودمان 

نیست. چهار فصل هوایش، مهربان اهل ایران، وفور نعمت در هر شهر و دیار و روستایش. عشقم ایران است و قلبم و تمام 

این نعمت خدادادي محروم شدیم. میگفت دنیا به ایران فخر میفروشد که ما وجودم ایران است اما قسمت چنین شد که از 

تمدن داریم در صورتیکه تمدن ایران، محبت ایران در هیچ کجاي عالم نیست. ایران هر گوشه اش یک لذت و زیبائی 

مال مانند چرك خاص خودش را دارد. همیشه میگفت دلم براي همه تنگ شده است. اصالً فکر مال و زندگی نیستم چون 

دستان می ماند. اگر خدا قبول کند خدمتی یا خوبی کرده باشیم برایمان می ماند. در محل کار آقاي یزدانی بعد از سه 

 دهه همه همکاران به اسم او افتخار می کنند. بعضی ها میگویند اگر او اینجا بود چه غم داشتیم.

در فرانسه بدیدن اقوام آمد و خیلی عاشق بود که بیت حضرت قسمت شد با دختر بزرگش  1386جناب یزدانی در سال 

عبدالبهاء را زیارت کند. با عده اي از دوستان و فامیل در آن مکان مقدس بدعا و مناجات پرداخت و روبروي شمایل 
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قلبم مبارك عرض کرد: موالي خوب و مهربونم فیض اهللا کوچک تو است اگر قصوري کردم مرا عفو فرما. تو که میدانی 

همیشه با پروردگار عالمیان و طلعات مقدسه بوده و هست. یک خواهش دارم و از خدا و شما میخواهم یک لحظه بنده 

حقیر محتاج و مریض و درمانده و بقول جاسبی ها تُوك لُنجون نشوم. همه خندیدند که چه می گوید، گفت میگویم در 

احم حتی اوالدهایم نشوم که همینطور هم گردید. بعد از دو سال طول زندگی مزاحم هیچکس نبوده ام و آخر عمر هم مز

از این زیارت، قلب پر از محبّتش از طپش افتاد و روح پاك و ملکوتی او بعالم باال پرواز نمود و جسم مطّهر و چهره تابناك 

ات تذکر و مراسم و نورانی او در اروپا در بین جمعیت انبوهی طبق دستور جمال مبارك بخاك سپرده شد و در جلس

تدفین این بزرگوار جمع کثیري از تمام مذاهب مختلف شرکت نمودند و اوالدهاي او و خانمش سنگ تمام گذاشتند و 

جمعیت حاضر در جمع از تالوت آیات و مناجات و اذکار فیض بردند و با چشمی اشکبار به منازل خود تشریف بردند. 

ی نظیر بود، در خارج از ایران هم مانند ایران قائم به خدمات امري و انسانی کسی که در ایران ستاره درخشان و مردي ب

بود. به اعمال طیّبه طاهره آراسته بود و همه به یاد دارند هر وقت در هرکجا خرجی جهت حظیرةالقدس، حمام جاسب و 

اب عباس آقاي محبوبی یکی از مدرسه و درمانگاه بود، خالصانه تقبّل می نمود و مبلغ قابل مالحظه اي کمک میکرد. جن

حسابدارهاي او بود، میگفت مبالغی که کمک می کند فقط در دفتر بخاطر روشن بودن حسابش می نویسد ولی اسمی از 

کسی یا جائی نمی نویسد. عباس آقا محبوبی، غالمرضا نوروزي، علی آقا نوروزي، عطاءاهللا رضوانی، فضل اهللا اسماعیلی، 

زدانی، بهرام یزدانی و جناب آریس که مسیحی بود و حسابدار او بود، به اتفاق سه چهار کارگر وحید روحانی، مهران ی

مسلمان، همگی در خدمت او بودند و همه راضی و خشنود بودند و چنان وحدتی در بین آنها و مدیریتی بود که نظیر 

ز نمرده اند و روح آنها شفیع راه ما است. نداشت. چنین افراد باهوش و با ذکاوت و درست و عاقل و متوکّل به خدا هرگ

قطره اي بود از دریاي لطف و صفا و مرام. خوشبختانه خانواده جناب فیض اهللا یزدانی، اوالدهایش، عروس هایش، 

دامادهایش، نوه هایش رهرو راه او بوده و هستند. مهمان نوازي و محبت را به همه آموختند و با اینکه خداوند تمام نعمت 

ا بر او تمام کرده بود، همیشه افسوس میخورد که اي کاش مادرم بود و هم وزن او طال می گذاشتم. مادرم عشقم بود ها ر

و امیدم بود. هرچه دارم از دعا مادر است و براي روح ملکوتی مادر گوسفند نذر میکرد و میداد می کشتند اما صد گرم آن 

 داشت میگفت در بین کسانیکه ندارند تقسیم کنید. را خود بر نمی داشت. به پرسنل خود که اعتماد

روانشاد عالی قدر، سه برادر از خود بزرگتر داشت. یکی روح اهللا یزدانی، وقتی دید خانه اش زیاد بزرگ نیست براي او خانه 

بلغ ناچیزي اي بزرگ تهیه نمود. خانه مسکونی خود را که ساکن بود خانه بزرگتري خرید به برادرش نصراهللا یزدانی با م
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فروخت. به عین اهللا خان و فرزندانش که دریاي علم و دانش هستند، محبت بی نظیري داشت و عشق میکرد که فامیل 

هاي خوبی داشت. واقعاً فیض اهللا شجره طیّبه اي داشت از مادري آغالمرضا و از پدري مشهدي حسنعلی داراي صدها عمو 

پنج قاره دنیا قائم بخدمت هستند و خادم ابناء بشر هستند. جناب یزدانی تا  و عموزاده و عمه زاده و دائی زاده که در

آخرالحیات ریشه اصلی خود را حفظ کرد و همیشه میگفت پاکی و صداقت و محبت سرمایه اصلی هر انسانی است. بیائید 

 ها میخواند:باهم انس و الفت داشته باشیم، همه را دوست داشته باشیم و دل به مال دنیا نبندیم. قدیم

 زحمت ها بلبل کشید و برگ گل را باد بُرد

 بُرد فرهاد شهرتش و کند عشق را بیستون                   

 برگ گل با این لطافت آبی از گِل میخورد

 میخورد عاقل مرد چون را دیوانه غصّه                  

 مرد عاقل کی فریب از مال دنیا می خورد

 خورد می پا عاقبت بنشیند ناکس با هرکه                  

  

همیشه حواستان به دوستان بظاهر فریب و اطرافتان باشد که بعضی گرگند و به لباس میش درآمده اند. روح این بزرگوار 

شفیق شاد و یادش در دلها و قلبها باقی برقرار است. چنین فردي در عالم باال ارج و مقامی دارد و میفرمود رفیقان خوب و 

 و وفادار را هرگز از دست ندهید که هم پشت و پناهند و هم یاور و مشاور و تکیه گاه انسان هستند.

در این دنیاي فانی که بدمی بند است و نمیدانی به کجا خواهی رفت و حتی کجا بخاك سپرده خواهی شد، بهتر است با 

 وردگار عالمیان بروي. میخواند:شادابی و خداپرستی و محبت به خانواده و دوستان پاك بسوي پر

 در این عمري که میدانی

 مهمانی تو چندي فقط                        

 به جان و دل تو عاشق باش

 باش مراقب را رفیقان                         

 مراقب باش تو به آنی
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 مرنجانی موري دل                         

 که در آخر تو میمانی

 آنی از خاك مشتی و                          

 )موالنا از شعر(                                                                             

 و جناب یزدانی میفرمود که به هرکس که نمیشناسید، اعتماد نکنید و راز خود را نگوئید.

 هر رهگذري محرم اسرار نگردد

 نگردد زار چمن زار نمک صحراي                    

 هرجا که رسیدي طرح رفاقت مکش اي دل

 نگردد وفادار یار سروپا بی هر                   

 دمی با دوست به سر بردن

 دارد بها دنیا صد دو                   

 خوشا آنکس که در دنیا

 دارد وفا با رفیق                   

 بسیار داشتم ولی مانند آقاي شمس عظیمی ندیدم.ایشان میفرمود دوست و رفیق 
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 آقا شمس عظیمی

  

شمسی در محله باالي کروگان جاسب چشم بر جهان گشود و ستاره درخشانی  1305سید شمس الدین عظیمی در سال 

در خاندان عظیمی ها گردید. پدر بزرگوار ایشان سید جالل عظیمی و والد گرامی او سرکار 

جهان خانم اخوّت اهل واران بود. با آمدن این طفل زیبا، والدین چون گل شکفتند و در چهره 

ار شدند که بزرگترین نعمت الهی که اوالد خوب و سالم است، این طفل نوري دیدند و امیدو

نصیبشان شده است. جناب آقا شمس عظیمی تک فرزند پسر بود و فقط بعد از او خداوند 

خواهري به او به نام قمر هدیه کرد که یاور و پناه برادر بود. آقاي عظیمی نوه عزیز و بزرگ 

م که خانمی الیق و فرهیخته و با شخصیت بود خانواده بالخصوص مادربزرگش نوش آفرین خان

 و جزء شجاع ترین بانوان جاسب محسوب میشده است.

جناب عظیمی در کروگان جاسب تا کالس ششم درس خواند و باتفاق و راهنمایی فاضل ارجمند جناب رفرف، شوهر عمه 

دکی پدر مهرپرور را از دست داده بود او خانم صدیقه عظیمی و عموهاي گرامی اش به طهران تشریف بردند و چون در کو

و در آغوش مادرش و اقوام مهربان خوب تربیت شده بود و از کودکی راه صبر و استقامت و ایمان و خداپرستی را آموخته 

بود و با ادب و شخصیت خاص بزرگ شده بود که چهره نورانی و اخالق نیک او مورد پسند همگان بود. در طهران هم 

ثار و الواح بسیاري مطالعه نمود و نزد بزرگان و اساتیدي راه و رسم بهتر زندگی کردن و کاسبی کردن و درس خواند و آ

معاشرت را آموخت و الگوئی بشمار می آمد که افتخار هر جاسبی بود. بقول خودش از کودکی حبّ طلعات مقدسه و 

و خدمات امري و خدمت بخلق هرگز غباري پرستش خداي متعال در قلبش نقش بسته بود و با تالوت دعا و مناجات 

نتوانست در قلب او رخنه کند. این بزرگوار در جوانی با بهائی هاي کلیمی نژاد که همه در کار داروسازي نقش داشتند و با 

پزشکان مشهور سر و کار داشتند، توفیقی نصیب او گردید که در شرکت هاي داروئی و پخش دارو کار کند و خودش از 

ران و تولیدکنندگان باتفاق دوستان معروف و مشهور گردد. در آموختن زبان انگلیسی و معارف عالی و علم کوشا سهامدا

با سرکار خانم فخر  1330بود و با همه پیشرفت هائی که داشت خدمت به اقوام و خانواده را هرگز از یاد نبرد. در سال 

نمود و صاحب چهار اوالد نازنین به نام هاي سامان، سعید، اعظم نجف آبادي فرزند سید مصطفی نجف آبادي ازدواج 

 یمیقا شمس عظ
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شهرام و مژده گردید که همگی در ایران درس علم و ادب و ایمان را از والدین آموختند و ستاره درخشانی گردیدند. خانم 

