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در باره مؤلف کتاب

اللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و جناب فاضل مازندراني که نام وي اسد

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت.  1880هجري قمري ( ١٢۹۸نويسنده بود. در تاريخ 

ن شيخ تحصيالت مقدماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضالء برجسته اي چو

ه اسمعيل ابن الحداد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش ب

شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کالم, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحر 

بای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از أح

اردستاني و زيارت آثار جمال ابهٰی, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهٰی گشت و قيام به نشر 

رهبر "انيمالّ محمد کاظم خراسامر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر به آخوند  

ولکن دراثر فتنه  ,شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربال گرديد

انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات 

کانادا است که خود کتابي مفصل است . و ستان, ، مصر،, امريکاجناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,، هندو

جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان 

اين امر عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در 

دانش و حکمت نيز ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ»1مبلغ کامل«ايشان را ,مهم مؤيد و مؤفق گشت

خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع   »2تألي ابوالفضائل«

جناب فاضل چنين  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩االطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر  -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه -1

جز نشر نفحات  .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کاملميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل 

كاخ ه غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني بهو بارزوئي ندارد

  ) ١۶صفحه م  - ١امرو خلق جلد ساند ...(رمالاعلي 

Royلهلم ( ياعزاز ايادي امراللّه جناب ري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب -2 Wilhelmمندرج درنشر (ه ي

)Star of the West٢۵۷صفحه  -ميالدی 1921-1922ازدهم ، يختر مجلّد ) نجم با .  
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بودند. از آثار مطبوع و مهم جناب فاضل: تاريخ ظهورالحق،, سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خود 

اسراراآلثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقاالت منتشره در مجالّت بهائي در ايران و آمريکا 

رگلستان ميالدي واقع گشت. و مرقد ايشان د١۹۵۷را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرمشهر به سال 

جاويد  شهر اهواز است.

،دوم، و سوم را  ,کتاب ظهورالحق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اول

ولکن تاريخ طبع آن تصريح  ,به تاريخ عهد اعلٰی اختصاص دادند. جلد سوم اين کتاب در طهران انتشار يافت

. جلد سوم که متمم دو جلّد ديگر 3به طبع رسيده است   1942-1940در حدود سال  نگرديده است. اين کتاب

است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرکه امر در عهد اعلي است. 

بع آراسته نگرديده که تاکنون به زيور ط مذوو  اولاما جلد اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمه تاريخيه است. 

بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه  -است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

به زيور طبع آراسته گشته است.[عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iفايل در  Pdfتايپی آن به صورت 

ابهٰی تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت  پنجم و ششم را به تاريخ عهد ,مجلّدات چهارم 

٢٠١١بهاءاللّه و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال 

اپ و منتشر عربی چوفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه ميالدی در آلمان به وسيله 

که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي  شد. اما جلد پنجم و ششم

 به H-Baha’iفايل در  Pdfبهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  -در أچ

گشته است. به زيور طبع آراسته [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب 

ملّـی روحـانی محفـل بـه خطابميالدی1943جوالي1مطابقبديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸استخراج ار لوح مبارک مورخه  -3

,زجائدندنموبه آنمباشرتکهارجمندجناباستدالليهوفاضلجنابتاريخکتابازجلديکطبعبنويس،ايران فرمودند: 

از مجموعه تواقيع  ۴۷۸( صفحه زيرا مخالف اوامر حکومت است.  ,مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع

و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م  مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل ملّی ايران)

ـ    284مطبعه،  –م ط ) به اين معنا می باشد  -284– پيـام   هٴ= آزردگان ( جناب رحمت اهللا ازردگـان ) و ط = طهـران . در مجل

ه نمـود ثبـت 1942-1940سـالهای مطابقشمسیهجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهایدرراکتاباينطبع ٢۴۵ شمارهبهائی 

است.
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مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث 

[عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به  H-Baha’iزمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

ات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد حي

در ايران امرئی مطبوعاتمؤسسه به وسيله ١۹۷۵و  ١۹۷۴,قسمت اول و دوم در سال عبدالبهاء است که در دو 

به طبع رسيده است. طهران  

بديع  ١٠٠ه تا سنه مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد واليت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است ک

[عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.

پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحق خطاب به  ١٩٣٨ريه فو ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابالغيه مورخه 

آن رکن رکين جامعه هٴأيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهر «جناب فاضل ميفرمايند :

ويند. اين در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. مال أعلي و سکان فردوس ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گ

.انتهئ»4عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليالً و نهاراً از حضرت خفّي االلطاف متمنّي و ملتمس

هورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در جلد بنام ظ ٩هللا در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر -4

كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم ١٩٣٨فوريه  ٢٦ابالغيه مبارك مورخه 

جمال موطن اصليركين جامعه دراست . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن 

)٢٣صفحه م  - ١( امرو خلق جلد ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گويند. احديه آني از ياد نرود مالاعلي وسكان فردوس
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سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق

است که با حداکثر دقت تمام  دوستان عزيز, همانطور که مالحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر سعی شده

مطالب در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی االمکان در موارد لزوم با حواشی و اضافات اصالح و 

اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجلّدات در شرف 

از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده تکميل است و در بعضی 

مؤسسه موکول می شود. بايد به اطالع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله 

. جلّد سوم و چهارم نيز به می،شود منتشرچاپ و عربی وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعات

به جلد هشتم نيز  عربی چاپ و منتشر شد.وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه وسيله 

منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين است که حتی االمکان در تکميل در طهران   مطبوعات امرئیمؤسسه وسيله 

ول, دوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااهللا تمام مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم مجلّدات ا

نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآدرس

با اين جانب تماس حاصل نمايند. ]YAHOO.COMTZH09@[ايميل 

ارادتمند : عادل شفيع پور  -با تقديم احترامات فائقه                                            
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---3صفحه  ---

کتاب ظهورالحق

بخش نهمفصّل امر بهائيتاريخ م

نه گانه  ياز بخشها

هيجاران حوادثيدر بکتاب ظهورالحق

,حضرت عبدالبهاءثاقير عهد و ميانوار نام حاضره کهيا 

رخشان استن عالم تابان و ديدر اامراهللا يحضرت ول,ابهٰيهٴغصن ممتاز سدر

مطالب نبذه هٴ خاتمو در  يقرن اول بهائ هٴتا خاتم 

م يآن قلم معجز شهٴمناجات صادر

گردد.،يافتتاح م
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---4صفحه  ---

ن و اَنِر اَبصارَنا يم و َخفِّف ُهُموَمنا بِنـُُزوِل َمالِئَکة َنصرَِک الُمبيَذنا َاِزل ُکُروبَنا بِبـُُزوِغ َشمِس َوعِدَک الَکر رَبَّنا َو َمال

خاء و الرَّ ُوجوِهنا اَبواَب السَّعاَدِة و  ينا َصبرًا ِمن َلُدنَک رَبَّنا افَتح عليم رَبَّنا َافرِغ َعلَ ياِت َامرَِک الَعظيآدهٴٴٴُمشاهَ بِ 

 يَمت يان اليو الطّغا الَهنا هذا الظُّلمُ ي يَمت يِالُصُحِفَک و ُکُتب يدتَنا به فة اَلهناء و َارَفعنا مقامًا َاوعَ َاِذقنا َحالوَ 

ُع ُدعاء ين انت َسميُر الُمضَطرّ يجت مُ ِتک انيدوان َهل َلنا ِمن َمأَمٍن اّال انت ال َو َحضَرة َرحمانو العُ ورُ هذا الجُ 

  ن.ين و ارحم الّراحميالعالم ا مقصوديب آمالنا يو الُتخَ بهٰي  ا ربّنا االين َادرِکنا َادرِکنا بفضلک يَملهوفال

---5صفحه  ---

يالديم 1921**عيبد متشهو  سال هفتاد **ه.ش  1300-ه .ق  1340واقعات سال 

و  ٰیالم ادناز ع بهٰیو ا ٰیمان اسنيعهد و پوصول خبر حرقت اثر عروج مرکز "

"اهمتيامر ب يول کتايا و مقام يا و نُسخ الواح وصايورقه علحضرت  يتلگرافها

مان ير درخشان عهد و پيافول نم خبر محنت اثر يل آورديتفصه بخش هفتم بکه در آخر ينوعه ب

 وسته مساعد ويو پ ابهٰي  و حکمت ر عظمتيپرورده نا که ياز جانب حضرت ورقه علان جهانيبهائ

باقرأُفن تلگراف نمود: "يران چنيان ايبهائ يو براديرسمرافق برادر مهرپرور و بزرگ خانواده بود 

امراهللا  يا و حضرت وليد." ورقه عليصعود فرمود احبا را اطالع ده ابهٰي  ملکوت ه عبدالبهاء ب -طهران



8

8

ست و هفت يبه سن ب ،سابقبخش دو يمطاودربنوع مسطورکه  يانرب يشوقٰیأَبههٴهمال سدريبغصن 

واقعه فاجعه را در ،فايحه سروکار داشتند قبل از وصول خبر يات عاليج انگلستان با ادبيدر کمبر يسالگ

پرداختند و  يافته با شدت تأثر به سوگوارياهل بها در آنجا خبر فله و جمع از جرائد رائجه خوانديبعض

شان که به نوع يااحوالت و مراقبت يلد به تسليبالمف يديمحترمه انگلستان لياه يبهائخصوصاً  يهمگ

خ سز نُيا و نيه و حضرت ورقه عليلهآب از عائله يمکات همتأثر بودند پرداختند تا آنگاه کان ير ممکن البيغ

فزود يد و چندان بر تألم و هموم و غموم بيشتر موجب تأثر گرديو ب تشان رساندندحضربه ا مبارکه يوصا

مفّوضهماً به قبض امور و شئون يچند خود مستق يو روز اکنونيجلوه نمود که گوئ يو احوال بنوع

معظمه  يديفا شدند و به اتفاق ليح يمت به سوينپردازند و به عهده عائله معظمه واگذارند و مصمم عز

در  ايز حضرت ورقه عليشان و نيع ايبا اعضاء خاندان رف يديروانه گشتند و ل يبر کشته مذکوره يروحان

ف يتال ،ميشرکت جست و رساله را در شرح واقعه که در بخش هفتم ثبت نمود يانجام مراسم سوگوار

نشر  إبتداکه ازن بود: يم چنيچنانکه در بخش مذکور شرح داد يل واقعه عظميو اما تفص .و نشر کرد

دل بگذاخت و منصعق ان محبان را يبهائثاق چنان يهمال مير بيم شهير عظيخبر چون صاعقه بر اثر افول ن

 يبائيفه حفظ و شکين طايات هشتاد ساله ايو اگر آثار مقدسه و تجربإنتحار خواستند يبرخساخت که 

به تيدرنها ين جامعه سعيگر مسئوليد يسوئختند و ازنداايمخود را به هالکت  ياريبخشود بس ينم

ه علم و اخالق يرات عظميسال تآثنيهمو در پرداختند ممانعت از حدوث بر شر و فساد محافظت افراد و

غالباً سوگوار شده افراداً و  ان ملل و بزرگانيدانابود که ياجهبه دربما ال جهانيمتصاعد ال يآن موال
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 يکردند و حتيم يو عزادار يستاده متأثرانه خطابه در اظهار قدردانيبپا ا يجمعاً در مجالس سوگوار

ان مصر و يو بهائلندن خطابه پر سوز و گداز داد يپادشاهن يرقمستشدر انجمنپرفسور ادوارد برون 

ت يو اخبار منتشره خوانده در نهاجرائدرا در  همذکور خبر واقع ين بعالوه تلگرافهايه و فلسطيسور

21فا مورخ يا از حيعل قهٴحضرت ورکه يو صورت تگرافنمودند  ياب و ذهاب هميفا ايبه حاندوه 

 ده فرمودنيان آتيجر شان به جهتيو صعود اران يان ايت بهائيتسل يقوس برا 21مطابق  1922دسامبر 

ا منعقد ي) مجالس تذکر در تمام دن1300يدج16ه (مطابق يروز ششم ژانو يدواچن ن بود: " طهرايچن

ارسال سوادن فرموده اند ييدستورالعمل تع شيالواح عهد خوت ويدر کتاب وص يالوريولمحضرت 

ت و با سوز و يمجالس پر جمع يو قُردر کل بالدعموم يولا" يد. ورقه عليرا اطالع ده خواهد شد احبا

تلگراف1300يدج16ه مطابق يم ژانوهفتمورخفايتا از حنگران ماندندان يبهائگداز بر پا گشت و 

 ورقهمرکز امر.  يافند يت مبارک ارسال شد، شوقيکتاب وصيدواچطهران "د ين صورت رسيبه د

د. و يبه محافل تذکر رسم يضاً در بخش هفتم ثبت کرديکه ا يا عظميالواح وصا ي" و بعد از چندايعل

در

---6صفحه  ---

يالديم 2192**عيم بدتشو ه سال هفتاد **ه.ش  1300-ه .ق  1340واقعات سال 
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جانبهر به يرينسخ فراهم کرده کث متدرجاٌ يمحدود در محافل بود ولا ينسخ الواح وصا ابتدا

نمودند و  يگرفته شاد سرودند و جشن وو به بانگ گفتند افتند ينان يان اطميبهائ همه جاو اشتنددگن

 يع الثانيماه رب  24افت و در يانتشار  در باره شان خطاب به آن حضرت و يلورا يلومالواح حضرت 

ان هند و برما يبهائ شننوکنن يبود که در هندوستان دوم 1921دسامبر  25مطابق  1340همان سال 

د.يمنعقد گرد

به مرکز  يان و محافل روحانيد بهائيد و شدي"توجه وح

د"يت و انتظام اکيد و مقدمه رسميع و جديبد

م محافل يم و تقسين امر داشتند و تنظيا يکه در نظم ادار يقيق و دقيامراهللا با نظر عم يحضرت ول

س فرمودند و اعضاء آن از يفا را تأسيح يند محفل روحانخواستيفا را ميمرکز ح يد قوايو توح يروحان

ن و يف معينمودند و وظا ين بودند و نزد حکومت معرفين خانواده و امر مبيان ين و خادميرجال منتسب

کنند و رفع مشکالت و و عقد و حلّاقدامات  يامر وتاتيبو اماکن و يمشخص فرمود تا در امور مال

مقرر کردند اسم  نيثابتن خاتم انگشت ياعظم را که حضرت عبدالبهاء در نگ عار اسمند و شيمفاسد نما

و به نامه قرار دادند  يخ بهائين و شهور تاريد سنيبا ق يجالب توجه يبايمحفل و به طرز ز ينامه ها

د و اشتمال بر اخبار را داشتند و انجمن عائله و يمان اکيجاد وحدت کامله و شوق ايابا  يرسم ينگار
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همه محافل  با ا برقرار نمودند کهيعل قهت حضرت وريت و مرکزيدان حضرت عبدالبهاء را به مطابقخان

ن آن احوال محافل يند و در عيفرما يق رشاد سپريعات و دستورات صادر نموده به طريتوق يروحان

و محفل کا و کانادا ياالت متّحده امريا يملّطهران و محفل  يمعظم جهان مانند محفل روحان يروحان

تينها يرها بيو غا يهند و برما و محفل عشق آباد و بادکوبه و بغداد ومصر و انگلستان و آلمان و استرال

 مهو نا نهادند نمودندبه محضر مبارک آن حضرت  يو دستورخواه يضه نگاريعر يو بنا اديتوجه و انق

نگاشته ارسال  ١٣٠٠دلو برج   ١٨خ يطهران است که به تار يمحفل روحانضه ين عريل صورت اوليذ

داشتند:

روحنا فداه شرف  يربان يافند يحضرت شوق بهٰي  دنا و موالنا و مرکز امر ربنا االيحضور مبارک س"

االمم  يصعود موالنا االعظم و منج ثهچه حاداگر بهٰي  دنا و موالنا و مرکز ربنا االيوز گردد. سندا

ن يا ،م است که قلبها و جانها سوزان و گدازانيعظ يرنه بقد ابهٰي  به ملکوت  يالور يحضرت مول

کل انور اقدس حضرت عبدالبهاء ارواح يچون ه يد وليآنرا بنما يان تحمل مصائب عظمايفان

را امر به صبر و سکون  ياله يع احباين لرمس اطهره الفداء قبل از صعود مبارک جميالمخلص

و  ياله ين داده منتظر ظهور قضاياصطبار تسک ه اند آتش جانسوز حرمان و هجران را به آبفرمود

نکه بشارت روح يم تا ايد بوديد و مرکز عهد مجيجد دهٴٴٴدهن ين و تسلّييدر تع يربان قهت مطليمش

ت تلگرافاً واصل و قلوب محترقه و ين مرکز مقدس امر حضرت احدييت و تعيبخش نزول کتاب وص

د. لهذا حمد و يان بخشيپا يو مسرت ب يرا تسلّ يالهيع احبايبندگان و جمن يا دهٴٴٴافسر يجانها

 يحضرت مولجلّ ذکره االعظم و به آستان مقدس قدم جمال ييايه به ساحت کبريماالنها شکر

يالور
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---7صفحه  ---

ن ظهور اعظم يم که به صرف فضل و موهبت در ايداريم مياالمم تقد يو منج يالور يمولحضرت 

ح مرکز عهد و مرجع امر خود از شدائد امتحانات و ين و تصرييتع طهبواسن را ين و متوجهيمؤمن

اد مرکز امر منصوص و مشهود يد و کل را به شاهراه اطاعت و انقيافتتانات امم قبل نجات بخش

و  يو جان نثار يم جان و روان خود متّفقاً شکرگذاريقت فؤاد و صميفرمود لهذا کلّ از حقت يهدا

م و متضرعاً يد تقديد امر رب مجيخود را به ساحت مقدس آن مرکز جد يقياد حقياطاعت وانق

از  يده مختصريم ضمناً جسارت ورزيدار ابهٰي  ق بر خدمت از ملکوت امنع يد و توفييتأ يرجا

هيانيم. اوال توسط بيرسانيپس از وصول خبر جانگداز صعود مبارک بعرض م ياقدامات محفل روحان

 يراسم عزادارم يق الواح مبارکه به صبر و سکون متذکّر و از اجرايه طررا ب ءع احبايصوص جممخ

را به اتّفاق و اتّحاد دعوت  ياله يعموم احبا يگريد هيانياً توسط بيد. ثانيممانعت بعمل آ يصور

ن يمنع از نفوذ و اخالل منافق ياحباب برا ياريو هش يداريره در بياخ کهٴانات مبارينموده و مفاد ب

ت يسه شب قرار داده و با روح و ن يه امحفل را ابتدا هر شب و بعد هفتشد ثالثاً جلسات  نشر داده

مکاتبات و مخابرات الزمه   اطرافات ويع واليد و با جميگرد يام به خدمتگذاريق يديجدٴهٴصخال

 يباام و اتحاد و وحدت عموم احيز قيع نقاط بحمداهللا و عونه اخبار مسرت انگيبعمل آمده و از جم

ران و طهران يدر تمام نقاط و بالد ا يه حسب االمر تلگرافيژانو 2وم يد. رابعاً در يواصل گرد ياله

ياله يااز احب يکيير براياخ هيد. خامساً قضيت منعقد گرديت توجه و روحانيمحافل تذکّر در نها

ه يردست مشاراليجزاء زاز ا يکيرخ داد که  يدولت هس انبار قلّيرئ مصباحع اهللا خانيجناب بد يعني

اذ يبرپا کرد که الع ياد و غوغائيب و مجازات فريفرار از تعق ينسبت به او اسائه ادب نموده و برا

تهمت و ن يع اهللا خان نسبت به مقام مقدس حضرت محمد جسارت نموده ايرزا بديباهللا جناب آقا م
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که  يتمام شهر برپا کرد بقسم در يبزرگ نهج و فتين ترويمتعصّب و مفسد يافتراء را نزد علما

ه برود چون يران خارج و به قفقازيع اهللا خان تقاضا نمود که از ايرزا بديحکومت مجبوراً از جناب م

از  مصراً يحکمد ويگردبه سفر ه مجبوريند مشاراليبرپا نما يبزرگ هفتنرفت که مبادا اشرار يم ميب

از مجلّات  يان را از ادارات خواستار شده بعضيائع بهيه و خروج جميمشارال ي ،شرع بي نهايتدولت

ت نمود از طرف محفل اقدامات يگر هم سرايبالد د يدر بعضن غوغا يهم با آنها هم آواز گشتند. ا

نکه بمرور بحمد اهللا و عونه رفع يره بعمل آمد تا ايو غ يئت دولت و حکومت نظاميممکنه نزد ه

است. سادساً چون از چند  يد باقيخان هنوز به حالت تبعع اهللا يرزا بديجناب م يد وليغائله گرد

د دريرسيکه از اطراف م يات و جرائد امريه و نشريامر سهن طرف همواره کتب مقديسال قبل به ا

دو مرتبه در بندرعباس مبادرت به سوزاندن آنها  يکييشد و حتيف ميتوقو پستگمرک  ادارات

ف يتوق رفع در يممانعت و سعمحفل اب شده بود يو کمل يقل يامرات ينمودند و مطبوعات و نشر

توسط نطور در نظر گرفت کهيد لهذا ايدر آثار مقدسه نما نيتام ن ممانعتياز ايريآنها و جلوگ

به دينما يران در مجمع اتفاق ملل شروع به اقدام اساسيا ندهيحضرت اجلّ پرنس ارفع الدولة نما

ه يمليمساعدت شود و از محافل روحان يتقاضا ير خصوصبطو محرمانه وشانيه از اک ن قسميا

ت و فشار و زحمرقابل تحمليغ اتيوضعاتفاق مللشان به مجمع يتوسط ا م کهيبخواهممالک مهمه 

عرض را  ياله ياحبا بر

---8صفحه  ---
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 يامجمع اتفاق ملل حمن عنوان که چون يبا نديمداخله و اصالح اوضاع احبا نما يو تمنّاعرض 

ران محروم و ين حزب مظلوم را که در ايممالک عالم است ا و ملل يت هايملل مظلومه و اقل

ت متعصّب واقع شده اند يذاء و ظلم اکثريو مورد فشار و ا يات اجتماعيممنوع از هر گونه حق ح

ن يدر ا يند. محفل روحانيت آنها را بنمايوضع يبهبود يران تقاضاينموده از دولت ات يرسماً حما

م که هر نوع امر يرسانيه را حال بحضور ميقض يکرد ول يتوان اقدام اساسيکه م دنه تفکر نمويزم

 يرأکه  يهر نحوا بيکه عرض شد  يا در اقدام بطوريمبارک صادر گردد از سکوت و تحمل 

 يع صعود مبارک و نطقهايوقا يفا که حاويد حيشود. سابعاً جرا يمبارک باشد اطاعت و مجر

ن يج آنها در بينشر و ترو يد و براين بندگان گرديد بر حرقت قلوب ايمز ،راً واصليبود اخ نيناطق

د قرار شد کالً ترجمه و طبع شود. و اصل جرائد هم منتشر شود يآيد بنظر ميار نافع ومفيار که بسياغ

 ارزهم در صورت صالح و اقتضاء امر مبارک به ارساليلهذا از حضور مبارک تلگرافاً رجاء نمود

ار ين اغيالزمه بر نصف به طهران و نصف به بغداد صادر گردد که در مقامات يده النفينسخه از جر

شود مقصود محفل يت ميعنا يرزا غالمعليکه به عنوان جناب آقا م رهٴٴٴمنتشر گردد. در خاتمه مخاب

اعضاء  ياست و اسام يروحان ياچن آدرس تلگراف محفل دويشان و همچنيا خود اياست  يروحان

ان را به ين فانياکل  ٴهٴضمحهٴت صرفيو عبود يرسد و جانفشانيالً بعرض ميذ يمحفل روحان ٴهٴيحال

"يالنيم ياکبر روحان يمحفل عل يمنشم.يداريم ميآستان مقدس تقد

يالنيم ياکبرخان روحان يرزاعليجناب محب السلطان م -1ه يحال ياعضاء محفل روحان يصورت اسام

جناب آقا  -5يرزا آقاخان قائم مقاميجناب م -4يزدانيرزا احمد خان يجناب م -3اب باقراف جن -2

جناب  -8م خان ارجمند يرزا رحيجناب م -7آواره جناب  -6يکرمانشاهان يقيرزا اسحق خان حقيم
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][افروختهونس خانيجناب دکتر  -10د شد يع اهللا خان مصباح که تبعيرزا بديجناب م -9مالّ بهرام 

 يرزا غالمعليجناب م -13يمين خان نعيرزا عبدالحسيجناب م -12يجناب عزّت اهللا خان عالئ -11

]ي[فرهنگح خان مسافر به رشتيجناب دکتر مس -15رزا عبدالصمد طراز يجناب م -14يخان دواچ

-19جناب عطاءاهللا خان دوستدار  -18ينيرزا احمد راسخ قزويجناب م -17د ير مؤيجناب دب -16

اهللا  يرزا وليجناب م -21رزا اسحق خان متّحده يجناب م -20يرزا نصراهللا خان رستگار طالقانيجناب م

اکبر آوارگان  يد عليس يجناب حاج -23يجناب شعاع اهللا خان عالئ -22خان ورقا 

يزدانيس احمد ياز طرف رئيمهر محفل روحان

ن بود:يچن ١۹٢٣ کانون ٣٠خ يع مبارک صادر در جواب به تاريو توق

ا احباءاهللا ييبروحکميأفدنديمالحظه نما ....اهللا و  مطهران حفظه ياعضاء محترم محفل مقدس روحان

که راجع به اقدامات الخ ....  .واصل گشت 2722نمره  يمحفل روحان مهن ناياول ...ن عبادهيو امنائه ب

گر مورخيد يعيتوقند و شرح داد را همبناء مشرق االذکار يبرا کايان امريبهائ

---9صفحه  ---
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 ياله ياحبا يمحترمه محفل مقدس روحان ياعضاطهبواس -، طهران1922گر مورخ کانون، يد يعيتوق

"نديلهم الفدا مالحظه فرما يروح ت يجانفشان حضرت عبدالبهاء را در عبود يقيحق ياحبا -هواهللا.

بدالبهاء د حضرت عييشرمنده آنست که به عون و تأ هٴٴٴدن بنيد ايد وطيک .... اميم و شريآستان سه

ره شان صادر است موفق به يمن ٴهٴيصافقهٴمحترش که از قلوب ياحباٴهٴيادعلرمسه االطهر الفداء و به اثر  يروح

اران ومشورت يد و تعاون و تعاضد يات مبذوله را نماين عنايت ايقابلگردد تا کسب استعداد و  يخدمت

ح و ينصا يه که به نصّ قاطع مرجع کل امور است موفق به اجرايت العدل عموميد بيحددوستان و صال

... طهران  1922گر مورخ شباط يد يعيو توق "شوديب بتمامه ثبت ميکه عنقر مشروعه  مبارکه يايوصا

مخلص جان نثار حضرت  ياحبا "نديفداهم مالحظه نما يروح يمحترمه محفل مقدس روحان ياعضا

ل يکه به عموم دوستان حضرت عبدالبهاء در تفص يزياز کتاب عموم به لسان انگل خهءهاء ... نسعبدالب

ارض مقصود بعد از صعود و مخابرات و مراسالت و مقاالت جرائد راجع وقوعاتو  مبارکهٴ ريام اخيا

فت به ايام تحقق خواهد يمستقبل ا که در ٴهٴيه و بشارات رحمانيح الهيو نصا يبت عظمين مصيبه ا

که م است نگاشته شدهيلد ستاره خانم که حال در ارض اقدس مقيبالمف يدياهللا لامةو مساعدتمشورت

رزا محمد باقرخان ارسال شد تا ترجمه نموده ين نجل جناب آقا ميرزا عبدالحسينزد جناب آقا م در

"طهران ارسال دارند. ين احباب نزد محفل روحانيمحض انتشار ب
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ان در يبهائ ٴهٴيئن اخذ احصايت متيالت دستور بغايل تشکينظم و تکم يسابقه آنکه برايب يايو از جمله نوا

اعضاء محترمه محفل مقدس  يبرادران روحانن بود: يمبارک چن هيابالغن سال فرمودند که صورت يهم

هواهللا:نديلهم الفداء مالحظه فرما يطهران روحنهٴيمد

 هٴنيوسف خان عازم مديرزا يجناب آقا م يب روحانيفداء حبامراهللا  يعلثبوتکملخلوصکم و  يروح

ند و اگر چنانچه اوضاع يمحترمه آن محفل مقدس مشورت تام نما يطهرانند تا شخصاً با اعضا کهٴمبار

ن امراهللا يبه حصن حصحاصل نگردد و  يد و موانع و مشاکلياقتضا نما ياسيو چه س يران چه امريا ٴهٴيحال

ئت ين هيند تا اين نماييبا محبت جانفشان مخلص تع ياز احبا يئتيمحفل مقدس هحاصل نشود آن  يوهن

ران يه در صفحات ايت حکمت و مالحظه وسکون و دقّت به تمام نقاط امريبا شخص مذکور در نها

ه که يچه شهر و چه قر يک به باال در هر نقطه امريست و ين و مؤمنات از سن بيمؤمن دهٴٴٴمکاتبه نموده ع

م ياحباء را تقد دهٴٴٴا عييند و به محفل طهران اسامين نماييحده تعياحبا از نه تجاوز نموده باشد عل ٴدهٴٴع

ن است که به يمشروط به ا يار مهم است ولين امر بسيند تا محفل به ارض اقدس فوراً اطالع دهد. اينما

له چوجه همهمه و غلغيد و بهحاصل نشود و علناً معلوم و واضح نگرد يجانيه يادناقدام گردد که  ينحو

ن امر مهم يفال. با جناب خان در ا هٔ ن شرط است واالياحبا واقع نشود مشروط به ا يار حتين اغيدر ب

1922مارچ  يند. شوقيمشورت و مذاکره تام فرما
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عموم  ينسخه از متحدالمال صادر کرده برا فدر لُه مبارکه ياز ابالغ يخه اطهران نس يو محفل روحان

ن بود: حضور محترم حضرات اعضاء محترم و امناء يران فرستاد که صورت متحدالمال چنيل امحاف

 يامراهللا حضرت شوقيبرحسب لوح مبارک ول بهٰي  هم بهاءاهللا االيعل يفل مقدس روحانامفخّم مح

شدسابقاً معروض  ينابر

---10صفحه  ---

ه و به مرکز ارسال يرا ته ياران الهيه عموم يئاحصا صورتگردد الزم است يارسال م سواد آن لفاًمأالً 

که  يت کمال حکمت و متانت بقسمياست که با رعا يم گردد لذا متمنّيند تا به ساحت اقدس تقديفرما

در جوف است صورت ع نگردد و الزم است مطابق نمونه که ين دوستان شايب يراجع به آن حت يانتشارات

ن و مرقوم دارند يين تعيسال به باال توسط اشخاص معتمد ام 20از سن  را رجاالً و نساًء ياله ياحبا هيکلّ

است و اقدام  يامر هيو سائر مؤسسات عال يد محافل روحانيانتخابات جد يه براين احصائيا هيو چون ته

ه يآت نهن شده که ان شاءاهللا سييتعست به باال ين است که از سن بيبطول انجامد ا يد اندکيو انجام آن شا

ه ين احصائيت ايعموميز برايشروع به انتخابات گردد و ن ابهٰي  جمال اقدس  هيبيدات غييظل تأدر 

يئااحبز که يو قصبات و بلوکات اطراف آن شهر ن ياست مراقبت کامل فرموده که در تمام قر يمتمن

 يروحانمحفل مقدس  يک نسخه به مهر و امضايه را در آنجا محفوظ داشته و يباشد احصائيموجود م

مبارک الزم است در هر نقطه  دهٴٴٴشود که حسب ارايد در خاتمه محترماً تذکر داده ميطهران ارسال فرمائ

ل گردد و لهذا پس از يتشک يو قصبات محفل روحان يدر قر يکند حتياحباب از نه تجاوز م دهٴٴٴکه ع
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ند و ينون محفل نداشته فرماکه تاک يدر نقاط يس محافل روحانيبه تأسياقدامه ياحصائ يه صورتهايته

ه با ياحصائ هيته يعنين امر مهم يم در ايدواريد. اميس آنها مطلع فرمائيز از تأسيطهران را ن يمحفل روحان

آن بساحت اقدس معروض گشته تا  جهينت يام و اقدام خواهند فرمود که بزوديو حکمت ق متانتت ينها

 يمحفل عل يمنش ه است نازل گردد.يعادت عمومه و سيبه تحقق بشارات اله يمنتهاوامر مبارکه 

يالنيم ياکبر روحان

1301ليت ئياسرطان  20يزدانيطهران احمد  يمهر محفل روحان يجا

ه خواست و با آنکه غالباً از اخذ يران جداء اخذ احصائيا يطهران از محافل محل يو محفل روحان

د يکردند محفل تاکيال ممهت کم شود و استيجمع به قلّتبت شه داشتند که رعب مردم نسيه اندياحصائ

در  ابهٰي  شرفت امر يده که به پيشد قهز آن حضرت محض عاليه بنوع حکمت نمود و نيدر اخذ احصائ

م يرا با عائله اش حسب تصم يارسال به اروپا و فاضل مازندران يرا برا يتفت رهٴٴٴه داشتند آوايممالک غرب

 ين براياز مؤمن يو غرب ين کمتر شرقين سال زائريکا خواستند در هميارسال به امر يکه براعائله مبار

ام يمذکور آن ا يوسف خان ثابت وجدانيرزا يشدند که از آن جمله مياب ميدرک محضرشان ذهاب و ا

فا بود.يدر ح
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ن الحق"ين سابق و جنبش باغضي"جوشش ناقض

د يدخالت نما يالور يحضرت مول ير مراسم سوگوارخواست ديناقض اکبر با آنکه م يرزا محمدعليم

ا که عالوه از مقام متعظم يعل قهو مقام و منصب خود را به تصرف آرد و با دورباش از جانب حضرت ور

گر يباز با د راه بردخود  يامراهللا بر حرمان ابد يز متقدم بودند و با اطالع از انتصاب حضرت وليدر سن ن