 هاي زمین دانگ شش محترم او پدرش از مالکین و ثروتمندان نجف آباد بود که در خانی آباد طهران هم یک دانگ از

 ورقا محمد علی دکتر خانواده به متعلق بقیه و  بود عظیمی شمس آقا خانم  پدر آبادينجف مصطفی سید براي آباد خانی

 سید آقاي به کامل احترام فقط همسرش و محترم خانم این ولی گردید شهرسازي انقالب از قبل که بود امراهللا ایادي

ي داشتند و دیناري چشم داشت به ثروت او نداشتند چون خداوند بحدّ وفور به آنها همه چیز داده بود. آباد نجف مصطفی

مال و منال و عقل و هوش و ذکاوت ایمان و اوالدهاي خوب و اخالق نمونه که نصیب هرکس نمیشود. جناب عظیمی با 

باتفاق عموهایش تصمیم گرفت خانه  1340در دهه  اینکه از کودکی از جاسب به اتفاق مادر و خواهر به طهران آمده بود

پدري را خراب و خانه اي نوساز و آبرومندانه بسازند و این کار را انجام دادند و او اولین جاسبی که از جاسب به طهران 

ی ها بود و آمده بود و فکر عمران و آبادي و ترقی والیت و خانه اجدادي بود. این عزیزان بودند که باعث افتخار همه جاسب

تابستان ها که جاسب می آمدند شور و نشاطی و سروري بود. فامیل هایش که مسلمان هم بودند با ایشان خیلی صمیمی 

و یکرنگ بودند و وحدت عالم انسانی در بین آنها جاي بود. باغ بزرگی بنام باغچه رشیده باالي ده که باغی پر از میوه بود، 

ه باز بود که از میوه آن استفاده کنند. خانواده عظیمی ها همیشه مورد تأیید و احترام خریدند و درب این باغ بروي هم

جامعه جاسب بودند. جناب شمس الدین عظیمی در کارهاي خیر و عام المنفعه پیشگام بود و افتخارش این بود که کار 

راجع به حمام جاسب یا هرکار خیري که مثبتی براي عموم انجام گردد و گوشه اي از این کارهاي خیر او بگیرد. هر وقت 

او متوجه می گردید بی نهایت کمک مادي و معنوي و مشورت انجام میداد. جناب نصراهللا امینی و دوستش خدمت ایشان 

در آریاشهر طهران که االن صادقیه نامیده میشود، خدمت ایشان میروند. پس از پذیرائی کامل خانواده او و مادر مهربانش 

انسانیت و مهربانی و وقار بود، جناب امینی باو گفته بود که احباء که بیشتر جاسبی هستند، زمینی در اسفندیار  که دریاي

خانی تهیه کردند که حظیرةالقدس جهت جلسات و اذکار ساخته شود چون خانه ها کوچک است. ایشان بدون کالمی 

و فرموده بود هرچقدر کسر داشتید در این چک مرقوم حرف دست چک را برداشته بود، چک سفیدي را امضاء نموده بود 

بفرمائید. آقاي امینی اصرار کرده بود خیلی ممنون ولی مبلغ هدیه یا تقبّلی را بنویسید ولی او گفته بود هرچه دارم متعلق 

گمنام  به حق است. هرچقدر الزم بود بنویسد و به هیچ کس هم نگوئید چون بنده یکعمر دوست داشتم در راه حق ولی

خدمت کنم. جناب عظیمی و خانمش به جناب امینی میگویند این افتخاري است که ما هم جزء خریداران حسن یوسف 

باشیم آیا این عزیزان افتخار جاسب و جاسبی نیستند؟ امیداوریم افراد مؤمن و انسان دوست که بسیارند، از چنین افرادي 
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چند برابر میدهد که آنقدر خالصانه و صادقانه و بی ریا با قلبی پاك کمک و  بیاموزند و یقین بدانند خداوند اجر آنها را

انفاق می کنند. پدر خانم آقاي عظیمی و برادر خانمش و اقوام همسرش می گفتند تمام جاسبی ها مورد احترام ما هستند 

را براي پسر عمویش که چنین نازنینی نصیب ما شده است و خانم جناب عظیمی دختر آقاي علی اسماعیل جاسبی 

خواستگاري کرد و ازدواج نمود و همیشه می گفت همه خوبند ولی احبا و مسلمانان جاسب خیلی صاف و ساده و اهل 

زندگی و درستی و صداقت و وفا دارند. این مطلب خیلی مهمّ و بیادگار ماندنی است و افتخار جاسب و جاسبی هاست. در 

ر قدیم بیشتر بود در کروگان و کروگانی ها بود و سعادتی نصیب آنها شده بود که تنها روستائی که در جاسب موفقیت د

درس بخوانند راه شهرها و مملکت هاي دیگر را یاد بگیرند و آداب رحمانی بیاموزند و وحدت و اتحاد داشته باشند و کالم 

شانی گردند. جناب فیض اهللا یزدانی و الهی را عاشقانه بپذیرند و هرچه میخواهند از خدا بخواهند و هر یک ستاره درخ

آقاي شمس اهللا عظیمی که در آغوش مادر رشد کردند و از فیض پدر محروم بودند، خداوند آنها را باوج کمال رساند و 

جزء صالحین و مخلصین و تاجرین و خادمین و محبوبین بین خلق گردیدند. اوایل انقالب جناب فیض اهللا یزدانی که 

ب عظیمی بود را گرفتند و به زندان منتقل نمودند. به محض شنیدن این موضوع جناب عظیمی دنبال دوست صمیمی جنا

کار او را گرفت و عاشقانه به کمک خانواده و همسر او وآشناهائی که داشت او را پس از مدّتی و پرداختن وجه زیادي از 

بود و در بیمارستان و منزل بستري گردید، یاوري  زندان آزاد کرد و وقتی جناب یزدانی مردي شریف، افسرده و ناراحت

بهتر از آقاي عظیمی نبود که شب و روز او را تنها نگذاشت و چون مشاور خوبی بود به جناب فیض اهللا یزدانی گفت من و 

شما خودمان و خدا می داند که هرچه داریم از زحمت و رحمت خداوند بدست آوریم باید رفت و مشکل روي مشکالت 

ت نکرد. جناب عظیمی ترك خانه و کاشانه و کار و شغل نمود و به هند باتفاق خانواده رفت و بعد به آمریکا رفت و درس

جناب یزدانی هم به اروپا رفت و هر دو در آن سامان هم موفق بودند. چیزي که این عزیزان را زجر میداد این بود که چرا 

. خوشبختانه اوالدهاي این عزیزان رهرو راه والدین بودند و باحسن االخالق تا آخر عمر از زیارت اقوام و وطن محروم شدند

مشهورند و ستاره هاي درخشانی هستند و نام این عزیزان در جاسب و ایران و خارج ورد زبانهاست و در قلب همه جاي 

 دارند.

ها از فرهنگ باالئی یگفت وارانیجناب شمس الدین عظیمی یکی از افتخاراتش این بود که مادرش وارانی است و همیشه م

برخوردارند. بگذریم که عدّه اي متعصّب هستند و باید در حق همه دعا کرد. ایشان حقیقتاً راست میگفت مادر ایشان که 

وارانی بود و دائی او آقاي اخوّت داماد سید اسداهللا شوهر اقبال خانم که ستاره درخشان بودند و اهل علم و ادب و انسانی 
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بودند. شریفه خانم همسر غالمحسین حیدري مادرش معصومه خانم و زري خانم مادربزرگش که خیاط اهل آبادي  کامل

بودند، الگو و نمونه زنان پاك سرشت بودند و در محله باال عمه نبات و شریفه خانم جز محبّت و اخالق خوب کسی بدي از 

گور زیاد داشت. این خانم در ظرف چینی مقداري زردآلود یا انگور به آنها ندید. باغ شریفه خانم زردآلو و باغ دیگر آنها ان

همسایگان میداد. حاجی خانم زن وجدانی میگفت آقاي غالمحسین حیدري فرشته نصیب تو شده است قدرش را بدان. 

می بود و این خانم محترمه با همه اهل محلّ دوست و یکرنگ بود و صدایش را یک نفر نشنید. با مسلمان و بهائی صمی

حوض محلّه باال داشت که همه در آن لباس یا ظرف می شستند. این خانم محترم اگر پیرزنی لب حوض بود ظروف او را 

میگرفت و می شست و تا خانه برایش میبرد. همسایه آسید آقا و مسیب یزدانی و وجدانی بود و به همه با محبّت بود. به 

سرش مسیب در جوانی فوت نمود او یاور و حامی او بود و میگفت این خواهر آغابیگم میگفت تو خواهر منی و وقتی هم

من است. وقتی جوانان محلّه باال سید آقا حسینی آن مرد پیر مریض را در حوض محلّه باال در آب سرد در زمستان 

هاي او را عوض می کند.  اندازند که از سرما بمیرد، این خانم محترم به تنهائی او را از حوض بیرون می آورد و لباسمی

سید آقا میگوید خجالت می کشم اما او می گوید تو پدر من هستی چه خجالتی. همین خانم محترم به بچه هاي نادان 

می گوید از آه این پیرمرد و سیّد اوالد پیغمبر بترسید. یکعمر همسایه ما بود و من جز خوبی از اینها چیزي ندیده ام. واقعاً 

انسان کامل باین شریفه خانم با شرافت و با کفایت باید گفت اما متأسفانه این خانم امسال فوت نمود و با  مسلمان واقعی و

نامی نیک از این جهان به جهان باقی شتافت. جهت روح او حتماً باید دعا و مناجات خواند. اما عمه نبات همسر رجب علی 

. پسري به نام استاد اسماعیل داشت که شغل او نبّاتی بود. در رفیعی، ایشان هم خانمی مظلوم و باشخصیت و آرام بود

لوله کشی آب باال ده را از ویشه تا دشت باال انجام داد و وقتی میخواستند مزد به او بدهند، میگفت نمی  1342سال 

هدیه اي از  خواهم. حاجی اسماعیل روحش شاد به او گفت زحمت کشیدي حق را باید بگیري، اما قبول نکرد. به او گفت

سوي اهالی است، آنوقت گرفت. زن حاج آقا ماشاءاهللا نصراللهی اهل واران بود و در محلّه پاچنار به خوش نامی معروف و 

مشهور و با همسایگان و فامیل و اهل ده مأنوس و مهربان بود. زمانیکه شوهرش خانه عمه بدیعه را خواست بگیرد کسی به 

د آقا خانه او را تصاحب کرد و ساکن شد و خانم او بسیار ناراحت بود. هرکس که به محلّه باال او نداد. بعد از آواراگی آسی

میرفت، تعارف میکرد به منزل بیایند و میخندید و میگفت بفرما منزل آسید آقا ولی او حریف همسر و پسرش نشد که این 

و مردم شنیده اند در خانه هاي کروگان که صاحب آن خانه غصبی است و خیر و برکت ندارد. بارها از اهالی واران شنیدیم 

نیست و غصبی است، نماز صحیح نیست. خیلی از دختران واران با کروگانی ها ازدواج کردند و همه مؤمن و صالح و 
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معتقدند به عدل و انصاف که مال مردم، مال مردم است. هرکس عقیده اي دارد ولی مقیّدند که هیچ فرد مؤمن و 

باید از زحمت کشیده دیگران استفاده کند آن هم به زور و نارضایتی. ملّت جاسب همه شریف اند و گاهی افراد مسلمانی ن

ناآگاه و خداوند کمک کند هرکس که بتواند از زحمت کشیده و دسترنج خود خانه بسازد نه امالك هر بیوه زن و پیرمردي 

بسوي حق شتافتند. نمیدانم تکلیف قیامت و عالم بعد چه خواهد  که ناراضی از این عالم رفتند و جاسب و جاسب کردند تا

بود و خداوند به همه رحم کند. خوشابحال کسی که مثل آقاي عظیمی و افراد ذکر شده پاك و طیّب و طاهر از عالم 

 رفتند. خدمت به خلق کن که ز پیدایش وجود خلق را از براي خلق آفریده اند.

خوش تیپ، خوش لباس و مردمی و اجتماعی و خوش بیان بود. در طهران و محل کار  جناب عظیمی مردي خوش اخالق،

با پزشکان با کراوات و شیک پوش می آمد ولی وقتی بجاسب تشریف می آورد خیلی ساده بود و با تمام جوانان زحمت 

ها و مهاجري ها این عزیز را کش جاسب و پیرمردان و زنان احوالپرسی و جویاي سالمتی و احوال میگردید. جنابان یزدانی 

برادر محبوب خوب میدانستند. او مشوقی بود که احباء سرمایه دار امالك در جاسب خریداري کنند و کمکی به جوانان 

جاسب باشد. فکر کتابهاي امري براي احباء بود و هرچه گفت خود عامل بود. ایشان وقتی از ایران با چشمی اشکبار وطن 

هرکجا برویم، طلعات مقدسه راه و رسم زندگی را قبالً براي ما آماده کرده اند. خوشابحال این مؤمنان را ترك نمود میگفت 

 مظلوم و عاقل و صدیق و عاشق که هدفشان محبّت و خدمت عالم انسانی است.

 دشا روحشان                                                                                      

 

 حاجیه خانم رزاقی و همسرش میرزا فضل اهللا وجدانی

حاجیه خانم یکی از دختران شایسته و الیق جناب استاد علی اکبر و بی بی جان 

خانم و میرزا فضل اهللا وجدانی فرزند زین العابدین از دو خانواده نامدار و مؤمن 

بودند و وقتی ازدواج می نمایند حاجیه خانم داراي فضل و کماالت و دانشی بود 

الی آنها هم بسیار عالی بود. در محله که کمتر کسی با او مطابقت داشت و وضع م

باالي کروگان خانه اجدادي او بسیار عالی و داراي چند اطاق و دو طبقه بود. داخل 

 خانم (ننھ آغا) و نوه او پوران خانم ھیحاجحیاط حوض آبی بود که آب از یک طرف می آمد و از طرف دیگر خارج میشد. 
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ا را بطرف طبقه دوم کشیده داخل حیاط چند درخت سیب و انگور بود که همه را داربست کرده بودند و بعضی از شاخه ه

بودند. وقتی انگورها میرسید چقدر زیبا بود و این خانم محترم از این نعمت خداداي به همسایگان و اقوام مرحمت می 

نمود. پشت سر این خانه باربند و طویله و توالت هر نوع بود. خداوند به آنها چهار اوالد پسر به نام هاي فتح اهللا، شکراهللا، 

 و ماشاءاهللا عنایت فرمود. فتح اهللا اوالد ارشد، نزد جناب فردوسی و دکتر محمودي کسب فیض کرده بود و در حبیب اهللا

محضر والدین راه و رسم زندگی و دین و آئین و سواد را آموخته بود و در کارهاي کشاورزي کمک کار پدر بود و پدر و 

ند. در ساختن خانه وحدتی برپا بود. فتح اهللا و شکراهللا یکی مادرش براي او خانه اي دو طبقه در پشت خانه خود ساخت

  خشت می مالید و یکی سنگ و چوب می آورد.

خالصه خودکفا خانه بسیار زیبائی که طبقه باالي آن از شمال و جنوب و شرق و غرب دشت را میتوان مشاهده نمود، 

می به خدمت سربازي دو اوالد شکراهللا و در آن زمان ساختند. مدّتی در این خانه آقاي دکتر علیخانی طبابت می کردند

و دو سال خدمت در جنوب ایران که داراي نخل هاي خرما بود و گرماي فراوان و با جناب سید رضا جمالی پسر  میرود

حضرت بهاءاهللا که خدمت به وطن و آبادانی وطن است، این جوان رشید  اش خدمت بوطن می کنند. یکی از تعالیمعمه

انجام میدهد. اینطور که میگفتند ایشان بسیار مریض میشود و خون دماغ فراوان می شود یا به قولی توي سر او بخاطر 

آسفالتی نبود و نه  اعتقاداتش زده اند و در هر صورت در جوانی در لباس سربازي صعود می نماید. در آن زمانها جاده

ماشین و نه هواپیما و تلفنی، بوسیله جناب جمالی و دوستان ایشان به خاك سپرده میشود. خاطره تلخی که هرگز 

فراموش نشد و نمی توان تجسّم کرد که بر این والدین چه وارد گشت و همه مردم آبادي به آنها تسلیت گفتند. جوان مثل 

ی والدین نتوانستند قبر او را زیارت کنند. به حرف راحت است ولی به عقل سلیم خیلی پایه دیوار رفت ولی برنگشت. حت

دشوار است. این والدین تنها کاري که می توانستند انجام دهند براي او خیرات و مبرّات و دعا و مناجات بخوانند. این پدر 

 شک میریخت.از غم اوالد افسرده خاطر و مادر هم همیشه برایش غریبانه میخواند و ا

فتح اهللا با ایران خانم، دختر استاد ارجمند معنویات، جناب دکتر محمودي ازدواج نمود. مدّتی در جاسب ساکن و بعد به 

طهران عزیمت نمود و در فرودگاه مهرآباد مشغول کار گردید. ماشاءاهللا اوالد سومی هم پس از شش کالس درس که در 

براي تحصیل فرستادند چون آقاي رفرف مشوق او بود. جناب وجدانی مرتب زمین ها  جاسب خواند، والدین او را به طهران

را فروخت و مقداري کمک فتح اهللا کرد و کمک هزینه تحصیل ماشاءاهللا که او هم درس خواند و معلّم گردید و در جوانی 

نجام داد. چندین سال معلّم درس با دختر دائی خود پري خانم رزاقی ازدواج نمود و بسیار خدمات ارزنده اي در امر ا

https://www.30yaroon.com/shohada.html
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 اخالق و عضو لجنات و محافل و نظامت بود و خالصه کالم والدین به آرزوي خود رسیدند که اوالدشان تحصیل کرده اند.

اما حیف است که ذرّه اي از خصوصیات اخالقی و صفات انسانی این خانم محترم به تحریر نیاید. ایشان کوه استقامت و 

راضی برضاي الهی بود. این خانم طوري تربیت شده بود که بسیار دعا و مناجات از حفظ بود و آثار شجاعت و همیشه 

امري را بهتر از باسوادان می دانست. حق را خوب شناخته بود و معلّمی براي خانم هاي کروگان جاسب و اسطوره و الگوي 

دو قطره اشک “. نچه کند او کند ما چه توانیم کردآ”زمان بود. هر وقت دلش میگرفت این بیان مبارك را زمزمه میکرد

میریخت و میگفت بیاییم یک مناجات بخوانیم. بیشترین مناجات ها اي منجذبان جمال ابهی، اي متوجه الی اهللا، 

هوالمشفق الکریم، الها کریما رحیما، الها معبودا مقصودا، اي خدا پر عطاي ذوالمنن، مثنوي هاي جمال مبارك و مناجات 

ضرت ولی امراهللا که اغنام تو هستیم محافظه نما، ربّنا مالذنا، ربّنا وفقنا و ... و ده ها ذکر و مناجات حفظ بود و به همه ح

  سعی میکرد یاد بدهد. روحش شاد چهره اش بسیار نورانی بود و هیچ یک از آشنایان او را از یاد نبرده اند. 

 می را عایدات نصف و میکاشتند بود داده رفیعی سلطانعلی و حسین به را امالکش بودند رفته طهران به اوالدها وقتی

ت به احباء فروخت. چاره اي نبود و حقوق و درآمدي نبود و این رعیت ها که ملک را فروخ که را امالك بیشترین. بردند

خاطر من کوتاه بیائید. میکاشتند، حاجی خانم به آنها میگفت شما میدانید شوهرم مریض است اگر بداخالقی کرد به 

سلطانعلی خواهرزاده میرزا فضل اهللا بود. این خانم محترم عشقش جلسات و خدمت صادقانه به هم نوع بود. وقتی جلسه 

میگرفت ما بچه ها کیف میکردیم و غیر از دعا و مناجات، برنامه خوردنی و پذیرائی در خانه اي شیر زن فراوان بود. 

نخورید ناراحت میشوم. چقدر برگه زردآلو و قیسی و سنجد و مغز بادام و گردو و جوز قند و  همیشه میگفت بذات حق اگر

خرما روي کرسی وسط اطاق قرار می داد. آخرالعمر هرچه می ماند یک مشت به هر بچه میداد و میگفت جیبت کن. آن 

 ها جیب کت را کیسه می گفتند.زمان

د و برف فراوانی آمده بود. خانه او گوش تا گوش نشسته بودیم، دو ردیف پدر و قوس بود، جلسه منزل او بو 6یاد دارم شب 

مرتبه سُبحانک یاهو یا من هُوَ هو یا من لیس  9مادرها نشسته و ما بچه ها جلو آنها نشسته بودیم و شروع کردند با اینکه 

دا و زیبا خوانده شد که ما بچه ها گفتیم دوباره ساله بودیم و آنقدر هم ص 5-6احدٌ الّا هو را بخوانند. اولین بار بود و ما 

بخوانیم و جمع قبول کردند و دو مرتبه خواندیم. از ذوق و شوق همه را حفظ کردیم و جناب آقا احمد محبوبی و جناب 

جمالی توضیح دادند که این دعا را در سیاه چال طهران حضرت بهاءاهللا دست جمعی می خواندند که ناصرالدین شاه در 

اخش میشنود. اي خدا چقدر لذت بخش است و کالم الهی چقدر دلنشین است وقتی با صوت و قلبی پاك بخوانی. بیاد ک
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دارم صبح اول عید رضوان در جاسب انتخابات محفل انجام می گردید و در ده رسم بر این بود اعضاء محفل که انتخاب 

ه وجد و طرب می آمد. محفل روحانی و احباي جاسب که میشدند، جشن و سروري در ایام عید رضوان بود که انسان ب

حقوق بگیر نبودند که ماهیانه حقوق بگیرند در مهر ماه که حاصل و محصول جمع آوري می گردید هر مبلغ که در توان 

ن داشتند کمک به صندوق خیریه یکجا و در دو نوبت می نمودند. حرف و عمل همه یکی بود و خانواده به خانواده از هما

تومان خواهم داد و هر کس مبلغی عنوان میکرد و منشی می نوشت.  10عید رضوان تقبل می کردند. مثالً امسال بنده 