رجند و يتا ب ه شانياعتراضهٔ ينقضو مخالفت پخش نمود و اوراق  دعوتو اوراق ناقضان بال و پر گشود 

ديرسبران يرها در ايخرسف و غ

---11صفحه  ---

به  ياتيت المقدس نشريدست و پا نموده در ب يناقض کرمانشاهيهوديشهرت يتبا قوو ديرسبران يدر ا

م) ي(اورشل يهجر 1340الحجه  يذ 11ل يوت ناقيکتاب رسن عبارت:" ير اينظا يو فارس يو عرب يعبر

ت نامطبوع داشت در يبغا يکه لفظ و معنائ تاس هينقضاوراق  در ت المقدس (القدس)يمطبعه ب يطبع ف

قد  ابهٰي  نشر نقض سفر کردند و به تمسک به نص کتاب عهد  ديبه اُمگر يد يو با برخ بپراکندران يا

اهمالدند و ازيکوش يت مقام ويورات راجع به اغصان در تثبگر مأثينا االکبر بعد االعظم و دياصطف

ددار ثابت به زور گرفتند و يرا از کل ابهٰي  د روضه مبارکه يآنکه کل 1340ن سنه يده شان در ايشد

ن يفلسط يمندوب سام تلگرافات بهامراهللا محافل جهان  يبدستور حضرت ول ين را راه ندادند وليثابت

مرکز عهد و  يوايش مبرهنانات يقه بيالحقيد را استرجاع نمودند و فيرده کلک راجع به مقام آن حضرت
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در نقض مختصرش آنان  دهيگر اعمال نکوهيدو  يرزا محمدعليراجع به انحرافات م ابهٰي  مان يپ

پس از مرگ  ينگذاشت و آنگونه کوششها مانند نوشدارو يش باقيبرا يمحل يمعظمه ادن يايوصا

ن يآنان راجع بخسران مب مضادتام معاندت و يق ءحهآن حضرت در بحبو يهايرئيشگيپسهراب بود و 

ر از آتش يگر غيد يافتادند ولکن آتش يدا کرد و به سقوط و فناء ابدين به تمام و کمال مصداق پيناقض

از  يگشت و آن مخالفت گروهيدار ميه به همان در تحت خاکستر اندک اندک پدينقض مذکور و شب

ن به حضرت عبدالبهاء نسبت به ياز منتسب يز جمعيو ن ابهٰي  مان يب به ثبوت در عهد وپن منسويمعروف

 يد داشتند وليدانستند و تأثر حزن شديدند و ميديمبود که خود آن حضرت  يت عهد عظميمقام وال

خبر بودند و  يشان بين به اين و متعلّقيمحبرتعصّب و  نيافتند و اييشان التفات نميشدت تأثر ا  به س

در  يشه و همه جا و نسبت به همه آنان بود وليامر حق هر چند هم ايو أوله يلهآن مظاهر يمنتسب  توقف

 يايه در وصاآنک يکيديگرديرب و مستبعد شمرده مغمستشد که  يامر بنوع يم حضرت وليام عظيق

ذکر است و با همه  يو روافض به حدد يد و وعيد و تهديت و تاکيص و تثبيصنحضرت عبدالبهاء به ت

 يع محلّيفضن مخالفت ين بود وقوع چنيثابتکه نسبت به آن حضرت در جمع مان و عالقه ياظهار ا

جه آنها نوشتند ين و نتيسابق ينجا کمال تجربت و اطالع از مخالفتهاين در ايگر آنکه مخالفيو د نداشت

 يدند پيرا سنجمخالفتها  زيدستاول لده و عراجع به آنها خوانر که در الواح و آثار يت کثيانات بغايو با ب

و هوس و انحراف يهوردند و نگجامعه  شملب يتشت موجبفتند و يگر بار در آن چاه وبال نيکه د برد
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خ و واقعات يان تاريک اندک در جراندر ون امين اييح و تبيرند و توضيدرک و احساس خود را جلوگ

خواهد گشت. دايدا و هويپ

امراهللا در مقر هجرت" ي"استقرار حضرت ول

صرف  يافتند براينان ياز آن اطم هيداخلان امور يپس از انجام امور مذکور که از حسن جر يو چند

 يه قصويپرداختن به توجهات روحان يو رضا و برا يانات مخالف هدياز جرو ابتعادبه فراغت  ياميا

ان نگاشتند و امور را به عائله معظمه يئش خطاب به تمام بهايبخط خو يعيفرمودند و توق يمت تنهائيعز

---12صفحه  ---

ن يع مبارک چنينمود صورت توق ا مفوض و موکوليعل قهءحضرت ور يو سرپرست يامدارمعظمه به زم

(بود  ابهٰي  ملكوتعبدالبهاء به صعود حضرت  يبت  عظميمص مهءمؤل عهءن عبد پس از واقيا -هواهللا:

ن يو در چن يوقت هدائم گشته ام که وجود مرا در همچامراهللا حزن  ياعدا مبتال و دچار صدماتبحدي

ه چه داخل و چه يناچار امور امر يشمرم لذا چنديش ميخو سهءمقد مهءوظائف مه يفايا يمناف يطيمح

 ةبمنگذارم تا يلها الفداء م يا روحياست حضرت ورقه عليعائله مقدسه مبارکه به ر دهٴٴٴخارج را به عه

رشته خدماتم را و مراممبنحو دلخواهنموده  ينان و نشاط روحانيسب صحت و قوت و اطمک تعالي

-يبنده آستانش شوق -.فائز و نائل گردم ام هيآمال روحان ورزو آبمنتهي کامالً مرتباً بدست گرفته

»۱): صفحه ١٩٤٨-١٩٢٢توقيعات مباركه («)1922ل يآپر
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هر  حدودگوشه گرفتند و  هس رفتيطرف و آرام سوئيداً به مملکت صلح و سالم وبيداً، فريو بالجمله وح

ن مقام راه ين بستگان به ايکترياز نزد يحت يدق احينطريهر گونه حاجت منع کردند و بد يکس را پ

و  يبه خردمندورک که يوياز ن لزيسنفورد مس و مستر يفوس از پاريت دريپوليو هيمسفقطافت و ين

است حضرت يجمع عائله مبارکه با عظمت و رو از آنسوداشتند  يروابطمتّصف بودند  ت يمان و فعاليا

ات يجمهور اهل بهاء پرداختند و توقع يامور و سرپرست رهٴٴٴه ادافا بيح يا با کمک محفل روحانيعل قهءور

گشت يه ميبيدات غييم به تأين امر عظيچرخ اد و يرسيان ميا به بهائيعل قهءه) وري(بهائبه امضاء  يدر پ يپ

نمودند و يآثار و با قلب سرشار از حب و وال عودت م رفته باارض اقدس ارتيبه زن از همه جا يو زائر

يمطابق م 1340ن سال يوم رمضان بي1301د رضوان يام عيطهران در ا يکه محفل روحان يافتلگر

يفا طهران دواچياز حد: ين رسيچن جوابد کرد ييطلب تأ در خواستيبرا 1922

ورقه د. ين رضوان گرديد در اييف برده اند طلب تأير آب و هوا تشرييتغ يبرا يافند يحضرت شوق

ايعل

محفل  مهٴاعضاء محتر هٴطن بود: طهران بواسين خط مبارک چنيامراهللا به ع يحضرت ول ع مبارکيو توق

ند. يلهم الفدا مالحظه فرما يروح ياله ياحبا يمقدس روحان

"هواهللا"

بت ين مصيکم و در ايم و شريت آستانش سهيجانفشان حضرت عبدالبهاء را در عبود يقيحق ياحبا

 يموال يکل بشريهر چند ه .ميمونس و ند يمثالش هر آنيحرقت جمال بفرقت و  يعنيجانسوز 
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اشراقو چون سحاب از وجه شمس مرتفع شد يگشت ول يمتوار يعنصر دهٴٴٴيحنونمان از د

به  يد همگيدتر از قبل خواهد بود حال بايد و شديتش اکيتر و عون و صون و حمايداتش قوييتأ

ح که از فم يصر يم و وعده هايه اش شويخفدات ييم و منتظر تأيت کلماتش نظر نمائيخالق وهٴق

نان و حکمت و توجه و يشور و اطمت جذب و يم و بنهاياد آورياطهر و قلم مبارکش صادر گشته ب

ن امراهللا را محافظه يم حصن حصيدان خدمت گذاريت و انقطاع و همت و ثبات قدم به ميمحو

ن بنده شرمنده آن است که به يد ايطد ويم. اميج دهيم و ترويم جان پرورش را تعميم و تعاليکن

ش که از قلوب ياحباهءيلرمسه االطهر الفداء و به اثر ادع يد حضرت عبدالبهاء روحييعون و تأ

ن يت ايگردد تا کسب استعداد و قابل يره شان صادر است موفق به خدمتيمن هءيصاف قهءمحتر

 يت العدل عموميد بيدوستان و صالحد اران و مشورتيد و به تعاون و تعاضد يات مبذوله را نمايعنا

اران ياز  .مبارکه شود يايح و وصاينصا يکه به نصّ قاطع مرجع کلّ امور است موفق به اجرا

ن يمبارک ا دهٴٴٴشاءاهللا به فرموتا انمانمثابت ند تا بر آن عزميم که دعا نمايش الزال مستدعيباوفا

ن جهت علّت سرور و يو به ا و به ثمر رسدد يماابد و کسب استحقاق نييق قوتيف ناالينهال ضع

و  داشته و نخواهم داشت ان شاءاهللا بعونهجز خدمت امرش ن ياران شود. آرزوئيفرح قلوب 

ه مشورت عائله مقدسهامور ب هتيهدا

---13صفحه  ---

در ارض مقصود به احسن وجوه مرتب و منظم خواهد گشت و و حضرات افنان عائله مقدسه 

تام ابالغ  دقّت.پس از مشورت  يت العدل عموميس بيانتخاب و تأس يکامله از برا مهءالز داتيتمه

 وهٴو به قم نمود يام خواهيداته قيين به تأيقة و مطمئنين طرياران خواهد شد آن وقت کلّ طالبيبه 

م يخواه را محافظه يم کرد وحدت بهائيملکوتش متّحداً متّفقاً امراهللا را از هجوم اعداء حفظ خواه
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در شرق و غرب عالم غ يج تبليم داشت و بر ترويه را مستحکم خواهين مراکز امرينمود. روابط در ب

م و به يم نائل گرديبه اجر و ثواب عظ ابهٰي  تا عاقبت در ملکوت  .ديم کوشين الممات خواهيح يال

-.ک برحمتک و فضلکلفراق نيريالمتحآمال ارقّائک  يلهآا يقحقّ.ميش فائز شوينعمت فوز به لقا

»٢ -۱: صفحه ١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه («1922يم 19-يبنده آستانش شوق

 ين: طهران اعضاء محترم محفل مقدس روحانيران چنين خصوص به ايارا ديلعقهءو از حضرت ور

ند.يمالحظه نما بهٰي  هم بهاءاهللا االيطهران عل

ن ياز حضرت عبدالبهاء هر چند قلوب اهل بهاء در ياران عزيو  ابهٰي  بندگان جمال -هواهللا 

 ابهٰي  و طلعات قدس در جنّت  ياران گوشزد مالءاعلين ين و انيدر اشد اشراق و حن يبت عظميمص

به  ينوران لهٴچون شع ياله يد احبايوم خدمت و هنگام هنگام نشر نفحات است بايوم يولکن چون 

وطارند و چون شهاب ثاقب يگر بربايکديسبقت از يند و گويامراهللا نماام بر خدمت يکمال همت ق

ثاقه ثبت گردند. يعهداهللا و موفوا بن يالذّ رهٴٴٴدر زم يردند تا در لوح محفوظ الهگيناقض ناکثهر

 عهءفاج و يبت کبريمصن يبا ا يافند يامراهللا و غصن ممتاز و سرور اهل بهاء شوق يحضرت ول

ند و يار نماياخت يهجرت و سفريان و شدت تأثر سبب شد که چند روزيپا ين باحزو ايعظم

ش يف خويبه خدمت امراهللا وظا ند ويفرموده مراجعت به ساحت قدس نما يکسب صحت و راحت

فرمودند  نيرا مع مسجونهن يشود ايارسال م اًفّلُشان بموجب دستخطشان يااب يند و در غيام فرمايق

ب داده يترت يه موقتاً مجلسين فانيرد لذا ايه قرار و انجام پذيکه به مشورت عائله مقدسه امورات امر

دوارم در يگردد و ام يه نموده اند مجريتسم يافند يحضرت شوق نه کهيد نفوس معيبه صوابدکه 
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. امراهللا انتشار ندينمابامراهللاات يکمال جهد در ترق يو اماء رحمان يشان دوستان الهياب ايمدت غ

.1340ماه شعبان ه  يبهائ -ميعباده رؤف رحبه انّ د.ينمابيعيسر

»21-22صفحه  - ايلع حضرت ورقه يخط هافقره از دست48«

و شهادت  1340سال ران ديات نسبت به بهائيات و تعد"تعرضّ

عقوب متّحده در کرمانشاهان"يرزا يم

در کرمانشاهان به علّت شدت  1339م در اواخر سال يواقعات آور يچنانچه در بخش هفتم به توال

تعصّب و  ابهٰي  به خدمت در نشر امر  يعقوب کاشانيرزا يام ميقان و مخصوصاً ياشتعال و انجذاب بهائ

ل مانند چهار يست و هشت از آل اسرائيدر سال ب يعقوب جوانيرزا يجان مالّها شروع شد و ميه

ن يرزا نورالديرزا اسحق (ميرزا هاشم و ميوسف (منفرد) و آقا ميرزا يم يو حاج يبرادرمهترش خواجه رب

مان و يه خانم به قوت اين همگنان ممتاز داشت و مادرشان حاجيمابيخالص فمان و اي) در ايممتاز

مفرط قهءعالعقوب مذکوريرزا يشدت اخالص معروف بود و با سفر پسرانش م

---14صفحه  ---

 يم کرمانشاه شده به خدمت پرداخت و به آرزويعقوب باالخره مقيرزا يد و ميورزيمفرط م قهءعال

 يوسف خان ثابت وجدانيرزا يم غ کردهيش را دارالتبليخانه خوگرداند يمر يضم وسته دريشهادت که پ

ن در آنجا مجتمع يمؤمنآحاديدر پ يغ همت گماشت و پيتبل اقامت داده بهموصوف در بخش سابق را 
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ن مجتهد متنفذ شروع به يد حسيس يحاجافتند و ييحضور م ابهٰي  ن ياطالع از آئ يز براين يشده جمع

 يهمجيهعقوب مذکور تيرزا يم ماً يالسذاء آنانيو ا را بر تعرض يو اهالن امر بر منبر نمود ياتعرض

ت له کرد و او يامن بهرزا ظل السلطان از مجتهد مطاليم ابن »رزا ياکبر م«حكمران صارم الدوله کرده

را يماجرکردحاضر را  عقوبيرزا يمحاکم عقوب ساخت و يرزا يد ميت را مشروط بر موکول به تبعيامن

ش يتجارت خو رهٴٴٴ) حج1339عقوب (يرزا يچند ساخت پس م ياميابه مهاجرت ان نموده او را ملزم يب

ق يتفر به صَددگذشت و مجتهد  يبه همدان رفت چند يان واگذاشت و با ثابت وجدانياز بهائ يرا به تن

ع از حضور در مجامع يد و تطميخود برده تهدٴهٴنرا به خا  ير و اصرار بعضيان برآمد و به تدبيگر بهائيد

عقوب اقامت نمود و به جمع يرزا يم نهاز همدان عودت کرده در خا يبازداشت و ثابت وجدان يبهائ

مراجعت کرده به تجارت و خدمت به يز پس از چنديعقوب نيزرا يغ پرداخت و ميق و تبلياحباب و تشو

هم د که ين شنيد و جواب چنيت پرسو از حکمران علّ ستمجال حالد و مجتهد يمشغول گرد ابهٰي  امر 

دارد ابالغ  يعقوب رجوعات ماليرزا يکه با م يزجانب بانک شاهنشاهاز مراکز مرجوعه طهران و هم ا

د و او يعقوب را در خانه خود حاضر و مکالمه نمايرزا يم خواستشد که او در کرمانشاه بماند و مجتهد 

عبدالرسول از  يمصمم گشتند و مهد يآن جوان روحانقتل  يپ دهٴٴٴتا عق کرد ينشد الجرم تشو يراض

فتاد ويالحال ب يفش را هدف گلوله ساخت که يشانيپ 1340از سال  ياالول يجماد 12اشرار در مورخ 

نش بر تخته گذاشتند و يرا با لباس خون مطروحدند و جسد يه رسيت بلد و اعضاء نظمين امنيمستحفظ

تعرض نتوانستند جسد را به مکه مردم  هيو قوت نظمت ير نعش حاضر شد و با جمعکنا يثابت وجدان
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ن که خبر واقعه به يدفن نمودند هم يمحل ت بلد درياز جمع خانه اش برده شستشو کرده به خارج

فرزند جوان محبوب که عزم  يه کرده برايته ينيريده شيد لباس فاخر پوشيمادرش در همدان رس

 يل حق مفتخر و متباهيدر سب يگرفت و به آن قربان يمجلس عزا بزم شادمان يداشت بجا يعروس

د.يگرد

ن و يمتنفّذاز  يفاجعه صعود حضرت عبدالبهاء در کاشان بعض هقبل از واقع 1340ن سال يو باز در هم

از جهت عدم مساعدت  يازدهم محرم نمودند وليفه در روز ين طايا يفتنه و شورش براه ين تهيمعاند

ان نهادند و يمتحد شده بناء تعرض به مدرسه دعوت بشر بهائ يم ماند پس همگيعق د،يدگرهيميتنظيقوا

س معارف کاشان با يافت و رئيمدرسه صدور  رهٴيئت مدير نام هييحکم از وزارت داخله راجع به تغ

مدرسه هتيکاشان و هم کم يد و محفل روحانيل گرديتعطن موجبيبدن مساعدت نموده مدرسه يمعاند

س يتلگرافاً ماوقع را به حضرت عبدالبهاء عرض و تظلّم نمودند و آن حضرت تلگرافاً به قوام السلطنه رئ

د يس الوزراء خداوند در قرآن مجيحضرت قوام السلطنه رئ ن عبارت مخابره فرمودند:يالوزراء به ا

لّت است لذا مساعدت شما را م معارف روح ميمعلمون تعين اليالّذعلمون وين يالّذ يستويد هل يفرمايم

وحدت بشر کاشان تمنّا دارم عباس. سهدر باب مدر

---15صفحه  ---
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ن يوحدت بشر به هم سهن مضمون به حکمران کاشان تلگراف کرد: مدريالحال به ا يو قوام السلطنه ف

ر خارج از گيت آنکه مطابق پروگرام معارف دائر باشد. مذاکرات ديو همان اعضاء مفتوح شود نهااسم

در همان روز از  الفور يفد يمساعدت بخواه يقشونس قسمت يموضوع است و در موقع لزوم از رئ

مزاحم  يان مراقب بودند که کسياز سپاه دهٴٴٴک ماه عيمعارف مدرسه باز شد و تا و حکومتجانب 

د.ينشود و مدرسه مستقر و مستحکم گرد

ان برخاستند و از يو اشرار به معارضت با بهائ أعدابع همدان ن از توايالله ج هيز در همان سال در قريو ن

جررا به ضرب و زفه ين طايمجتمع شدند و ا يو اهال به مرو و رجالة بردند يحسام الملک جمعجانب 

ان ياکبر از بهائ يآقا عل جهگرفتند چوب زدند و تن مجروح ساختند و سر و دست شکستند و زو

مجبور به طالق از شوهر کردند و با شوهر  آورده،ع بود يمان بديوم از اجانفشان را که مانند پدر محر

از خاطرها  يبعضبه د يامراهللا که شا يحضرت ول رهٴن نمودند و بالجمله در آغاز دويگر هم باليد

ران يتعرضات و مفاسد در ا يده باشد باز تسلسل و تواليان رسين امر پايا يق و سختييگذشت اول تضيم

آمد و مصائب و  ٴهٴصبه عر يگردد فتن نوظهوريواقعات واضح م يبلکه چنانچه در مطاوبرقرار بود 

بروز و ظهور نمود.  يشتريمتاعب ب

---15صفحه  ---

در غرب و شرق " ابهٰي  شرفت امر ي" کوشش و پ
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 يخطاب به محفل روحان 1923مارس  2–29شهرالعالء سنه  -ا فايح يمحفل روحان ةيرسم هيدر نشر

امة اهللاو اهل سرادق عفّت  يافند يامراهللا حضرت شوق يغصن ممتاز ول يسالمت دهٴٴٴران بعد از مژطه

سفر  ملزم او يشش لوح افتخاره برحسب اوامر حضرت عبدالبهاء در يکائيه امريبهائ غهءمارثاروت مبل

ن يدر مدارس چخواهد ين است و ميک و رفتن به چيفيانوس پاسيسواحل اقبک ياز سواحل آتالنت يغيتبل

کا در فکر آن هستند که يان امريه بتواند سفر کند و بهائيماد هلينوسيداخل شود تا بد يبه سمت معلم

 در به خدمت امرند وددان مشغول يس هايسيا مستر و ميمشرق االذکار شروع شود و در استرال هيثان هطبق

به  يگانيگلپا يد مهديباد آقا سباشند و در عشق آيت اهل بهاء مشغول به خدمت امر ميمنچستر جمع

ت به يبه اثبات الوه وت هايسميدار يبس دهٴٴٴيت مختلف العقين با حضور جمعيدکتر عباس ز يمترجم

د يا تمجيعل هقرار گرفت و در آثار حضرت ورق يد عموميکه مورد تمج ه دادين رسيد يبن يمقابل ناطق

از آن شد.

يالديم 2192-عيم بدهنو  سال هفتاد -٭٭٭ -ه.ش  1130-ه .ق  1134واقعات سال 

فا "يامراهللا به ح ي" ورود حضرت ول

حسب م)  ١٩٢٢ه ش و  ١٣٠١ه ق (  ١٣٤١ن سال يو زمستان ا يع الثانيرب ٢٥آن حضرت باالخره در 

ت يغاه التماس را ب س رفتهيبه محل استقرار او در سوئکه ن يمنتسب يدرخواست عائله مبارکه و بعض
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د يفا نمودند و به مقر عظمت و نشر انوار قرار گرفتند و زمام امور را به يد عودت به حرساندنٰيقصو

يدواچ –ران فرمودند: طهران ين تلگراف به ايادت فرمودند و چنيقبض و ق اسنٰي الطف 

 يبرا ديجدد ييباعث نزول تأ يدان خدمتگذاريچنان است که رجوعم به م يقلبيران رجايا ي" احبا

"يگردد. شوق اقليمآن ر يان دليبهائ

همتا  يان شرق و غرب از قلم بيبهائ يآثار برا داد و صدورالحال نشر  يطهران ف يکه محفل روحان

همال يا از خضارت و نضارت غصن برومند بيعل قهٴد و عائله مبارکه خصوصاً حضرت وريشروع گرد

ران اخبار کرد و تلگرافات يا يز امربه تمام مراک يستند و محفل روحانيز ينان و شادمانيبه اطم ياله

عات يبه محضر مبارک کردند و صدور توق يو جان نثار يده از همه جا دالّ بر شوق و شادمانيعد

واصل به ن اثر يکرد و صورت اوليد شروع شد که محفل طبع و نشر ميمنصعقه و دستورات اک کهٴمبار

ن است: يران چنيا

ند:يلهم الفدا مالحظه فرما يروح ياله ي. احبايروحان اعضاء محترمه محفل هٴط" طهران بواس

ن يکم در ايم و شريت آستانش سهيجانقشان حضرت عبدالبهاء را در عبود يقيحق ياحبا-هواهللا

 يکل بشريهر چند همثالش هر اني مونس و نديم ،جمال بيرت سحو فرقت  يعنيبت جانسوز يمص

چون سحاب از وجه شمس مرتفع شد اشراق تابانش  يولگشت  يمتوار يد عنصريحنونمان از د يموال

ت يخلّاق وهٴبه ق يد همگيدتراز قبل خواهد شد. حال بايتش اکمل وشديتر و عون و صون و حمايقو

ح که از فم اطهر و قلم مبارکش يصر يم و وعده هايه اش شويدات خفييم و منتظر تأيکلماتش نظر نمائ
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انقطاع و ت و ينان و حکمت و توجه و محويت و شور و اطميت جديم و به نهاياد آريصادر گشته ب

م جان پرورش يم و تعالين امراهللا را محافظه کنيم.  حصن حصيدان خدمت گذاريهمـت و ثبات قدم به م

 يد حضرت عبدالبهاء روحييشرمنده آنست که به عون و تأ دهٴٴٴن بنيد ايد وطيم اميج نمائيم و ترويرا تفه

ره شان صادر است موفق به يمن ٴهٴيصاف هٴش که از قلوب محترقياحبا هٴيء و به اثر ادعلتربته االطهر فدا

اران و ثبوت دوستان و يد و به تعاون يت مبذوله را نماين عنايت ايگردد تا کسب استعداد و قابل يخدمت

 يايح و وصاينصا يکه به نصّ قاطع مرجع کل امور است موفق به اجرا يت العدل عموميد بيصالحد

 دهٴٴٴم ثابت مانم تا ان شاء اهللا به فرموعزن يبر اند تا يم دعا نمايش الزال مستدعياران باوفايمبارکه شود از 

ن جهت علّت يد و به ثمر رسد و به ايابد و کسب استحقاق نماييق قوتيف ناالين نهال ضعيمبارک ا

 هخواهم داشت ان شاءاهللا به عونجز خدمت به امرش نداشته و ن ياران شود.  آرزوئيسرور و فرح قلوب 

در ارض مقصود به احسن وجه مرتّب و منظم  افنانمقدسه و حضرت  لهٴامور به مشورت عائ هتياهدو 

و پس از مشورت  يت العدل عموميس بيانتخاب و تأس ياز برا الزمه کاملهدات يخواهد گشت و تمه

م نمود و يام خواهيداته قيين بتأيه و مطمئنتيهداکل طالبيناران خواهد شد آن وقت يبه دقت تام ابالغ 

م يرا محافظه خواه وحدت بهائی,م کرديخواهمتحداً متفقاً امراهللا را از هجوم اعدا حفظشيملکوت وهٴبق

الٰی  عالمغ در شرق و غرب يج تبليترورم داشت و بيخواه را مستحکمه ين مراکز امريروابط در ب,نمود

و بنعمت م و يم نائل گرديبه اجر و ثواب عظ ابهٰي  در ملکوت عاقبت  حين الممات خواهيم کوشيد. تا

برحمتک و فضلک. لفراقكن يرتحيالمائک آمال ارقّ يا الهيق حقّ فوز بلقايش فائز شويم .

٢- ۱صفحه  -  ١۹٢۶ - ١۹٢٢توقيعات مبارکه ( -يبنده آستانش شوق 

ن تلگراف فرمودند: يو چن
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 ياد احبايد پربهجت (بعثت حضرت نقطه) در اعتاب مقدسه به ين عيدر ا يروحان يطهران توسط دواچ

.يران هستم شوقيا

ن عبارت فرمودند:يبه ا يز تلگرافيو ن

مبشّر يجماد ٥جانسوز  هٴلين لين ساعات ايکتريد است که تاريام ١٩٢٢نوامبر  ٢٦هران ط يدواچ

يران گردد. شوقيز ايعز ياحبا يد برايوم جديطلوع 

ن بود: ي؟ چن ١٢خ يامراهللا تار يطهران به محضر مبارک حضرت ول يمحفل روحان هٴضيو صورت عر

 يربان يامراهللا غصن ممتاز حضرت شوق يلو يون فرع سدره منتهيارض مقصود حضور مبارک هما

روحنا فداه مشرف گردد

قلوب محزونه  يايآفتاب جهانتاب زوا هٴعمبارک مانند اش ؟دناالحنون و موالناالرؤف تلگراف يا سيهواهللا 

در ابدان  يپربهجت و نشاط عطا کرد روح جانفشان يات زندگيرا روشن و منور فرمود و بمثابه آب ح

زائل و برطرف فرمود حمد ساحت اقدس جمال قدم جلّ  يرا بکلّ يو پژمردگ يفسردگد و ايکلّ دم

 ليد ليام تام و تمام بخشياجعت حضرت غصن ممتاز التمر يحه را به داروياسمه االعظم را که قلوب جر

ل نمود و يتبد يدواريرا به اميديمرکز امرش مبدل فرمود نوم؟يء هجر و فراق را به صبح نورانظلما

کل صباح و مساء  يکل االحوال  له الشکر ف يل کرد له الحمد فيأس و حرمان را با لطف و احسان تعدي

 ابهٰي  مستبشر از بشارات ملکوت  يو روح ؟مملو از بهجت و  يران با قلبيا ين ضعفاء و عموم احبايا
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 يق بيد و توفييو تأفضل و عطاء  يم و رجايخود را به آستان مبارک تقد يو جان نثار يمراتب جانفشان

نان تام و يامراهللا اطم يات حضرت ولينموده به الطاف و عنا يالور ياز ساحت اقدس حضرت مول يمنته

د تا کل به آنچه يع را احاطه نمايمه جميقات عظيده شامل حال گردد و توفيدات جدييتأتمام دارند که 

در  يبخشنده و توانا الحمدهللا دوستان اله و يند او است معطيروز است فائز و نائل آين روز فيسزاوار ا

به العشاق  يض الفائض عليثاق و متوجهاً بمرکز الوفاق مستمداً من منبع الفيل الميران کل متشبثاً بذيا

پنچم يآماده و حاضرند تلگراف ثان يالهل يدر سب يخدمت امر محبوب آفاق قائم و بر جانفشان

و افئده و  ؟ت شده قلوب را يت بوده عنايطلوع شمس عبود ر معرفت و اوانيکه آغاز سطوع ن يجماد

ت و فضل به ين عنايد است که ان شاءاهللا کلّ به شکرانه ايفوق العاده مبذول داشت ام يصدور را انبساط

ارت ياز ز ؟دنا يا سيمبارک را فائز گردند. يند و رضايام و اقدام نمايق يو جانفشان يخدمتگذار

د کل در وجد و يد گرديران توليا ياق فوق العاده در عموم احبايرت و اشتتلگراف ورود مبارک حرا

 ين محفل جشن و سرور باشکوهيب از شدت شوق و شرر به اطالع ايطربند. اعضاء محترمه محفل تهذ

ا ارواحنا الحزان قلبها الفداء امر به جمع يقبل از طرف حضرت ورقه مبارکه عل يچندب داده ....... يترت

بر ثبت مرقوم فرموده اند که بر  ين الهيکاغو شده بود .... حضرت اميمشرق االذکار ش يانه برااع يآور

شان باشد يا يه به مهر و امضايريد قبوض اعانات خيحسب امر محرمانه که از حضرت عبدالبهاء دارند با

فوراً ز يشان باشد محفل نيا يمراتب به حضور مبارک عرض و جواب مرحمت شد که قبوض به امضا

ه مطابق امر ين نمود ....  راجع به احصائيل حضرت اميوجوه و حساب اعانه را تحو هٴياطاعت نموده کل
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ران دستور الزم يتمام محافل در ا ينموده برا يمحفل اقدامات  ؟رزا يمبارک با مساعدت جناب آقا م

مبارک  يم خاکپايتقد عاًياست و سر  ؟ر از چند محفل تماماً يه ها بغيارسال نمود و صورت احصائ

 ي.  منشرئوف و حنون خود را سائل و آمل است يات مواليدات و الطاف و عناييوسته تأيگردد. پيم

يزدانيخادم محفل احمد ياکبر روحان يمحفل عل

ن بود: يافت چنين سال صدور يع مفصل مبارک که در ايصورت توق

ا و ترکستان و يران و بالد هندوستان و قفقازيا در کشور مقدسيبرادران و خواهران روحان ياله ياحبا

وندية الشام و سائز صفحات مشرق طراً مالحظه فرمايم مصر و برين و اقلين النهريب

هواهللا

ن.  آن عاشقان و يالعالم يثاق الساطع انوار هما علير االفاق و بدرالمين بنيا اهل البهاء المنتسبييبروح  ؟

زتر از يت حضرت عبدالبهاء برادران و خواهران عزيد عنايدهٴٴٴروان پروريو پ ابهٰيان جمال اقدس يفدائ

ک را از آستان مقدس يت هر يد و موفقييت و تأيجان و روان را مشتاق و مکبرم و حفظ و مصون

مقدسه که  ين اراضياران مألوفم و به ذکرشان مشغول و در اياد آن يحضرت بهاءاهللا سائل هر دم ب

ام در جوار روضه مقدسه نوراء و مقام مبارک حضرت يو ا ياليان در ليان است و مزار جهانيممطاف عال

م ين اغنام تو هستير و حافظ اميقد يقو ين دعا متذکّر که ايو تربت مطهر حضرت عبدالبهاء به ا ياعل
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م ما را از مادونت يته هسيه الهيمسک هٴبيطهٴ ن نفحيق بخش ناشريد و توفييم تأيان امر توئيمحافظه نما مناد

در انجمن عالم مبعوث فرما  يم به اعمال و اخالق ملکوتيام نجاتيفارغ کن و پاک و مقدس نما حامل پ

ن يان نما و به تحقق آمال ايه ات را نمامحکمت بسته قو يم و دل به وعده هايمنتظر ظهور بشارات توئ

عت محافظه يع و مالذ رفيبدو ظهور در کهف من ن فئه مظلومه را ازيقلوب محترقه را شاد و مستبشر کن. ا

بانت را يو در آتش بال رخ حب ينت را اعالن فرمودين مبيو در تحت سالسل و اغالل آئ يفرمود

مقدس امرت را از ظلم و  يبايکل زيه يت کرديامرت را سقا رهٴدانت شجيو به دماء شه يبرافروخت

ت يت و وقايمنان سست عنصر حمايئس ناقضان اهردول و ملوک عالم و لعن و طعن اعداء و دسا يجفا

ت را ممتحن و مخصّص ين لوايو زندان رافع يا و اُسرت و غربت و نفيو به انواع محن و بال يفرمود

دگان مفتوح کن يستمدن يرا بر وجه اجالل ش و ي. حال وقت نصرت و عزّت است ابواب آسايفرمود

ت کن و مفتخر و مشتهر نما و يان مظلوم را قوت عنايائان نما.  بهينما مه ات رايو عظمت و سطوت قد

ز تواند وعده ياران عزيان که يرانيآور. آنچه را به اعت مقدسه ات دريل شريرا در ظل ظلعالم ملک 

مقلب قلوب و  يه که در کتاب اقدست مسطور اکمال و اتمام فرما توئيعود الهظاهر کن و و يفرمود

قادر و توانا. يتوئ ب ويع و مجيسم يکاشف کروب توئ

نفوس غافله  ؟است و  ين آلهيآئ يل مناديل است و مروج امر رب جليسب ؟ت و جفا يو اذنفس بال  يبل

تمسک جست.  مالحظه  يبائيد شکرانه نمود و مطمئناً بفضله و حکمته و قدرته به حبل صبر و شکيبا

د:يفرماياز الواح چه م يوحعالم در ل دهٴٴٴدهن يد که لسان حضرت عبدالبهاء تسلّيفرمائ
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ن يکه ا ؟ودند گمان کنند باز نم ؟زدان عوانان دست تطاول گشودند و ستمکاران يدگان راه يستمد يا"

ر اعظم که يظنون قسم به نور نيع امراهللا است فبئس ما هم ييب امناءاهللا و تضيباءاهللا و تعذن احيا توهيبال

ن يم است و اين تعظين توهيا ين حنظل عسل مصفيو ا ين بال موهبت کبرين عذاب شهد عذبست و ايا

د و چون شام گرد يه منتهيام بگذرد و عمر گرانمايد اييع تأيين تضير و اير توقين تحقيم و ايب تکريتعذ

اران و يا يان شود مگر باليسودها ز ؟ع راحتها مشتت گردد ياجل در رسد و صبح آخرت بدمد جم

کران يداشتند و سود ب ؟ان که در بازار امکان با حضرت المکان دگيمصائب مظلومان و صدمات ستمد

چون مه تابان از افق ملکوت  يم جستند و با رخيدند و ناز و نعيم ديافتند و عزت قديم يبردند و ربح عظ

قت کند يد حقيل و تجديد و تبديت نمايقلب ماهابهٰي  لهم و حسن مآب قوت ملکوت  يدند فطوبيدم

د و ين نمايريار را لطافت گلشن اسرار علقم تلخ را شکر شيدار کند و حرقت اخيعزّت پاو ذلّت ابرار را 

پس  ابهٰي  د و مشقّت محض را راحت ملکوت ينما يم ظلمت آالم را انوار افق اعليم عظيشبنم فقر را 

  ل مقدريم جلين نعيم را که چنيحمد رب کرسر فرمود و يم مين فوز عظيم را که چنيشکر جمال قد

م"يلکم من هذا الفضل العظ يداشت طوب

جان دول و يکست و اهل آن صفحات در هيبه ظاهر تار ؟زم هر چند افق شرق يبرادران و خواهران عز

بالد  يول ؟د يملل آتش تعصب سوزانند و شعوب و احزاب به نزاع و قتال مشغول و به دسائس و مکا

قه تمام جهان مضطرب است و يالحق يخود گرفتار ف دهٴٴٴيمتزا هٴعا و مشاکل متنويز غافل و به باليغرب ن

د پاک و از يد و شايرا چنانکه با ؟نفوس  ين جنگ هائل عظميو تلخکام نائره ا ؟ان مبتال و خسته يجهان
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که ينيد که در حياد آوريان واضح مبارک حضرت عبدالبهاء را بينه و بغضاء مقدس ننموده بيش ضغيآال

آراسته  يون عالم بزم صلح و آشتياسيگشته بود و دول و س يظاهراً متالش ين الملليقتال و نزاع ب يابرها

(که هر چند بر صفحه اوراق  يجار ؟ان از لسان ين بيبنهاده اند ا ؟به گمان موهوم خود اساس صلح 

ن ه ارکاياله وهٴدور و ممنوع جز به ق يقلوب از انوار صلح و آشت يرجال عالم عقد مصالحه بسته اند ول

ان است و مقاصد يون در مياسيد سيان مبارک است که : (مکاين نصّ بيگذاشته نشود.) ا يصلح ابد

ه و تعصبات ياسيد که چگونه مشاکل سيه در جوالن) امروز بعد از انقضاء چهار سنه مالحظه نمائيخف

نگ از اروپ و م فريرق و اقلافته و بالد شيد يه استمرار بلکه تزايه و منازعات اقتصاديه و شخصيجنس

ن همهمه و يا را فراگرفته نفوس و ارواح دول و ملل در ايده استراليبع رهٴقا يک حتيافر هٴعک و قطيامر

ات بجز اهل بهاء که ير تعصبات و منهمک در شهوات و دچار صدمات و بليات و اسيآشوب غافل از اله

ش جهان يفارغ و آزاد و از آال يعصبمبعوث گشته اند و از هر گونه ت ين قرن نورانيدر ا ياله يبه روح

مسرور و مطمئن و شادمان. يزار و مستبشر و آزادند و به فرح الهيو بپاک 

عه گذاشته در عروق و يود ياله ياست که در نفوس احبا ين روح الهيشان محتاج ايپژمرده و پر ؟

م يم مبذول داريکل همت عظد يم بايو موصوف؟ن نام و صفت يوم نباض است ما که به ايان اليان بهائيشر

را  ين روح مکنون الهيات ايات و کليم تا در رفتار و کردار در داخل و خارج در جزئيثابت نمائ ؟و 

حضرت عبدالبهاء به نور  هٔ ک از روش و سلوک تالمذين جهان تاريد و ايمرمود عالم مشاهده نما دهٴٴٴيد

د:يفرمايه واصل گردد. ميقيسعادت حق افته به اوجييابد و از چاه ضاللت رهائيراه  ياله
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د و تا بهار يل نمائياست تعج يات باقيت تا حيت آستان احديام به خدمت است و عبوديوم قيوم ين ي(ا

م يت نفوس به صراط مستقيوم هداين يد در ايام نمائيغالب نشده ق يماريرا خزان در برنگرفته و شفاء را ب

هستند هر که در  يند در صون حفظ الهين امر نمايخود را وقف اکه  ياست.  نفوس يد الهييس تأيمغناط

الزال در تموج و حرکت خواهد بود و هرگز معدوم  د آن کلمهيقت نطق نمايک کلمه حقيوم ين يا

نخواهد شد.)

ان. تا يف ناظر به بهائيع و شريوم از وضيان اليعالم يده و چشمهايد رسيب و بعينام عبدالبهاء به گوش قر

در  ٴهٴعمود وهٴج و آثار آن قينند و از اطوار و حرکاتمان نتايحضرت عبدالبهاء ب؟ن يمال و اخالق ااز اع

شرفت يو پ يبيد غييبالمآل از تأ يبخشد و هر خدمت و اقداميگفتار ثمر نم ؟ه مشاهده کنند. يکلمات اله

 يغ و سعيکردار را همت بل ممنوع و محروم گردد.  گفتار را رفتار و کردار الزم و يکلّ ير دائميو تأث

نه و  يموفور و استغاثه و استمرار از رب غفور راه يد و سعيمشروط و واجب جز جهد جه يمستمر

برکنار و  يد کل قلباً و ظاهراً و لساناً بکلّيه و مخاصمات احزاب و دول باياسياز امور س ست.ين يواسطه ا

ن ياز ا يچ فرقه ئيم و در جمع هينجوئ ياسيس هٴطراب يچ حزبيم با هينگونه افکار فارغ و آزاد باشياز ا

دول و طوائف و هٴ لم و نه در شئون داخيان در آئيم نه در سلک شورشيفرق مختلفه متنازعه داخل نگرد

ن يقت و جوهر ايم و از حقياقدام ننمائ يچ امريه به هيجبروهٴم به قيننمائ يمداخله ا يادن يچ ملّتيقبائل ه

ه و چه ياسيبه امور س يم امراهللا را چه تعلقيغافل نشو يساسش مودت و وفاق است آنامر مبارک که ا

ت سکون و حکمت و يد در نهايبا ؟دول و مللهٴ در مخاصمات و منازعات داخله و خارج يمداخله ئ
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 م و عاملينمائز را به کرات و مرات تالوت يرب عز ٴهٴناشتعال و همت و ثبات و استقامت نصائح مشفقا

به م ير به دل و جان بکوشيش تا نفس اخيم و اجرايم و در تعميالقاء نمائ ؟م و نفوس مستعده يگرد

جاً يتدر يملکوت يم به قوائيه جوئياسيه و سيم نه آنکه تمسک به وسائل ماديعالم اخالق پرداز  ؟ياسباب

ج اسم و يه آنکه در تروم نيه نفوس و ارواح را منظور نظر داريم و تزکيب و مفتخر نمائيقلوب را تقل

م.يباش ين عالم فانيدر ا يم و در فکر کسب مقام و منزلتيشهرت کوش

 يمهمه واجبه محسوب حضرات امآءالرحمن در بلدان شرق عل ؟ام از امور ين ايامر حجاب در ا

د ياة الشام بيران و برين عراق و ايم مصر همچنيا و اقليترکستان و قفقاز يعنيالخصوص در ممالک روس 

ل در يف و تبديجائز نه و تخف ؟ند. يد گشته نمايبه قلم مبارک تاکن امر مفروض کهيمراعات تمام از ا

مقدس حضرت عبدالبهاءست زمان و مکان  يه و رضاينگونه رسوم و عادات حال مخالف حدود الهيا

ت يکه آثار حر ام پروحشت و انقالبين اينساء احبا در است که ين يد و شبهه ئين اقتضا نمايحال چن

ت يو از حد اعتدال خارج گشته نهاع کرده ير سرييمفرطه ظاهر و معلوم گشته و افکار و مشرب نفوس تغ

ن مراعات مقام و حفظ مراتب مستحب و واجب است يخواهند داشت و همچن يد و مواظبت را مرعيتق

د:يفرمايد که ميمان فرمائيرجوع به اثر کلک پ

د يند جوانان باياز حق اصاغر نما يت و مهربانيد عنايام اکابر کنند و اکابر بات احتريد رعاي" اصاغر با

ن حقوق متبادله است نه يند ايت جوانان نمايد محافظت و رعايران بايند و پيران نمايخدمت و حرمت پ

ل امر ين که در سبيقدماء احبا و حضرات مبلغ و مستقل الفکر باشد." يخودرأ يچنان باشد که هر کس
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ر خدماتشان يبه ذکر و تقد يده اند و به آستان مقدس خدمت نمودند قلم اعليت و جفا دياذ يهال

ق ينفوس مقربه واجب است و مراعات و تشون يا هٔ ن احترام و مالحظيمتحرک گشته بر جوانان و مبتدئ

و الفت و  يام و تعاون قلبيزش و التيوم آميوم يز فرض و الزم. ينن يص جوانان بر قدماء مؤمنيو تحر

م محافل يغ و تحکيج تبليامراهللا و ترو ؟م ير و جوان و قدين تمام افراد احبا از پيب يدائم يميوداد صم

و  ياله يت قوت در نفوس اول در احبايدر نهاد آثارش يوم بايال ابهٰي  ست. محبت جمال اقدس يروحان

د: يفرمايبعد در اهل عالم مشهود و واضح گردد. م

از احبا به  يگر کنند اگر نفسيکديدر حق  يگر باشند و جانفشانيکديمفتون و مجذوب  يالهاران يد ي" با

خود  يقيبه معشوق حق يا عاشقيات رسد و يبه چشمه آب ح يبرسد مانند آن باشد که تشنه لب يگريد

مالقات کند." 

عاشق و مفتون و د يد بايفرمايارانش را دعوت ميحضرت عبدالبهاء  يد که به چه مقاميمالحظه فرمائ

امراهللا  يگر در اعاليکديو مؤانست و مصاحبت و تعاون و تعاضد  ؟گر گردند چه رسد يکديمجذوب 

ن نار فراقش ين محترقيعشق و محبتش در قلوب و ارواح ا يايام فراق و حرمان که درين ايحال در ا

را م و عشق عبدالبهاء يردگ يان احلين بيم تا مصداق و مظهر ايمواج گشته وقت آنست که همت بگمار

ن يامراهللا در ا ٴهٴين از لوازم ضروريم ايزش اظهار و اثبات کنياران عزيو خدمت به  يدر محبت و جانفشان

و  يه است تا چه رسد به دوستيعت الهيه شريم اساسيبا عموم اهل عالم از تعال يام است محبت و دوستيا

 يمحبت اهللا در کبد عالم شعله نزند و وحدت عالم انسانن نگردد حرارت ين احباءاهللا تا چنيدر ب يآشت
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ان استمرار گردد و حبل يبن ؟رد. و چون يمحبة اهللا و اخوت نوع بشر است تحقق نپذ ؟گانه اساسش يکه 

ن و مستحکم يع اهل بهاء وزيد و اساس وحدت جمياران را متحد و مرتبط نمايمودت و اخوت قلوب 

برهان گشوده بهجت و نشاط و حکمت و مهٴ ان و اقايان و تبينهاد و لسان به بغ يدان تبليد قدم به ميشود با

ت يد در نهاين بايحضرات مبلغن جمع افزود. يس و انقطاع روز به روز بر اتساع دائزه اياستقامت و تقد

ٔ هفيفارغ و آزاد به وظ يو اسم و شهرت يا و از هر تعلق و توقعيت و توجه و انقطاع از متاع دنيروحان

ن يدارند ا ياکملها مجر باحسنها و؟غ يبلمقدسه را که مقصود ت يايخود پردازند و اعظم وصا ٴهٴسمقد

شفوق که حال از ملکوت  يحنون و موال يره آن مربياخ يايه و وصايحت اوليو نص ؟است آمال 

جش يب مهن است خطايد. ايفرمايد و نصرت مييان امرش را تأيل منادين سبيش در ايش از پيس بيتقد

د ينما ير بال و پر شکسته و مظلوم چون آهنگ مالء اعلين طيمان ايثابتان بر پ ي: " اياران الهيع يبه جم

ثاق اهللا يبر م ٴهٴخراس ٴهٴتد افنان ثابيا مفقود گردد بايابد يو بجهان پنهان شتابد و جسدش تحت اطباق قرار 

تان باالتفاق اران و دوسيع يهم بهاءاهللا و جمي علامراهللا ياديده اند با حضرات ايس روئيتقدرهٴکه از سد

 يرند و آنيآرام نگ يقه ئيند دقيام نماين امر به دل و جان قيج ايغ امراهللا و تروياهللا و تبلبه نشر نفحات

 يقه ئيم گردند.  دقيهر بالد و سرگشته هر اقل هٴار منتشر شوند و آواريو داستراحت نکنند در ممالک 

زنند و در هر  بهٰي  ا بهاء االيٴ  هٴنعر يند در هر کشوريراحت نجو يآسوده نگردند و نفس ينند و آياساين

نار عشق برافروزند تا در  يچون شمع برافروزند و در هر محفل يآفاق شوند و در هر انجمنهٴشهر يشهر

فحات قدس د و نيدر ظل کلمةاهللا آ يريد و در شرق و غرب جم غفيقطب آفاق انوار حق اشراق نما
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ت ملل يام اهم امور هداين ايگردد. در ا يشود و نفوس رحمان يگردد و قلوب ربان يبوزد و وجوه نوران

ج و ين عبد مظلوم شب و روز به ترويرا اس اساس است ايغ را مهم شمرد زيد امر تبليو امم است با

ملکوت  هٔ ا احاطه نمود و آوازت امراهللا آفاق ريصافت تا آنکه يآرام ن يقه ئيد دقيق مشغول گرديتشو

ن است ياست شرط وفا. و ان يند ايد بفرماين بايز چنين ياران الهيدار کرد يخاور و باختر را ب ابهٰي  

ت آستان بهاء."يعبود يمقتضا

ق يطش به چه نحو صعب و دقيع است و شرايع و رفير مقامش چقدر منين امر خطيد که ايمالحظه فرمائ

ان و يام که نسين ايالخصوص در ا يد عليو شد ياجش قطعيو لزوم و احت ؟فذ و اثراتش به چه حد نا

د: " يفرمايده ميه نديک و منقلب نموده که شبه آن را در اعصار ماضيغفلت از حق جهان را چنان تار

به آستان  يند تا موفق به خدمتين عالم نمايرجوع به ا يا آرزويدر جنّت عل يوم حقائق مقدسه مالءاعليال

ع يغ در جميد: " بساط تبليفرمايز ميام کنند." و نيمقدسه ق ٴٴهٴبت آستان عتيگردند و به عبود ابهٰي  جمال 

د يبا يمحروم ماند ول ابهٰي  د ملکوت يياز تأ ؟يموکول بر آن اگر نفس يد الهييرا تأيگردد ز ؟ان ياح

و ؟يو صبر و بردبار يبانو محبت و مهر ياله ين است که به مدارايکه به حکمت باشد و حکمت ا

ن يد." و همچنيفراموش نما ينکه به صمت و سکوت پردازد و به کلياد نه يغ نمايتبل ياعمال و افعال ربان

ارد جز به يبرنيرد و نفسيآنست که شب و روز آرام نگ ياله ياحبا ياز برا يف هر نفسيد: " تکليفرمايم

اثر از او ن يرا ايا کند زيد و احيت نمايهدا ؟را  يکه نفسبقدر امکان بکوشد  يعنيفکر نشر نفحات اهللا 

ک نفس مقدس يگر کند عاقبت ين ديو تسلسل در مؤمن ؟در اعصار و قرون متسلسل گردد چه که از 
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ک نفس اعظم از يت يت دارد که هدايد که چقدر اهمياء چند هزار نفوس شود. مالحظه فرمائيسبب اح

 يو نه نام يو نه بشارت يو نه فرح يو نه سرور ؟شود  يچند منته يمايرا سلطنت ظاهره ايسلطنت است ز

د و انسان بر ينما يت نفوس است دست در آغوش دلبر ابديسلطنت که هدان يماند اما ا يباق يو نه نشان

ن باشد که يد و کارشان ايع بالد فراهم آيدر جم يرحمان يد محفلهايد لهذا باياسايب ين سرمديبال

ارسال شود که طالبان  ين به اطراف و اکناف محض نشر نفحات اهللا نفوسيوند و همچنت شيهدا ينفوس

 يگوشه ئ ؟که در محالت  يد است مثال بالديز مفيعبور و مرور نيند حتيت نمايهدا يل الهيرا به سب

گر رند بالتصادف است حال ايگ يندارند اگر چنانچه خبر يخبر ياران که در آنجا هستند از جائيافتاده 

ک دو شب بمانند اخبار ارض يه دهند و در هر جا يند و احبا را بشارات الهيعبور و مرور نما ينفوس

و طرب معاشرت کنند  يار را از شرق و غرب بدهند و به کمال محبت و خوشير بلدان و دياقدس و سا

نشر نفحات  ن سببيند بديت گردند و به شور و وله آين سبب انجذاب و اشتعال شود و نفوس تربيا

شود و علت اعالء کلمة اهللا شود. " 

و  ؟ت يفيه در کيمات کافيبات و تعليترتو صدور  ؟غ که از مهام امور است محض يم و اتّساع امر تبليتنظ

است تا پس از مشورت  يمدن و قر ياعضاء محافل روحان ؟اقامت در نقاط مختلفه کلّ  ؟عبور و مرور

 يد و اجراييب و تأيدهند و کل احبا به دل و جان تصو يمحفل قرار قطع يغ اعضايو مذاکره با نفس تبل

ن امراهللا يمحافظه حصن حص يف مقدسه محفل روحانيند. و از جمله وظايش نمايمحفل خو يقرارها

 يه از احديکه اوال رائح کر ي. هر نفسيثاق الهين مين و ناقضين و معرضين و ظالمياست از مفسد



45

45

محفل  ياطالع دهد و اعضا يت حکمت و بردباريش در نهايخو يه محفل روحاند فورا بياستشمام نما

ند.يند و آنچه را صالح دانند به ارض اقدس مخابره نمايو سکون مدافعه و محافظه نما ؟ت يبه نها

اران است و رفع علت و اثر اختالف و کدورت و اغبرار در يف قلوب يجهد و تألف محفل يز از وظايو ن

ل داد و سکون و خمودت را به يو صفا تبد ؟د بر برودت و کدورت يبا يله ئي بهر وسجمع احباءاهللا

اشتعال مبدل کرد.

س يار است تأسيار و اغيتام و ارامل از يضعفا و عجزا و فقرا و ا يريف محفل اعانه و دستگيز از وظايو ن

 يزمه و ادوات کامله از برااجات اليه تمام احتين و بنات و تهيت از بنيم و اداره مدارس بهائيو تنظ

و  يدر شرق و غرب عالم بهائ ؟با نقاط  يو مستمر يت.  مکاتبه و مخابره رسميشرفت امر تربيج و پيترو

االذکار ج امر مشرقيترون احباءاهللا. يمش در بيع و تعميه و توزيب و تبادل بشارات و حوادث امريترت

ک و البشارت در يو مجله اطفال ملکوت در بالد امرل نجم باختر يه از قبياشتراک مجالت امر ؟است 

قت در بالد يقت و حقيد خاور در صفحات ترکستان و دو مجله شمس حقيم هندوستان و خورشياقل

ل يه و تفصيرحمان ٴهٴيعلم ؟و رسائل  يآلمان و نجم خاور در مملکت جابان است و ارسال مقاالت شتّ

افات و ياد و ضيب اعياران است و ترتييمجالس و انجمنها ميه در آن نقطه است. تنظيان امور امريجر

ه يه و کتب سماويه . جمع و طبع و ترجمه الواح مقدسه الهيروحان ٴهٴيل اجتماعات و محاضرات علميتشک

ن به بعد ين امور از اياران و امآءالرحمن اقدام تمام اين يعش در بيه است و انتشار و توزيو مقاالت امر

و مرکز و محور تمام شئون  ؟ت ياساس ب ؟باشد چه که  يمحفل روحان يب اعضايو تصود به اطالع يبا
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ت امور محفل يع و تمشيت و تقدم سرياز نقاط در شرق و غرب عالم. و چون تقو يه در هر نقطه ئيامر

افت معلق و متوقف بر وجود اسباب ظاهره و يم خواهد يعظ يتيد و مرکزيجد يتيام اهميکه در مستقبل ا

ه يف مقدسه وجدانيه است لذا افراد احبااهللا را اعانه ومساعده محفل از وظايه و وسائط ماليائل مادوس

ن نامه يس گشته فوراً بعد از وصول ايتأس يه که محفل روحانيامراز نقاط  يد در هر نقطه ئيمحسوب. با

از آن ؟ر به اطالع باشد و خب يمحفل روحان قهٴمطل رهٴل گردد. و در تحت ادايتشک يه ايريصندوق خ

ن و طبع و يمحتاج ٴهٴنس مدارس و اعايغ و تأسيج امر تبليمحفل در ترو يصرف نگردد و آنچه را اعضا

ن يند. اعانه در ايصرف نما؟انتشار کتب و الواح و مخابره و مراصله به اطراف صالح دانند از آن مبلغ 

قه يالحق يحقوق اهللا ف يه محسوب بعد از اداياساسهٴ ماست و از امور الز ؟ه ياجات ضروريل از احتيسب

 يج امر الهيم گردد و صرف شود رأساً ترويل تقدين سبيرا آنچه در اياست ز يفه شخص بهائياعظم وظ

 يفيو تکل يست وجدانيست و امريمقدسه ا هٔ فيفه وظين وظيا يول ين ربانيت آئيز و تقوياست و تعز

ه يرين صندوق خيبه ا يئش اعانهيبقدر استطاعت خو ينفسهر محبوب تر بر آن نه  يامرياست روحان

ج امراهللا نمود و ين واسطه ترويبه ا م است چه کهيکند اجرش عنداهللا عظ يم محفل روحانيد و تقدينما

؟اتساع  ؟يو اقدامات محفل روحان ؟ت کرده يم و تقويت و تعميغ فراهم آورده و امر تربياسباب تبل

سر يابد اسباب ميع نيسر يند امراهللا تقدم و انتشاريل کامال مقرراً مستمراً ننماين سبيدر ا ؟اران ياگر 

ه را وسائط و يبيدات غييه الزم و تأيه را اسباب ماديوضات الهينگردد و امور معوق و معطل ماند ف

ن يس ايسند و فوراً تأين امر اقدام نمايد کل به کمال همت به ايبا ؟واجب از اعضاء محفل  ؟يوسائل
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ج امراهللا باشد و يند به اسم ترويم نمايگذارند آنچه را تقد يه نموده به عهده محفل روحانيريصندوق خ

را به  ؟ن اعانه يش ايبه قدر استطاعت و اقتدار خو يگردد.  هر نفس ين صندوق محفل روحانيم ايتسل

غ امر و ارتفاع کلمه اهللا يلاز ضعفا کرده و تب يريست نصرت امراهللا نموده و دستگين يد شبهه ئيمحفل نما

شامل حالش گردد و ابواب برکات بر وجهش مفتوح شود. يد الهيينموده تأ

محسوب  ياله يش دانند و امنايندگان خويش را در تمام امور نمايخو يد اعضاء محفل روحانياران باي

و رفع اختالف و ف قلوب يند و در تأليد به دل و جان اجرا نمايرا محفل صادر نما يند هر حکمينما

د يند. باينما يل برودت و خمودت را به انجذاب و اشتعال اعضاء محفل را مساعده تام و معاونت قلبيتبد

وم اس يال ين محافل روحانياچه که  ؟نست يات نمود و يتقو يو معنو يله ماديرا به وس يمحفل روحان

و  ؟ن محافل در هر بلده و ياب يل و ترتيمقدسه مبارکه تشکياياساس است و محور و مرکز وصا

حضرت عبدالبهاء ست محافل  يايوصا يدر اجرا ؟م عالم از يدر اقال يس محافل مرکزين تأسيهمچن

ت العدل اعظم که مرجع کل امور به يس بيل نگردد و دائر نشود تأسيتکم  ؟مرتباً  ؟يو مرکز يخصوص

است ممکن نه چه که انتخابش به نصّ  در کتاب ٴهٴصر منصوين و احکام غي، مؤسس قوانينص قاطع اله

ع بالد يدر جم يعنيد: "يفرمايگردد چنانچه م يخصوص يت عدلهايد بواسطه بيمقدسه با يايح وصايصر

د."يانتخاب نما يت عدل عموميوت عدل بيل شود آن بيتشک يت عدل خصوصيب
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شرفت و تفوقش ياسباب پ ند وين محافل رو محکمتر نمايو اماءالرحمن هر قدر اساس ا ياله يلهذا احبا

ابد و جلوه يمبارکه زودتر کاملتر تحقق  يايعتر اجرا شود و نوايمقدسه سر يايرا بهتر فراهم آرند وصا

د.ينما

ک و يست و ين از رجال از سن بيمؤمن دهٴٴٴکه ع يه ئياز قبل اشاره شد که در بالد شرق در هر بلده و قر

س گردد يت و صفاء و حکمت و متانت تأسيت روحانيدر نهايمافوق آن از نه تجاوز نمود محفل روحان

است منتخبند نه منتخَب و تمام  يام معمول به جارين ايو حضرات اماءالرحمن چون امر حجاب در ا

د در ظل محفل يگردد کلّ بايل ميس و تشکيو اماءالرحمن آنچه تأس ؟اران از ييمحافل و انجمنها

ب يش حق تصوياماءالرحمن در انتخاب اعضاکه حضرات  يحانآن نقطه باشد نفس محفل رو يروحان

ک نقطه از نقاط الزم و يدر  ؟اران از رجال و نساء است يه يگانه مرکز امور امريدارند  يرأ يابدا يعني

که  يت عدل عمومين بيعييدر کتاب اله ٴهٴصرمنصوين و احکام غيجائز نه و چون واضع و مؤسس قوان

س گردد و يند تأسيل و انتخاب نمايبالد غرب تشک هٔ مصطلحبه قاعده انتخاب ع يد جميبا يبه نص اله

يس کند و تمام انجمنهايد و تأسيع نمايکامل تشر ين و مشروعاتيمحکم و مت يد و قانونيجد يبيترت

ت ين بياز آن مؤسس برآنند. حال عجالةً تا ا ؟کل در ظل آن  يو چه مرکز يچه داخل يعموم ؟اران و ي

د يوم اول عيدر  يهر سال ؟اران در شرق و غرب عالم ييل نگشته محافل روحانيتشک يعدل عموم

ت شروع شده و اجراء يت متانت و روحانيوم مبارک در نهايد و انتخابات در آن يد رضوان تجديسع

وم ين قرار: چون يست معلوم و اعالن شود و اصول انتخاب از ايجه بايوم نتيگردد و اگر ممکن همان 
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ناً من فضله به يته مستعيه منقطعاً عن دونه طالباً هدايالاران متحداً متفقاً متوجهاً يع يد جمياب رسد باانتخ

مهمه  ٴهٴسف مقديش را از وظايخو يند و انتخاب اعضاء محفل روحانيدل و جان اقدام به انتخاب نما

ن ين و منتخبيند. منتخبينجو يرند و دورين امر نکنند و کناره نگيه خود شمرند ابداً اهمال در ايوجدان

ت يو عضو ؟ند و ينما يرأ يت و سرور ابدايت افتخار و جديچوجه دم از استعفاء نزنند بلکه در نهايبه

ند و از يننما ؟چوجه ممکن نه آنوقت يو به ؟يشرع يقه عذريالحق ياگر ف يند وليمحفل را قبول نما

ستند. در ين يرأ ياشته باشند مجبور و مکلف بر ابداه نديبر امور امر يکه اطالع کافياماءالرحمن نفوس

اران آن نفوس را که خالصاً لوجه اهللا متعهد و ين امر محبوب الزم واالّ فال. و يصورت اطالع اقدام به ا

اران را بدون امضاء بنگارند و مکتوم يحده اسماء نه نفر از يعل قهٴدانند بر ور يت محفل روحانيقابل عضو

؟يداراش از هر يکه ب ين اوراق جمع گردد و آن نه نفريند تا ايه نمايحال يمحفل روحانم يدارند و تسل

از نقاط امور  يگردند و اگر چنانچه در نقطه ئ ين نفوس اعضاء محفل روحانياسماء آنان اعالن شود و ا

ه امراهللا و جهد در غ و محافظيامر تبل يعنينامه قبالً درج شده ن يا يرا که در ط يفيافته وظايه اتساع يامر

ج ياران و مخابره با اطراف و ترويب محافل يل مدارس و ترتين و تشکيمحتاجف قلوب و معاونت يتأل

هر  يمحفل روحان ؟ه و يه و طبع و نشر و ترجمه الواح و بشارات امريامر ؟سيامر مشرق االذکار و تأس

محفل  ؟ند و عده اعضاء هر لجنه د و آن لجنه را خود انتخاب کيمخصوص نما يئلجنهک را محول ي

ن تمام احبا در آن نقطه چه در داخل محفل چه يد و اعضاء لجنه ها را از بين نماييصالح داند خود تع

فه خود مشغول گردد و ينموده به وظ ؟در امر خود  ؟ک يد و تمام لجنه ها هر يخارج از آن انتخاب نما
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به  يت انتخاب و استمرار هر لجنه ئيفيع آن و کيمطو مسئول و  يتمام لجنه ها در ظل محفل روحان

د يد شود تمام لجنه ها منحل گردد و محفل جديتجد يچون محافل روحان يعهده اعضاء محفل روحان

اران و محافل ينده تمام يم که نمايدر هر اقل يل محفل مرکزيد. و اما تشکيمجدداً انتخاب نما يلجنه هائ

حضرت عبدالبهاء محسوب در  کهٴمبار يايوصا يدات الزم در اجرايمهز از تيم است نيآن اقل يروحان

ل يموفق بر تشک ياحباءاهللا تا حد ؟م يس و اقليت انگلک و مملکيامر دهٴٴٴاالت متحير ايبالد غرب نظ

ام مبارک حضرت عبدالبهاء اساس محفل يک در ايامر هٴ الخصوص در قار يگشته اند عل يمحفل مرکز

د و محافل ينماالعموم مذاکره و مشاوره  يک علياران امريٴهٴيه امريه در شئون روحاننهاده شد ک يمرکز

لش در يس و تشکيتأس يگرداند وليگر مرتبط و متفق ميکدياالت متحده را به يه ايه تمام نقاط امريروحان

ن ات زمان و مکايام در صفحات شرق منوط و متوقف بر وجود اسباب و مراعات حکمت و مقتضين ايا

صعب و مشکل و از وجنات احوال چنان معلوم  ؟مرتباً م ين امر عظيران اقدام به ايم مبارک اياست در اقل

اران در ياست در هر حال چون عده  ؟ت يش و امنيرحمت و آسا يگردد که مخالف حکمت و منافيم

م که اساساً ياقلمناسب حال آن  يمخصوص و قانون يبيد است ترتيروز بروز در تزا؟ل از يم جليآن اقل

ماً يجداگانه مستقدر تفرعات مختلف است الزم و واجب ان شاءاهللا  يول يب عموميمطابق ترت

اران آن سامان ارسال خواهد شد و اگر چنانچه يبه  يت انتخاب محفل مرکزيفيراجع به ک يدستورالعمل

محفل  ؟طهران  رهٴمنو ٴٴهٴنيمد ؟يد محفل روحانير افتد بايتأخ ؟م يدر آن اقل يل محفل مرکزيتشک
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ران است به آن محفل محول نموده آن يبه قطعه ا که متعلق؟ٴهٴيران دانسته شئون عموميم اياقل يمرکز

م دانست.يه در آن اقليخادم سائر محافل روحان يعنينده يمحفل را نما

م يترکستان و اقلا و يم هندوستان و قفقازيگر در صفحات مشرق از جمله اقليم ديو اگر چنانچه در اقال

کل امراهللا يبه ه يو ضر يد و وهنيد و اسباب و وسائل فراهم آين حکمت اقتضا نماين النهريمصر و ب