خوب بیاد دارم مبلغی که این خانم تقبل کرد بی نهایت زیاد بود و شاید به اندازه ده نفر بود که همه تعجب کردند. ایشان 

و کمک کنی همین به انسان مانده است. هرچه خوردي و خرج کردي که  فرمودند در راه جمال مبارك هر چقدر انفاق

 کسی چه نداند حساب نیست، در راه جمال مبارك خرج کردن مهم است. در آن زمانها مثل حاال صندوقی نبود که کسی 

 .خالص هاي ایمان آن خوشا پاك، قلبهاي آن خوشا ولی است کرده محبت چقدر

 و خادم و مخلص و مؤمن همه و است همه رگ در محترم خانم این خون و دارد نتیجه ها ده و نوه دوازده ایشان

عالم هستند. روح پر فتوح و ملکوتی حاجی خانم و پدر بزرگشان راهگشا و راهنماي  کجاي هر در باهوش و خدمتگزار

تیم و یا او به منزل ما می آمد و سال داشتم و خانه ما کنار هم بود. شب ها با مادرم به منزل او میرف 11آنهاست. دقیقاً 

خواهري به نامه عمه گوهر داشت که او هم جوهر ایمان و ایقان و جوهر تقدیس بود. با یکدیگر زیر کرسی گاهی قصّه هاي 

قدیمی می گفتند که خیلی آموزنده بود و گاهی هم از امر و پیشرفت امر و آینده امر و صدمات و بالیاي وارده به احباي 

ریف میکردند. این دو خواهر شروع کردند به بنده و مادرم نماز را یاد بدهند. اول وضو و بعد نماز را ظرف یک ماه الهی تع

یاد گرفتم و مادرم همینطور و وقتی من درست می خواندم، میگفتند آفرین و اگر اشتباه بود با لبخند تذکر صحیح می 

 می دادند. چه عشقی داشت، فداي روح پاکتان چقدر انسان بودید. دادند و از جیبش شکالت یا مغز گردو و برگه به من

چند مطلب است که نسل جدید نمی داند ولی حیف است گفته نشود و جاسبی ها و شجره آنها ندانند. کارهاي شایسته و 

و همسرش و  انسانی و خدمت کردن به هم نوع که یکی از تعالیم الهی است، بوسیله این خانواده از زمانیکه فتح اهللا

ماشاءاهللا به طهران رفتند و تابستانها به جاسب می آمدند، انجام میشود. خانه این عزیزان همیشه در اختیار مسلمان و 

بهائی بود که ساکن میشدند و دیناري کرایه نمی گرفتند و خوشحال بودند که سرپناهی براي خلق خداست. زمان قدیم 

ت و بیاد دارم اوایل که حسین رمضانی و افسر خانم صادقی ازدواج نموده بودند حرف مذهبی و دشمنی اصالً وجود نداش

چند سال اولیه را منزل وجدانی ها بدون دیناري کرایه می نشستند. حتی همین حاجی خانم به بچه هایش که کوچک 
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شدند و آخرین نفر آقا داد. بعد آنها که خانه خریدند چندین خانوار در آنجا ساکن بودند شکالت و نخودچی کشمش می

مرتضی محمدي و همسرش مهري خانم یزدانی تا زمان سرگونی از جاسب آنجا مقیم بودند. چهره نورانی و زیباي حاجی 

 خانم را اکثراً بیاد دارند که چه خانمی، چه خادمی و چه کدبانوئی بود.

ده کوچک باتفاق همدیگر انجام میدادند، این  یکی از کارهائی که انسانی بود و کار هرکس نبود و این زن و شوهر در آن

بود که جناب میرزا فضل اهللا تاجري بود که لوبیا و نخود و گردو و بادام و هرچه مردم داشتند میخرید و به کاشان و قم 

میفروخت و در داخل خانه اش اطاقی را به نام اطاق عطاري را تاقچه تاقچه یا بقول معروف قفسه درست کرده بود و 

ایحتاج آبادي را از کاشان و روستاهاي دیگر مثل کله جار و جوشقان جهت رفاه و آسایش اهل آبادي می آورد و خانمش م

حاجی خانم طبیب گیاه درمانی بود. خوب بیاد دارم ده ها شیشه دربسته و قوطی هاي حلبی دربسته بود و در آنها هر 

ا می نوشت. یاد دارم چسب که نبود درخت بادام یا زردآلو از ساقه دارو و یا چیزي را جدا جدا می گذاشت و روي آنها ر

اش قلمبه چسب بیرون می آمد. آنها را ایشان خیس میکرد و قدري روي شیشه می مالید و نوشته نام هر چیز را می 

دران، چهارگل، ها یا قوطی ها، ترنجبین، گزنگبین، اوستاقدوس، چهار شیرینی، دارچین، بوماچسباند مثل داخل این شیشه

پرسیاوش، جوش شیرین، نبات، گل گاوزبان، گَرد گزنه، شیرین بیان، گل ختمی، گل سرخ، عناب، سه پستان و ده ها 

جنس داروئی دیگر که این خانم می دانست و می دانست براي تب و لرز چه چیزي خوب است و براي سرماخوردگی چه 

ت و هل و حلوا و ارده شیره و حبوبات و نقل و شکالت نخودچی و چیز خوب است. در ضمن قند و چائی و شکر و نبا

کشمش و خرما و همه مایحتاج مردم از قبیل قرقره، نخ و کش شلوار را تهیه می کردند و به همه نسیه میدادند تا پائیز 

ین خانواده خدمت به مردم بدهی را میدادند. حتی نفت آبادي را میرزا فضل اهللا می آورد و این خیلی کار مهمی بود که ا

مردم می کردند امّا چون آقاي وجدانی به واران و هرازجان و زُر هم رفت و آمد و معامله داشت و با قاطر و االغ رفت و آمد 

میکرد و جنس میخرید و میفروخت و در حومه کاشان و جاسب تاجر معروفی بود. روزي در ده زُر عدّه اي نادان و جوان به 

نند و فحش می دهند، میرزا فضل اهللا وجدانی قدري هم شمرده و ادبی صحبت می کرد، به جوانان او کیش کیش می ک

می گوید بنده سگ نیستم که به من کیش کیش میکنید. والدین شما را ادب نکرده اند بجاي سالم بی ادبی نکنید. یکی 

ی به او می زنند. این کار ناشایست و داغی که بابت از این نادانان سنگی بر میدارد و بر سر او میکوبد و عدّه اي کتک مفصّل

شکراهللا دیده بود باعث شد تا آخر عمر فراموشی پیدا کند و دیگر نتوانست کار کند و خانمش تا آخرین روز این مرد، 

و چقدر  نهایت مهربانی و دلسوزي را براي او کرد و همیشه میگفت زن و مرد در شادي و غم باید یار و یاور یکدیگر باشند
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تمیز و مرتب زندگی آبرومندانه اي داشتند. وقتی مریضی همسر شروع گردید و دیگر کسی نبود که عطاري یا مغازه ایشان 

را جنس برایش جور کند این خانم محترم به آقاي عبدالحسین یزدانی و خانمش گفت و همه این اجناس را به آنها داد و 

 ر خداپسندانه را انجام دادند.عبدالحسین و خانمش تا آخر عمر این کا

عقل ناقص این عبد بی مقدار میگوید چنین خانواده محبوبی و خادمی و انسانی که تا جان داشتند خدمت به خلق کردند، 

مقام شهید را دارند و در بهشت جاي دارند. این عزیزان معلّمی براي ما بودند و خیلی چیزها از این عزیزان آموختیم و این 

ر مقابل، هر صدمه و بالیا تحمل نمودند و شاکر خداوند بودند. بعد از صعود جناب وجدانی تا زمانیکه حاجی خانم عزیزان د

توانست در جاسب ماند و در آخر عمر منزل فرزندان با مظلومیت و نجابت و روحانیت زندگی کرد و جان بجان آفرین 

چه از نظر مالی و معنوي بوده و هستند و کاشت این عزیزان را  تسلیم نمود و زاد و رود او در اوج عزت و رفعت و ایمان

درو می کنند و در هر نقطه از جهان بالخصوص ایران ستاره هاي درخشانی هستند که هرگز غروب نخواهند کرد. این 

قت و مطالب شاید خسته کننده باشد ولی حقیقتی است از مؤمنین که چقدر عاشقانه راه خدمت و هم نوع دوستی و صدا

راستی را به ما آموختند و هرگز شکوه و شکایت ننمودند و آرزوي قلبی شان رضاي حق بود. روحشان شاد و یادشان 

 گرامی.

انسان وقتی خود را خوب شناخت و ایمان به آخرت داشت که چرا بدنیا آمدیم و به کجا خواهیم رفت، خوب است آدمی 

اضافه کند و رفتنش چیزي از آن کم. حضور آدمی باید وزنی در این دنیا جوري زندگی کند که آمدنش چیزي به این دنیا 

تر از دنیا برود. نیامده ایم تا مال داشته باشد. باید که جاي پایش در این دنیا بماند. انسان خوب است انسان بماند و انسان

ا با دیگران قسمت کنیم و دست پُر و جمع کنیم، آمده ایم تا ببخشیم. آمده ایم تا عشق را، ایمان را، دوستی و محبت ر

غنی از این دنیا برویم. آمدیم تا جاي خالی را پر کنیم که فقط و فقط با وجود انسانهاي مهربان و هم نوع دوست پر 

میشود و بس. این دنیا نمایشی بیش نیست. دنیا سرابست و مال دنیا وبال آن و تا می توانیم خدمت به عالم انسانی کنیم. 

لق را دوست بداریم و به جمیع بشر مهربان باشیم. در حدّ توان از نظر فکري، عقلی و مالی به هم نوع کمک کنیم جمیع خ

و زلزله بر ارکان خود بیاندازیم و بگوئیم تا توانی در خدمت خلق خدا بگوش آگاه باشیم و با دیده خطاپوش دیگران را 

که بخاطر خدمت به عالم انسانی و خدمت به هم نوع در دهات چنین ببخشیم. وقتی پیرمرد و پیرزنی نه بخاطر درآمد بل

 خدمت ارزنده اي انجام میدهد چرا ما مالقات دوستان نرویم؟ چرا در غم و شادي یاور یکدیگر نباشیم؟

گنج  حضرت بهاءاهللا بزرگ زاده اي بی نظیر، از همه چیز گذشت و اینهمه رنج و بالیا و حبس و تبعید را تحمّل فرمود ولی
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عظیمی براي ما به ارث گذاشته است. خوشابحال کسی که قدر این گنج را بداند و بین الیقین این گنج را تقسیم کند که 

همه فیض ببرند. ما باید جهان بین باشیم نه خودبین. چه نیکوست حال کسانی که همیشه فکر ترقی و تعالی و پیشرفت و 

خوش آیند نباشد ولی همه با چشم سر دیده ایم و شاهد و گواه بوده ایم که کمک به هم نوعان هستند. این مطالب شاید 

آید و خانه و کاشانه هاي افراد مثل ما خراب میشود یا سیل و وقتی با حکمتی غضب خداوند باعث میشود، جائی زلزله می

معی را از بدبختی نجات طوفانی همه چیز را در خود خراب میکند، فوراً بفکر کمک مالی دسته جمعی می افتیم تا ج