اران و اماءالرحمن باالتفاق يه حاصل نشود خوبست که يان امريدر جر يريوارد نگردد و فتور و تأخ

که اصولش  يخاب محفل مرکزب انتيند و ترتيش اقدام نمايخو يل محفل مرکزيت همت به تشکيبنها

ک دفعه هر ييد سالين قرار بايمنصوص است از ؟مبارکه و  يايدر الواح حضرت عبدالبهاء و وصا

وکال  ؟ند ويانتخاب نما يمحافل روحان ؟ن وکالء را افراد يب شود و اانتخا يهده عده وکالئيعل يمياقل

م اند يآن اقل ينه نفر اعضاء محفل مرکزن يند ايمام نه نفر انتخاب نين احباءاهللا در تمام آن اقلياز ما ب

منتخبند نه  ينند و حضرات اماءالرحمن مانند محافل خصوصيمنتخب منتخب يمحفل مرکز ياعضا يعني

ن وکال که در شرق مختص به رجال است يند و ايحجاب مانع است فقط وکال را انتخاب نما ؟منتخَب 

هستند انتخاب  يمحفل مرکز يمکاتبه و مراسله نه نفر که اعضا ا بواسطهيا آنکه در نقطه جمع شده و ي

ند احسن و انسب است يه مذاکره و مشورت نمايدر نقطه جمع شوند و در امور امر ؟اگر چنانچه  ندينما

زمان و مکان است و مشروط به وجود اسباب و وسائل اگر حال ممکن نشود ان  يمنوط به اقتضا ؟

سر شود و ممکن گردد.ياحسنها و اقتضئها مام بيشاءاهللا در مستقبل ا
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م مصر و عراق انتخاب يافته مانند اقلين ياد کلياران تا بحال ازديکه عده  يمين عدد وکال در اقالييو اما تع

ن نوزده بحسب تعداد احبا در آن نقطه ياز ايه قسمتياست و هر نقطه از نقاط امر ينوزده عدد وکال کاف

شتر است نود و ياران بيا و ترکستان چون عده يگر مانند هندوستان و قفقازيم ديلند و در اقايانتخاب نما

م نه نفر انتخاب ياران آن اقلين تمام يمنتخبه از بن نود و پنج نفوس يند و ايپنج عدد از وکال انتخاب نما

م چون يقالک از آن ايبهر ده ييهستند. ان شاءاهللا بعونه و تأ يمحفل مرکز يند و آن نه نفر اعضاينما

ک از آن يحده بهر يماً عليب را مستقين ترتيار کامالً به ارض اقدس رسد تفرعات اياحوال و اخبار آن د

که مخصوص يئب لجنه ها يبهمان ترت ؟مانند محافل  ين محفل مرکزيم ارسال خواهد شد و اياقال

؟اران در تمام يصلحت و راجع به م يعموم يد و وظائفش کلين محول نمايفه معيک وظيد و بهر ينما

در ظل محفل  يميدر هر اقل يمحافل خصوص ؟هينقطه از نقاط امر ٴهٴصامور مخصو ؟م است نه ياقل

ان در آن يم است و نفعش به عموم بهائياران در آن اقليه يعموم ؟ع و منقاد اجرائات آن يو مط ؟يمرکز

و چون  ؟محول شود تا  يمرکز ؟يه هااز لجن ؟باشد و  يد در تحت اداره محفل مرکزيم راجع باياقل

افته اگر چنانچه محفل ييميد عظيه تزايته برکت الهينه منوره طهران بعونه و عناياران در مديعده 

ت انتخاب يفينه را مشابه و مطابق کيآن مد يت انتخاب محفل خصوصيفيک ؟نه يه آن مديحال يروحان

ند يانتخاب نما يوکالئ ؟بلکه  ؟رأساً انتخاب  طهران يمحفل خصوص ياعضا يعنيد ينما يمحفل مرکز

 يمحفل روحان ين نه نفر اعضاينه طهران نه نفر انتخاب کنند اين تمام احبا در مدين وکال از بيو ا

 يمحفل روحان ؟ر نقاط يدر سا ؟نه ين نظر به کثرت عده احباء در آن مديو ا ؟طهرانند اگر  يخصوص
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 ين است. باريبه نص مبارک منتخب منتخب يميهر اقل يمرکز محفل يب شوند ولرأساً انتخا يخصوص

نواسطه امر يزنهار زنهار بد يدات مهمه و مشروعات الزمه وليسات هر چند از تمهين اقدامات و تأسيا

ج است يوم ترويوم يل و فتور حاصل کند يم اهللا تعطيتعال ؟ج کلمه اهللا يق گردد و در ترويغ تعويمهم تبل

بندگان آستان  يد اياد آرين خطاب روح دهنده حضرت عبدالبهاء را بيغ ايرت و تبلو هنگام هنگام نص

که به محض جوالن نصرت  ؟ا و منتظر و مترصد يدر اوج عال صف بسته و مه يمقدس جنود مالء اعل

 ياز برا يدهد و طوبکه اسب جوالن  يد کنند و قوة الظهر گردند پس خوشا به حال فارسييند و تأينما

دان برهان بتازد و صف جهل بدرد و سپاه ضاللت شکست دهد و علم يکه به قوت عرفان در ميريدل

ع و ين و ان هذا هوالفضل البديم و ظفر مبيفوز عظ يبلند کند و کوس غلبه بنوازد تاهللا الحق انّه لف يهد

م." يا احباءاهللا القديکم يالبهاء عل

گر يواصل درنگ د يانش در ملک ادنيه گوش سپاهدمادم از عالم باال از حضرت عبدالبهاء ب ؟نفس 

27م شد.   ين است که موفق خواهيقيا يع است و اسباب مهيدان وسيست ميممکن نه و تأمل جائز ن

)ي(بنده آستانش شوق 1341/ رجب 1923/11شباط 

الت در ممالکيو وسعت تشک ابهٰي  شرفت امر يانام و پتعرضات 

و آقا  ؟از  يزنجان يرزا قربانعليه آقا منکيد و همين گرديجان متعصبيب هان موجيبهائ ؟در ه يدر قفقاز

ه نمودند مراجعت کردند يغ از عشق آباد به آنجا رفته نشر نفحات الهياسکندر گنجه که محض تبل يمهد
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ن يات که از جانب ايبموجب شکا يحکومت مرکز يبسته ولرا در  يشورش نمودند و مسافرخانه بهائ

س کتابخانه يد و در بادکوبه تأسيدر نصب گرد ؟افرخانه و مشرق االذکار را مفتوح نمود فه شده مسيطا

قت و مجله به زبان يقت و بنام حقيبنام شمس حق يروزنامه بهائ ؟ز در اشتوتکارت يو ن ؟و قرائت خانه 

؟و بالد کا يدر امرن امر ياد آوازه ياسپرانتو دائر گشت و در عقب آنچه در دو بخش سابق مسطور گرد

راد يکا و کانادا و اياالت متحده امريحسب دستور مبارک در سرتاسر ا ؟يفاضل مازندران 1341سال 

؟کا يس مارثارت از امرير و سفر کرد و مين امر رفت و آواره هم در انگلستان سيز ايخطابه و نشر و تعز

است و ير تحت يدر کراچان هند و برما که يندگان بهائين نماين آئيسوم 1341ن سال يز در اين

1926دسامبر  29-28-23يرفت و در روزهايانعقاد پذ يرازيش ؟رزا محمد رضا يمات ميتنظ

هند مندرج و منتشر  يل امور و واقعات در مجله البشاره بهائيد و تفصيراد گرديا يعموم يهاخطابه

ز در نپال در قطر يد و نيگرد ران اعزامينشر نفحات در هندوستان از ا يبرا ؟رزا حسن يم يحاجگشت ؟ 

ز در ين امر نشر شد و نيدر وصف ا يده القلم شرحيد و در جريرفته گرديان پذيت اديمصر قانون حر

با يز يران و جهان بخط و شکليا يشامل حادثات امر يطهران ورقه اخبار امر يران محفل روحانيا

س کرد.يتأس

رانيان در ايات بر بهائيقات و تعرضات و تعدييتض
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ارت شدند و يفا محض زيجده تن از اهل بهاء رهسپار ارض حيکه عده ه 1338در آباده از سال 

 ياز جوانان بهائ ين نمودند و بعضيتوهن جنوب ياز مظلوم يجان آمده نسبت به برخين به هيمتعصب

او  يد ولينما؟فرمانفرما تلگراف کردند که ممانعت از  ؟خ االسالم يب کردند و شيضارب را تأد

اهانت و شدند  وسته متعرض اهل بهاءيو توابع پن آباده يمعاند 1342سال  يمفاسد نمود ال يريجلوگ

؟ن تعرض ين به آن طالب ديعطار موجب اشتداد بغض و عناد گشت چنانکه معاند يعل يحاج؟کردند 

عن پرداختند و گر را مضروب و مجروح ساختند و در مساجد و بر منابر به سب و ليچند د يکردند و تن

؟از  يو برخ ؟ت و آزار آنها يچنانکه در هر گوشه و کنار به اذ؟تعرض و فساد ؟  1340در سال 

تا  ؟ن يه از مسلميمکرد و دائره عدليدر رفع ظلم ن يب نمودند و حکومت محل اقداماتيتأد ؟اورده ين

؟و حکمران تعهد و التزام گرفت که  و توابع مجتمعاً به دارالحکومه در آمده ماوقع گفتند ؟ان يآنکه بهائ

ان يبهائ يشدند و از برخ ؟از  ين وفا به تعهد نکرده متعرض بعضيمعاند يکار به مصالحت باشد ول

به عراق عرب  يگر بالد و حتيخت و به دين را بهانه بدست آمده فتنه برانگيدند و مفسديب ديتأد ينظام

همت  ؟د از يبا ؟ن آباد و همت آباديابعه از زردر قراء ت و ؟ن فتنه يقلع و قمع ا ؟نزد علماء نوشتند 

 يده برپا کردند چنانکه بعضيمفسده شد ؟اه و مجروح گشت يزدند که بدن س را چندان ينهادند و برخ

دند و باالخره حکومت و يب و مجازات ديتأد ؟چند از  يآمد و تن ؟ن امر را سر بشکستند ين اياز مومن

و به  ؟به آباده آورده و ه را بعنوان ضارب يه مداخله کرده شانزده تن از مومنان قريان و اعضاء عدلينظام

 يکه برايده مستخلص گشتند و هنگاميفارس رس ياز وال يه حکم تلگرافيمحافل روحان ؟ب و آزار يتعذ
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ر هشتاد ماد يعنياز نسوان  يختند تنيابان گريبه کوه و ب يق بودند و گروهييو تض ؟هيش واقعه در قريتفت

د.يساله آقا عبداهللا هالک گرد

به  نيه بنام الحق المبيبلد و مؤلف رد يخ احمد نام مالّيدر شاهرود فتنه برخاست که افروزنده آن ش

رزا محمد يم يکربالئ ؟ک رفتار يمجتهد ن ؟حتاج يما يراث پدرين بود و سالها به مين آئيمقاومت ا

م بلد به رقابت و يمتعصب مق ؟يء داشت و چند سالاعدا ؟نين و متنفذيف مومنياز معار ياصفهان

وسته نزد آخوند يساکن و تاجر بلد رقابت و با پسرانش پ يزديرزا محمد کاظم اف يحسادت با م

 يات پيبموجب شکا ؟انيرزا محمد از بهائيم ير کربالئل براديکردند آقا محمد اسمعياظهار م ؟تيشکا

محمد نام جعفراف يک عليخ احمد موافقت کرده به تحريات شيعدراجع به ت ياز اهال يجمع يدر پ

خ يرها نشر داد و آن دو محرمانه خبر به شيخ به جرائد و غيات شيدر باب تعد يمقاالت ؟ياصفهان

 يده روضه خوانيل جلسات کشيرا به تشک يصال مظلومان برخاست و اهاليبه است يرساندند تا به تمام قو

؟س پست يرئ ؟رزا يبرافروخت و در آن هنگام م ينيو حس يبه نام قائم و مهد؟در مساجد و منابر و 

ت شهامت يفرج موصوف در بخش ششم با نها يه بنت حاجيه اش بنام جالليکرد و زوجه محترمه بهائيم

ات و اجتماعات نمودند و يکرد و محفل آيغ مين زنان و مردان رؤساء دوائر دولت تبليمان مابيو قوت ا

جان حسد و يبه نشر امر پرداخت و موجب ه ؟ن امر يناشر نفحات ا ينوش آباد يرحمانا حسن رزيآقا م

 يرزا حسن رحمانيشد و م ؟ه يس نظميخ احمد با حاکم و رئيد و شين گردين و مغرضيعناد متعصب

ون رين و مذهب بيام فرستاد که چرا مردم عوام را گفتگو کرده از دياف بماند پمذکور که به خانه کاظم
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سته مکاتبه کردند و تجار د ؟م و يخارج بلد تنها نشسته صحبت کنآنکه من و تو بر تپه در  يد اوليبريم

برو گشتند و ف روابا کاظم يمقابل شدند و جمع يزديين روحانيعبدالحسرزاينمودند دسته به م يبند

ن راسخ آمده يرزا غالمحسيزد مان اهل بازار نيزه برخاستند و عده از بهائيبه ست ؟ل ياسمعرزايبا م يگروه

اقت حکمران کردند و راسخ با حکمران گفتگو نموديت و ليبازار و عدم کفا يت از بهم خوردگيشکا

به خانه  يخ احمد کسيدهند و شياست انتشار م يررسميخود را که غ يان مهر محفل روحانيکه بهائ ؟

حجاب با  يو زنانشان ب؟ز ياوراق کرده و ن ان قرآن رايند بهائيگويام کرد که مردم ميراسخ فرستاده پ

ن به چند تن دستور يمفصل گرفته معاند يان جشنيد بهائيد رضوان رسيام عينند و چون اينش يمردان م

 يدفعتاً بازار بسته شد و عموم مردم با چوب حمله بردند و بسودادند تا در بازار علناً سب و لعن کردند و 

ان را ياز بهائ يکه تن ؟و هر سو م يخواهينم يس پست بابيدند که رئيد برکشايتلگرافخانه شتافتند و فر

ن اوضاع ين رفته اظهار داشت که من با ايرزا غالمحسيه به پستخانه نزد ميس نظميبچنگ آرند و رئ

م و در چنان احوال يچکنم و او به تشدد و غلظت تمام جواب گفت که باش تا فردا جوابت رو بگو

به منزل  ؟ل يو محمد اسمع ين روحانيرون شتافت و عبدالحسيک فرسخ از شهر بيمقدار اده يکاظم اف پ

بکشند تا  يان بتازند و صغار و کباريرند و بر بهائيد جشن بگيس پست رفتند و مقرر بود که شب عيرئ

دند و يربشانيمنع کردند و معامله و تجارت را از ا يعموم ؟د که عموماً آنان را از يرس يکار به درجه ا

غمبر و ائمه اطهار پردازند دستور يح پيرا که واداشته بودند در بازار به خواندن اشعار و مدا يشيدرو

اء امور چون يان لعنت و اوليد بر فاطمه زهراء بابين عبارت هم گويسب و لعن کند و ا ؟دادند که نسبت 
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با دو تن از  يان صاحبمنصب نظامن خيننمودند و سلطان حس يبودند مخالفت؟خ مذکور موافق و يبا ش

ب نموده يد و تأديدائره خود کش يش را گرفته بسويکش دست درويفطرت ن يان به صرف مقتضاينظام

ش را يخته درويو به محبس ربرافروختند و بازار را بستند  ين موجب شد که اهاليمحبوس داشت و ا

ف و انذار حکمران بدار الحکومه يوان و تخيبه علت قلت نظام يرون آوردند و صاحبمنصب نظاميب

رند و چنان هم يدهد تا به شغل و کار خود قرار گ يخواست که دستور به اهال ؟پناهنده گشت و حاکم 

ن امر بر زبان آوردند يپانزدهم شعبان سه شبانه روز چراغان کرده آنچه خواستند راجع به ا يبرا يشد ول

و هم د يرهما رسيه و حکمران و غيل رؤساء ادارات از نظمخبر داد و روز بعد تلگراف عزل ک ؟و راسخ 

امد و ياز سمنان ب ينظام يساکن و آرام شد آنگاه عده ا يلذا شهر بکل ؟د يخ احمد تبعيحکم شد که ش

د که حسب ينکش يطول يت بلد به سمنان و طهران فرستادند وليه را به جرم عدم اقدام در امنيس نظميرئ

و پس از  ؟ه شاهرود برقرار گشته ياست نظمياو به رگران باز هم يدت يحما خ در شاهرود وياقدام ش

ن بود و اوضاع به يز چنيخ داشت و حکمران نياد از شيت انقيافتاد که نها يگرياست بدست دير يچند

است  يس ارزاق شاهرود بهائينکه رئيخ احمد به بهانه ايش 1341ن سال يافت تا در ايامتداد  يچنان حال

رزا محمد يغفلتاً به خانه آقا م يرا بشوراند که به تلگراف خانه رفته تلگراف به دولت کنند ولياهال

ن را گرفته انبوه انام ضرب و جرح رساندند تا يخته غارت کردند و پسرش عبدالحسير يکاظم اف امر

 يچند روزگرفتند و به خانه آوردند و  يشان را زنده از چنگال اهالياده يرس يآنکه گماشته حکومت

خ يخراسان ش ؟ه يان شاهرود غالباً متفرق شدند و در قرين هنگام بهائيافته و از اييد تا بهبوديطول کش
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را به خانه  ين امر بدست آمد و مال عبدالغفار بهائين را چند مجلد از کتب اياز معاند يکيم با يعبدالکر

؟ان يبهائ يخ را برايخت و قصد شيبگراو ملتفت شده يول؟دهد و قصدش  يبه وخود برد تا کتب را 

دچار  ؟خ مذکور يش ؟ک يبا  ؟از آن مظلومان از  يکيداشتند و هرگاه  ياط را مرعياحت ؟يکرد و همگ

ت مظلومان متفق گشته و با يبه اذ ؟که عداوت و ؟ان يس نظاميگشتند و او با رئيحمله و غارت اتباع او م

متعرض مظلومان  ؟در آمد  ؟به اتفاق مال عطا نام روضه خوان  ه و اشرارينياز طالب مدارس د يجماعت

ان يبهائ ؟توبه دادن مجتمع کرد و  ؟خ در يرا ش يختند و من بقيان قبال از محل گريوجوه بهائ يشد ول

اءشان مدت دو ير کرده چندان زدند که اوليرا دستگ يمتفرق شدند و در آن حال دوازده کودک بهائ

ر کرده چندان يرا دستگ ياز جوانان بهائ ين ناميخ حسيباز آمدند و ش ؟تند آنگاه ماه به معالجه پرداخ

را  ين نام از جوانان بهائيخ حسيبا آمدند و ش ؟اءشان مدت دو ماه به معالجه پرداختند آنگاه يزدند که اول

حسب  ؟ت ر کرده با خود برده اصرار و اجبار بر سب و لعن کردند و چون جوانان مظلوم استقاميدستگ

فتاد و يم کشته اش در خرابه بيهوش نمودند و مدت سه شبانه جسد نين بيقيخ چندان زدند که يامر ش

بود او را در ربود و تا دو ماه به معالجه  يسنگ انداختند تا باالخره پدرش که مسلمان يمردم هم

ان ياز بهائ يره جمعد و در واقعه مذکوينا گرديدو چشمش ناب يافت وليين بهبوديخ حسيپرداخت و ش

ان را با آنچه يتعرض کردند و عموم بهائ يافتند و اهالين يدر آنجا مامن يحصار به نامق پناه بردند ول

 يدر دکه  يسر و رو ياصالح موو  يمتعلق به آنان است نجس خوانده از ورود به گرمابه عموم

ممانعت نمودند. يسلمان
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دان و محال اجتماع يمبارکه را در م ؟ن ين و معانديج مفسدييهن به تيرزاد انبوه متعصبيو در قصبه شهم

ان سنگسر را که با يحر نام از بهائ يگلعله کردند و در ان حال يو سخر يگرداندند و شاد يهم يعموم

ز در قصبه يک انگشتش در هم شکست و نيکرد گرفته چندان زدند که يمراجعت م ؟ن از يپسرش حس

خود  يان معبد برايت به دولت کردند که بهائيشد که شکا يج اهاليينان تهرزاد و سميسنگسر و در شهم

ت يه سمنان با جمعيس نظميسمنان دستور دادد و حسب اوامر رئ ؟سازند و وزارت جنگ به حکومت يم

 يرزاد با انبوه اهاليشهم ياء قراء و هم از مالهاياز رعا يقزاق و جمع ياز مسلمان و س يخود و عده ا

ه طالب آباد واقعه به قرب قصبه که حاکم در يان آنجا را گرفته به قرينفر از بهائ 15خته ياً رقصبه متفق

ون و فغان يبه ش يخته اعتنائيت مسلمانان به مشرق االذکار ريف کردند و تمامت جمعيآنجا بود برده توق

ه ينيمودند و مدرسه حسران نينکرده بر سقف بناء نفت زده سوزاندند و بناء را به آب بسته و يزنان بهائ

ن را به سمنان برده حبس نمودند و معدود شان ساختند و پانزده تن مظلومايرا خراب و پر ينونهاالن بهائ

؟که در  يت رجاليگر جمعيد يروزکوه شتافتند و از سويقصبه ف يسو يسنگسر شبانه نهان يرجال بهائ

روزکوه قرار گرفته به ياد تن شده به تلگرافخانه فان متجاوز از هفتيو بهائ ؟دند و دو گروه يتابانه دويب

رزاد و سمنان در ين سنگسر و شهميک معانديقصبه به تحر ياهال يمخابره با دولت پرداختند ول

ران را طاقت نمانده بر بام ياز دل يجمعتلگرافخانه را محاصره نموده مظلومان را سنگباران کردند و 

ده مردم را متفرق يرس يافته با عده ايخبر  ينظام ؟ا دور ساختند و ن حمله برده همه ريبرآمده بر محاصر

ان خواهش نمود که از تلگرافخانه در آمده به دامنه کوه قرار گرفته مخابره به مرکز را ينمود و از بهائ
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ن مستخلص باشند و الجرم فتنه يبه سنگسر بروند و محبوس يد که همگيمستمر داشتند و جواب رس

ومان همه به محال خود وارد شدند.د و مظليبخواب

خان يم چنانکه رضا قليسابق نگاشت يدر ضمن بخشها؟ن امر را در يل عزّت ايو در همدان که تفص

آمده بود و ؟اع يابت يمحل 1316به سال  يه خانباغيو صاحب مکنت و احترام در قرمالک ثروت  يمرد

از  يو جمع ؟ه يد و در آن قريع گرديمان بدين و و ان طائفه فائز به عرفاياز ا يبه مالقات و مکالمه برخ

رفت و يمختلفه م يت قسمتهايبه مأمور ؟غ نمود و چون پس از پدر لقب و منصب ياعاظم و علماء را تبل

عاشقانه خطاب به  ياتيد و ابيت نموده هر چه مردم همهمه نمودند منجذبتر گرديهمه جا جمع را هدا

ن يم پرويابراه يحاج ؟اشته درخواست وصول به شهادت نمود ضه معروض ديسرود و عريمحبوب م

ار وارد ياز اهل سوق احاطه کرده ضرب بس ين عبور از بازار جمعيان معروف را در حيدندانساز از بهائ

 ين سقط گفت و روزيده حبس نموده و شهرت دادند که به مجتهديکش يآوردند و به شعبه کالنتر

را بکشند و  يخته ويقتل گرفتند و خواستند بازار را بسته متفقاً ر يفتو انيبرآشفته از مال يگر اهاليد

رزا هم از قتل و غارت و هم از ين ميمه نصرت خاقان بن احتشام الدوله با معاونش عبدالحسيس نظيرئ

ه هستاد ينظم يمدرسه بزرگ ممانعت کردند بلکه در جلوينهب خانه و هم از ضرب و آزارش در جلو

رها نمودند. انه زده يتاز

را به افتراء و بهتان سوزاندن قرآن عنوان کرده بازار بسته  يرزا باقر بهائير و مينص يو در مراغه مشهد

اسکندر خان نام مقدم به  يعموم اهل بهاء فراهم سازند ول يک بود فتنه برايشورش بپا نمودند و نزد
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زان را مخذول ساخت و يو فتنه انگان يکرده مفتر يستادگيا يقيحق يو اسالم دوست يصرف حق پرست

 يبه محفل مراغه از محفل طهران خواست که از و يمجلس شور ياز مراغه برا يدگيچون او به نمان

ر کنند. يو توق يقدردان

محفل  يمحب السلطان منش يالنيم ياکبرخان روحان يرزا عليم ين براياز مغرض يو در طهران برخ

اد و فغان بلند کردند که از خدام فعال امر يه داشت فريدر نظم يراست محکمه ادايطهران که ر يروحان

 يو بعض يآقا جمال اصفهان يد و حاجينمايخود طبع و نشر م يباياست و الواح و آثار را به خط ز ابهٰي  

داد که مساعدت  يگر رويب ديک نمودند و در آن اثناء حادثه غرين را هم تحريگر از اعالم مجتهديد

 يان به هنگام عبور با حاجيودهياز  يهود با برخيذ مدرسه ين کرد و مختصر آنکه تالمبه مقصودشا

گذشت تصادف نمودند و حمار رم يکه سوار بر حمار با اتباع و اعوان ميمجتهد در حال يعبدالنّبخيش

و  نيتوه يان شدند و نسبت به آقا مقداريميگر کلير گشت و اعوانش مزاحم کودکان و ديکرد و آقا متغ

ت ين و بازار بسته شد و امنيبرخاست و دکاک يجان عموميهود هيبا  ؟ر به عمل آمد و به اثر ماوقع يتحق

اشرار  ياء دولت مکالمه کردند و دولت با سردسته هايد و سفراء با اوليهود مورد خطر واقع گرديقوم 

اکبرخان  يرزا عليد ميابد بان فتنه بخويخواهد اين اظهار کردند که اگر دولت ميگفتگو نمود و آنان چن

س يه حکم قوام السلطنه رئيس نظميرئ يسوئد ؟رفت و يد و دولت پذيه خارج نمايرا از نظم يروحان

ه خارج کرد و فتنه خاموش گشت.يرا از نظم يالوزراء را ابالغ و روحان
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ديران طبق دستورالعمل جديدر ا ١٣٠٢سال ه د انتخابات بيتجد

د " حضرات اعضاء محترم يا رسين و مؤثر از حضرت ورقه مبارکه علين مبيچن يعيتوق ١٣٠٣در سال 

مالحظه  بهٰي  هن بهاءاهللا االيهم و عليو اماء الرحمن عل ياله يو عموم احبا يمحافل مقدس روحان

هوالمحبوب:نديفرما

بيتن ين امضاء فرموده که ايز عبدالبهاء قلم قضا چنياران عزيو ابهٰي  بندگان آستان جمال  

 ينگشته سحاب هم و غم يمتالش يبتيان باشد هنوز غمام مصيپا يهمواره همدم مصائب و آالم ب

ن دل شکسته ناتوان و ورقات يب ايه بر افق دل و جان افکند بهره و نصيد مرتفع شود و سايجد

کل مقدس ين بوده هيهم يتاکنون از ثمره شجره زندگان تيمقدسه سدره رحمن از بدو طفول

ن شهداء در مقابل نظر يروبرو است و اجساد نازن يروح ماسواه فداه در مقام اعل يمشبک نقطه اول

آن ذات  يو سرگون يه فداء و نفين لعتبه الساميقربزندان طهران جمال قدم و اسم اعظم ارواح الم

حضرت عبدالبهاء ارواحنا  يايا و رزايخاطر بال ؟سجن مظلم عکا  راً بهياکرم به مدن و بالد و اخ

ات مبارکش بر لوحه دل مثبوت و ناله يمه مدت حيع عظيمه و وقايلرمسه االطهر فداء و حوادث جس

 يهيش در گوش هوش و بديروحانن فؤاد ين و حنيش بر صفحه قلب منقوش و انيسحرگاه يها

ان وجود را منهدم ساخت و شعله نار محبتش يچگونه بنا يصعود جمال کبر يبت عظمياست که مص

افته يام نيده ها قطع نگشته و زخم دل التياعضاء و جوارح را محترق نمود هنوز سرشک خون از د

ن غمزدگان را يعبدالبهاء صال داد و اه دهاء عروج حضرتيو رز يه کبريقضا به وقوع بل يمناد

ن خاندان و دودمان يط به ايات احزان سراسر محکباره به آتش هجران محترق ساخت و ظلمي

ا منظور آن وجودات مقدسه از تحمل آن آالم و مصائب چه بود و ياران جمال مبارک آيد يگرد
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شهادت دهد که  يست هر منصفيه از قبول آن صدمات و مشقّات چيفه نورانيمقصود آن ارواح لط

و تقدم و متصف نمودن به فضائل جهان  يترقّنوع بشر از نقائص عالم امکان و  يزگيجز اصالح و پاک

باهر و انوار آن مواهب در  نبوده چنانچه بفضل اهللا و الطافه آثار آن کماالت يانسان مقصد و مرام

ه يوماً برومند و تنومند گردد و دوحه قدس صمدانيوماً فيه ياقطار عالم الئح و ظاهر شجره امر رحمان

لش افکند و معلوم است که ثمرات آن ين در ظل ظليه بر مستظلّيو سا ديفزايآناً فآناً بر نشو و نما ب

مودت  يصفات رحمان ياخالق ملکوت يقيالفت حق يميست و محبت صميشجر چه و بار و بر آن چ

به آن سدره قدس يفواکه و اثمار ط يظهور و بروز شئون ربان يخضوع و خشوع و فرزانگ يو مهربان

ک قرن تمام ياکل مقدسه از تحمل محن و آالم در يمبارکه و هاست مقصد آن وجودات  يصمدان

 يز الهياران عزيعموماً و  يت بوده که اخالق انسانيفين کيقت و تحقق اين حقياثبات ا يبرا

ان يام و سکون و حرکت و سائر شئون آنها نمايکه از نفس و قدم و ق يل گردد بقسميخصوصاً تعد

ن و واضح و الئح و ين چون شمس از ظل مبين و غافلياز محتجباز و االفتراق يگردد و مابه االمت

منجذب  ين بر عهد اوفينونات احباءاهللا و ثابتيات و کير کلمةاهللا هويد هر چند به قوه تأثيمبرهن آ

 ين انوار منور ولياز مشتهر و به اين امتيار و کشور به ايس محبت اهللا ست و در هر ديبه مغناط

مضمحل و محو در  يات است بکلّيتا عوارضات که منبعث از عالم جزئن است يکه هست ا يزيچ

د و يد چهره نگشايد و شايچنانکه با يقيحق ؟ه است نگردد آن جلوه يات که آن سنوحات رحمانيکل

ه را يآن طلعت قدس يايا و رزايبال ين است که هر نفس ثابت راسخيد و آن ايحسن جمال ننما

 يعت اهللا و به خون شهدايت آنان رحم کند و بر امراهللا و شريمهمواره به خاطر آرد و بر مظلو

ح دهد يترج يداند و عزّت امر را بر هر عزّت يد صالح امر را مقدم بر هر صالحيل اهللا ترحم نمايسب

عت اهللا را يد و شرينما يت مقابليت و خلوص محويبه حسن ن يو با تجل يرا خواه جزئهر حادثه 
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د اگر يفرمايله اختالف نکند حضرت عبدالبهاء ميجاد شده وسيس و ايأسکه محض الفت و اتحاد ت

از ين يامر رب ب يممتاز و ولز حضرت غصن يو ن ؟يبهتر است بار ينيدين سبب اختالف شود بيد

قت که ظهور و بروز ين حقين است که ايدل و جان مبارکشان ا يهمواره مترصّد و منتظر بل آرزو

؟اران در عالم فعل در ياز  ير فرديت غيگران است از هوياهل بهاء از داز يت و مابه االمتيفعال

ر عهد محبوب آفاق ارواحنالرمسه يثاق و نيد معلوم است که هنگام افول شمس ميوضوح جلوه نما

بت يف داشتند و چون خبر وحشت اثر مصياالطهر فداء حضرت غصن ممتاز در خارج بقعه نوراء تشر

متأثر و متألم و محزون گشتند که از وصف خارج است با  يد به قسميبه سمع انورشان رس يکبر

ز در ينت يز در نهاياهل فتور نپر حسرات وارد بقعه مبارکه شدند در آن وقت  يتکسر مزاج و قلب

د تأثرات وجود مبارکشان شد لهذا يز مزين حرکات نيات سراً و جهاراً مشغول بودند ايمفتر ؟ت ينها

ه يب مصالح و مؤسسات روحانيه و ترتيت امور امريچند باالنفراد در تمش ياوقات مهاجرت فرمودند و

ه در مدت يه گذراندند و بحمداهللا از الطاف الهيو تضرع و دعا و مناجات به درگاه عزّ صمدان

و محبت و شور و انجذاب و الفت از  ؟آثار ثبوت و رسوخ و استقامت يمهاجرت مبارکشان بقسم

ک طرف ير شرق و غرب و ارض اقدس نورا عموماً ظاهر و باهر شد که از حمن داران و اماءالري

وس و مخذول و مقهور نمود و از يمرکز فتن و فتور و بدخواهان مغرور را از رخنه در امراهللا مأ

د پس با يشان گرديا يخاطر نوران يره و صفات ممدوحه احبا سبب تسلّگر مراتب مذکويطرف د

ش پرداختند يمراجعت به بقعه نوراء فرمودند و به انجام وظائف مقدسه خوصحت تام و سرور کامل 

ز يب از افراد و جماعات نيره متراکم بود و عرائض و مکاتيره و مشاغل وفيو چون امور مهمه کث

صرف نظر فرموده و به  يب فرديسر لهذا از مکاتير ميکان غيکان يمستمر و از عدم فرصت جواب 

ف و دستورالعمل را به اوضح يمباشرت فرمودند و تکال يل مقدس روحانبه محاف يخطابات عموم
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ه يف اساسيمسرت و حبور آن تکاليسرور و جهان يبا عالم ياران الهيان نمودند و کلّ يان تبيب

نحو هر دم رو به تقدم و در ن يه به ايام کردند و مقدمات امريآن ق ينموده به اجرا يه را تلقيمعنو

ن يضه مضاميدو عر يکيورود عرائض مستمر در و ارتقاء گذاشت در آن اثناء که  هر جا رو به علو

 ين برخيموجود و همچن يحاصل و کدورت ياران اغبرارياز  ين بعضين بود که در بيمدل بر

ند معلوم است که ينما يش نميخو ين از محفل مقدس روحانيد احترام و تمکيد و شايچنانکه با

امراهللا دارد و چه  يدر قلب مبارک حضرت ول يريا باشاره چه تأثيه و نگونه اخبار بالصّراحيا

وجود مبارک رخ داد و پس اصرار و  يانحراف مزاج برا يافکند لهذا کرة اخر يانعکاس ناموافق

 ين حول در تابستان گذشته مسافرتيطائف يه و التماس و ابرام اهل حرم و رجاء و تمنايالحاح فان

ه که از يت کامل حاصل گشت و از اثر بشارات روحانيد واقع شد و صحت و عافيار مفيفرمودند و بس

 يدر پ ياز افراد احبا پ يحتر مجامع انجمنها يو سا ياطراف و اکناف از محافل مقدس روحان

از شدت  يمشعوف که پس از مراجعت از سفر تابستان يمسرور و قلب ربان يد چنان خاطر نورانيرسيم

اران به مخابره پرداختند و در محافل و اجتماعات دائماً يبا افراد  يحت ؟ان ريحب و تعلق به ا

ز يعز ياران باوفايت از عموم بندگان آستان جمال مبارک و يش و اظهار رضايد و ستايتمج

از  ين بعضيحان در بيعرائض استشمام عدم روح و ر يمتأسفانه باز در بعض يفرمودند وليعبدالبهاء م

ه ين قضين اوقات از اينکه در ايتا ا ينسبت به محافل روحان يو عدم احترام برخ دوستان فرمودند

ه و اهل حرم و عموم ين فانيز مجدداً قلب مبارک محزون و متأثر مصمم بر مهاجرت شدند اين

ف مبارک در حضور انورشان يتأثرات از فؤاد لطورقات مبارکه بقدر امکان محض ازاله و رفع 

ن ثبوت و رسوخ و يه که از اطراف متتابعاً بفضل اهللا وارد و همچنيه امريعنوان بشارات روحان

م و التماس يعموم احبا را در شرق و غرب عالم معروض و اظهار داشت ياستقامت و محبت و جانفشان
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که کدورت  يفتاد فرمودند قلب من حساس است همان نحويم مقبول نيم نمودين تصمير اييبر تغ

ز يخورم همانطور صفات و خصائل ممدوحه احبا را نيکنم و صدمه مياحساس م گريکديرا از  يبعض

 يگانه تسلّييبت کبريشمرم که در صورت الفاظ نگنجد بعد از مصيز ميعز يم بل به حدينماير ميتقد

قلب من همانا استقامت و وفا و محبت احبا به جمال مبارک و حضرت عبدالبهاء بوده قدر و منزلت 

امتنان و تشکّر از کافه احباءاهللا و اماءالرحمن در ت يخود محفوظ و نها يسنه به جان صفات حيا

نه امر را به ساحل مقصود نرساند و يسف ين شور و عشق و محبت به تنهائيا ين موضوع دارم وليا

ائله ن اهللا به وسياد عزّت ديانت ازديحفظ و ص يد برايبهاء را بر اهل عالم ثابت نکند احبآ با يمدعا

گر يگر کنند و کدورت از همديکدين است که از شدت محبت پرستش يند و آن ايفعاله تشبث نما

ن ياز شما از سائرياران سؤال کنند که امتيگانگان از يالمثل ب يرا به قلب خود راه ندهند اگر ف

م يائثار نميل عشق و محبت به مرکز امر جان و مال فداء و ايد که در سبيست اگر جواب گوئيچ

امراض ؟شما از  يد و خواهند گفت که محبت و فداکارين جواب اکتفا ننمايعالم متمدن به ا

 ين ما داراين و آئيند که دياگر گود و عالج نکند يرا امروزه درمان ننما يمزمنه عالم اجتماع

ه يم عاليو تعال يان روزگار انکار آن نتوانند جواب شنوند که مبادياست که دانا يئيم و مباديتعال

ان و يابد که مدعيشفاء  يه هنگاميئت اجتماعيد و امراض قتّاله هيت در خلق امکان نمايسرا يوقت

ه خود يوميات و معامالت يفوائد آن را در حمت يروان آن خود اول به آن عامل شوند و قدر و قيپ

ند و فرمودند که انظار ما ياز نمين نشود مابه االمتين نباشد و چنيند اگر چنيبکار برند و مجسم نما

ند و در يت مواظبت را بنمايد نهاياران است بايت دقّت مراقب و متوجه به ياهل عالم امروزه در نها

از  يبعض ؟ش را واجب شمرند و يخو يروحانبکوشند و متابعت محافل  يرفع و دفع هر کدورت

ز ين ينشان از محافل روحانيو تمکگر يکديبا  ؟افتاده صفا و محبت و الفت و  گر بر قلبمياران با همدي



68

68

ن انعکاس و جلوه احساس نمودم فوراً مراجعت به ارض يبر فؤادم منعکس خواهد شد و هر وقت چن

د و پس از يام را به عموم احبا ابالغ دارين پياپردازم.يش مياقدس نموده و به وظائف مقدسه خو

ز ياران عزييوده اند حال است که از ارض اقدس حرکت فرميمؤثره دو هفته اانات ين بيا

مواظبت  يافند يند از حضرت شوقيفرمايمبارک حضرت عبدالبهاء را که م يايعبدالبهاء وصا

ان مبارک را ين بيد ايباش بارور شود يند و شجر روحانيش ننشيبر خاطر نورانيد تا غبار کدورتينمائ

م و يفزائيودت و شهامت و کرامت بم و آناً فآناً بر تذکر و محبت و الفت و ميهمواره به خاطر آر

ند و چنان به انوار محبت اهللا يان فرمايشا يهمت ياران الهيه آن است که ين فانيا يخواهش و رجا

بدرخشند که پرتوش جهان را روشن و منور سازد و قلب مبارک حضرت غصن ممتاز از برودت آن 

ن عالم يه چشم از اين فانيو قبل از آنکه اند يان شاءاهللا مراجعت فرما يد و بزوديمحبت به اهتزاز آ

آن  يمنوط و بعلّت ؟ه ين فانيا ؟م يوداع نما ياران الهيمسرور با  يابد و با قلبيبربندد فراق خاتمه 

فقره از دستخط  48«(.   ١٣۴٢ام شعبان  -هيه بهائي. فانبهٰي  کم البهاءااليز عبدالبهاء است و علياران عزي

»١٣۷ -١٢۸صفحات  –هاي حضرت ورقه عليا 

؟که هجرت  يامراهللا و محل يع مفصل از محضر مبارک حضرت وليع منيتوق 1302ن سال يز در ايو ن

ان عالم در شرق و يانه بهائيمه آن قوله عزّ بيکر ؟د و ير نسخه و منتشر گرديد و به امر محفل تکثيرس

ود مهجور دور آتش حسرت و ن از ارض مقصين مسکين که اين حيند در ايغرب طراً مالحظه نما

؟جان است که فوراً قلم را برداشته يدر کنار چنان قلب متالطم و روح در ه ؟حرمان سوزان و هر گوشه 

شکسته صادر و  يآزرده و دل ياز آن از خاطر يکلمه که به حرفن چند يم و به اينماياظهار و ابالغ م

دگان ياهل بهاء و برگز يدارم که ايت متذکر مت تألم و خجلياران شرق و غرب را در نهايمنبعث است 
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و روح مقدس حضرت عبدالبهاء از  ابهٰي  و جمال  يدهم که حضرت اعليا شهادت ميحضرت کبر

ن دو سال پر مالل يهر سه شاهد و گواه اند که در ا ؟ش ناظرند و بر حال پر ماللم يخو ؟يمعراج عل

شفوق و حنونم چنان ارکان وجود مرا  يکتا مواليود خبر دهشت اثر صعمستمند چه وارد گشته ؟ن يبر

 يايو قرار مفقود مضمون الواح و وصاده سکون يمنصعق و متزلزل ساخت که هنوز از اثر آن تأثرات شد

ن ناتوان نهاد و يبر کتف ا يليو اوامر مبرمه محکمه اش چنان حمل ثق ؟مقدسه و فقرات و مندرجات 

ن آالم و احزان وارده يبا وجود ا يانش عاجز و قاصرم وليوصف و بد کرد که از يتول يميت عظيمسئول

ش متوجه بود و قلب و روان به ساحت يت کبرايد به صبح هدايده اميه چون ديو انقالبات روح ؟و 

حه اش يه اش متّکل و به وعود صريبيه الريبيغدات ييقدسش مرتبط و از روح مقدسش مستمد و بر تأ

 يالجمله بنشست عل ين شعله حرمان فيافت و ايف يتخف يار گران اندکن بيدوار و متوسل ايام

ن و مؤمنات ين واقعه مولمه فئه مظلومه از مؤمنيالخصوص که بعد از فرقت جانسوزش و اعالن و انتشار ا

ت رشادت و جالل و ثبات يمن دون استثناء علم استقامت برافراشتند و در نها يدر کل اقطار و مدن و قر

م منحرف يام نمودند و از صراط مستقين قين مبيحرارت به خدمت و حراست و نصرت د ت ويو جد

کلمه اش جان و مال و راحت  يل امرش و اعالينجستند در سب يتقربينگشتند و به اهل نقض و فتور ادن

ه ن موارد آنچيع اظهار داشته در ايبد يغ و اقداميبل يج کلماتش جهديثار فرمودند و در ترويو عزت ا

ن عبد قاصر از يش هر چند اير است و مستحق هر گونه نعت و ستايد و تقديان تمجياجراء نمودند شا

ن ير و اظهار در مقابل ايف و تقديش و توصيق ستايليو  ينبغيکتباً و لساناً کما  يشدت تألم و دلبستگ
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ست که ينبوده و ن ياشبه يننمود ول يثاق الهيان ميان و فدائيدائيبه آن ش يو همت کبر يموهبت عظم

ن عشق و ياز صفحه روزگار محو نگردد و ا يام و ثباتيم همچو قيم است عظياجرشان عنداهللا عظ

و  يه نگرانياولو علّت  يآنچه سبب اصل يا فراموش نشود و نابود نگردد وليدر ساحت کبر يفداکار

ن نامه ين عبد را بر نگاشتن ايه اافزوده و متأسفان يبت کبرين مصيا ٴهٴصو بر غم و غ شده؟نيا يافسردگ

است همانا  يک اسباب تأخر و ضعف امر مقدس الهيد مشکالت متنوعه نموده که هر يواداشته و تول

ن يد که آثار و عالئم عدم صفا در قلوب مؤمنيدانين احباءاهللا است نميدر ب يقيو تعاون حقعدم الفت 

ن امراست يف اييو تز ؟احباب چقدر اسباب خلل و  و برودت و اغبرار در جمع يشائبه دلتنگيبلکه ادن

عت اهللا چون يو مخالف مبدأ اساس شر ؟ين عبد و به چه حديا يرت و شرمساريو علت خجلت و ح

کل امراهللا را از جلوه و نفوذ يان و مشهود نگردد روح نباض هيسم ناقع ولو اثراتش فوراً در نزد عموم نما

ممنوع  يو اثرجه يه را از هر گونه ثمر و نتيمتوال ؟ن يمجهودات ا ؟ازد تمام ج منعدم سيباز دارد و به تدر

د و يل نجات دور نمايات و سبيح ؟ن ين را هزار فرسنگ از اين را و طائفيو محروم دارد و گروه مقبل

د و يل نماياوهام تبد ؟را در انظار جمهور و بخصوص در نظر  ؟ن يمشعشعه اقت ساطعه يمشمئز سازد حق

 يا و متاعب التحصايمحو و زائل کند و محن و بال؟ياز و شرافت و حالوت امر بهائيمت و امتحر

 يدر پ يه پيخالف و شقاق و فساد را در مراکز امر ؟ز را عاقبت ين امر عزيا يشهدا؟قدماء احبا و 

محور و گانه ياست و  يوت عدل الهيوم اس اساس بيه که اليشرفت محافل روحانيو پ ؟ديجاد نمايا

اً در از قبل و بعد خصوص ؟ن بنده شرمنده يد را فراهم آرد ايشد يم و تزعزعيعظ؟ه يمرجع شئون امر
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استشمام نمود و بر شئون و حاالت و معامالت و ک متتابعاً يمختلفه چه دور و چه نزد ين اواخر از نقاطيا

موارد وصف حال و ذکر و ن يد چقدر در ايگر مستحضر و واقف گرديکدياران با يروابط اسف آور 

نم که يج و متأثرم که خود را مکلف بر آن بيمته يبحد يقت واقع صعب و مشکل است وليان حقيب

اران که در خدمت امراهللا مونس غمخوار و يش را به آن يخو يو احساسات وجدان يقيعواطف حق

ن يکال نموده آنچه در اعماق ام و بر مقلّب القلوب اعتماد و اتّيک من اند اظهار و ابراز نمايم و شريسه

ه در اکثر يمحافل روحانن اواخر چون يقلب مجروح است در کمال صراحت کشف و ابالغ کنم در ا

ج گشت و مقدمات نظام و دستور مقدس مبارک به حسب ظاهر وضع و اجراء يس و تروينقاط اسماً تأس

افت آثار ياد يوماً ازديوماً فيان شد و ينما ج ظاهر ويد عالئم عدم ائتالف و قلّت ثقه و اعتماد به تدريگرد

ب وارده يمکات يت از مضمون و فحوايتخالف و تغافل و اهمال و عدم تعاون و اهتمام و رقابت وشکا

س يکه تأس يد به حديم فراهم گرديرمستقيغ يمعلوم و مفهوم گشت و اسباب خالف و شقاق به نحو

شه هر خصومت و جدال است کم کم اسباب تفرقه و يه آن قلع و قمع ريکه مقصد اول يمحفل روحان

ر يد و قوه دافعه کلمه اهللا را محبوس نمود و روح آزاد پر تأثين احباب گرديو جدال در ب ينزاع و تجز

الخصوص در نقطه که مجاور  يمواقع عل يدر بعض يان باز داشت حتيان و سرين امر مبارک را از جريا

ن و مخالفت گشت يو کراهت نمود و اسباب تمرد و توه يو سست د بغض و عناديارض مقصود است تول

م آن بود که لطمه به اساس و وحدت جمع اهل بهاء وارد گردد حزم و متانت در مقاومت و قلع يو ب

خود  يئه يدر نظام امر و مروج مقاصد س ؟افزود و سکوت و عدم اعتناء يشه فساد بر رخنه و خالف مير
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ر و ين حوادث مؤلمه و امور مشوشه چقدر تکدر و تحيوم است که از اگر معليگشت ديخواهان م

ه امراهللا را از نشو و نما و يج مصالح محافل روحانيمقدسه و ترو يايوصا ياضطراب حاصل اگر اجرا

وهن و ن قدم ياگر در اول يچارگان باقيب يا ياز برا يله و چاره ايگر چه وسيارتفاع و تقدم باز دارد د

ن امر مقدس که نجات يروان ايگر چه وقت ممکن اگر پيمقدسه د يايجلوه و ظهور نوا فتور حاصل

ان به منازعه گرفتار و مشغول اند و از الفت و صفا ياء جهانيان است و ادعا و مقصدش احيدهنده عالم

ل و يف و عليان ضعيرا در قطب آفاق مرتفع سازند اگر بهائ يمحروم چگونه علم وحدت عالم انسان

ه بر يب چگونه توانند علل و اسقام مزمنه و امراض مستوليبهره و نص ياق اعظم بيم اند و خود از دريسق

ن حق و باطل اخالق يزان اکمل و اتم و فارق بيوم اساس اعظم وميدهند ال يقيحق يافراد و ملل را شفا

ز آن محروم باطل الحق و هر طائفه ا يو من لدد است يآن باشد مؤ يکه دارا ياست نه اقوال هر حزب

روش و سلوک و د و توأم به حسن يل و برهان اگر مؤيممنوع نام ونشان دل يد الهيياست و از فضل و تأ

ان است و حسن اخالق کماالت و ين عصر مذموم و مطرود جهان و جهانيه نباشد در ايبه مرضياخالق ط

ات و يمعامالت در جزئ و الفت و اتحاد و اتفاق و حسن يگانگيمظاهرش حسن سلوک و رفتار و 

قلب و طهارت نفس و  يت و صفايو محبت و خلوص ن يميصم يات و تعاون و تعاضد مستمريکلّ

ن صفات ممدوحه که اهل عالم از آن غافل و ياران است چه که اياز يصداقت و امانت مابه االمت

محک تجربه است و است  ين الهين آئيالمع ا يل مقنع و برهان کافين دلين و آخرياولمحجوب اند 

گانه مقصود و مطلوب يو رسل است و اء يعموم انبيان از سائر طوائف و امم مقصد اصليز بهائيگانه ممي
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از شهادت و حضرت عبدالبهاء است چه که مقصود  ابهٰي  و جمال  يحضرت اعل يآمال و آرزو ؟و 

 يالتحصا يايمتاعب و بالو سفک دم شهداء و  ابهٰي  و اسارت جمال  يو زندان يو نفيحضرت اعل

مخصوص نبوده بلکه  ؟قت يطرج يتازه و ترو يد و نام و شهرتيجد يس سلطنتيحضرت عبدالبهاء تأس

باحسنها و اجملها و  يقياخوت نوع بشر اگر اخوت حق يعنيان است ينيشيآمال پ؟مقصود حصول 

اران که هر ين ير اختالف در بچگونه ممکن اگ يوحدت عالم انسان ؟ابد يتحقق نن احباء ياکملها در ب

نبوده و  يگر اثر و فائده و لزوميغ را ديگر نه و تبليد يديام نجات اند زائل نگردد اميک حامل پي

ن ين امر است پردازند آنچه به نظر قاصر اير و صالح اياران خود دانند و به آنچه خيگر ينخواهد بود د

ع امراهللا را يانت و تقدم سريران ابالغ نمودم که اگر صيرسد همان است که کراراً و مراراً به ايعبد م

م و با يان خود محو سازيشائبه اختالف و برودت و اغبرار را از م يممکن ادن يد بهر نحويم بايخواهان

ه و خلوص يس و تنزينفحات تقد يگانگيحان و يب و طاهر در کمال روح و ريو ط صاف و پاک يقلوب

د و روح يد نماييدر جمع احباب سلب تأ يگفتگوئ يم ادنيوده اهل عالم رسانه را به مشام آليو محبت اله

به باد دهد و  ؟مبذوله و  يد مجهودات و مساعيض چون برق اخراج نمايمر ؟کل يامراهللا را از ه ؟مجرد

د مقصود يع جهات احاطه نمايابد و از جمياد يو اضمحالل آناً فآناً ازد ياسباب تقهقر و انحطاط و تجز

عتر يه آن بود که اساس امراهللا روزبروز وسيت و نصرت محافل روحانيده در تقويدات متتابعه شديز تاکا

جاد ين شرق و غرب ايد در بين و جديمت يوارد نشود و روابط يخلل يو محکمتر گردد و در نظام اله

ان يمحافل بن نيع کند تا براساس اياهل عالم جلوه بدمحفوظ ماند و در انظار  يگردد و وحدت بهائ
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ت يدر نها يت عدل عموميد بيقصر مش يوت عدل خصوصين بياستوار گردد و بر ا يوت عدل الهيب

ز آمال ياز ح يت عدل عمومير مرتفع شود و چون بيق و تأخيب و کمال و جالل من دون تعوينظام و ترت

ئت ين هيآنوقت ا م مرتفع و مشتهر گردديتش در کل اکناف و اقاليز شهود و عمل قدم نهد وصيبه ح

ه يدر شرق و غرب هستند و مؤسس است و از الهامات اله ين تام ملّت بهائين و رزيمجلله که براساس مت

ن يباهره پردازد و به ا يساتيه و تأسيکل يمتقنه و اقدامات يمشروعات يض به وضع و اجرايمستمد و مستف

ن محافل يزار افسوس که در اس اساس اه ير و نورش عالم افروز شود وليتش جهانگيواسطه امراهللا ص

ن يعه محسوب فتور و خلل حاصل چه که اساس اين مقاصد منيا يه در اجرايدات اوليه که از تمهيروحان

به دو امر مشروط و متوقف اول اعتماد کامل و ثقه شرفت و تقدمش يقائم و برپا و پ دو ستونه محافل ب

هر  يضه اعضايفر يش و ثانيخو يمحفل روحان يت به اعضااران نسبيت يد و تقويياد و. تأيتام و انق

ه نفوس هزار افسوس يه نه نظر به مآرب و مقاصد شخصيه امريمصالح عموم يدر مالحظه و اجرا يمحفل

صرف ن يد در خارج محفل موجود و نه ايياد و تأياعت و انقکه در اکثر نقاط نه آن ثقه و اعتماد و اط

خلوص  يعنين دو شرط يمحفل ظاهر و مشهود تا ا ياز طرف اعضا هينظر از مصالح و مقاصد شخص

ابد اتحاد و يس و استقرار نيتاس يات آن عموماً کامالً دائماً در جامعه بهائيت و حکم بر نفس و مشتهين

د و محکم ين احباء جلوه نمايرممکن و تا اتحاد و اتفاق کامل در بيغ يچ امريچ نقطه و در هياتفاق در ه

دات ين تمهيو از فتح و ظفر ممنوع و محروم اگر در ا يدر حالت توقف باق يز الهيردد امر عزو ثابت نگ

که حالل تمام مشکالت و مرجع کل  يت عدل عموميان بيغفلت حاصل گردد بن يجزئه يه اساسياول
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 يمقدسه حضرت عبدالبهاء تا ک ياين است چه وقت مرتفع خواهد گشت و نوايامور و واضع کل قوان

؟م و يه اهمال نمائيحات و نصوص قاطعه الهيل با وجود تصرين سبيق و معطل خواهد ماند اگر در امعو

ن عبد از تعدد يهم مقتدر قهار شاهد و گواه است که ايجنب اهللا حق عل يف ؟ما ينا عليحسرتا عل ؟م يکن

ارد چه يمالل ند و يت ننمايو تراکم صعوبات و مشکالت و کثرت زحمات و حصول موانع خارجه شکا

از آن  يکل امر وارد گردد بالمآل ضرريل مشکالت هر قدر بر هين قبين داند که از اين مبيقيکه به 

ه مشهود يبالغه احد ين نگردد بلکه سبب شود که عاقبت اسرار حکمتهايف و توهييحاصل نه و علت تز

گفت که عدم الفت و تعاون و  چگونه توان يتهر شود وله معروف و مشيه الهيسام يمبادو ظاهر گردد و 

ر و نه فائده ينه خه محسوب ياله يه و حکمتهايافته از لوازم ضرورياد يراً ازدياخاران ين يتفاهم که در ب

؟ر يين عبد تغيا ؟که در حال ن است يبر آن مترتب بلکه شر محض و جالب وبال و خسران است ا

ه ين اوضاع عاليو قصور واقع و چون با ا ش فتوريام به واجبات و ظائف مقدسه خويحاصل و در ق

حبل يار نمودم و در کمال تأسف و نگرانيرممکن لذا ناچار گوشه عزلت را اختيپرداختن به مهام امور غ

خود  يالً و نهاراً از برايرا ل يان را به بارگاه جاللش متوجه ساخته فرج الهيگر يده يده ديتعلقات را بر

منطبع گردد و روائح ؟ن قلب يه احباءاهللا بر ايانعکاسات قلوب صاف ي روزاران طالبم تا ان شاءاهللايو 

ن روح پژمرده را به وجد و طرب و اهتزاز آرد تا خرسند و شادمان و مطمئن و يه الفت و وداد ايقدس

پرنشأة و نشاط و بهجت و انبساط  يخته را بدست گرفته با قلبيم و رشته گسيان نمايکامران قصد آن آش

مقدسه حضرت  يايه و نوايق وعود الهيبه طاهره به تحقيط ٴهٴصه خاليعاونت و مساعدت نفوس زکبه م
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مشتاق  نيمشام ابه خوش الفت و وداد و اتفاق و اتحاد نوزد و  ين نگردد و نفحه يعبدالبهاء پردازم تا چن

و  يمرافوض ا ينّست و اين گفتن مرا دستور نيش از ايبگر يست دينبوده و ن يديمهجور منتظر نرسد ام

د يکه از محضر مبارک رس يعيو در توق 1924ين بنده آستانش شوقيالحافظرياهللا و اهللا خ يامرکم ال

طهران به سرعت طبع و نشر نمود  يد فرمودند که محفل روحانيجد يد انتخابات و دستوريامر به تجد

د يوم اول عيدر  يدون استثناء هر سالد من ياران در شرق و غرب عالم باييانه محافل روحانيقوله عزّ ب

ت شروع شود و يت متانت و روحانيد در نهايوم مبارک بايد شود و انتخابات در آن يد رضوان تجديسع

ن قرار ياز اانتخابات معلوم و اعالن شود و اصول انتخاب  يجه يوم نتياجراء گردد و اگر ممکن همان 

ناً من يته مستعيه منقطعاً من دونه طالباً هدايمتّفقاً متوجهاً ال اران متحداًيع يد جميوم انتخاب رسد بايچون 

ش را از وظائف مقدسه يخو يمحفل روحان يند و انتخاب اعضايفضله بدل و جان اقدام به انتخاب نما

ن و يند منتخبينجو يرند و دورين امر نکنند و کناره نگيه خود شمرند ابداً اهمال در ايمهمه وجدان

ند و ينما يرأ يت و سرور ابدايت افتخار و جديچ وجه دم از استعفاء نزنند بلکه در نهاين بهيمنتخَب

چوجه ممکن نه آن وقت يموجود و به يشرع يعذرقه يالحق ياگر ف يولند يت محفل را قبول نمايعضو

بر و مکلّف ه نداشته باشند مجبور يبر امور امر يکه اطالع کافيند و از اماءالرحمن نفوسيناچار اقدام ننما

را که  ياران آن نفوسين امر محبوب و الزم والّا فال و يه استند در صورت اطالع اقدام بين يرأ يابدا

اران را من يحده اسماء نه نفر از يدانند بر ورقه عل يت محفل روحانيخالصاً لوجه اهللا مستعد و قابل عضو

ن اوراق جمع گردد و آن نه يند تا ايه نمايلحا يم محفل روحانيدون امضاء بنگارند و مکتوم دارند و تسل



77

77

و در نفس  يگردند انتهيمحفل روحان ين نفوس اعضاياسماء آنان اعالن شود و ا ؟که پس از  ينفر

محفل  ينفر اعضا 15از  ؟نفر  19شد و در انتخاب اول  يجمع آور يرأ 873ام رضوان يطهران در ا

 يرزا عليم يعنيد يمحفل جد يدوم نه نفر اعضا ن شدند و در انتخابيگر معيسابق و چهار نفر د

د نصراهللا يو آقا س يو شعاع اهللا خان عالئ يزدانيرزا احمد خان يد محب السلطان و ميس ياکبرخان روحان

ونس يو دکتر  يرزا آقا خان قائم مقاميو م يخان دواچ يرزا غالمعليو م يباقراف و عزت اهللا خان عالئ

دند.يانتخاب گرد يقيخان حقرزا اسحق يخان افروخته و م

فتنه ها و شهادت در بالد خراسان

ران آنگاه به يکم کم به مقام سردار کل سپاه ا يحضرت رضا شاه پهلوين که مقدر بود اعلين سنيدر ا

ت هم بلند بود يجمهور يمخالفت و زمزمه  يران صدايگر اقسام ايسلطنت برسد و در طهران و هم در د

نگونه يوارد در ا ؟طرف يان بيبهائ يبرا يو افتراءساز يزيفتنه انگ يت بنايب مشروطام انقاليباز مانند ا

ت و خواهان يان مخالف مشروطيد نوروز شهرت دادند که بهائيمسائل گذاشتند و در مشهد مقارن ع

است يمتنفذ وارد در س يد آنانرا قلع و قمع نمود و در چنان احوال خالص از ملّاهايت اند و بايجمهور

که چون مشاهد مقدسه عراق به  ن نشر داديچن يد اعالنيد ساکن مشهد گرديه از عراق به عنوان تبعک

د نوروز جشن ياروپا قرار گرفت بر مسلمانان فرض است که در اول سال و ع يحيتصرف دول مس

ند که چون ن نشر داديعزادار باشند و دسته از ملّاها که مخالف امر شدند چنرند بلکه مانند ماه محرم ينگ
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ان يه و اقدام از بهائين نشرياست لذا ا يوم تولد حجه بن الحسن العسکريشعبان  15د نوروز مطابق يع

 رهٴيد گرفته شد و انتشارات کثيم عت تمايلذا با اهممذکور موقوف گردد و د يصورت گرفت تا ع

پ يرلشکر شرق سرتيممشهد مطالب را به ا يفل روحانافت و محيوقوع  يز نسبت به امر بهائيآموهن

اصناف و  يرؤسا يان را داد ولينان مراقبت و محافظت از بهائياخبار کرد و او اطم يخان خزاعآقانيحس

ام بر سب و تعرض و يبه شدت قد ين که شب چراغان رسين طائفه بودند و هميمزاحمت ا يايان مهيبازار

 يکف زنان هلهله و ولوله هم يبا فحاش ه نمودهيته يبه عنوان عباس افند يذاء کردند و مجسمه ايا

گر حسب دعوت ملّاها در صحن مسجد گوهرشاد انبوه مردم مجتمع گشتند و متعرض يد يکردند و شب

ج به قتل و يدها نمود و تهين ها و تشدين امر توهير به منبر برآمده راجع به ايشه ين امر شدند و واعظيا

رزا محمود يه آن عزم به جوالن آمدند و نخست به دکان مد بير و شديکث يتيان کرد و جمعيغارت بهائ

 يده خواستند به قتل رسانند که دو تن افسر بهائين کشيدند و او را از دکان به پائين طائفه رسيعطار از ا

ت يجمعن مستخلص ساختند و فرار دادند و هر چند در آن شب يرا از چنگال مهاجم يافتند و ويحضور 

گر بر يد يبه روزصورت نگرفت و جماعت  يقتل و غارت يان هم رفتند وليبهائ يانام به قصد خانه ها

 ير لشکر اظهار شد و وعده يمجدداً به ام يو از محفل روحانن مظلومان همت گماشتند يتعرض ا

ن طائفه ياز ايو قزاق ينيو عطاءاهللا قائ يتفت يرزا محمدعليداد و در عصر همان روز به م يريجلوگ

ن و اشرار را گرفتار و حبس نمودند يه چند تن از مفسديرلشکر و نظميوارد آوردند م يصدمه و ضرب

ل کردند و در مسجد و صحن مذکور انبوه شدند و رؤساء در خانه ين و بازارها را تعطيدکاک ياهال يول
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 يا ر لشکر با عدهيآقازاده پسر آخوند مال کاظم مجتهد مشهور که سر منشأ امور بود مجتمع شدند و ام

کودکان را بر آن داشتند که در معابر اشعار  يچند فتنه آرام گشت ول يو روز ؟ان به جمع آنان ياز نظام

رلشکر را بر آن داشتند که يره اميمذکور و غ ؟ن امر کردند و يز خواندند و سب و لعن بر ايوهن آم

را  يمحمد صادق کرمان يد اشرار مجتمع شده حاجيعاشرار محبوس را مستخلص نمود و به روز چهارم 

ت يد و مظلوم را با همه جمعيان برسياز نظام يتن يدند و قصد قتلش کردند ولين کشياز دکانش پائ

نمود و مدت  يبهائمان يدت ايحاً به عقيصر يدر آنجا هنگام بازرس يد و حاجيه کشين به نظميظالم

ان از حبس يبهائ يتند و به مساعرا از کف اش گرف ؟ه بسر برد و زنش و يک روز در حبس نظميچهل و 

را به قصد قتل با  ي خان جوان بهائاز اشرار عزت اهللا ينه دوزيز پيمستخلص گشته به طهران رفت و ن

 يافت که اسامين انتشار ياز جانب مالها و متنفذ يدرفش مجروح ساخت و در چنان احوال شب نامه ا

برجا قرار م يارين گروه را به قتل نيم و تا ايزار نفرروف را ثبت کردند و نوشتند که ما هشت هان معيبهائ

؟ن و ياز متنفذ يجمعمذکور و  ير لشکر دانست که ارکان آن امور آقازاده يم گرفت و امينخواه

د و الجرم به مظلومان ابالغ يان را از مشهد اخراج نمايباشند و نزدشامم رفته التزام داد که خود بهائيم

از  يآنکه چند ياز آن ممکن نه لذا اول يريد است و جلوگيشد يان مذهبجيم و هيکرد که فتنه عظ

هذا  ينا علربشان محفوظ و محروس خواهند بود يهاج شوند و مطمئن باشند که خانوادهشهر خار

غوغا و زمزمه و  يکردند و تا مدت يهم يدر پ يان مشهد مهاجرت نمودند و تظلّمات پياز بهائ ياريبس

غالمرضا از آنان مورد  يمراجعت کردند و فقط مشهديد ادامه داشت و بعد از چندسب و لعن در مشه
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ت کرد و ير نقاط خراسان سرايفتنه از مشهد به سا يگشت و مضروب و محبوس شد ول ياهال يحمله 

شد. ين تعرض و شورش برخاست و انواع ستم جاريک مفسديبه تحر؟ان يهر جا که بهائ

ان نمودند و اتفاقاً آنروز يوم شانزدهم نوروز فتنه برخاست و مردم قصد قتل بهائيز) به يو در کاشمر (ترش

سابق الوصف در بخش ششم که  يرزامحمود فروغير و خواهرزاده مٴهٴصق العلماء يد صديخ عبدالمجيش

؟م دچار يعبدالعظ ؟ن طهران يکرد و چون عازم خراسان شد ب يدر طهران نشر نفحات امر بهائ ياميا

ز يبه ترشيان به طهران برگشت و بعد از آن به خراسان آمد و محض انجام امريج شده چنانکه عرتارا