دهیم. ولی اینکار خدا پسندانه و عالی است ولی خداوند چیز دیگري از ما می خواهد. در زمانیکه زلزله و سیل و حوادث 

نیست با فکر آزاد بنشینیم تفکر و تعمق کنیم که چه میشود کرد که رفاه و آسایش هم نوعان بیشتر شود و چرا اینطور 

رسنگی و فقر پوست استخوانند و عدّه اي از سیري می ترکند و خدا و همه چیز را فراموش کرده شده است. عده اي از گ

اند و فکر می کنند هنر آنها بیشتر بود امّا غالفند که در این دنیا ما همه به امتحان افتاده ایم. باید افکار با افکار روشن دور 

ان خود چه خواسته است. خداوند بخشنده و طلبکاري است که نه از هر پلیدي و خودخواهی باشد و ببینم حق از ما بندگ

چک و نه سفته و نه رسیدي از بندگانش دارد و خیلی محترمانه بدون اینکه متوجه شویم هرچه بما داده است را از ما 

منال و  میگیرد و آخر لخت و عور بسوي او میرویم. در مقابل چنین خدائی که اینهمه عقل و هوش و سالمتی و مال و

هرچه هست به ما داده، براي او چه کردیم؟ آیا دستورات او را اجراء کردیم؟ آیا شکر او را بجا آوردیم؟ آیا با خلق او 

مهربانی کردیم؟ پس تا دیر نشده مؤمنین به آئین نازنین جمال اقدس ابهی لحظه ها را از دست ندهیم تا بلکه با دست پر 

ود بر جاي بگذاریم و در پیش پروردگار رو سفید باشیم نه شرمنده. وقت تنگ است همت از عالم برویم و نام نیکی بر خ

 کنیم محبت و محبت و خدمت.
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 جناب اسماعیل اسماعیلی

  

در قریه کروگان جاسب در محلّه در پاچنار چشم به  1306آقا اسماعیل فرزند عزیزاهللا و مادرش خانم سلطان در سال 

با سرکار  1333جهان گشود. مادري بسیار مؤمن و مهربان او را تربیت امري نمود و در سال 

ب عنایت اهللا خانم ایران اعالئی ازدواج نمود، در همان شب خواهر خود عزت خانم هم با جنا

اعالئی ازدواج نمود. عروسی هر دو در یک شب در محلّه پائین خانه عمو مهدي بود و ساز و 

نوائی بود. خیلی عروسی ساده و جالبی بود و اهالی ده همه جمع بودند. جناب اسماعیلی 

رعیت جناب ذبیح اهللا مهاجر بود و کشاورزي مینمود و بسیار قوي و زحمتکش بود. خداوند 

او دو پسر بنام عین اهللا و لطف اهللا و یک دختر بنام توران عنایت فرمود. متأسفانه خانم او  به

 دچار بود، سردي زمستان و نبود ده در پزشکی ایران خانم در سر زایمان آقا لطف اهللا چون 

 یل همسرش را به بیمارستان میثاقیه آوردند.اسماع آقا. میشود شدید خونریزي

 

 

بعد از چند روز روح پر فتوحش به عالم پرواز نمود. مادر آقا اسماعیل را لطف اهللا را به سختی بزرگ نمود تا اینکه این پسر 

رشد و نمو نمود و حال مردي الیق و با کالس و مؤمن است. بعد از صعود همسر ایشان که 

شبی که آبیاري  شوکه شده بود و صبر و قرار نداشت و اعصاب و روانش بهم خورده بود،

میکردند با مرحوم مسیب یزدانی و عباس قربانی ایشان به پشت مرده شور خانه رفت تا آب 

را ببندد. به چشم او می آید که ایران خانم آنجا نشسته به او میگوید اسماعیل دست نزن 

پسرش می بینند آب هنوز می آید و به آب برو کنار و او فوراً غش می کند. وقتی مسیب و 

آقا اسماعیلی آب را نبسته است، میروند می بینند غش کرده و بیهوش است. فوري به خانه 

آقا سید میرزا آقا مرتضی خواهرزاده اش که قوي بود، میروند و او را می آورند و او را کول 

 او عمر آخر تا حالت این و میکرد غش دوباره و آمد می بهوش مصیبت هزار و گالب و عطر با و برند می میگیرد و به خانه 

 یلیاسماع لیجناب اسماع

 )یلی(اسماعیزدانیافسر خانم  
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. نباشند مادر بی هم ها بچه که نماید ازدواج گرفت تصمیم و بود شده جهنمی برایش زندگی ده در. میکرد ناراحت را

اده همسرش بود، ازدواج نمود. بعد از مدتی تصمیم گرفت به طهران بیاید. به طهران خواهرز که یزدانی خانم افسر با ایشان

سال خدمت کرد و بازنشست گردید. در این دوران در ایام بیکاري  30آمد و در اداره وزارت بهداري مشغول کار گردید و 

خدمت هدایت اهللا مهاجر، آنتن تلویزیون میساخت و نصب میکرد و خداوند به او دو دختر به نام هاي پروانه و افسانه و دو 

یک بخدماتی شایسته پسر به نام هاي پرویز و کیانوش عطا نمود. هفت اوالد او مؤمن و همه ازدواج نموده اند و هر 

مشغولند. خیلی زندگی براي او سخت بود و وقتی به گلستان جاوید طهران میرفت سر خاك ایران خانم اشک میریخت و 

از غم او گریه و ناله می نمود. ایران خانم در اثر نبود دکتر و سرماي زمستان ناکام از این دنیا رفت. مادرش قدسیه خانم 

و به داغ ایران خانم میسوخت. آقا اسماعیل خانه اي در خیابان طوس طهران سه طبقه  همیشه چشمانش اشکبار بود

ساخته بود که دو طبقه آن همیشه در خدمت احباء بود و کرایه خیلی ناچیزي می گرفتند. آقا اسماعیل و افسر خانم همه 

هورند و خداوند رحیم و رحمان لطف اهللا اوالدها را امري بار آوردند و همه در هر محل و هر نقطه اي هستند معروف و مش

نوزاد بی مادر و بی شیر را و عین اهللا بچه دلشکسته را توفیقی نصیبشان کرد که جوانان زحمتکش و نمونه و کارآمد 

مریضی و ضعف بر او فشار آورد و در  1395باشند. با وحدت تمام باهم کار کرده و می کنند و همیشه موفق بودند. از سال 

جان به جان آفرین تسلیم نمود و روح  1396همسرش و بچه ها به او رسیدگی می نمودند تا اینکه در تاریخ بهمن خانه 

ملکوتی او به عالم باال پرواز نمود و در گلستان جاوید طهران با حضور جمعی زیاد از جاسبی ها و فامیل ها و همسایگان 

رده شد و جلسه یادبودي هم براي ارتقاء روحش منعقد گردید. طبق آئین بهائی که آرزوي دیرینه او بود، بخاك سپ

اینجاست که امتحان الهی براي بازمانده ها سخت است. نوراهللا برادر او نه با خود زمینی برد و نه لذتی از دنیا برد. فقط به 

ي و بدور و جایگاه همه خسران الهی دچار گردید و اوالدهایش هم بالتکلیف هر کدام سردرگم و از زندگی و اجتماع منزو

را این پدر که ضعف ایمانی داشت و فقط به مادیات فکر میکرد، خراب کرد. ولی برادرش آقا اسماعیل عاشق جمال مبارك 

بود و سرافراز با خیال راحت از این عالم رفت و یادش و خدماتش و زحماتش و استقامتش همیشه در قلب ها باقی است و 

نی برخوردار و هر یک ستاره اي درخشان اند. پس خوشابحالش، روحش شاد و یادش گرامی و اوالدهایش از نعمت روحا

باید از خانم محترمش افسر خانم یزدانی که در نهایت مهربانی از او مواظبت کرد، تشکر نمود و به اوالدهایش که به او 

 خدمت کرده اند، گویند:
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  ".مپیچ هیچ بر هیچ براي یچه اي         دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ "

  خداوند همه را حفظ کند و به امتحان نیاندازد و اگر انداخت مقام باشیم که شرمنده آستانش نباشیم.

 

 

  جناب عبدالکریم صادقی

  

سالگی در طهران صعود کرد. ایشان در جاسب از توابع  70به سن  1996ژوئیه  2جناب عبدالکریم صادقی در تاریخ 

اي مؤمن متولد شد. سه ساله بود که پدر را از دست داد و تحت تکفّل کاشان در خانواده

ري عموي خود رشد و نموّ یافت. از اوائل جوانی به طهران نقل مکان کرد و به امور تجا

با خانم جمیله یوسفی ازدواج کرد که از این پیوند صاحب  1946مشغول شد. در سال 

سالگی در  23پنج فرزند (سه دختر و دو پسر) شدند. یکی از پسران (پرویز) به سن 

به همراه دو جوان بهائی ایرانی دیگر (جنابان فروغی و وجدانی) به دست  1972ژوئیه 

  جهّال در فیلیپین شهید شد.

ماه به زندان افتاد و هم زمان کلیّه  13ابتداء سه ماه و نیم و پس از آن  1984ناب صادقی پس از انقالب اخیر در سال ج

دارائیش (خانه، فروشگاه، انبار، وجوه نقد و اسناد مطالبات) به تاراج رفت. ایشان با همه این احوال بر امر ثابت و مستقیم 

ها عضو محفل ها گوناگون را تحمّل کرد. جناب صادقی در (آریاشهر) مدّتسختی بود و با تسلیم و رضا همه شدائد و

روحانی بود و در طهران در لجنات ملّی و محلّی عضویت داشت و طیّ ایّام حیات به انجام خدمات متعدّد موفّق گردید. در 

خود به اروپا و آمریکا رفت و پس از  سال تالش موفّق به دریافت گذرنامه شد و براي مالقات فرزندان 5پس از  1994سال 

  ماه به ایران بازگشت و در تاریخ فوق صعود نمود. جانش در جهان باال شاد باد. 11

 

 

 یصادق میجناب عبدالکر 
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 شرح حال عبدالکریم به قلم دخترش پروانه صادقی

 

 ام یا رب گره دشوار کندر عاشقی پیچیده

 کن تکرار را قصه این رو پیش عمري هست تا                  

 امیاد خون عاشقان گردن فرازي کرده با

 کن یار اسیر را دل ساحتش از بود شرمم                   

در کروگان جاسب چشم به این جهان گشود. ایشان تنها  1305پدر من جناب عبدالکریم صادقی در تاریخ اسفند ماه سال 

سالگی  18پسر و فرزند سلطان خانم و سلطان علی صادقی بودند. دوران کودکی و جوانی را در جاسب گذراندند و در سن 

ه این بعد از ازدواج با خانم جمیله صادقی اهل نراق به طهران رفته و در آنجا اقامت کردند و مشغول تجارت شدند. ثمر

) پرویز به همراه دو 1972(میالدي  1351فرزند به نامهاي پرویز، پروین، پروانه، کامبیز و ترانه بود که در سال  5ازدواج 

جوان دیگر بهایی به نامهاي فرامرز وجدانی و پرویز فروغی در فیلیپین به مقام شهادت رسیدند. اگرچه شهادت پرویز عزیز 

ما پدر و مادر چون کوه مستحکم و استوار به آستان حضرت شکرگذار و در روح ایمان و بس ناگوار و طاقت فرسا بود ا

  اي خدشه وارد نیامد.ایقان آنان ذره

چنانچه به خاطر دارم حتی در هنگام سوگواري که تجارت خود را بسته بودند، دیگران را دلداري داده و اگر کسی تسلیت 

ساختند. همین روح ایمان و شعف درونی مورد توجه ورطلبی خود را نثارشان میکرد آنها با لبخند سرخود را ابراز می

متعصبین و مخالفین امر قرار گرفت و از همان زمان شد چنانچه در ایام انقالب، او جزء اولین گروهی بود که در محل 

اي که ماهی با وثیقه 2رده و بعد از تجارت به سراغش آمده و او را بازداشت نموده و به او دستبند و به بازداشتگاه موقتی ب

تعبیر به رشوه گردید، آزاد شدند و بعد از چند ماه براي بار دوم ایشان را دستگیر و این بار به زندان قصر منتقل کردند و 

ه ماه بود. ایشان خاطرات تلخ و شیرین ایام خود را در زندان به قلم آورده بودند ولی متأسفان 16مدت این زندان حدود 

هنگامیکه ایشان و بقیه اعضاء سلول براي هواخوري به بیرون فرستاده شده بودند، سربازان تمام اوراق را بدست آوردند و 

 پاره کردند.

ام و طی زمان طوالنی که گذشته است همه را دقیقاً دارم مطالبی است که به خاطر سپردهآنچه که من برایتان ارسال می
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هاي این دوران بیشتر روحی و کردند که اگرچه شکنجهباشم. اما همیشه این را اشاره می توانم داشتهحضور ذهن نمی

گاهی جسمانی بود ولی بودن با دوستان و خواندن دعا و مناجات و اشعار در کنار آنها چنان روح ایشان را مملو از شعف و 

. اکثراً از توضیح جزئیات و نحوه زندگی در نمود که به گفته خودشان گاهی امیدوار شدند که زود خالص نشوندشوق می

کردند چون دوست نداشتن که خاطر مادر عزیز و ما را نگران سازند. همیشه شاکر و خوشحال بودند که زندان ممانعت می

 نمودند.اي از گالیه و شکایت از احوال زندان باشد بیان نمیچنین موهبتی نصیبشان شده و هرگز کالمی که نشانه

گذشت سپاه پاسداران به منزل ما ریختند و بعد از توهین و ناسزا به من و که فقط چند ماه از زندان ایشان میهنگامی

هاي خود را به سوي ما نگاه داشته بودند ما را از خانه پدري بیرون کردند. ناگفته نماند دو مادرم در حالیکه تفنگ

ن آمدند. به قدري با عجله ما را بیرون کردند که حتی نتوانسته مادربزرگ و پدربزرگم (پدر پدري) نیز همراه ما بیرو

احتیاجات شخصی خود را از قبیل مسواك و لباس و کفش مناسب را برداریم و به این ترتیب خانه را پلمپ کردند. از آن 

رایی و مواظبت روز به مدت کوتاهی در منزل یکی از بستگاه سکنی گزیدیم و آنها در نهایت محبت و احترام از ما پذی

کردند. این خبر را پاسداران به پدر در زندان رساندند به امید اینکه ایشان تبري کنند و همینطور اسامی اعضاي محفل می

را افشاء کنند که فکري عبث و بیهوده بود چه که پدر با وجود شوك ظاهري که منجر به اختالل سالمتی ایشان گردید 

نه اطالعاتی ممانعت ورزیدند. جا دارد که متذکر شوم اگرچه دوران به ظاهر سختی را بسیار قاطعانه از افشاء هرگو

دانستیم این امتحانات دنیوي است و ابداً ارزش نگرانی و غصه خوردن گذراندیم اما روحاً شاد و سرحال بودیم و میمی

 ندارد.

ول وثیقه از طرف بستگان آزاد گردیدند. اگرچه ماه دیگر در زندان مسجون بودند تا باالخره بعد از وص 12پدر به مدت 

تجارت و محل کسب و کار و منزل و آنچه در بانک بود همگی غصب شده بود و حتی ایشان ممنوع المعامله شدند بعد از 

 آزادي از زندان منزلی را کرایه کرده و به آنجا نقل مکان کردیم.

بالم که پدري مؤمن و موفق داشتم آورم به خود میالطم را به یاد میاندیشم و آن ایام پر تهر هنگام که به آن دوران می

که جز رضاي حق و محبوب خود آرزویی نداشت و مادري که در مدت حیات عمر خود جز خدمت نفسی برنیاورد. پدر و 

 پاکشان ارواح براي. نمودند صعود ابهی ملکوت به و کردند ترك را فانی جهان این 1991 – 1996سال  5مادرم به فاصله 

 .کند رحمت قرین را روحشان که دارم رجا قدم جمال از و کنیممی تالوت مناجات و دعا همواره

 ما مدام شرب لذت ز خبربی اي                   ایمما در پیاله عکس رخ یار دیده
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 ما دوام عالم جریده بر است ثبت          هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 اشواق و تحیات بهائیبا 

با نهایت امتنان و تشکر فراوان از خدمت دوستان باوفاي جمال مبارك که با عزمی راسخ هم به جمع آوري مدارك و 

ام در اختیار اي از آنچه که این کنیز از زندگانی پدر نازنین به خاطر سپردهداستان خدمات احبّاي جاسب کردند. خالصه

دارم در آینده مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و آن را نسل به نسل در آنکه آنچه که مرقوم می دهم. با امیدشما قرار می

  قلوب فرزندان خود جاي گزینند.

 بنده فانی پروانه صادقی

 2016دسامبر  28

 

 شرح حال عبدالکریم صادقی به قلم سیارون جاسب

 

فرزند سلطانعلی و خانم سلطان و همسرش جمیله شرح حال جناب عبدالکریم صادقی 

خانم یوسفی را اوالدهایش نوشته اند ولی برحسب وظیفه و معاشرت با این خانواده چند 

صفحه اي می نگاریم. امید است مقبول افتد و روح پر فتوح این عزیزان ما را یاري کند تا 

 قدمی یا قلمی در راه حق و حقیقت برداریم.

شمسی در محله باالي کروگان جاسب به دنیا  1305صادقی در سال  جناب عبدالکریم

با خانم جمیله یوسفی فرزند غالمحسین درویش ازدواج نمود. مادر  1325آمد و در سال 

جناب صادقی عمه خانمش بود و خانمش که والدین او هر دو از احباي خوب و مؤمن 

ستند و اوالدهایشان چه دسته گلهائی خواهند شد. جناب صادقی در نراق بودند، همه در آن زمان میگفتند اینها دو رگه ه

در طهران به ملکوت ابهی صعود و خانمش حدود شش سال قبل از او صعود نمود یعنی در تاریخ  1375/4/14

این عزیزان هر دو در گلستان جاوید طهران خاتون آباد جسم عنصري آنها به خاك سپرده شده است. فقط . 1369/11/14

اوند و موالي شفوق و حنون ما جمال مبارك شاهد و آگاه است که خاك هم شرمنده است که چنین عزیزانی را در خد

 یصادق میعبدالکر
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خود جاي میدهد. اینها منتخبین از طرف حق بوده اند که مانند کوه مقاوم در بالیا و رضایا مانند ابر بارنده در بین عالمیان 

 کشوري هست یا شهر و روستائی که در زمانی تمام عالم ساکت و آرام باشد.و مانند خورشید نورانی از اقطار عالم، کمتر 

 شیرین، زبان ذکاوت، و هوش از کودکی از که عزیزان این ارشد فرزند نورانی و تابناك چهره آن صادقی پرویز مانند جوانی 

ست را او دارا بود و تصمیم گرفت با دوستان و همکالسی ه کامل جوان یک در که صفتی هر اندام خوش و هیکل خوش

هاي خود در هر نقطه اي که بوي محبت و صفا و وفا به مشامشان نخورده آنها را آگاه کنند و نداي اینکه بیائیم دنیائی پر 

یکدیگر احترام بگذاریم از مهر و وفا و یکرنگی دور از جنگ و نزاع بسازیم، را برسانند و دنیائی که همه در رفاه و به حقوق 

و همه یکدیگر را دوست داشته باشیم، بسازیم. با دوستان خود که مثل خود مظلوم و مؤمن و فداکار به مانیل پایتخت 

فیلیپین رفت که هم درس بخواند و نداي پیامبر صلح را به گوش آنها برساند. در مدت کوتاه در قلب بسیاري جاي گرفت 

در تابستان داغ با دو دوست عزیزش پرویز فروغی و فرامرز وجدانی این  1351دید. در مرداد ماه و باعث ایمان عزیزانی گر

شیرمردان تاریخ هنگامی که در روستائی مشغول نوشیدن نوشابه یا آب خنک بودند، جاهالن و بی رحمان از یزید بدتر 

واده هایشان مطلع گشتند آنها را به وضع فجیعی به شهادت رساندند. وقتی خبر جان گداز این عزیزان به ایران رسید و خان

و کلّ دنیا از این فاجعه هولناك و دردناك خبردار شدند، همه شوکه شدند. ایران غرق در ماتم شد چون این عزیزان هم 

مانند ساالر شهیدان حسین بن علی در غریبی و تنهائی شهید شدند. سرها از تن جدا و بدن مطهر این عزیزان شرحه 

ان هم به حال این جوانان گریستند و نوحه نمودند که شقاوت و سنگدلی تا چه حدّ و شرحه شد که پرنده هاي آسم

حضرت سید الشهدا با خانواده بود ولی اینها یکّه و تنها و غریب جان خود را در راه محبوب بی همتا نثار نمودند. حال 

آهن باشی کمرت خمیده و میشکند  هرکس تصور کند و خود را جاي عبدالکریم و همسرش قرار دهد. اگر به محکمی تیر

ولی این عزیزان از کوه محکمتر و استوار و به کسانیکه جهت عرض تسلیت می آمدند تازه دلداري می دادند که خداوند 

این پسر را به ما هدیه داده بود و پسر ما خون پاکش را در راه موالي خود هدیه نمود و دعا کنید قبول درگاه الهی قرار 

ند دو صد من استخوان خواهد که صد من بار بردارد. والدین هر سه شهید واقعاً از درون میسوختند و مانند بگیرد. گوی

اید اینکه دست نوازش گر حضرت عبدالبهاء بر سر آنها بود که تحمّل نمائید و این تاج وهاجی است که شما قابل آن بوده

ج به مناسبت این عزیزان منعقد گردید. یار و اغیار و احباب و بر سر گذارید. جلساتی در ایران و طهران و حتی در خار

آشنایان سوختند و به این عزیزان تبریک و تهنیت و تسلیت گفتند. جناب صادقی میفرمود پسرم وقتی میخواست برود 

اشید، چون عاشقی بود که لحظه شماري میکرد که هرچه زودتر به معشوق حقیقی خود برسد. به او گفتیم مواظب خود ب
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پرویز خان این شهید مجید فرموده بود موالي شفوق ما حضرت ولی محبوب امراهللا فرموده است در این عصر ما دیگر 

شهید نخواهیم داشت و گفته است پدر جان شهادت آرزوي قلبی ما است ولی هدف اصلی مان خدمت به بشریت است که 

زند و فکر اصالح عالم و آبادانی و پیشرفت آن باشند و اگر قبول بدانند از جنگ و جدال دوري کنند و به همنوع عشق بور

حق شود ما منادیان امر یزدان هستیم و امیدواریم هرچه صالح حق است پیش بیاید. این والدین محترم را که بیت العدل 

یل براي آنها اعظم و موالي مهربان ما که همیشه ناظر به اعمال بندگان مؤمن خود بوده است، اجر عظیم و صبر جم

 خواسته اند.