وارد محل توقف  ؟س التجار با يرئ ينام نوکر حاج يد و عباسعليگرد ياهال يورود کرد و دچار حمله 

به سب و لعن دند و در مجمع انام امر ياو شدند و عمامه اش را به گردنش انداخته تا بر چهار سوق کش

ره بر سر و ياطه کردند و چندان سنگ و غرا اح يب دو هزار نفر ويتقر يتياو ابا کرد پس جمعنمودند و 

را غارت نمودند آنگاه جسد  ؟د و بدنش را قطعه قطعه کردند و يتنش گرفته و نواختند تا به شهادت رس

مخالفت نمودند و  يبعض يزانند ولدند و در خارج شهر خواستند با آتش بسويب به ربع فرسخ کشيرا قر

انداختند و رفتند و حاکم رفت رکن اعظم پسر رکن الدوله دستور داد تا جسد را در  يهرالجرم در ن

د آنان را رها يان را نگه داشت تا چون فتنه خوابيچند از بهائ يکنار شهر در باغ گلشن دفن کردند و تن

سپتامبر  26فا مورخه ين بود از حيامراهللا چنينمود و مضمون تلگراف واصل از محضر حضرت ول

العلماء هدر قيد دم مطهر صديمحزون مباش يفروغ يطهران توسط دواچ 1303زان يم 4مطابق 1924

يرود. شوقينم
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 يان نامق حمله برد وليم مردم را مجتمع ساخته بر بهائيخ عبدالکريو در حصار و نامق چنانچه ذکر شد ش

با عائله خود دور از  يختند و مدتيابانها گريبه کوهها و بيشدند بعض يو منزو يرارافته فيآنان قبالً خبر

ان را ياز بهائ ياهللا نامقنيز را مجبور نمود که اميالسلطان حاکم ترشخ مذکور جالليبسر بردند و ش يآباد

خ يد و هم شيد گرديالعلماء شهقيم صديوقت چنانچه نوشت ؟نقود گرفت  يانه زد و مبلغيتاز گرفته صد

د کرد و آن دو به مشهد رفتند و بعد يز شکراهللا را از نامق تبعياهللا و ننيمذکور حاکم را اصرار نمود تا ام

ن آقاخان سرلشکر اجازه گرفته به نامق برگشت و شکراهللا بک يدر آنجا از حس يسرگردان يچند

بردند و جوانان کودکان ياب بسر مابش در اضطريان در مدت غيمتنفذ نامق بود و بهائ يمذکور از رؤسا

سالخوردگان آنان را از مدافعه و  يک جا جمع کرده حاضر به دفاع از خود شدند وليو زنان را در

السلطان حاکم فرستاده تظلّم از تعرضات ز نزد جالليمحاربه بازداشتند و دوازده تن مظلومان را به ترش

ه محاربه و مقاتله يااان نامق را در تهيف نوشت و بهائب به اطرايم مکاتيخ عبدالکريمردم نمودند و ش

ز به نامق يدر حقشان منتشر ساخت و در آن احوال دوازده تن مذکور از ترش ياتير کرد و مفتريتشه

ان نامق يکوه سرخ آوردند که از بهائ يالسلطان خطاب به نائب الحکومه برگشتند و حکم از جالل

اده وارد نامق يم خان با چهارصد نفر سوار و پيبانه سلطانمحمد کرت و حراست کند پس ناگهان شيحما

آنان و  يدوازده نفر مذکور داد ول يريست امر به دستگيان نيبهائ يسنگربنداز  يد اثرينکه ديشد و با ا

ل يشان از قبياز ا يچادر بسرکرده جان به سالمت بدر بردند و جمع يان فرار کردند بعضياز بهائ يقسمت

ملک آن يرهم را گرفته کتک زدند و تمامت ماين و غين مالنعمت اهللا مالحسي بک عبدالحسن اهللايام
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ار زجر و شکنجه نمودند و آنچه خواستند از آزار يف و ضبط کردند و گرفتاران را بسيدوازده تن را توق

رگردان در گر برهنه و گرسنه سيدر نامق گرفتار بودند و جمع د يارا فرونگذاشتند عده يزيو تاراج چ

ان آنجا را يو بهائ ان نامق بپرداخت به حصار توجه نموديابان و سلطان مذکور چون از کار بهائيکوه و ب

ان حصار غارت شد و يبهائ ين واقعه تمامت اموال و امالک و مواشيز مورد ضرب و غارت کرد و در اين

تربت رفت و  يبسو ين محبوس بهائاز مسلمانان را هم صدمه رساندند آنگاه سلطان مذکور با نه ت يبرخ

دورشان مجتمع  يداشتند که اهاليها نگه ميار به آنان وارد ساخته چنانچه در آباديت بسيدر طول راه اذ

زنند راه دو روزه را در چهار چارگان را بيگرفتند که آن بيدادند و پول ميشده سب و لعن و دشنام م

ده حبس يکش ؟در شهر گرداندند و  ينظام يارا با عدهن ورود به تربت آنان يکردند و در ح يطروز

ت يگماشتند و شبها در محلّ اذيم يعمارت سلطان ينمودند و آنان را روزها بکارکردن در بنائ

به  يازغند ياستاد رجبعل يعنياز دوازده نفر مذکور  يداشتند و در آن اثناء تنين مين و مبغضيمستحفظ

ف نمودند و يرا به سب و لعن تکلين بار وير کردند و چنديتند و دستگورود او را شناخ ؟تربت وارد شد 

حجت و برهان نمود و او را مورد شکنجه و  يد و در حضور سلطان مذکور اقامهياو استقامت ورز

زان کردند که مجبور بر سب و لعن گردد و باالخره در ير آويدر شبها سراز يعذاب قرار دادند حت

 يو محتاج رخت و نان بودند و به گدائ ؟ان در حصار و نامقيو سائر بهائ ندشکنجه نمود يمحبس هم

ند و يدادند که آنان به مشهد برساند تا تظلم نما ؟وجوه جمع کردند  يافتادند و باالخره پنج تن مقدار

و ار خود را به مشهد رساندند يمه راه آنان را گذاشته بدر رفت و آن پنج با تب بسيانصاف در ن يآن ب
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نکه بر محفل ثابت شد که آنان يم را ثابت کردند و هميخ عبدالکريافترائات ش يمحفل روحان يبرا

ن صادر شد و مراجعت به يمحبوس ير لشکر مذاکرات کرده امر به رهائيبرخالف نکردند با ام ياقدام

ابدان آن خود را توانستند استرداد کنند و ان ياء غارت شده فقط چارپايمحل خود نمودند و از اش

خ محمد، ين، شيک، عبدالحسين اهللا بياهللا، ام يک، نبيمظلومان از ضرب چوب زخم بود و آنان بنام فتح اهللا ب

گر بودند.يو چند تن د ي، آقا محمدتقيازغد ياستاد رجبعل

 فه را گذاشتند وين طايتعرض به ا ين بناين سال مفسديخوسف چند ماه قبل از ورود محرم ا ٴٴهٴبو در قص

نمودند و بر  يو فحاش يختند و هتّاکيشان سنگ ريکردند و به خانه ا يدر معابر سب و لعن هم

اورد و يفه را در کوچه بدست مين طاياز ا يکه هر کس تن ؟معابر اعالنات نصب کرده بر آن  يوارهايد

م ميم يامر به تبرارت ياز عودت از ز ر آنجا که بعديان شهيرزا جعفر از بهائيکردند تا در شب نهم محر

د و او را احاطه کردند و يان ساخته بود با اشرار مصادف گرديبهر بهائ ؟محضر حضرت عبدالبهاء در آن

بزدند و آب دهان بر سر و صورتش  ياز امر خواستند و چون استنکاف نمود هجوم کرده هم يتبر

بردند  يرون آباديا به باغش در بم کشته اش ريدند و جسد نييغرض رسياز مسلمانان ب يجمع يختند ولير

 يرو يگروه مردم به قصد قتلش از قصبه بدانسو يبحال آمد ول يماند تا اندک يهوش و بستريب يو مدت

پناه برد و آنان مقاومت و اند  يليکه مردمش اسمع يم فرسخيآوردند و او به نصرآباد واقع در ن

خ يبه قصبه برگشتند و نماز را خلف ش وس شدهين مأيرا نگه داشتند و مهاجم يمحارست کرده و

ک يوسف بيان پرداختند و به خانه مالّ ير بهائيدرنگ به سايآوردند و ب يخود بجا يمقتدا يغالمرضا
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افتند که به قتل برسانند به حال يا شکستند و چون او را نيبرده و  ياء را هميخته در بشکستند و اشير

ان بردند و کودک هشت ياء آنجا را از ميکردند و اش يروک يرزا جعفر عبدالصمد بيجان به باغ ميه

د و به عدد يشينديبز از عاقبتيخ مذکور نيل شدند و شمانع از آنگونه اعما يبرخ يساله اش را بزدند ول

در مرکز خود خواست و حاضر شدند ن را يطرف ؟اسودند و چون يبان يبرآمد و سائر بهائ يريجلوگ

ن صورت يند و مهاجمين اثبات ادعا نماين حوادث گشته و قرار شد طرفمسلمانان اصال منکر وقوع آ

امور واقع ن يک از ايچ يخود شهادت و امضاء گرفت که ه ؟ب دادند و از همه يترت ياستشهاد مطول

ان التزام يدانست و فقط از بهائيخود م ؟شرکتمهر و امضاء نکرد و  يعالم متّقک نفر ينشد و فقط 

د.يق خوابينطرين را در محلّ خود راه ندهند و فتنه بديند و مبلّغغ نکنيگرفت که تبل

ان ؟ يد بهائيان گردينکه مقدمات فتنه نمايهم يت ؟ نمود ولي؟ مشهد سرا يبه نوع کلّو در قائنات 

 يدولت يقوا هٴطرجند خارج شدند و به مقامات مربوطه تظلّم کردند و بواسياز ب يبرآمدند و جمع

ق يمشهد و شهادت صد دهٴٴٴيد و پس از وصول اخبار شديفتنه خواب يو چند روز بعمل آمد ياقدامات

و  يان فراريبهائ ؟از  دهٴٴٴنکرد الجرم ع يز کاريبرخاست و حکومت ن يجان عموميز هيالعلماء در ترش

از  نايناب لهٴر هفتاد سايمردم به خانه آقا محمدرضا پ دهٴٴٴدند و تويپناهنده گرد يچند ؟شدند و  يمتوار

ز يو نت اهللا ياش آقا هداب اهللا و نوادهيختند و طناب به گردنش کردند و پسرش آقا حبيم ريان قديبهائ

دند و دشنام يخ محمدباقر مجتهد کشيشانش را گرفتار کرده به مسجد در محضر شيت اهللا از خويآقا عنا

را  يق وين طريکه در بيلر بود به حايت اهللا چون صغيو سب و لعن گفتند و ضرب نمودند و آقا عنا
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گر از مردم به خانه آقا يد يخته پنهان گشت و جمعيرا دل بسوخت و نجات دادند و او گر يزدند جمعيم

دند و در طول ير کرده طناب به گردن انداخته به مسجد مذکور کشيمحمد هجوم بردند و او را دستگيعل

ار زدند و ينه آقا عبدالجواد رفتند و او را بسز به خاين يد و گروهيهوش گرديرا چندان زدند که بيراه و

ن حکومت مداخله کردند و از مردم ين وقت ماموريخواستند به نوع مذکور به مسجد بکشند لکن در ا

ه يد آنها را به نظميان ندارد بلکه بايتعرض به بهائحق  ينمودند و حکومت اعالن داد که احد يريجلوگ

ه بردند و يت آقا عبدالجواد را به نظميشود و لذا جمع يمجربرد تا آنچه حکم علماء اسالم است 

ان را جسته و با ضرب يک بهائيک يدند آنگاه يه کشيگر را هم که در مسجد بودند به نظمين ديمحبوس

ب اهللا و معاون يت اهللا و آقا حبيو عنا ياکبر و استاد محمد عل يرزا عليبردند و م يه هميو شتم به نظم

خ غالمرضا را يدند و آقا شياد به آنجا کشين را با صدمات زيمحمد جواد و آقا حساست پست و آقا ير

 يان خود را به مأمنياز بهائ يش پاره پاره شد و بعضيت نمودند که تمام لباسهاياذ ير کرده بقدريدستگ

کردند  يريجلوگدر اثر تظلمات در مشهد  يدولت يکشانده از آن زحمات خالص بودند و باالخره قوا

را مستخلص ساختند ولکن به علت  ين بهائيه حبس کردند و محبوسين را گرفته در نظمياز مفسد يعضب

مستخلص شدند و  ين فساد را به مجازات سخت برسانند بلکه همگيمالها ممکن نشد که مباشر يمساع

د چندانکه ن طائفه را گذاشتنيبر ا يريسختگ يد شد و آنان بنايرجند تبعيد الفساد از بيک تن شديفقط 

رها شدند.يز و غيمجبور به مهاجرت ترش يمذکور ناچار به مهاجرت مشهد و بعض يخ غالمرضايش
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خ ياکبر و ش يخ عليآنجا بنام ش ير کرد و مالهايت و تأثيسرچاه سرا ٴهٴيرجند به قريو فساد از بن فتنه يو ا

خ محمد يج نمودند و در خانه شييته ق ويتشون طائفه يمردم را به مقاومت و مقابلت با ا دهٴٴٴتو يمحمدعل

 يشان تبريند تا از ايان را به آن مجمع حاضر نمايفراهم ساختند و قرار دادند که بهائ يمحضر يحسن نام

ده يرند پس مردم شروع به تعرض و سب و لعن کردند و مظلومان حال بدانستند و چون گلّه گرگ ديبگ

قنوات پنهان  يهادر چاه يبه اطراف شتافتند و بعض يعختند جميگر يک بنوعيخائفاً مضطرباً هر 

ن يمامور يرجند رسانده ماجرا را به حکومت اطالع دادند لذا برخيدند و چند نفر خود را به بيگرد

ن را گرفته در آن خانه بستند و ياز مفسد يه وارد و در منزل کدخدا توقف کرده جمعيسواره به قر

ن ين آنها را متفرق کردند و مفسديمامور يانبوه شدند ولخانه کدخدا دند دور ين چنان دينکه مفسديهم

تا شهادت  ؟را نزد مجتهد محل  يان فراريم حسام الدوله حکمران نمودند و او بهائيرجند برده تسليرا به ب

ان يبهائ ؟تشان داد و در آن فتنه يشان فراهم کرده و حکم به اسالميالت برايبر اسالم آنان داده و تسه

از نسوان به  يکيمورد ضرب و آزار گشته و  دهٴٴٴاچار به فرقت وطن شده ضررها تحمل کردند و عن

فتاد و او را از يرا به ضرب و آزار گرفتند که مدهوش بين چندان ويکه در حمام بود نسوان مسلميحال

مد و بهوش آ يبعد ساعت ين به هالکش کردند وليقيحمام به خارج انداختند و چندان زدند که 

بن مالّ محمد مقدس و آقا محمد  يد و نزود شوهرش رفت و مالّ عليشتن را به دهات اطراف کشيخو

ت شد يرک را گرفتار کرده سخت مضروب نمودند و چون به حکمران شکايز ٴهٴياز اهل قرن يحس

ن امر يا از ين را به آن محضر حاضر کردند و تبريمالها حواله نمود و آقا محمدحسرا به محضر  يداور
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را بعد حبس دو شبانه روز يرا محبوس بدست کدخدا سپردند و کدخدا ويدند و او اطاعت نکرد و ويطلب

حاصل نگشت و هر چند  ياء امور نمود ثمريبه اولتها يشکا ينمود و با آنکه او بعد از خالصمستخلص 

ه واقعات مذکوره مشهد ه کيدرياجرا نشد و در تربت ح يد ولين رسياز طهران حکم بازخواست از ظالم

که پس از انجام مراسم هنگام غروب به شهر ؟ينوروز اشرار و ارازل اهال 13ت نمود در روز يسرا

م يخ عبدالکريزدپناه و شيمخان ايخ عبدالرضا مجتهد و سلطانمحمد کريش يجات حاجييگشتند به تهيبرم

به صدد فساد شدند و ه شهر درآمدند و ن طائفه به سب و لعن نهاده بيتعرض به ا يبنا يبا دسته بند

 ين اجتماعيگر متعرضيد يروز يافت وليوقوع ن يامدند و امريرون نيان خبر داشتند و از خانه بيبهائ

ن پناه بردند يمتنفذ ين آنان به خانه هاير کردند و محترمين طائفه هجوم آوردند و دستگيا يکرده به سو

مه و ين نظيها حمله کردند و مامورن بار به قصد آن خانهين چنديهاجمآنها را پناه ندادند و م يو بعض

گران را به ضرب و آزار به يداشتند فرار نمودند و د يرهم که توانائيو غ ؟از  يه جلو گرفته و برخيامن

در معابر و مساجد مورد  يم و برخينکرد لذا به دارالحکومه تسل يدند و او اقداميمسجد نزد مجتهد کش

رها گشتند و  يحبس و اخذ مبالغ يبعد از مدت يمه شدند و همگيم نظيو قبض و تسلضرب و جرح 

گر يدر نقاط د يو برخ ان و مالها گرفته عودت کردنديدر مشهد سفارشنامه از دولت يبعض يان فراريبهائ

ان يران مخمود متصاعد بود و سب و لعن و تعرضات جريدر تربت دخان آن ن ياقامت جستند و تا مدت

برگشت. يشت و اندک اندک اوضاع به حال عاددا
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ف نگه داشتند يدر تحت توق يمه دادند و مدتيل نظيان مضروب شده او را تحوياز بهائ يکيو در سبزوار 

چون  يز فتنه برخاست وليرفت و در قوچان نيخاتمه پذ يشابور فقط به سب و لعن و شورش لسانيو در ن

رزا ينتوانستند و تفرقه شدند و در دوغ آباد (فروغ) آقا م يان کاريمتصد؟ان پنهان گشتند يتمامت بهائ

 ين شورش عموميقات واقع شدند و بالجمله در اييان تحت تعرضات و تضيگر بهائيو د يمحمود فروغ

ن ياز تعرض به اطفال ا يظالم و مغرض حتدر آن دخالت داشت مردم جاهل متعصب  ؟د اموريکه شا

ازردند و اوضاع يبرا به حکم ناظم يارس کودکان بهائاز مد يه در بعضدند چنانکيطائفه دست نکش

د و الجرم از فتنه و فساد جلو يرس يرلشکر خراسان دستوريبه ام يضه نگارين بود تا آنکه در اثر عريچن

در اوضاع حاصل گشت و  يبهشت بهبوديباً در اوائل اردينشاند و تقر يگرفت و اشرار را بر جا

معذلک استعداد شورش و  ينامق و مشهد و سائر نقاط به اوطان خود بازگشتند ول ن حصار ويمهاجر

ه يس نظميرئ ؟به اقدامات  ؟ختند که يرةالقدس ريفساد در همه جا بود چنانکه در سبزوار انبوه انام به حظ

ان يهائد و بيان گردينما يجان و فتنه بزرگيد آثار هيبعمل آمد تا چون ماه رمضان رس يريرها جلوگيو غ

حسن نام عطار را که مردم بدست آوردند ضرب نمودند و اشرار  ؟امدند يرون نيسه روز از منازل خود ب

 يآنان چگونگ يان نسبت دادند وليهائختند و آن عمل را به بيه در بازار و معابر نهاده و ريسمماکوالت 

ن بار يد در ايفتنه و فساد صادر گرد د بر رفعياخبار کردند و حکم اک ياحوال را به تمامها به دولت پهلو

 يخود نشستند ول يمه دارد و برجايشان عاقبت وخيبر ان تعرضات و فسادات ين دانستند که ايمفسد

کا دست به اقدامات يفراهم شد که دولت پس از واقعه قتل قونسول امر يان هنگاميبهائ يه برايت نسبيامن
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مشهد به  يضه محفل روحانيگردد و صورت عرير مها را برانداخت که مسطويه زد و خودسرياساس

ن بود طهران مقام يچن 1303برج ثور  15خ ي) تاريضرت رضا شاه پهلويران (اعليا يفرمانده کلّ قوا

ک يت از يدامت عظمته از اول حمل امن يسردار سپه فرمانده کلّ قو يع بندگان حضرت اشرف آقايرف

 يو تشبثات خارج ياسيگناهشان عدم مداخله در امور سبودن و  يرانيرشان ايکه تقص يعده اشخاص

ن يقيو با  يت عموميق به اهتمام مخصوص بندگان حضرت اشرف در بسط امنياست سلب شده با تصد

ا صدور امر مبارک به يعبرت است که آ يگذرد جايه از عرض مبارک ميوميانات ينکه جريبر ا يقطع

کسب و کار خود را ترک و  دهٴٴٴآن قصور شده تاکنون ع يا در اجرايت کل قائل بوده و ياعاده امن

باشند انعکاس به مشهد در تربت و قوچان و يميدر منازل خود مخف يار نموده اند جمعيوطن اخت يجال

نموده در مشهد  ين وقت را به قتل و غارت جريرجند و سبزوار و قراء و توابع مؤثر منتظريز و بيترش

رجند چند خانه يک نفر مقتول تربت چهار نفر محبوس بيز يبوس ترشک نفر محيچند نفر مضروب و 

ن کشور يا غهٴاشرف ناب ين حال در عهد زمامدارين است که ادامه ايقيمجروح شده اند  يغارت و جمع

ر يرممکن حضر اشرفا اطفال صغين را قلع و قمع فرموده اند غين و مفسدين متمرديمقدس که با عزم آهن

 يفال قدرت خروج از منزل براز هرگونه تعرض مصون بوده اند لکن در مشهد اطت ايبربر رهٴدر دو

به  يرقّت قلب مبارک و عطف توجه يع مزبوره برايا وقايرفتن به مدرسه ندارند حضرت اشرفا آ

کوه  رهٴک مشت مظلومان آواييريخلل ناپذ دهٴٴٴک ارايده که با يا وقت آن نرسيست آين يمظلومان کاف

نجا واقعات خراسان ياد (محل امضاء محفل) و در يبه مراحم مبارک مستظهر و دعاگو فرمائ ابان رايو ب
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و  يمحض مراعات عدم قطع روابط آن متوال ؟خ مسطور فوق ياز آنها با توار يکه با عدم انطباق برخ

شود.يد خاتمه داده ميمتسلسل نگاشته گرد

زديشهادت در 

روزآباد از يه فيشاه مشهور در قر يفعليرزا حسن صيم يحاج دهٴٴٴٴٴزازد خواهريروزآباد يفاهل  ينعليآقا حس

ام به خدمات در يت اخالص قيد و در نهايگرد يران بهائياه ق فائز به  1318ان در سال ين و اعيمحترم

 يدر فتنه عظما 1321د و در سال ين اعداء گرديزد مورد تعرضات و حمالت متعصبين امر کرد و به يا

ه دور خانه اش را احاطه کردند و به صدد قتل او و برادر زن يقر يزد اهاليان در يائبه يقتل عموم

وسته به يل آن جمع را متفرق ساختند و بدان جهت که مردم پيالحبه لطائف  يبعض يمومنش شدند ول

د يشکوياو م يرير و اهتمام به دستگيه با تمام تدبيشنماز قرينام پييحيد يصدد قتلش بودند و خصوصاً س

مذکوره  دهٴٴٴٴٴينکه فتنه شديزد رفت و هميگر استقرار داده خود به شهر يناچار شده عائله خود را به خانه د

رفت اعداء به آنجا يآب پنهان شدند و چون گمان م يجو يان کرد با خانواده اش در نهر در مجرايطغ

آباد به  يبن احمد اهل مهدن يبرادر زنش و آقا حس يخته آنان را هالک سازند عاقبت با آقا علير

السابق  يروزآباد نموده کمافيد عودت به فيت در وطن حاصل گرديختند و چون اندک امنيطهران گر

 يبن حاج يد مهديس ينش بودند تا عاقبت حاجيوسته در کميپن يبه زراعت و طبابت پرداخت معرض

خت و در يز اشرار را به قتلش برانگا ياو و جمع يروزآباد دو تن از خواهرزاده هايف يرضا مالّيد عليس

در خانه  يکه در ساعت چهار گذشته از شب از مهمانيدر حال 1303سرطان  1342سال القعده  يذ
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نمود و آن خونخواران در يروزآباد و خانه خود منفرداً مراجعت ميحاکم بلوک رستاق در اشک زر به ف

را به قتل  يگر آالت قتّاله ويخنجر و دچوب و  ن کرده بودند ناگهان بر او هجوم آوردند و بايکم يباغ

درش که نه را بربودند و ماياء ثميبش گرفته به خانه اش رفته بگشودند و اشيد خانه را از جيآوردند و کل

 يبود و خوب کار ين گفت پسرم بهائين امر بود چون از قتل پسر با خبر شد به آواز بلند چنيامعاند 

ت يغاه بود با يد هر جا بخواهند او را دفن کنند و خواهرش که بهائکردند که او را کشتند برون

جسد برادر را به خانه برده همانجا دفن کرد و سن آن  يه و ناله به اتفاق جمعيو شدت گر يدلسوختگ

ار کردند يبس ين سعيقصاص قاتل يان برايو بهائ يب به چهل بود و محافل روحانين شهادت قريد حيشه

 يد طهران توسط دواچين رسيامراهللا چن يه به مجازات رسانند و تلگراف از حضرت ولنتوانستند ک يول

يطلبم شوقيآن عائله م يبرا يت رحمانيتسل يروزآباديعائله ف

آلمان يمساعدت به احبا

الزم شدند که نسبت به برادران و  يران حسب االشاره موفق به خدمتيان ايبهائ 1342ن سال يو در ا

خود از نقود و البسه و خواربار آنچه توانستند کمک ارسال داشتند. يآلمان دهٴٴٴٴٴيستمد يخواهران روحان

م حقوق اهللايتقد

ران صادر کرده يه ايبه عموم محافل روحان يمؤثر ٴهٴيطهران ابالغ يمحفل روحان 1342ن سال يز در ايو ن

 يم حقوق اهللا برايد در تقديد اکيتاک ا متدکّر داشتهيالواح مقدسه وصاان را به مسطورات مبارکه در يبهائ

امراهللا ننمود.  ي؟ به محضر حضرت ول يلزوم
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فتنه در طهران

بود به زبان و فکر آشوب طلبان و  يرضاشاه پهلو ياست وزرائير رهٴکه دو 1303ن سال يدر ماه فرورد

س الوزراء يدار سپه رئان اند و سريت و طرفداران آن عموماً بهائياراذل انداخته شد که خواهان جمهور

کرده به ج ييق عوام را تهين طريبرافرازند و به ا ين بهائيندازند و ديخواهند اسالم را بياست و م يهم بهائ

م و يخواندند ما طالب قرآنيبپا شد ؟ که به آواز م يک نمودند چنانکه ازدحام عاميشورش و انقالب نزد

 يخ نجفيبرادر ش يآقا جمال مجتهد اصفهان ياق حاجد به اتفيم زنده باد قرآن مجيخواهينم يجمهور

روان شدند و گفته اند که در ورود به آن  يدارالشور يگر امثال او بسويمعروف و چند نفر د ياصفهان

د مقصدشان هدم مجلس و شورش و يد و شايچهل هزار رس يال ين به سيحاضرت يجمع دهٴٴٴٴٴعمارت ع

شد و او امر  يزين آميافت و از طرف اراذل اقدام توهي؟الوزراء  سيم بود و در آن اثناء رئيانقالب عظ

ان همه را با سوء احوال متفرق ساختند و در آن حال يت از آن محوطه داد که نظاميبه اخراج جمع

ن حرکت يس الوزراء کرد که در مأمن عموم ملّت اياعتراض سخت به رئس مجلس يموتمن الملک رئ

ه ين گفت من با قاجاريس الوزراء به علماء و حاضريرئ يخصوص يراتده نبود و پس از مذاکيپسند

 يقطع يکرده ران خصوص مذاکره يه و قرار شد که در ايا قاجاريد من باشم يا بايتوانم کار کنم ينم

نجا و آنجا به يخود رفت و ارازل هم ا يالقييران و عمارت يس الوزراء تعرضاً به شميبدهند پس رئ

دند.يل گردار مشغوياخ يبدگوئ

1303انتخابات سال 
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 يز مانند سال گذشته حسب دستور مبارک صورت گرفت و اعضاين 1303انتخابات در طهران به سال 

محب  يالنيم ياکبر خان روحان يعل ينصورت شدند شعاع اهللا خان عالئيد بديجد يمحفل روحان

 يزدانيرزا احمدخان يم يقيخان حق رزا اسحقيم يم خان ارجمند عزّت اهللا خان عالئيرزا رحيالسلطان م

ع اهللا خان مصباحيرزا بديم يرزا آقاخان قائم مقامين مين اميغالمرضا ام يحاج

رانيکا در ايو قتل قونسول امرقّاخانه فتنه س

ارات يا داخل که بود سقّاخانه را رفعت تمام و کرامات و زيدر طهران بهر نظر خارج  1342در سال 

احتمال هجوم  يجان مردم ساختند و شورش بر ضد اهل بهاء برخاست و هر آنيداده محل اجتماع و ه

ت کرد که متعرض شدند و در خانه ها و مغازه ها را لگذ زده ناسزا يگر هم سرايرفت و به بالد ديم

االت متحده يقونسول ا يمبرياز آن بروز کرد که توده جهال اشرار مستر ا يحيگفتند و عاقبت فضيم

ختند تا آنکه يدولت و ملّت را فرور يبه قتل آوردند و آبرو ؟االشهاد به نوع  يا را لدکيامر يشمال

ن يداده آتش فتنه را خاموش نمود و ع ي) خود مباشرتاً سرکوبيحضرت رضاشاه پهلويسردارسپه (اعل

3مراسله ن بود يامراهللا دادند چن يطهران به محضر مبارک حضرت ول يمحفل روحانضه يصورت عر

عالم کعبه اهل راز غصن ممتاز  يم منجيعظ يساحت قدس موال 1924ه يژوئ 134224حجه يذ 21

م يدنا الکريم و سيا موالنا العظيارواحنا لتراب اقدامه الفداء  يربان يحضرت شوقامراهللا  يه وليربان رهٴسد

دس معروض حجه تاکنون حوادث مهمه در طهران واقع که به نحو اختصار به ساحت اقيم ذياز دو

جاد يت با دولت و ايضد يبرا يکائيامر ياز نفت شمال به کمپانيشنهاد امتيشامد پيگردد نظر به پيم
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ن بود که در يب داده شد و آن ايکامالً ترت يگر توطئه ضدبهائيکبار دياز مزبور يمشکالت در مقابل امت

ن به حضرت عباس نموده يتوه يک نفر بهائينکه يبعنوان ا يخ هاديسقاخانه واقع در چهارراه ش يجلو

شهر  يحجه شروع به چراغانيذ 2وقوع معجزه نموده اند از او فوراً کور شده است اعالن  يو چشمها

شود و ضمناً شبها دستجات ين روز جشن گرفته ميابانها و محلّات شهر در طول چندينموده متدرجاً در خ

د تا ينمايگذارده رفته رفته کسب شهرت م يکسب و لعن و هتّا يارازل و اشرار و اطفال راهگذر بنا

از اشرار به درب  يريکث دهٴٴٴٴٴشود که در هر شطر عيم ين طائفه منتهينکه شبها به صورت تعرض به ايا

ند ينمايسلب م ياله يش را از احبآيتا نصف شب آسا يمنازل احبآ حمله ور شده با سنگ و چوب حت

شکنند و يافکنند و درب خانه را ميرسانده آتش به بام خانه مدرجه  يدر چند نقطه شرارت را به منته

نکه از طرف ينموقع نظر به ايگردد در ايرممکن ميمنازل غ ياقامتشان در بعض يحتعبور و مرور احبا 

س محترم دولت و يبه رئ ين محفل شرحيشود از طرف اينم يو ممانعت يريجلوگ يه و قشونينظم يقوا

در همان نقطه  يگريد ينموده مجدداً وقوع معجزه ها يريجلوگ يختصرد ميم گرديس مجلس تنظيرئ

ج افکار ييگانه مقصود تهين تظاهرات ين شب بعمل آوردند و در تمام ايچند يمفصّل ياعالن و چراغان

و جسور شده بودند که شبه آن  يجر يقه مردم نوعيالحق يع ناگوار بوده و فيارتکاب وقا ياشرار برا

به حضرت ع ين وقايکه ا تذکر داده شد ياله يحفل به احبان مياز طرف ا يه بود ولده نشديتاکنون د

را آگاه  ياله يان و قبل از وقوع احبايره کامال بياز الواح مقدسه اخ يکيامراهللا ارواحنا فداه در  يول

ت حزم و ينها هم ياله ين بود که احبايفرموده اند ا ينموده اند و ضمناً امر به صبر و استقامت و بردبار
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خود را از انظار عدوان دور ساخته  ؟القات و يير منازل و رفتن به ييحکمت و استقامت را نشان داده به تغ

م يتقد يب و به مجلس علنيون تصويسينکه الئحه نفت را کميرخ نداد تا ا يو بحمداهللا حادثه مهم

18حجه مطابق يذ 5و شب جمعه ت مجلس شروع ين و اقلين موقع مجدداً اقدامات مخالفيد در ايگرد

ن معجزه همه روزه يج و کور اعالن شد از روز وقوع اوليچند نفر افل يم معجزه شفايدفعه س يه برايژوئ

تا اواسط  يبستند حتيل ميبه دور سقاخانه مزبور اجتماع و دخو ناقص الخلقه ها  ياز مرض يريعده کث

که سقاخانه مزبور  يدادند بقسميبه سقاخانه اتصال م يسمانيده و خود را با ريحصول شفا خواب يمعبر برا

در آنجا بود در  يبيه شده بود و همواره ازدحام غريته يبيها تماشاگاه غريها و خارجيداخل يبه رو

ه مستر يژوئ 18روز جمعه  يعنيآن شب  يد شد فردايج شدييمعجزه سوم بسرعت برق افکار مردم ته

رود و يگرفتن عکس به محل معهود م يگر برايد يکائيک نفر امريکا به اتفاق يقونسول امر يمبريا