چهل و پنج سال از این واقعه میگذرد و نام این عزیزان در همه جاي جهان همیشه ورد زبان ها است و هزاران نفر آرزو 

 دارند بتوانند مثل این عزیزان عاشق صادق باشند. موالي محبوب ما فرموده اند:

کمیاب تر است. نصیب هرکس نبوده و  بگو شهادت امري است عظیم و از کبریت احمر نفیس تر و« 

 )348ص  – 4 جلد – آسمانی مائده(                                                                                 » نیست.

تژه ایران تا  این جوانان مُلهم بوده اند و لیاقت اینکه نامشان و یادشان تا ابد در تاریخ و در قلب ها باشد، داشتند. در باغ

اوایل انقالب عکس این سه شهید قوت قلب جوانان و جامعه بود. این والدین صبور محکمتر و راسخ تر در امور امري 

پیشگام بودند و بقیه اوالدهائی که مانند پرویز خان تربیت شده بودند، کسب معارف امري نمودند و راه خدمت و مهاجرت 

قاط عالم ستاره درخشانی گردیدند. همیشه چهره نورانی این برادر عاشق نزد آنها را پیش گرفتند و هر یک در اقصی ن

مجسّم بود که پرویز جان راهت ادامه دارد و ما را شفاعت کن نزد خداوند و طلعات مقدسه که در پیشبرد اهداف تو ما هم 

سازیم و به جاي آنها صلح و ثبات و موفق گردیم. دنیائی پر از مهر و صفا دور از هرگونه جنگ و جدال و تعصّب خشک ب

وحدت عالم انسانی را از محیط خانواده شروع و به دنیا ختم کنیم. جناب صادقی و خانمش راضی به رضاي حق بودند و 

 این موهبت الهی و تاج افتخار را کوچک نشمردند.

ادقانی داشت و از هیچگونه جناب صادقی مغازه سه طبقه اي داشت در چراغ برق که در آن چند کارمند جاسبی و و

کوششی در مورد آنها دریغ نمی کرد و هرچه از او تقاضا میکردند با جان و دل خواسته آنها را برآورده نمود. کارمندان او از 

وضع خیلی خوبی برخوردارند و همیشه ذکر خیر او در میان است. در محل کار، جناب صادقی چنان مدیر و مدبّر و کار 

ه اکثر اهالی محل کسب او را مورد مشورت و تبادل نظر قرار میدادند. این مرد شریف به حدّي درستکار و آزموده بود ک

امین بود که شریکی به نام جناب ابرار داشت و تعریف کرده بود چنان صادقی یک دینار حسابش مشکل ندارد. اگر دنیا به 
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ز شهادت پسر ارجمندش همیشه در کارهاي خیر و کالس هاي نام او باشد او قادر به محاسبه صحیح همه چیز است. بعد ا

هایی که در کالس برقرار میگردید، او حاضر بود. امري و تعلیم و تربیت از نظر مادي و معنوي پیشگام بود. در تمام مراسم

نوردي و ورزش مردي بود حرف کم میزد ولی به جایش هر مطلبی را کوتاه و پر مغز و مفید بیان می نمود. او عاشق کوه 

بود و با دوستان و شوهر خواهرش همیشه جمعه ها در کوه و ورزش بود و میفرمود عقل سالم در بدن سالم است و ورزش 

باعث شادابی میشود. خانه او در هر محلی که بود مرکز جلسات بود که خانم محترم او و دخترهاي مهربانش از همه 

یدادند. آقاي صادقی از هیچ کمکی به همنوع و دوستان و احباب و جامعه دریغ پذیرائی با آغوش باز و خوشروئی انجام م

نداشت ولی همیشه میگفت کاري که انجام میدهی براي رضاي خدا است. دست چپ از دست راست نباید باخبر شود تا 

و پشتکار او بسیار عالی چه رسد به اشخاص. اصالً اهل تظاهر و خودبینی نبود و مردي عالم بین و با درایت و باهوش بود 

بود. او داستان هاي جوانی و نوجوانی در جاسب و مشکالت و موفقیت ها در طهران، همه را براي جوانان شرح میداد و 

هیچ کس از سخنان شیوا و شیرین او خسته نمی گردید. همیشه هدفش بود که دوالب یا انبارهاي خانه جاسب او پر از 

گر خشکسالی شد احباء از آن استفاده کنند. این عزیز با اینکه خداوند به او رو کرده بود و گندم باشد که خداي نکرده ا

ثروت کالن در اختیار او بود ولی با زمانی که نداشت فرقی نکرده بود. همیشه معتقد بود ثروت مانند چرك دست است، 

داریم. بلی این عزیزان با جان و دل تا اگر آن را در راه خدمت به خلق و امر خرج کردي ارزش دارد وگرنه امانت 

 آخرالحیات از هیچ کوششی دریغ ننمودند.

با رسیدن انقالب آقاي صادقی هم بی نصیب نماند. در اوایل انقالب ایشان را هم احضار نمودند و چون با آقاي ابرار که از 

خانه و کاشانه و مغازه و هرچه او داشت را مصادره  احباء بود و سرمایه دار، او را دادگاهی کردند و مدّتی در زندان بود. تمام

نمودند ولی این مرد بزرگ خم به ابرو نیاورد و گفت جوان به آن نازنینی در راه حق رفت، مال دنیا، مال دنیا است و 

ردن تیر قضاي الهی را سینه منیر دوستان الیق و کمند بالي نامتناهی را گ« میفرمود موالي محبوب ما فرموده است: 

 چشم را عاشقان. گردد نازل اصحاب دل بر است غمی هرجا و آید وارد احباب صدر بر است  عاشقان شایق. هرکجا خدنگی

 نباید را مسائل فکر و دارد روحانی غناي که میشود کسی نصیب و نیست فقر و پولداري به منیر سینه میفرمود »... باید تر

نمی خواهیم. ایشان مشوّق همه احبا بالخصوص ستمدیدگان بود چون او حرفش یزي نداشتیم حاال هم چ جوانی در. کرد

با عملش یکی بود و حرفهاي او در همه اثر میکرد. این زن و شوهر از هیچ کوششی دریغ ننودند بالخصوص خدمت والدین 

 که در صدر همه کارها بود و والدین بسیار از او راضی بودند.
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جمیله خانم در اثر سکته قلبی همسر مهربان را تنها گذاشت و به معبود حقیقی خود 1369/11/14متأسفانه در تاریخ 

پیوست. غم و اندوه آقاي صادقی بیشتر شد و مراسم و جلسات شکوهمندي براي همسر برگزار کرد و مخصوصاً که مادر 

ه دعا و مناجات پرداختند و بعد از شهید بود و همه آنها را میشناختند و تعداد بسیاري در مراسم هاي او شرکت کردند و ب

صعود خانم با دختر نازنینش پروانه خانم خانه اي اجاره نمود و زندگی ساده اي داشت و هیچ ناراحت نبود و تا لحظه آخر 

عمر مصدر خدمات امري و رفع مشکالت بود. امالك جاسب را هم که مصادره کردند چندین بار به دادگاه هاي اراك و 

ه نمود و احقاق حق می نمود و میفرمود ما همه یکی هستیم و یکی مان همه. چندین مرتبه عزیزان جاسبی طهران مراجع

به ملکوت  1375/4/14را که ماشین نداشتند او سوار میکرد و تا اراك و محالت می برد و عشق میکرد تا اینکه در تاریخ 

رش و اوالدهایش مراسم آبرومندانه اي برگزار کردند و همه ابهی صعود نمود و خواهر مهر پرور او خانم آقا حسینی و همس

میگفتند پدر مهر پرور همه صعود نمود. تاریخ کمتر امثال این عزیزان از نظر استقامت در ایمان و هرگونه گذشت مادي و 

هند. هرگز نمی معنوي را دیده است. اوالدهاي خوب او همیشه به یاد پدر و مادر در ایران خدمات شایسته اي انجام مید

توان گفت این عزیزان رفته اند و نیستند، قلب ها به هم ارتباط دارند. مغازه هاي ایشان را که مصادره کردند و فروختند، 

هرکس در آن مغازه کار کرد ضرر کرد و با مشکالت روبرو گردید. علت را از همسایگان می پرسیدند که چرا کار ما جور در 

و فهیم و با انصاف که کاسب هاي محل بودند و این بزرگوار را میشناختند، میگفتند این مغازه نمی آید؟ مردم فهمیده 

مال مردي صادق، سالم، صالح، خداپرست بود و به خاطر عقیده اش که بهائی بوده است او را از همه چیز ساقط نمودند اما 

را خریده است همسایگان به او تذکر داده اند که خریداران مرتب به یکدیگر فروختند. شخصی که سال گذشته این مغازه 

جریان این مغازه چنین است و صاحب او یک عمر زحمت کشیده است و با درستی و صداقت و امانت اینجا مشهور است. 

این خریدار به ظاهر منصف از عدّه اي جستجو کرد که اوالدهاي آقاي صادقی را پیدا کنید و با آنها تماس حاصل کنید که 

بلغی پول به آنها بدهد و رضایت کامل بگیرد. باالخره با اوالدهاي او تماس حاصل کرد و در جواب گفتند ما هرگز چنین م

کاري نمیکنیم. مغازه پدر ما تنها مصادره نشده است، هرکاري با همه شد ما هم همان کار را خواهیم کرد. به او میگویند 

ر شما جاي پدر ما و ما بودید چه حالی داشتید؟ خریدار به اهالی گفته بود پس ما دعا می کنیم موفق باشی ولی بدانید اگ

آبسردکنی جلو مغازه بگذاریم به نام آقاي صادقی که هرکس آب خنک می نوشد ثواب آن براي او و پسر و خانمش باشد. 

  خوشابحال این عزیزان. یادشان گرامی و روحشان شاد و یاور زنده ها.
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  ابونور رخشنده هدایت اهللا مهاجر و  

  

 ضیاءاهللا. آمد دنیا به شمسی 1304 تاریخ در که بود، نساء فاطمه و ضیاءاهللا اوالد دومین مهاجري اهللا هدایت آقاي     

 گیبچه از پسرم اهللا هدایت میگفت همیشه جاسب تاریخ بزرگمرد

ر باالئی برخوردار بود. شش کالس در بسیا ذکاوت و هوش از

جاسب درس میخواند و همراه والدین درس ایمان و استقامت می 

آموزد. در زمان کودکی او به همراه پدرش در مزرعه یا کوه و 

پدر بوده  دشت کروگان به رعیتی مشغول بود و یاور همیشگی

است. نوجوانی سالم و قوي و خوشرو و عاشق فامیل بوده است. در 

 نوراهللا و خان امراهللا پسرعموهایش وسیله به سالگی 13 – 12

 و رادیو تازه آنزمان. کندمی کار صوتی لوازم هاي مغازه) فعلی جمهوري( سابق شاه خیابان در و آید می طهران به خان

رست می کرد و می د رادیو و تلویزیون آنتن او. گشت مند عالقه کار این به بسیار ایشان و بود آمده خارج از تلویزیون

فروخت. روزبروز کارش عالی تر میشود و اولین آنتن ساز طهران گردید و اسم آنتن هاي خود را آنتن مهاجر گذاشت. با 

سازد و اتومبیلی و مغازه اي در خیابان جمهوري پشتکار زیادي که داشت زمینی می خرد و خانه اي در خیابان آزادي می 

  داخل پاساژ گیو میخرد و باعث خوشحالی و سرور پدر و مادر بزرگوار خود میگردد.

در جوانی با خانم پروین فروغی دختر آقاي رحمت اهللا فروغی دختر دائی خود 

ازدواج می نماید و صاحب چند اوالد میشوند ولی فقط یکی از اوالدها به نام پروانه 

خانم بسیار دلیر و مؤمن میشود. این دختر بسیار فعال و با غیرت و با کالس بود و 

سپس ازدواج نمود و اوایل انقالب به کانادا  در آن زمان در ایران مصدر خدمات بود

رفت او داراي سه اوالد به نامهاي مایکل و مونیکا و مارتین گردید و در آن سامان 

هم به فعالیت و خدمات خود مشغول شد و یکی از یادگارهاي خوب نسل ضیاءاهللا 

و در مهاجر می باشد. تقدیر و سرنوشت چنین رقم خورد که از دختر دائی جدا شود 

 و رخشنده ابونور یهللا مھاجر تیھدا 

و رخشنده ابونور ھمراه  یهللا مھاجر تیھدا
 نیو رامت نیفرزندان راش
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با خانم رخشنده ابونور از احباي بسیار معروف ازدواج نمود و ثمره این  1355تاریخ 

ازدواج دو اوالد الیق خادم و صدیق و پاك به نام هاي راشین و رامتین می باشند که در 

طهران ستاره هاي درخشانی هستند. دو نوه به نام هاي رژین و آرتین دارند که نوجوان 

 صیل هستند.هستند و مشغول تح

پدر خانم آقاي مهاجر، جناب محمد ابراهیم ابونور در قائم شهر (شاهی سابق) داراي 

امالك و ثروت زیادي بود. در منزل بزرگ خود سالنی بزرگ ساخته بود و همه نوع 

وسیله رفاهی براي جلسات در آن مهیا بود و مرکز جلسات و خدمات امري بود. پنجاه 

فیوضات و خدمات و مأمن احباي الهی بود. ناطقین و انی آن سامان بود و خانه اش مرکز سال ایشان عضو محفل روح

ایادیان امر همیشه اسکان آنها در این خانه بود. رخشنده خانم که دختري مانند والدین تحصیل کرده و مؤمن و موقن بود 

ود مدّتی و همیشه مصدر خدمات امري بود و با حسن اخالق هر آنچه آموخته بود به دیگران یاد میداد. زمانیکه ازدواج نم

مستأجر بود و بعد از چند سال در خانه اي که خود ساخته بود و سه طبقه بود، زندگی نمود. یک طبقه را همسر قبلی او 

می نشست و طبقه دیگر را خودش و رخشنده ساکن بودند. بسیار مرد باصفا و باگذشت و بردبار بود. زیرزمین خانه را 

ماعیل اسماعیلی و آقاي عبداهللا فروغی و آقاي آگاه زاده با او همکاري می کردند. کارگاه آنتن سازي کرده بود که آقاي اس

هم آنتن درست می کردند و هم باالي بام ها آنتن را نصب مینمودند. بعضی مسلمانها مانند محمدرضا محمد علی پسر 

صی داشت و در طهران و شهرستانها علی مرتضی و دیگران آنها هم با او کار میکردند. خالصه کارگاه آقاي مهاجر رونق خا

 21معروف و مشهور بود. اوایل انقالب زیرزمین خانه که کارگاه آنتن سازي بود را دولت تعطیل کرد و او در خیابان آزادي 

متري جی کارگاه بزرگی را خرید و مشغول شد و به سبک جدیدتر آنتن تولید می کرد و به تمام نقاط ایران میفرستاد. 

معروف و منصفی بود و آنتن مهاجر از بهترین ها بود. هر سال تقویم چاپ می کرد و به همه احباء و  خیلی کاسب

مشتریان خود میداد و هنوز این راه ادامه دارد. در زمان حیات خود دو طبقه خانه را به راشین و رامتین داده بود و قصد 

رسید و بعد از فوتش، بچه هاي باوفایش خانه اي در اکباتان  داشت یک طبقه هم به پروانه خانم بدهد که عمر او به پایان

براي خواهرش خریدند که پروین خانم مادر پروانه در آن ساکن است. این سه خواهر و برادر باهم بسیار مأنوس و مهربان 

 فند.هستند و پروین خانم فروغی هم به این جوانان افتخار می کند چون واقعاً به حسن اخالق مشهور و معرو

 یهللا مھاجر تیھدا
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آقاي هدایت اهللا مهاجر در ضوضاي جاسب پدر و مادر خود را به طهران آورد و آنها در رفاه کامل در منزل فرزندان خود 

زندگی میکردند تا اینکه ضیاءاهللا در کروگان منزل پسرش عین اهللا خدابیامرز جان به جان آفرین تسلیم نمود و آن دریاي 

پردند و روح ملکوتی او در بهشت برین مأوي گرفت و خانمش فاطمه نساء در تاریخ شوق و صفا را در آن سامان به خاك س

روز قبل از فوتش در منزل طاهره و علیرضا فروغی  2در طهران به ملکوت ابهی صعود نمود. فاطمه نساء  1364بهمن  4

اهره فروغی و مسلمانی متعصب در مهرآباد بود. جمعی در زیر کرسی بودیم و داخل اطاق آذر خانمی بود که دختر دائی ط

بود و به فاطمه نساء گفت که عمه بیا آخر عمري که شما را از جاسب به خاطر دینتان بیرون کردند، اشهدت را بگو و 

مسلمان شو، از این راه برگرد و به بهشت برو. حق شاهد و گواه است با لهجه اي که داشت روي دستش زد و گفت یک 

که در قلبم روشن است را خاموش نکردم ولی االن بیایم و چیزي را که یقین دارم حاشا کنم که  عمر بهائی بودم و چراغی

به بهشت بروم؟ نه، اگر قرار باشد به بهشت بروم اگر لیاقت داشته باشم خواهم رفت. آذر خانم جوان بود و بعد به سرطان 

و فاطمه نساء خیلی آزرده خاطر شد و با اینکه دچار شد و از این عالم رفت. گفت ببخشید شاید حرفم نسنجیده بود 

سوادي نداشت به یاد آورد پدر و مادرش و شوهرش این دین را مجانی به دست نیاورده اند، پس ول نمیکرد و حرف را 

ادامه میداد. ما چه بسیار شهید دادیم و چه بسیار صدمه خوردیم و ما که آزارمان به کسی نرسیده است و بگذارید راحت 

یریم. چهل و هشت ساعت بعد مسئله آن شب را براي هدایت اهللا و عروسش و نصراهللا که منزل برادرش بود، تعریف بم

میکردیم که زنگ زدند که فاطمه نساء یک دفعه سکته کرده و فوت نموده است. تجسم کنیم اوضاع عاشق صادق را 

ل و قیافه است بلکه قلبی پاك می خواهد و دلی بی دینداري و خداپرستی نه به سواد است و نه به پول و ثروت و هیک

 کینه مانند آئینه صاف و شفاف. خوشابحال این عزیزان از دست رفته که خون آنها در رگ بازماندگان جاري و ساري است.

یگر شمسی بار د 1376مرداد  9سکته قلبی کرد و مرتب مداوا نمود تا اینکه در  70صحبت هدایت اهللا بود که او در سال 

سکته نمود و جسم عنصري او در گلستان جاوید خاتون آباد به خاك سپرده شد و روح او در اعلی درجات پیش موالي 

خود رفت. چه بسیار جلسات عالی و خدماتی به نام او بازماندگان انجام داده اند و اوالدهایش راه او را از نظر ایمانی و از 

هاي او در خانه ها هر ساله است. خوشابحال کسانیکه بعد از مرگ، جر و تقویمنظر کار ادامه می دهند. هنوز آنتن مها

اوالدهاي صالح و سالم داشته باشند و خدمت به وطن و خلق نمایند و رضاي الهی را کسب نمایند. درب خانه مهاجر هنوز 

 ام می رسد.هم با گشاده روئی و مهمان نوازي به روي همه باز است و بوي محبت و وفا و صفا به مش

وفائی قرار میگرفت، او آقاي هدایت اهللا مهاجر مردي مظلوم و نجیب و ساکتی بود و از هرکجا و هرکس که مورد ستم و بی
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را می بخشید و هرگز انتقام جو و کینه اي نبود. میگفت بیش از این نمیدانند خدا ظالمان را بیدار کند. هرگز ناشکري 

د. افرادي که جنس از او میخریدند و بدهی خود را نمی دادند، براي آنها هرگز شکایت و نمیکرد و راضی به رضاي خدا بو

داد و بیداد نمی کرد. میگفت شاید ندارند و هر زمان داشته باشند خواهند داد. پدر و مادر گرامی او که هرکدام شب و 

حال بود و میگفت پدر و مادر بی آزاري بودند. صبح مرگ براي آنها بود غیر از جلسات آبرومندانه که براي آنها گرفت، خوش

انشاءاهللا ما هم این نعمت راحت رفتن را از آنها به ارث ببرم. آقاي مهاجر خاطرات احمدآباد و جاسب را هرگز فراموش 

می نکرده بود و جاسبی بودن افتخار او بود و اوالدهایش هم به مرحوم پدرشان و مادرشان که در قید حیات است، افتخار 

کنند. احباي جاسب در هر کجاي عالم هستند، خود را که معرفی می کنند آخر فامیل جاسبی را هم بیان می کنند. 

همینطور که کشور مقدس ایران براي اهل عالم مقدس است، جاسب هم در قلب ایران مقدس است. روح مهاجر و والدین 

  او شاد.
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 شجره نامه بهاییان جاسب

وره اول س در است قرآن در آنچه تمام و است قرآن  معروف از حضرت علی که فرمودند تمام آنچه در عالم است درحدیث 

بسم "قرآن الحمد و آنچه در سوره الحمد است در آیه 

بسم "جمع شده و آنچه در  "اهللا الرحمن الرحیم

 تمامی و است شده خالصه آن  "باء"است در  "اهللا

است در نقطه زیر آن  "اهللابسم "  "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 کائناتاُولی به این معنی که همه چیز از من شروع می 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:

امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است ، خود را محروم منمائید . شمائید حروفات کلمات و کلمات کتاب . شما نهالهائی 

ت شرك و اید . شما را از عاصفااید و به امطار کرم نموّ نمودههستید که از دست عنایت در ارض رحمت کِشته شده

قاصفات کفر حفظ فرمود و به ایادي شفقت تربیت نمود . حال وقت اثمار و اوراق است و اثمار سدره انسانی اعمال طیّبه و 

  4.اخالق مرضیّه بوده و هست

                                                           
 لوح ابن ذئب  4
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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.  قیقتح تیسا نیجاسب  در ا انییبها
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