مسلمان و محل مقدس  ين اسم که عکس زنهايگذارند به ايتعرض م يبنااشرار و ارازل ممانعت نموده 

 يباب ياد برآوردند که فرنگيگر فريد يد جمعيفرنگستان ببر يد و به تئاترهايم برداريگذاريرا نم

ک که کار را يشود قونسول امرياهو بلند ميخته مردم رو مسموم کند هيرخواهد در سقاخانه زهر يم

شده او را تعاقب نموده  يمردم جر يکند وليند با همراهش فورا درشکه نشسته فرار ميب يسخت م

دان مشق هجوم مردم صورت مدهش يم يگر جلويابان دينکه در خياد جسته تا ايت مردم ازديجمع

پس سازند و يره آن دو نفر را مجروح ميسنگ و چوب و چماق و کارد و غ گرفته درشکه را متوقف و با

مردم مجدداً هجوم نموده  يرسانند وليه ميضخانه نظميبر همت فوق العاده آنها را به مر يس و نظاميپل ؟
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ر از طرف يت اخيسازند قبل از وقوع جنايمقتول مقونسول را  يعيضخانه را شکسته به حالت فجيدرب مر

ه ين قضيمحفل کامالً در ا يهايشگوئيتعرضات داده شد و پمهٴ مه ادايبر عواقب وخ يمبن هٔ ئحمحفل ال

ک ير رسماً از طرف دولت اقدامات مجدانه بعمل آمد و ينظ يع و بين حادثه فجيوست پس از ايوقوع پ

 يقيحق عباس هٔ ن قوه خارق العاده و معجزيالع يمردم را فراگرفت و برأ يبيرت و بهت غريسکوت و ح

س الوزراء و يرئروز بعد حضرت اشرف ده شد يو دسائس چگونه برچ يدند که بساط حقه بازيرا د

آن مرحوم  هٔ ک رفته و بعد جنازياظهار تأسف به سفارت امر يذکاء الملک است برا ؟ر خارجه که يوز

وع به ن را شريشد و مرتکب يحرکت دادند اعالن حکومت نظام يو احترامات رسم ؟ت يرا با نها

اظهار  ؟م طهران يمختار مقوزراء ر نمودند از طرفيرا تاکنون دستگيرينمودند و عده کث يريدستگ

را نمودند و از طرف دولت جواب  يمذهب يتهايانت اقليحفظ و ص يتنفر بعمل آمد و ضمناً تقاضا

 يارار و ديد روشن ضميگردد قونسول فقيم ميتقد ؟و جواب دولت  ؟داده شد صورت  ينامساعد

از تعرض اشرار به  يانت دکتر موديحفظ و ص يقبل برا يه بوده و مخصوصاً چندياحساسات روحان

ت آنها را نموده بود و با خانم محترمش نسبت به امراهللا احساسات يامن يدولت مراجعه و جداً تقاضا

ه يدر نظمکرد و در موقع فوتش يران کار ميمذاهب در ا يق و آزاديداشته و در خط تحق يمساعد

ران يمذاهب گشته و در راه ا يآزاد ينکه شوهرش فدايکند از ايخانمش نطق کرده و اظهار بشاشت م

ن يت در ايتسلت و يبعنوان تعز يم گرفته شد مکتوبين محفل تصميجان داده است لذا از طرف ا يدوست

از طرف  يتوبن مکيک گردد و همچنيم سفارت امريتقدن خون پاک يختن ايج ريه مؤلمه و نتايقض
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ز قرار يم خانم قونسول گردد و نيل اوهام و تعصبات شده اند تقديکه شوهر و کسان آنها قت ينسوان بهائ

 ين موقع توسط دولتهايممالک خارجه تقاضا شود در ا يشد بطور متحدالمآل از تمام محافل روحان

م اخبار يا موالنا العظيند يا بفرماان رين و حفظ بهائيتأم يران مراجعه و تقاضايخود به دولت ا ٴهٴعمتبو

ها و جشن و  يز چراغانيرسد در آنجاها نيات ميوحشتناک و وقوع معجزات هولناک طهران که به وال

ده که يشود از بارفروش و عراق و کاشان تلگرافات متعدده رسيشروع م ياله يتعرضات بر ضد احبا

گردد لذا  ين فجائع به کجا منتهيت امواج ايم نسده نموده اند و معلويتعرضات شد ياله ينسبت به احبا

مجدداً به  ؟د و در يگرد ياقدام جد يم و تقاضايمحترم مراجعه و تلگرافات مزبوره تقد ؟گر يبار د

اً يع افراد را متساويادداشت سفراء اخطار نموده اند دولت جمينکه در جواب يه عرض شود ايدولت عل

ات بر ضد يدر مرکز و وال يع دلخراش دائميوقان يپس حدوث ات خود قرار داده است يمشمول حما

؟او در امور  ؟نکه ذکاء الملک ينظر به ا يست باريرخواه دولت و ملّـت چيق و خيت صدين جمعيا

رالعقول يمح ياسبابها ياله يبيد غيده گردد مگر يره منتج نتائج مفين اقدامات سفراء و غيت اينس يديام

اشرار کامالً و  ين حادثه به تعرضات و رزالتهايو بندگان خود را مصون دارد فعالً افراهم سازد و احباء 

را چنانچه از يد زيبعمل آ يريه جلوگيتوان تصور نمود که از حوادث آتينم يموقتاً خاتمه داده است ول

 از يريت کثيک جمعيکن پنداشته و يمه برضد احبا را کان لم يشود حوادث جسيادداشت استنباط مي

ا يه را کامالً بازگذاشته اند يتعرضات آت يچ شمرده اند و جايرا که دائماً مورد فساد هستند به ه ياهال

مدهشه است  ياين قضايدر ا ياله ياحباکه محل توجه و مسرت مستمر و سکون  يزيدنا الحنون چيس
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 يرجا ؟ضرعاً گر کمک نموده کل متذکراً متيکديع بر وحدت و اتحاد و تقرب احبا به ين وقايا

م آن ساحت يناً تقديده که عيرس ن محفليعرائض به ا دهٴٴٴٴٴند عينمايممراجعت مبارک را به مقر اقدس 

ران رفتند و عرض يالق شميياست به  يمحفل چند ياقدس است چون جناب محب السلطان منش

د يگرد يورف ؟شب مامور عرض يدر از طرف محفل مقدس ين عبد حقيبود ا يراپورت حوادث ضرور

حنون را دارند (از طرف  يت آن مواليو حماد و طلب عون ييتأ يم گردد کل رجايتقد ؟ست يکه با

 يرزاعليمرحوم آقا م ؟روح اهللا خان  ؟دنا و موالنا جناب يا سيست يگريضه دي) و عريزدانياحمد  يمنش

است مؤمن و ثابت و راسخ  يالطافه که جوانو  ه بهاءاهللاين قلم عليمشکک حضرت يناظم از منسوبان نزد

هٔ جنگ مامور شد که جناز لهٴيخدمت از طرف وزارت جل ٴٴهٴنجدان و عضو ل يسيت و انگليو با کفا

و چند روز قبل از طرف ند يکا برسانند و مراجعت نمايرا به امر يقونسول دولت اتازون يماژورامبر

 يه مالقات احباينکه مشاراليد و نظر به از عازم شدنيشان نيل تمام حرکت داده ايها به تجلجنازهدولت 

شان را يرود که در صورت صالح تلگرافاً ايباشند در حضور مبارک استدعا ميل ميق و مايک را شايامر

مهٴ و نا ياکبر روحان يعل 1924اوت  15؟حاصل شود  يند تا مالقاتيفرما يک معرفيامر يبه احبا

د به يمذکور ارسال گرد يمبريبه خانم مسترا يوان بهائو هم آنچه که از طرف نس يت محفل روحانيتسل

د.ياو که به واشنگتن رفته بود رس

اعراض اول من خالف و نقض و تکدر و مهاجرت مبارک
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تخلص و  يتيمذکور و سابق الوصف در بخش سابق که بعداً خود را آ يتفت رهٴن آوايخ عبدالحسيش

 ياز محفل روحان يه مصر آمد و بدون مراعات اجازتبه انگلستان ب يغيسفر تبل ؟شهرت کرد پس از

د يفا رسيو مطبوع چون به ح ه پرداختيبه کواکب الدر يخ خود مسميقاهره به طبع و نشر کتاب تار

نوشت و او  يمؤدباً به و يافت و شرحيار در آن يآنجا تحت مطالعه گرفت و اغالط بس يمحفل روحان

و در آن اثنا کرد  يفا او را متذکر داشت و او هم عذرخواهيحسخت و گزنده فرستاد و محفل  يجواب

فا مراجعت نمودند و در خصوص مطبوع مذکور امر فرمودند يبه ح يامراهللا از مقر تابستان يحضرت ول

 يمنش يآواره با مساعدت فائق ارمن يب آن محفل را داشته باشد وليد تصويکه کتاب مطبوع در مصر با

د و يل گرديد اختالف گشتند چنانکه آن محفل تعطينش موجب تشديموافق از يمحفل قاهره و بعض

د المحفل بود يد مصر که جديکوم الصعا ٴهٴيکردند و به قر يبه عربهٴ مآنان کتاب مذکور را فوراً ترج

فائق تلگراف  هٴطامراهللا به واس يگرفتند و طبع و نشر نمودند و حضرت ول يطبع عرب يب برايرفته تصو

ف يقاهره است واالّ توقب محفل يکتاب منوط به تصون مضمون فرمودند که طبع ترجمه آن يامؤکد به 

 ياست ول يمولدهٴٴٴٴٴن امر مضر و مخالف ارايند که عاقبت ايآن الزم و به اعضاء محفل قاهره ابالغ نما

د فرمودند که يتاکبه محفل قاهره فرستادند و  يعيگر توقيد هٴطاوردند پس به واسيرون نين تلگراف  را بيا

ند يفرمايب محفل قاهره برسد واالّ اعالن ميد به تصويه و متابعت نصّ مبارک بايحفظ نظام امور امر يبرا

ب يامراهللا که از مکات يت ولآنها اطاعت نکردند و حضر يکه کتاب از درجه اعتبار ساقط است ول

ن احوال و يادهٴٴٴٴٴتأثر بودند از مشاهگر ميکديکامل با  يگانگيعدم  يفه حاوين طاياز ا يبرخ هٴواصل
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از خاک  هٴطدر نفوس حاصل گردد و به نق يرند تا تنبهيگ يکنار يدند که چنديدر آن داوضاع صالح 

افتند يمقر را جسته به محضرشان ورود  ياوردند و بعضيعائله مبارکه تاب ن يداً مقر گرفتند وليمصر وح

هيعمومهٴ ممرقوا در يعل قهٴن است و حضرت وريرمودند صالح در ارفتند و فيو هر چه التماس کردند نپذ

هٴ ز مرقوميشان نيان کردند و ايا بيلذا برگشته به حضرت ورقه علقت حال را بفهمانند يان حقيبهائجامعهبه

 يبهادر به محفل روحانزاهللايعزرزايمخطبهليذمهٴام نايارسال فرمودند و در همان انوعبهمانيمفصّل

آنرياخٴٴهٴضيست گذشته عرپ لحضرتکم الفداء با يروح 1924ل يآپر 24د ارض اقدس يطهران رس

ف يواصل و چون در ارض اقدس تشرمحفل مقدس حضور مبارک حضرت غصن ممتاز ارواحنا فداه 

و ثبوتبرمشعرکهمندرجاتديرسالفداءلهاارواحناايعلمبارکهقهٴندارند به نظر مبارک حضرت ور

انت و انتشار امراهللا يه و صيئت مقدسه در حفظ احباء و وقايو بذل همت آن ه ياله يرسوخ عموم احبا

 يع عموميد البته از توقيگرد ؟بود موجب سرور خاطر مبارک حضرت خانم و حرم مبارک و ورقات 

علّتازديگردارسالعيسرپستباقبلهفتهدوکهالفداءلهاارواحناايعلکهٴمبارقهٴحضرت ور

آنکهکالمٔٔ ٴهٴصمطلع شده اند و خال از ارض مقصود و مرکز اقامت خود امراهللايولحضرتمهاجرت

ازدارمتشکروامتنانکمالخودمبهنسبتاحباعموميوفادارومحبتوفورازکهيوقتدرديفرمايم

ارياختراياگوشهمکدرمستينيجارمطلوبحانيروروحومحبتاحبابازياريبسنيبدرنکهيا

 يميو الفت صم يقيدر قلوب افراد احبا محبت حقآنکهتانديفرمايمدعادوستانرهٴو دربا اندفرموده

دوباره به ارض اقدس جلب شوند تاکنون از قرار معلوم در  ين محبت واقعيس ايد و به مغناطينبعان نما
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در جبل لبنان  يرمتر شود محتمل است به نقطه انکه هوا گيو همف دارند يدر قطر مصر تشر يگوشه ا

ت و صحت استدعا شد حال که از ارض اقدس يات امنيمقتض تيف ببرند نظر به حسن هوا و رعايتشر

واستمنزجراروپازمبارکطبعچونيولنديفرماارياختاروپدرراهٔ مهاجرت فرموده اند گوش

د شمردناروپبرمرجحراهايکينزدنيهمتاسمبارکخاطرينگرانسببهممرکزازيدور

ع مبارکشان اظهار يفه که حضرت خانم در توقيقه لطين مهاجرت مبارک و آن احساسات رقيدوارم ايام

الفت با  ؟يه را مانع از برايونات فانه و شئويال شخصيعموم ماها درس شود که ام يداشته اند از برا

م در عرائض به حضور مبارک يدا کرديگر پيکدياز  يتنگدل يم و هر وقت جزئيگر قرار ندهيکدي

م تا يز امرش مواظبت نمائيعز يم و از وليريتنامه مبارک را در نظر بگيم قسمت آخر وصيذکرش را ننمائ

الحمداهللا احبا هم اقدام گرددباروروکندنماونشوتشيروحانرهٴش مکدر نشود و شجيخاطر نوران

فا رفت ينگونه اخبار موجب مراجعتشان شود و بالجمله آواره به حيکه وصول ا دوارمياتحاد کردند و ام

در اصالحش کردند در ظاهر موافقت  ير آنچه سعير و تحريو عائله مبارکه به شفقت و اغماض و تقر

 داشت ويو اعتراض بر عائله مبارکه را فزونتر هم مفهوم مد ينجا و آنجا تنقيبا مکاتبه به ا يداد ولينشان م

ا که به خط ين وصاينمود و ع يريگنکته مبارکه اظهار يايدر وصا يکرد حت يمخالفت مخالفت انداز

ست يب يد و بعد از مضيمبارک حضرت عبدالبهاء به او نشان داده شد و عکس آن به طهران ارسال گرد

شکوک و روت يمصر و ب يبا مکالمه و مکاتبه در اعضا يفا خارج شد وليوم به ظاهر موافقت از حي

ن تلگراف از يرت ناگهان چنينکه گفتار و رفتارش حيد چه هماختالف خواست و در بغداد واضحتر ش



102

102

د التصدقول کل يفرمايد جمال مبارک ميبه محفل خبر ده يمحمود قصابچ يد حاجيارض اقدس رس

ر محفل حاضر ق پرداخت و او ديبغداد به تحق يروحانه) و چون محفل يوارد و التطمئنّوا بکل زائر (بهائ

ز راجع به امر حقوق مذکور در يد و شکوک آميتنقيسؤال يو علناً تزلزل خود را آشکار کرد و حت

کتباً نمود و القاء شکوک در قلوب خواست و لذا محفل احبا را  يره از محفل روحانيکتاب اقدس و غ

عضو  يزدانييداد نامه بران ان کاشان و همداياز بهائ يبعض يه براياعتراض يداد نامه هادستور اجتناب 

امراهللا  يمحضر مبارک حضرت ول يطهران فرستاد که آن محفل غالباً سواد آنها را برا يمحفل روحان

مبارکه و  ياياز وصا يادآوريو  يانذارات عمومارسال دانست محفل اوالً  1924بدفعات در سال 

ان نسبت به او شد و يب و عدم اعتناء بهائکه در ورودش به طهران اجتناح به احوالش نمود يباالخره تصر

خ شهرالعظمه مطابق برج ين بود به تاريچن يد و صورت متحدالمآل محفل روحانيخاسر گرد يبه کل

 بهٰي  هن البهاء االيهم و عليو اماءالرحمن عل ياله يبا وفا يحضور محترم حضرات احبا 1303جوزا 

 يکيثاق ارواحنا لرمسه االطهرفداء در يکه از کلک ميان مبارکيدارد برطبق بيمحض تذکر معروض م

نجا يناً در ايده بود نازل عيان که در لوح شرق و غرب قبالً صادر گرديوفاياز االواح راجع به عبارت ب

ن اخبار قبل الوقوع است يند ( اياز احبا حمل ننمايان را بعضيوفايانه عبارت بيشود قوله جلّ بيدرج م

خود  ين آواره تفتيخ عبدالحسيد) شنمانهٔ شبه ينفس ياهر و آشکار گردد و از براکه خود ظ يد زمانيآ

که به خط خود به  يبيخود را آشکار نموده و به موجب مکاتيوفائيان مبارک کرده بين بيرا مصداق ا

ح يح و تصرين محفل است نقض و انحراف خود را از ظل امراهللا به تلوياطراف نوشته و در ضبط ا
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ا ارواحنا يمبارکه علقهٴف شد از طرف حضرت ورياخته بود از ساحت قدس تلگرافاً کسب تکلمشهود س

طهران به ي(صورت تلگراف محفل روحاند يق گرديز مقاصد سؤ او تصديالحزان قلبها االنورفدا ن

انت احبآ از يف حفظ و صيتکل يروحان يدواچ ؟جواب »ست؟يف با آواره چيتکل«ساحت اقدس 

د ين محفل رسياو به ا يبه خط و امضا يمکتوبراً ي؟ ) و چون اخ 1924ه سه مه يه اوست بهائئيس ياينوا

 يايک جمله از الواح وصايکند لذا ياو را (آواره) ثابت م يوفائيکه کامال مراتب نقض و اعتراف و ب

با حضرات ف و رفتار دوستان ين و تکلييمبارکه حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه االطهرفداء که در تع

ان مبارک را به موقع يارت نموده مدلول بيشود که کل زيالً درج ميده ذيان و ناقضان نازل گرديوفايب

ن يانه مقصود ايقوله جلّ بند يزش با او احتراز و اجتناب فرماياجراء گذارده از معاشرت و خلطه و آم

امراهللا  يعتراض و مخالفت با ولا يبنا ينکه نفسيدار باشند به محض ايد بيامراهللا با يادياست که ا

ه کار يند چه بسيند و ابداً بهانه از او قبول ننمايگذاشت فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نما

مهر محفل  ياکبر روحان يمحفل عل يد تا القاء شبهات کند. منشير درآيباطل محض بصورت خ

والحنوندنايساي1924دسامبر31مطابق1303يجد10خيتاربهمحفلٴٴهٴضيطهران و عر يروحان

ارتيزبهاءاهللاهيعلبهادرخانزاهللايعزرزايمآقاجنابمهٴل مرقويدر ذ يالرئوف دستخط امنع اعل موالنا

توسطبهونگاشتهمحفلنيابهيشرحقبلروزسهآوارهبهراجع....ديگردقلبنانياطمموجبو

م ساحت قدس يضه تقدين عريگرش درضمن ايمکتوب دسوادابسوادشبودفرستادهکوينجناب

کهرابهادرخانزاهللايعززرايمآقاجنابمهٴو سواد مرقوز در محفل حاضر يکو نيگردد خود جناب نيم
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مشغولآوارهکهداشتاظهارنمودهقرائتمحفلدربودندفرمودهمرقومآوارهعنوانبهمبارکامربه

به شفاعت  42قعده يذ 4بودنيچناشنامهتوبهصورتوشدمبارکامرمطابقنامهتوبهضهيعرعرض

رازاهللهٴقبوممتازغصنامراهللايولحضرتمقدسآستانبهايعلمبارکهقهٴو وساطت حضرت ور

ت جمال اقدس يلتراب مقدمک االطهرفداء بعد از اعتراف به وحدان يروحبادمشرفالفداءلهيروح

 يشوقز ممتاکنم که حضرت غصنياقرار م ؟عبدالبهاءحضرتقهٴت مطليبودجالله و عجلّ  ابهٰي  

س يامراهللا رئ ياالطهرفدا وللرمسه يروح يالورياطعه حضرت مولفداه که به نص قيروح يربان يافند

 به يو اولشانند محق در تصرف حقوق يت العدل هستند نسالً بعد نسل و بکراً بعد بکر و اينعزل بيال

شان و آن يان ايدر م ؟ت جمال قدم و غصن اعظم و سر منمنم و يقه اوست آيالحق يافضل عباد و ف

گران حاصل يد يا به القايا خود بنفسه يوصاکه درخصوص الواح مبارکه  يذوات مقدسه و از شبهات

ا و يوصا را پس ؟ از وصول عکس الواحيق زيد بلکه به تحقيکرده بودم رجوع و بازگشت کرده نه به تقل

ثاق صادر ياز قلم مبارک م يو نقطه ا يف حرفيل بدون تحريتا ذ ؟ق در آنها ثابت گشت که کالً يتدق

نک از آنچه يکه مورث توقف و تأمل شده بود رفع شد و ا؟ن سائر يشده و الزم االتّباع است و همچن

آن فرع ممتاز دو  يل واليدر فکر خلجان کرده بود و خامه مترجم آن گشته بود نادم و تائب گشته بذ

امراهللا  ين آواره حضرت وليبه عفو و بخشش تراب آستان عبدالحس ياولاوستومتوسلممقدسهرهٴشج

کامل به او  ينش دستورالعمليرمتيغ ؟ن فرمودند در جواب توبه نامه يدر حقّش خطاب به آن محفل چن

آنهٴطبه واس يرانياران اير به ين حقيا آن گردد تا اشاره از طرف يدوارم موفق بر اجرايداده شد ام
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چوجه من الوجوه يمکاتبه با او بهوص او نرسد مجالست و معاشرت و مخابره و درخصمحترمهذوات

د خود او رأساً يرا با ين فانيام ايجواب پ يد حتياران اطالع دهيست به يمقبول ن يچ عذريجائز نه و ه

و بعداً  ينه انته يچ شخص مستثنين موقع هيرسال دارد در ان عبد ايمن دون واسطه به ارض اقدس نزد ا

مملو از  ياز او متنفر و جدا شدند و او به مضادت و مقاومت برخاست و دفاتر ؟ن طائفه يکه عموم ا

ن يت و مخالفيده به اکثرين شجره بريبه اصل و فرع نوشته طبع و نشر نمود و خود را از ا ؟اعتراضات 

ن مرقوم نمودند يطهران چن يخود خواست در خطاب به محفل روحانبهر ؟ش يوست و آسايپ

ن يند ... امثال ايننما يفش اعتنائيند و به اراجوفا بهتر است او را به حال خود گذاريدرخصوص آواره ب

رزا حسن يم يد که حاجينکش يو طول يلعبون انتهيخوضهم  يذرهم فرسند يخود م ينفوس به جزا

ام در يموصوف در آن بخش که تا آن ا يض اهللا منجيف ؟بخش سابق  مذکور و موصوف در يکوين

 يمحفل روحان يرزا صالح عکاس منشيکردند و مين امر ميره سفر به عنوان نشر نفحات ايران و غيا

مطبوع و  يش گرفتند و رساله ها به منهاج نوشته هايران ره انحراف آواره پيگر در ايد يمراغه و برخ

به  ين افشاندند ولين و سالکياقدام طالب يدر جلو يش خار و خاشاکيچند کم و بمنتشر ساختند و هر 

ق يطراب يدر ذهاب و ا يريف شد و نه تأثينسبت به آن اراج ؟ان مبارک مسطور نه توجه و يموجب ب

ن ين و معانديمخالف ين امر در انجمنهايا يران خانمانسوز برايبه افروختن ننمودند و آنان هنوز مشغول 

مبارکه را بدست آورد و با  يايقبل از بروز انحراف آواره صورت وصا يکا هم زنيباشند و در امريم

که داده شد  يح و اجوبه اياز انتشار آن بود و نشر داد و رد و اعتراض کرد و به نصاام منع يآنکه در آن ا
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خود رد و اعتراض  يالتير هم در مجلد ايکرد و دکتر دايز با او موافقت مين يمنصرف نگشت و مرد

آنها را  ؟د موصوف در بخش سابق و يد دکتر فريمخالفت داشتند و شا يهم در نهان ينوشت و بعض

ثاق يافت و تفاوت با ناقضان ميحضرت عبدالبهاء تحقق  يهايها و نگرانيشگوئيکردند و پيع ميتشج

وصول به  يت گرفتند و براره بدسين بود که آنان تمسک و بهانه از کتاب عهد و غيحضرت بهاءاهللا ا

و  يخود ذکر يايحضرت عبدالبهاء در وصا يکردند وليقهر معارضه ميمقام و آمال با مرکز منصوص ال

و  ياعل يامر اله يکتا وليت مقام يکه داشتند در تثب يهائينگذاشتند و محض نگران ياحد يبرا يمقام

وجود  يو ذکر يمقام يخ ادنيان تاريو جر امثال نفوس مذکوره در آثار يد را نمودند و براياشد تاک

ن عهد حضرت عبدالبهاء در شرق و غرب قرار ين و ناقضين گروه دسته اول مخالفينداشت و بالجمله ا

گرفتند.

فايامر به ح يمراجعت حضرت ول يتضرعات برا

ل متحدالمآ يتلگرافها يفا محافل روحانيامراهللا به مرکز ح يدرخواست رجوع حضرت ول يو برا

از مهاجرت مبارک قلوب  يربان يافند يفا حضور مقدس حضرت شوقيحنصورت عرض کردند يبد

ز نامه يو ن يد روحانييد تأيمراجعت عموماً متحد جانفشان متوجه آستان مقدس اممحزون متضرعاً رجاء 

ان ياز بهائ يعدم اتحاد و اتفاق بعض يها از محافل با ابراز سوز و گداز از مفارقت و مهاجرت مبارک برا

زاهللا بهادر از يعزرزايد و در نامه ميدعرض و ارسال گر يهادرزايآقام يو درخواست عفو و مراجعت برا

امراهللا  يولطهران بود که حضرت يه محفل روحانخطاب ب 1342مطابق شوال  1924يخ ميفا تاريح
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بوداحباانجذابواتحادبردالّکهايعلقهٴحضرت ور ياز نامه ها يدر محل مهاجرت اقامت دارند ول

وتوبهوغفلتازندامتوتأثربرتلغرافوديرسخانممهٴقع کانونشن نامودرکايامردروشدندمسرور

وانگلستانيمرکزمحفلوهندونستانکانونشنازنيهمچننمودندرجوعالتماسوکردندالفتتعهد

در جبل لبنان  يارض اقدس گرم و البد به نقطه ا يهواحال خورده خورده نقاطگريدواستانبولمحفل

اورند.يف بيفا تشريم به حيدواريف خواهند برد و در آخر تابستان اميتشر

؟رانيان در ايحفظ و حراست بهائ ياوضاع محفل طهران و تقاضا

کبر ا يعل يخود و امضاء منش يبه مهر رسم يطهران متحدالمآل يم محفل روحان 1924ن سال يو در ا

بدونکهسازندآگاهراخودٴهٴعان در ممالک مختلف فرستاد که دول متبويبهائ يتهايبه جمع يروحان

نياکهدارندمدلّلوندينماواضحرايبهائمقصدومقامرانيادولتبرتظلموتيشکاشائبهيادن

مصروفيسعوجدامتمبلکهنهمللودولياسيساموردريتوجهومداخلتوجهچيهبهراطائفه

بشر است  يعموم يگانگيباشد و هدف آن الفت و يو صفات ماخالقبيتهذوعرفانوعلمليتکمدر

 يبود که برا ير سقاخانه دامين طائفه اخيحساب بودند و ا،يق و تعرض بييشه دچار تضيو معذلک هم

ن دام افتاد و يکا در ايقونسول امريات واقعه را شرح دهند وليران گستردند و تمام جزئين طائفه در ايا

در  يشه فساد اقدام خواهد کرد وليران به قلع و قمع ريه ايشد که دولت عليو تصور مان رفتياز م

کرده بودند از  يمذهب يتهايت اقلين و حمايتام يم طهران که تقاضايمق ؟جواب پروتست مشترک 

ن يم از ذکر ايتوانين است در خاتمه نمينچآنهٴطداده شد که قسمت مربو يران جوابيطرف حکومت ا
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يمذهبتياقلبهراجعاجلّمستطابجنابآنادداشتيرياخلهٴدر جم يم که نگرانيکن ينکته خوددار

هٔ ها را بدون مالحظيرانيمساوات کامل تام ارانياياساسقانونکهرايزاستمورديبيبکلّشدهاظهار

کسانيرامملکتياهالونمودهتيرعارااصلنياشهيهمهمدولتوداشتهمقرررهيغومذهب

ام ملل متنوعه چنانکه خودشان هم اذعان يم االيت خود قرار داده و خواهد داد و از قديحمامشمول

 يو قتلهاع يدولت است که فجا ين اظهار رسميسته تعجب در ايش زيت و آسايران به امنيدارند در ا

ن شهداء سبعه يت هم محفوظ نبودند چنانچه قاتليمشروط يهادورهدريحتطرفکيبهانيبهائقهٴساب

عقوب متحده در کرمانشاهان و يرزا يدر خراسان و قاتل آقا م ياکبر قوچان يخ عليعراق و قاتل آقا ش

گر ين ديزد و هزاران مرتکبيدر  ينعليرزا حسيز و آقا ميق العلماء در ترشيد صديخ عبدالمجين آقا شيقاتل

ک و يکا هم تحريع قونسول امريکنند و محرک قتل فجيش ميب آسايت و بدون تعقيت امنيدر نها

خ قوس يبه تار يزدانياحمد  يشنهاد آقاين سال حسب پيز در ايان بوده و نيتعرض اشرار نسبت به بهائ

دستور داد و شروع به اقدام  يخ بهائيمدارک تارجمع  يطهران برا يمحفل روحان 81و سال 1303

يمحفل روحان يضو متمادعوطهراندريامرٴهٴعارکان جامن ياز بزرگتر يکين سال يد و هم در انمو

ت و علو رتبت از محضر مبارک يد نصراهللا باقراف صعود به ملکوت نمود و تلگراف تسليآقا س يعني

افت يصدور 

ان ياز بهائ يکه بعضطهران راپورت دادند و سؤال کردند  يه به محفل روحانيز چون محافل روحانيو ن

د و تکرار يکردند محفل به صراحت و تاک يخود معرف ين نژاديدر اظهار نامه شناسنامه خود را به آئ
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د يد شده بايو تاکح يع مبارک تصريکه در تلگراف و لوح من ينوشت که راجع به سجل احوال مطالب

بودن خود را اظهار  يت بهائانت با کمال صراحت و شهاميدر مواقع سؤال از مذهب و د ياله ياحبا

ن دولت ينکه ماموريازسند اعم ايگر ننويز ديت چيبهائ کلمهازريغاحوالسجلقهٴند و در ورينما

ز از اظهار مذهب يکنند ناگريانت سؤال مين دولت از مذهب و ديرند و مادام که ماموريا نپذيرند و يبپذ

موافق با امر نبود. ين نژاديند و اظهار آئيتوانند اظهار دروغ نمايخودند و نم

شهادت در اراک

 ٴهٴصمخله يه مشهد زلف آباد بهائين سنه آنکه در قريزان اياراک به نهم برج م ؟ع در يه قتل فجياما قض

ازيبعضشبمهيندرچونبودهمحاملهکهبهااهلفيمعارازيرضاقلرزايمهٔ نه نام زوجيسک

ختند و آن مظلومه يهرش به خانه بعنوان ربودن اسناد و قباله ها رشو يو مذهب ؟معاندومتعرضشانيخو

 يضه محفل روحانيد و در عريد گرديبا آنکه تنها بود دفاع و مقاومت نمود و با ضرب کارد و خنجر شه

بعد از تشکر از وصول لوح  1924اکتبر  33مطابق  1303زان يم 30طهران به محضر مبارک مورخ 

دنا الحنون يا سيران و مجاور فرستاده شد ... ي؟ طبع و به همه بالد اان يبهائ عطش يامنع اقدس که برا

ران سرپنجه ظلم و ينقاط ا ؟ياله يمبارک معروض افتاد احبا يضه سابق به خاکپايچنانچه در عر

گردد يد مورد توجه واقع نميد و شايشد و چنانچه بايم يباشند و آنچه تظلّم و دادخواهيمعدوان ظالمان 

ر گردند چنانچه ديان ميپا يشود دوستان معرض صدمات بياشرار افزوده م شرارت ؟ن جهت يااز و 

باشد يامراهللا م يخان که از اشخاص محترم و ثابت و راسخ و فدائيرضا قلرزا يفراهان عراق جناب آقام
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تصل و لطمات و خسارات واقع شده م علما مورد صدمات ين و قوايک مفسديبه تحر يمتماد يزمانها

کند شب يت به سمت عراق حرکت ميد شکايتجد يت و آزار اشرار بوده چند روز قبل برايدچار اذ

دار و به يالش بيروند عيبردن مال م يمت شمرده به خانه او برايهمان روز چند نفر از اشرار فرصت را غن

ن زخم مهلک يچندز بود با خنجر يآن مظلومه را که حامله ن يرحمان شقيد آن بيايبرم يريمقام جلوگ

ند ينمايه ها مطلع و اشرار فرار ميز به قتل برسانند همسايخواهند پسرش را نيسازند و ميزده مقتولش م

نفرنيچندبهمنتسبمظلومهدهيشهومعلومونيمعکالهکيماندنهٴطبواسن ينکه مرتکبيباوجود ا

ن ين نشده است و مرتکبيجازات قاتلباشد مع هذا تاکنون اقدام به ميصاحب نفوذ م ينظاممنصب صاحب

نفرکيمعذلکواستالبناتتيتربمدرسهيمالقهٴيآخرها که ذکر مض يدر خانه مالّها متحصن ال

حضرتوبکندانتخابيموددکتربدانندصالحاگرکهکردهخواهشواستيمتقضيخارجمهٴمعل

کامل مرا  يهمدرد يفا دواچياز ح 1303عقرب  192418نوامبرفرمودندتلگرافنيچنامراهللايول

شهادتوفراهانٴهٴعن مرقوم فرمودند از واقيبه قلم مبارک چن يو در اثر يشوق.ديابالغ دار يبه رضاقل

قبلازراداروفااريآنخاصلتحسروتعجبوحزنتينهاخانيرضاقلرزايمآقاجنابمهٴمظلوحرم

سفکازودينمامجازاتراستمکارظالمهرقهارميعلحقکهديبخشنانياطموديدهتيتسلعبدنيا

ين شود شوقين و ارتفاع امر مبيه غافليبه تنب يرالعقول فراهم آورد که منتهيمحيه اسبابمظلوممهٴاآندم

فتنه در همدان
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ت و يعبه سب يان اهاليبهائ يروحان يمانياز قراء همدان به اثر جوش و خروش اشاخهکرهٴهٴيدر قر

همدان  يهمدان و برادرش مجبور به مهاجرت گشتند و محفل روحان يمقاومت برخاسته و قاسم دائ

سر نشد يه ممکن و ميدو برادر مذکور را اقامت در آن قر يکوشش نمود و نائره فساد خاموش گشت ول

و ناچار به همدان اقامت و اشتغال جستند.

شهادت در تاشکند

عشق  يموصوف در بخش ششم به دستور محفل روحان ين زنجانيرزا حسيمتاشکند آقا  يجو در چهار

ان مختلفه يروان اديبود مجمع مرکب از پ يسراب يآقا عل ؟آباد به نشر نفحات پرداخت و در منزلش که 

لسانشدهمطلعيبهائامرمحاسنازاوبواسطهودادندخطابهخودديعقارهٴک دربايد و هر يمنعقد گرد

چند  يتنبودنشدهحاضرانجمنآندرکهانيعيشيمالّيزنجانجاللديسوگشودندنيتحسومدحبه

ن به آن خانه درآمدند و يرزاحسياز اشرار را به آن واداشت که شبانه بعنوان سرقت و به قصد قتل م

ر فوراً ن نواختند که ناچايرزا حسينه آقا ميسخت بر س يضربت يختند وليبگر ؟کردند و چون  يراندازيت

؟18نمانده به عالم بقا صعود نمود  يوم برجايش از هفت يره به عشق آباد برگشت و بيمعالجه و غ يبرا

1923

ع در بنابيقتل فج
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لهٴن از اجيرزا حسيآقا مجان مادر يبناب آذربا يک فرسخيه درشت به يدر قر 1303ن سال ياو در 

در خانه خودش به قتل  ين عقوبتيدتريه با شديمان قرمباشر همعاندنائبستّاربرادرجباررااحباب

د.يبه اعمال نفوذ رها گرد يآورد و قاتل گرفتار و محاکمه و معلوم شد ول

زاهدان

کرده  يترق يس و افغانستان که در عصر پهلويسرحد بلوچستان انگلدر زاب (زاهدان) واقع به قرب 

ن طائفه ين مراکز ايگشته در ماب يت بهائيجمع ينه داران سيد از ايگرد يافته بندر مهم تجارتير نام ييتغ

ان گشت.يران نمايدر ا

رانيعشق آباد و ا يمحفل مرکز

به سمت محفل  يد انتخاب اعضاء محفل روحانيامراهللا تجد يدر عشق آباد حسب دستور حضرت ول

 يد مهديقا سآ ينيقائ يخ محمد علين نام و نشان بودند آقا شيترکستان شد و اعضاء به ا يمرکز

 يعبدالرسول آقا عل يم حاجياکبر عباس اف استاد عبدالکر يآقا عل يديآقا عبدالوهاب شه يگانيگلپا

رانيادرويزديعسکراوفينعليحسآقايالنيمافنيحسآقااحمدوسفييمشهددهٴٴٴٴٴاکبر برادرزا

ران مقرر فرمودند.يا يا محفل مرکزرطهرانيروحانمحفلزين

هيترک تيجمهور

ن امر دولت خاندان يح ايصر يهايشگوئيه اعالن شد و طبق پيت ترکيم جمهور 1923ن سال يدر ا

ن امر از يت ايل رسمياسالمبول عزم تحص يمحفل روحان 1925ان رفت و بعداً در سال ياز م يعثمان
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اد و فا فرستيامراهللا در ح يضه به حضور حضرت ولين باب عريه نمود و در ايترک يدولت جمهور

ن برآمد که يدر مشورت محفل چن يجواب فرمودند که اگر حکومت مساعد باشد خوب است ول

ماند. يالت بر حال خود باقيست و از عرض حال به حکومت منصرف شدند و تشکيحکومت مساعد ن

کا و هندين امر در امرياوضاع ا

نشر  يکا و هندوستان براير امران ديامراهللا بهائ يق حضرت وليت و تشويام به موجب هداين ايو در ا

ت کوشا و جوشا بودند يالت بغاينفحات و توسعه و نظم تشک

ران يان در ايز اوضاع مصائب بهائين

فتنه و شهادت در سنگسر

نصب  يو اعالنديگرددمسازنيمعاندباخانمحمديگيبقلعهسيرئسنگسرٴٴهٴبن سال در قصيدر ا

مجتمع شده  ؟رزاديشهموسنگسرٴٴهٴبهر دو قص يانان داخل نشوند و اهالان به حمام مسلمينمودند که بهائ

 ياين طائفه ناچار مهين مظلومان نمودند و ايدند و عزم هجوم بر ايبه اتفاق برکش يهم يا عليينداها

و رجال در  ؟اطراف تلگرافخانه  يزنانشان با سنگ بر پشت بامها يدفاع از خود شدند و حت يبرا

س يد و بعد چند روز رئيه گردن خود موجب آرامش فتنيبه مخابره با دولت پرداختند و ا تلگرافخانه

به  يسنگسر ين بهائين سال عباس بن حسيدر هم يگر رفت وليد يتيمامور يپزول شده عم يگيبقلعه

بر او وارد شده  يعباس نام يپرداخت روزيف اغنام خود ميف خود به کالرخان به تعليکه در مصيحال

روزکوه شتافت و يافت به قصبه فيمانش اطالع يده و اينکه از عقيو همد يش گرديول مهمان نوازمشم
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را بر آن داشت که مامور بفرستاد و  يو نظام الملک نور ؟ج نمود و حکمران صارم السلطان ييمردم را ته

حسب امر حاکم آوردند و  يبابکردند که يهلهله م يد و توده انام هميعباس مظلوم را به آن قصبه کش

 يز با سنگ و چوب هميار وارد آوردند و مردم نيسخت بستند و ضرب بس يچاره را به درختيآن ب

فتاد سپس او را به زندان يهوش بيق رفتار کردند که مظلوم بينطرينواختند و مدت دوازده ساعت بد

مه يتومان جر ؟م ير دادکه با حاکم قرا ؟امدند يب ينزد و؟يدر آن حال دو تن معاند سنگسردند و يکش

را بردند و  ياز اغنام و يمعدود ؟ن ياز گوسفندانت بده و ا يحاضر ندار يو اگر نقود يمستخلص شو

؟محرم بود  4حجه و انتها در يذ 27واقعه در  يوم از اثر ضربتها درگذشت و ابتدايبعد هفت 

م کردند يهما تقسرين صارم السلطان و قهار خان مامور و غيمابيز فيگوسفندانش را ن

د در همدانييمدرسه تا يفتنه برا

بلد ياهالودنديرسهمدانقرببهعراقازدهٴٴٴٴٴد شيتبع يرانين ايمجتهدچون  1343ن سال يدر ادهم 

از طهران تا همدان آمد  ؟ر معارف که يم الدوله وزيشان با حکيا يروز ؟مراسم استقبال بعمل آوردند 

مدرسهکهخواستاوازياصفهانابولحسنديسانيمآندروکردندگفتگوانيائبهدييتامدرسهرهٴدربا

س معارف همدان آن چنان حکم داد و خود به همدان يد کاظم خان رئير مذکور به سيو وز ؟را

 يبهائ ؟ره يب اهللا خان مدبر و غيل حبيبود و صاحبمنصبان از قب ؟در آن موقع همدان مرکز  يبرگشت ول

س يندارد به طهران رفته از رئ ير را مجريس معارف نتوانست حکم وزيو نفوذ تام داشتند و رئ و اقتدار

و آخر  ؟ن اکتفا شد که يد و به اينما ؟د و ييتارالدوله درخواست کرد که حکم مذکور را يالوزراء و مش
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زادگان  يميذ کليدر آن مدرسه که غالب تالم يات اسالميت دادند که ناظر شرعين رضاياالمر به ا

که آن هنگام  يب کردند تا چون رضا شاه پهلويتعق ين هميبودند استخدام کنند و مالّها و مخالف يبهائ

و اعضاء ؟انبوه  ؟به همدان وارد شد از او خواستند بود از عراق  يس الوزراء و فرمانده کلّ قويرئ

ر يد بسته شود و امييکه مدرسه تاگفتلشکرريامبهدييتامدرسههٔ معارف و شاگردان مدارس و تالمذ

ف معارف است يز در ابتدا اظهار اطاعت نمود و سپس معروض داشت که بستن مدرسه موجب تضعين

رفت و چند تن از طرف يشنهاد را بپذين پين عوض گردند و او ايشود اجازه دهند که معلميلذا استدعا م

ته مدرسه به يکم يم مدرسه باشند ولن شدند که معلّيس معارف همدان معيرئرزامحمد درخشان يم

؟شود حقوقشان را هم بپردازند و اوقات ين نميين از طرف آنان تعيمعارف اخطار کرد که چون معلم

آنازتنکياقلّاکهخواستمدرسهٴهٴتير شد و آخراالمر معارف از کميل و کثيانشان طويکالم م

ديسمعارفودينماامتحانآنکهبشرطرفتيپذتهيکموکندقبولرامدرسهيبراناصالحنيمعلّم

چند  يامتحانش پرداختند و او جواب کتب تهيکموکردنييتعراياسالمدعوتاعضاءازينامعباس

د.يد عباس مذکور هم فارغ گردير مدرسه از سين تدبيرها را به خطا نوشت و به ايو غ يمسئله فقه

د مبارکيع جديتوق

دريروحانخواهرانوبرادرانالرحمناماءويالهياحبافايحنهيمديانروحمقدسمحفلهٴطبواس

است  يا اهل البهاء و اصحاب الوفاء چنديلکم الفداء  يو راحت يند روحيانممالحظهطراًشرقصفحات

ا مهجور و محروم ساخته و در ارض غربت مسکن ين خسته دل ناتوان خود را ناچار از بقاع مقدسه عليا
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گانهيبوآشنادهٴٴٴح از ولوله و آشوب خلق فارغ و آزادم و از مراويم و مستريمنفرده مقهٴطو در نقجسته 

و فراغت  ؟م يه نماير در شؤون و مصالح امربعد و فراق را صرف تأمل و تدب ياليام و ليو در کنار ادهر

 ٔٔٔ ٴهٴحرا به مخابرات روح
ٔٔ

ووفورانيپايبمشاغلگذارانمتياحدحضرتدرگاهمقربانوزانيعزآنبا

ه و مسائل ينيمتاعب زممتواصلنقطعيالجهاتازکهبيمکاتتراکموتعددارياغوارياززواروفود

تاندادمهلتوفرصتيآنماهنهمدتدرراشرمندهدهٴٴٴٴٴن بنيرمنتظره ايده و موانع غيف عديمعضله تکال

ودينماخوضهيکلمسائلدروپردازدامورمهامبهنشاطتينهادرشيخودلخواهورغبتبرحسب

درودهدصيتشخرامقدسامرنياٴٴهٴيضروراجاتياحتودينماتمعنهيآتشؤوندروکندتفرس

وتعاونحسنودينماتشبثهيعمومداتيتمهبهودينماقيتدقوتأملمتقنهاسبابهيتهووسائلجاديا

قدريعلراايوصاکتابٴهٴضمفرونصوصودهدجيترويبهائٴٴهٴعجامغربوشرقنيبدرراتفاهم

ده و فقدان وسائل و يدان اجراء گذارد افسوس موانع عديآمال به مزيحازاحوالياقتضابهمقدور

لهٴمات مبسوطه کاميمطابق تعل يه مرکزيل محافل روحانياسباب از دو جهت اکثر بلدان شرق را از تشک

 يوت عدل خصوصين بيک از ايممنوع و محروم ساخته و تا هر عبدالبهاءحضرتيايوصادرندرجهم

س يو تأسل يمعلوم و منتخب نگردند تشک يميدر هر اقل يچه در شرق و چه در غرب به انتخاب عموم

پسليمستحوممتنعبلکهمشکلوصعباريبسغرببالددرهٔ به قانون مصطلح يالعدل اعظم الهتيب

اندمتوطنوميمقرانياميقدمياقلدرکهالرحمناماءويالهياحباالخصوصيعلشرقياحباديبا

ند تا متدرجاً يجاد وسائل نمايا و مستعد رفع موانع و ايتوجه سازند و خود را مهمريخطامرنيابهرانظر
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ز يه مشغولند در ممالک شرق نسات مهميبه تأسش که در ممالک آزاد غرب يز برادران و خواهران خوين

ن بنهند و بر آن اساس يت و کمال اساس متيدر باب حر يت عدل خصوصين بيل ايس و تشکي؟ تاس

رغماً لغلّ عدو لدود رئووس االشهاد  ياعل يعدل عموم تيد بيباختر قصر مش يد به مشارکت احبايوح

 يئتيز موفق و فائز گردند و هر هيب عزرٴهٴسمقد ياياعظم نوا يو معاند حسود مرتفع سازند و بر اجرا

ه مشروحاً مثبوت و يه که در صحف الهيمات و اصول و شرائط سماويو برحسب تعل يکه به نظام اله

ئت يل نشود آن هيع انتخاب و تشکيع و المرکز المنيق لهذا المقام الرفيليو  ينبغيکما مسطور است کامالً 

ممنوعٴهٴصرمنصويغنيقوانوسننواحکاموضعوعيتشرحقازوساقطيروحانٴهٴبو رت ياز اعتبار اصل

ه يموانع حال يعوده قلم اعلموهيبيالرامداداتبهچونمحرومايعلمطلقهوهٴقواسنٰي  شرفازو

م شرق کامالً منظّماً به سمع يه در اقاليل همچو مرکز امريد فرح بخش امکان تشکيبرطرف گردد و نو

شدخواهدارسالشرقياحباهيحالٴٴهٴيمخصوص محافل مرکز يشتاق رسد دستورالعملن عبد منتظر ميا

ا يکه به نص وصا يوت عدل خصوصيبيالهکتابٔٔ ٴٴٴٴهٴصمنصواحکامواصولمطابققيتعودونمنتا

ن ين جمهور منتخب و معيت عدل اعظم مکلف و مامور و مفتخرند از بيب يماً به انتخاب اعضايمستق

مهٴالزامورلهٴل از جميس الجليالً لهذا التاسيع و تسهيانه المنيما لبنيم و تحکيداً المرالعليحال تمهگردند 

است  يت عدل عموميه بيفات و محور اجراءات آتيه و اس اساس تشرياجات ضروريمبرمه که از احت

ه محافل ياصل هير از وظائف حتمين امر خطين و حفظ آثار است و ايب و تدوياستنساخ و جمع و ترغ

زدانم يدگان حضرت ين عبد ناتوان بقدر استطاعت و امکان معاون و مساعد آن برگزيه است و ايروحان
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م به صبر و ين امر عظيم به ايدر تمام اقال يو چه مرکز يه چه محلّيع محافل روحانيتا ان شاء اهللا جم

درراشيخوٴٴهٴسمقدهٴ ضين فريع پردازند و ايبد يت دقت و متانت به اسلوب و نظاميسکون در نها

ونيمؤمنافرادعيجمديباگردندفائزليجزيثوابواجربهودهندانجامکمالوتيروحانتينها

عات مقدسه که از يت آنچه را از الواح و توقيت خلوص و امانت و جدياستثناء در نهادونمنمؤمنات

آلثارهم المتقنه المقدسه فداء  يدالبهاء روحو حضرت عب يت جمال اقدس و حضرت نقطه اوليسماء مش

مبارک  ين به مهر و امضايه را که اکثر مزياصل ينازل گشته نزد خود موجود و محفوظ دارند نسخه ها

آنمقابلدروندينماشيخومحليروحانمحفلميتسلوميتقدامانترسمبهيمنشهٴطاست به واس

بهراکامالًالواحآنفوراًيمحلّمحفللهٴمقابواستنساخازپستارنديگميتسلمحفلازيرسمقهٴور

ن لجنه ياياعضاتاندينمانييتعمخصوصٴٴهٴنلجيمحلّمحفلهرديبانيهمچنوندينماارجاعصاحبانش

ند و اسم صاحب لوح و يب محفل دو نسخه استنساخ و مقابله نمايبه اطالع و تصو يعيو توقاز هر لوح 

ند يز ثبت و حفظ نماين گشته آن نييخ نزول تعيخ را ثبت کنند و اگر چنانچه موقع و تارخ استنسايتار

آنيهانسخههٔ ب و محافظيق و اثبات و استالم و استنساخ الواح و ترتيتحق يعنين امور يع ايد جميبا

ق و يمحفل تصد يباشد و هر نسخه به مهر و امضا يمحفل روحان يد اعضايو صوابداطالعبهکل

الزم و واجب  ؟ار محرمانه ياز افراد باشد که بس ينزد فرد يعيا توقيو  يب شود و اگر چنانچه لوحيتصو

د و يش نمايخو يمحليم محفل روحانيد صاحبش اصل لوح را سربسته و ممهور به رسم امانت تسليبا

باعبدنيانزداقدسارضبهمياقلآنيمرکزمحفلهٴطسربسته بواسنفس امانت را  يمحفل محل
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نيايمحلويمرکزمحفلهٴطبواسمقصودارضدراستنساخازپستادينماارسالينيامکاملشخص

الواحسائرديبااستهيخصوصٴٴهٴيالواح شخص؟راجعفقطنيايولمينماارجاعصاحبشبهشخصاًعبد

نسخهآنچهوندينماجاعارصاحبانشبهاستنساخازپسمحافلنياتاگرددهيروحانمحافلميتسلکل

ت دقت و متانت نزد ياول را با نها ينسخه ها ؟ديباشودجمعيمحلهيروحانمحافلنزدالواحيها

را نزد خود در محفظه آثار محفوظ دارند تا بعد  يثان يش ارسال دارند و نسخه هايخو يمحفل مرکز

د صاحبان الواح صورت اصل را يل نگشته بايتشک ين گردد در هر نقطه که محفل روحانيف معيتکل

ارسال دارند تا پس از استنساخ دو م خود ياقل ياط نزد محفل مرکزيت مواظبت و احتيماً در نهايمستق

ه نزد يامر اول از نقاط يد و چون نسخه هايحبش ارجاع نمااصل لوح را به صا ينسخه محفل مرکز

نياياعضاتادينمانييتعمخصوصٴهٴنلج يد هر محفل مرکزيجمع شود با يه مرکزيمحافل روحان

وزمانياقتضابهراالواحيهانسخهقيتدقوبيترتازپسيمرکزمحفلقيتصدواطالعبهلجنه

استمهمامرنيامهٴند تا آنچه الزين عبد ارسال نماين به ارض اقدس نزد ايبا شخص ام ؟يبنحومکان

محفلديباشودافتيمبارکهعاتيتوقوالواحارياغنزدنقاطازنقطهدرچنانچهاگروشوداجرا

کمالبهخاطربيطبهتاداردمبذولغيبلجهدحکمتوتيروحانومتيمالتينهادريمحليروحان

پستاندينماميتقدودهندارائهمحفلبهراشيخوٴٴهٴيعات اصليان آن الواح توقصاحبنانياطموسرور

م يدر اقال يچ وجه من الوجوه جائز نه و چون اکثر محافل مرکزيف بهيردد تکلاستنساخ فوراً ارجاع گاز

م مصر و ياقل يل و منتخب نگشته اند به استثنايه تشکيمقدسه و مطابق اوامر اله يايشرق هنوز موافق نوا
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 ن و مؤمنات انتخاب نموده اند لذا اقوم و اهميرا جمهور مؤمن يار محفل مرکزيهندوستان که در آن د

ه که فعالً سمت ينقاط امر يشود و اساميده ميم ناميآن اقل يموقتاً محفل مرکز يميه هر اقلينقطه امر

ران محفل بادکوبه محفل يم اياقل ين قرار است محفل طهران محفل مرکزيت را دارا است از ايرسم

فل عراق مح يترکستان محفل بغداد محفل مرکز يا محفل عشق آباد محفل مرکزيقفقاز يمرکز

ه که يه و اما نقاط متفرقه امرين و سوريفلسط يفا محفل مرکزيه محفل حيترک ياسالمبول محفل مرکز

ش را رأساً به ين نقاط الواح خويآنکه نفوس مؤمنه در ا يم خارج است احسن و اولين اقالياز دائره ا

ن الواح را به صاحبانش ين عبد پس از استنساخ ايت مواظبت و اتقان ارسال دارند تا ايارض اقدس به نها

وم عمل و يوم يهنگام همت و اقدام است و  ابهٰي  جمال  يان پروفايعشاق و فدائ ياد يارجاع نما

موفور و نظم و  يکامل و نشاط يو صداقتل و امانت يجز يوقت آن است به همت تمام و سع يجانفشان

دانيمنيابهقدمديبعوبيقروفيشروعيوضازاقطاريطدرمؤمناتونيمومنهٔ ع کافيبد يبيترت

امرنيابگمارندانيشايهمتليجلمشروعنياليتکموعيتسرواجراودييتادردلوجانبهوگذارند

افرادٴٴهٴيه و تعلقات روحيو همم عال ٴهٴصخال يايزان نوايبه آن م کهاستيامتحانوتجربهنياولريعس

موازنهواسيقانيبهائهيروحانمحافلاستطاعتواقتدارواعتمادووثوقوتيکفاومتانتونيمؤمن

ان ياهمال ظاهر و عشود اگر معاذاهللا فتور و قصور و ارتخاء و ؟مشهود و  ؟و قدر و منزلت گردديم

دهٴٴٴٴٴن امر مهم مرتبط و معلق است در عهيام به ايسات مهمه که در مستقبل ايه و تاسيگردد اجراءات آت

داريپدوآشکارتواناوميحکيموالياينواوشودفراموشومدفونانينسٴهٴيافتد و در زاوق يتعو
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و  يرفداکاويراستوريزبهيالهارانيقهيالحقيفاگرديننمايبروزوجلوهشهودعالمدرونگردد

گردند و دشمنان ران يان حيد که عالميد چنان احاطه نمايين گردند افواج تايثبات و اتقان مطرز و مز

ل ين سبيت پس در ايد عناياران پرورده يست که يمدهوش و سرنگون شوند شک و شبهه نبوده و ن

گر سبقت يکدين عمل مبرور از يان خواهند ربود و در اينيشيدان شهادت از پيسبقت را در م يگو

ق و يذاکره در تحقو م ؟ه محول گشته يمحافل روحان يضاً از امور مهمه که به اعضايخواهند جست و ا

ان و اسباب يمه متعدده در ميموانع جسه است هر چند يه امريخياع مراقع متبرکه و نقاط تارين و ابتييتع

؟ت يج در نهايد بتدريبا يار صعب و مشکل وليده بسين اماکن عديد اين و تحدييو تع ؟مفقود و  يماد

ه و تبرعات يريقدر استطاعت از صندوق خن مشروع نموده بيت مبادرت به ايت و فعاليو جد يو بردبار

د و يان درآورد و از عدم تقيز را در حوزه تملکات و تصرفات بهائيفه منوره عزين بقاع شريه ايشخص

 يمحفل مرکز يد فوراً محافل محلياع گردد بايجهال و اشرار محافظه نمود و آنچه ابت يحرمتياعتناء و ب

آن به  ؟م يب و ترميد گردد و در ترتيثبت و ق يحفل مرکزدهند تا در سجلّ م يش را اطالع کافيخو

ع يدر جم يه محفوظ ماند و نظام الهياقدام شود تا حقوق امر يد محفل مرکزياطالع و مشورت و صوابد

به مشروطومعلقزينامرنياتحققدينماانينماوهٴجل يدر انجمن انسان يچه محلو  يشوؤن چه جزئ

ه است و هر ياران و محافل روحانين يق و استقامت و تعاون و تعاضد بيو تدق يهمت و انقطاع و جانفشان

و  يدکم الموليابد اياد يو موانع داخله و خارجه ازد ر حاصل شود مشاکل متراکم گردديشتر تاخيچه ب

 ه و جالب وياز لوازم ضروروم يم و آنچه اليهذا المنهج القو يو الفوز والفالح ف؟السلوک و  يانا عليا
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 يص محلّيه است وقف و تخصيه و کافل حفظ و حراست بندگان حضرت احديجاذب برکت سماو

شرقصفحاتدريالهارانيديباهيامرنقاطازهٴطت امراهللا است در هر نقين مرکزييتع يمناسب از برا

 مقصود از يند وليحرکت نما يه به مالحظه و اعتدال و سکون و حکمت و آراميقات حاليبه تض نظر

ن امر نه بلکه مقصود آن است که اعالن يا يل در اجرايو اهمال و تاج يو فراموش يحکمت خاموش

از  ؟ن مرکز ييتع يولناس نشود  ياهوين جمهور نگردد و اسباب همهمه و عربده و هيت در بيمرکز

ل يترتيه از برايه مانع نه اجتماعات عموميو اوضاع محل ؟م است اگر يوم عظين يده اياجات شدياحت

افات کل در آن ياد و ضيو اع ؟غ و نطق يه و مجالس تبليه و مناجات و انعقاد محافل روحانيالواح و ادع

ع مشرق يان منيام بنينقطه ولو اصغر نقاط باشد جمع و حصر گردد و اگر مناسب باشد ولو در مسقبل ا

ده شود تا  يره القدس ناميحظ نور گردد و آن نقطه يز مرتفع شود نور علياالذکار در آن نقطه مبارکه ن

صفحاتبهقدرحظائرازبهاءاهللهيجلاجراءاتوهيروحانمذاکراتوهيقلبتضرعاتٴهٴينفحات مسک

ز از امور ين کند و نيد و معطر و عنبريل را باز نماين عالم عليامزکوممشامودينماتيسرامجاوره

ٔٔ ٴهٴظمحفنياوانيبهائيمياقليمرکزنقاطازنقطههردراستهيامرآثارٔٔ ٴهٴظمحفسيتاسمستحسنهٴهٴبمطلو

ديتجدنيحدرآناتيمحتوواستارانييمرکزهيروحانمحافلرهٴاداوانتيصتحتدرآثار

از افراد  يم گردد و هر فرديم و تسلياب به تمامها تقداالنتخديجديمرکزهيروحانمحافلبهانتخابات

ب يا طرف ثقه و اعتماد او باشند به صرافت طبع و طياز اهل بهاء محسوبند و  ؟که ينفسالخصوص  يعل

يروحانمحفلآثارهٴ ظم محفيه چه از الواح و کتب و صور و امتعه و ما شا کلها تقديخاطر از آثار امر



123

123

 ٴٴٴٴهٴظادگارش در محفيو  يم و اسمش در سجلّ محافل روحانيعنداهللا عظ اجرشدينماشيخويمرکز

تاگشتهليتشکراًياخاقدسارضدريآثارهٴ ظن محفيو همچنو برقرار خواهد ماند  ياالبد باق يثار الآ

واحسننقطهکيدرجمعشکهيآثارالخصوصيعلعهيمنآثارازهيروحانمحافلوافرادراآنچه

 ينام آنان در محلآثار ارض اقدس کنند ب ٴهٴظم محفيخسارات و فقدان است طوعاً تقد ٴهٴيما ؟وياول

ارت يع اطراف و اکناف به زيام زوار ارض مقصود از جميمخصوص محفوظ و مصون ماند و به مرور ا

ر و دعا در حق آنان مشغول يند و به ذکر خيا را نماين درگاه کبرياد آن مقربيآن آثار فائز گردند و 

ل مبارک ياز محافل که مالک شما ياز افراد در هر محفل يد شد که هر فرديگردند از قبل اشاره و تاک

ن به ارض يل را با شخص اميآنکه آن شما ياست احسن و اول ابهٰي  و جمال اقدس  يحضرت اعل

در ارسال آن مختار است نه مجبور  يولادگار ماند ياالبد از او يآثار ال ٴهٴظد تا در محفيرسال نمااقدس ا

يبنيراميغشخصبهوبرنداردآنازٴهٴحلوجوه نسچ وجه من ايمشروط به آن است که به يو مکلّف ول

وداردمکتومانظارازومحفوظاحترامومواظبتتينهادرمخصوصيمحلدردائماًونسپاردياعتبار

ار و يجمهور ناس چه  نيبدرعبدالبهاءحضرتکهٴمتحرصوروصوتوليشماتداولوتعددنيهمچن

ه است و مخالف ياز مواقع جائز نه چه که مضر به مصالح امر ير هر موقعش آن ديار جائز نه و نمايچه اغ

جوانانالخصوصيعلاحباآنکهدياماستمقدسهٴفهيشرمهٴيآثار کر ؟شأن و حرمت و قدر و منزلت 

تجاوزونگردندخارجاعتدالٴهٴبآداب و رت حدازوندينماراالزممهمامرنيامراعاتنشاطوپرشور

منعطفمهموالزمنيابهراعبدالبهاءحضرتيوفاوپرعشقممتحنارانيانظارختامدرونديننما
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افرادهيشخصهيشرعهيمدنحقوقحفظوتامدقتّومواظبتآنودارممتذکرنکتهنيابهومينما

د در يجائز نه باح و تفوق ياز و ترجين مقام امتيدر ا يده و مقاميعقونژادوطائفهومسلکهرازاست

دگان حضرت بهاءاهللا در محاسبات و ياران و برگزيٴهٴظو دقت من دون تردد و مالح يت سعينها

گانه و مؤمن و مشرک و مقبل ين آشنا و بيب يازيامت يه نوع بشر ادنيش راجع به حقوق اصليمعامالت خو

بگمارند تا آنچه  همت يقو د به تماميه مقروض اند باق اگر چنانچيق و تدقيتحق ؟و معرض نگذارند 

گردندموفقتمامهابهاندمکلفراآنچهٴهٴيند تا به تادير بپردازند و راحت نجوياخ ؟استآناندهٴٴٴٴٴبرعه

ن يچه از موحد ؟درافرادنداردونداشتهانسانيباطناعتقادوانتيدبهيتعلق؟معامالتوهيمدنحقوق

محفوظانصافوعدلاصحابنزدآنانٴهٴياند و حقوق شخصکسانين مقام ين کل در اياز مشرک و چه

ومصاحبتبلمردودوومشمولمقصرقهارمنتقمآنساحتدريمتمردمترددهرومسلّمومقدسو

 يبه دشمنان امر اله يو مهربانتيرعاونيخودبانيوفايبونيپرکخائنانونيملحدکفاربامرافقت

ت و ترک ينفس ارتداد و محجوب يول يم الهيم از صراط مستقياست عظ ينحرافم و اياست جس يذنب

ندهد واالّ  يرييف و تغيچ وجه من الوجوه بقدر سم ابره تخفيه افراد آزاد را بهيه شرعيده حقوق مدنيعق

له را ية جاهيدوباره بگسترانند و آتش تعصب و حم ين قرن مشعشع نورانيان را در اينيشياهل باء بساط پ

روزيندرراهيالهداتييتاوسازندمحرومموعودومينيالهٴيدر صدور برافروزند و خود را از مواهب جل

سته آلوده ين اوهام و شئون ناشايبه اراسيتقداهلليذاستفيحبازدارندبروزوورٴهٴظازروزيف

م يمنهجک القو يسلوک فم و اليم و التخلق بخلقک الکريمعرفه امرک العظ يم ربنا وفقنا علينمائ
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    يم    بنده آستانش شوقيم انّک انت الرحمن الرحيم انّک انت العليم و جودک العميبفضلک القد

1925تموز 

د در طهرانيجد يمحفل روحان ياعضا

د طهران منتخب حسب دستور نه نفر در يجد يمحفل روحان يم اعضا 1925ه ش  1304ن سال يدر ا

رزا ياهللا خان ورقا م يرزا وليونس خان ميرزا اسحق خان متحده دکتر يند منصورت بودياول رضوان بد

 يس شعاع اهللا خان عالئيح خان ارجمند رئيس محفل دکتر مسينو ٴهٴصخال يمين خان نعيعبدالحس

رزا عبداهللا خان يع اهللا خان مصباح دفتردار ميرزا بديم يمحب السلطان منش يالنيماکبرخان  يرزا عليوم

خرسند 

يوع سلطنت پهلوطل

شود چه يدر صف اول حوادث شمرده م يو امر ينيو چه د يو دولت ياسيچه س ؟ران يواقعات کشور ا

ن کتاب وقوع ياز ا ؟ه که به تفاوت حال آن همه حوادث مولمه انباشته ين سال بساط دولت قاجاريدرا

آثاردررهٴد منتشيز مواعا يده گشت و قسمتيه کردند برچيدولت امو ؟افت و تمام مدت آن دولت را ي

 يه پهلوحضرت رضاشايمنعقد شد و باالتفاق اعل ؟مؤسسانمجلسآنکهازبعدورفتيپذتحققامرنيا

تخت و  ياالول يجماد 29س الوزراء بود به سلطنت برافراشتند و در يسپه و رئرا که در آن هنگام سردار

د آورد و به ين کشور پديدر ا ؟يو اصالحات ديجد يران را تصرف نمود از هر جهت رونقيا يتاج شاه

آورد. يو تساو يت و عدالت و آزاديبه امن يد که مملکت رويآينظر م
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ان جهرميقتل و غارت بهائ

؟ن اتفاق افتاد و مقدمات آن يک از مفسدين سال بود که فاجعه بزرگ جهرم فارس به تحريدر هم يول

و  ؟که اوضاع  ياميبه ا يقبل از طلوع سلطنت پهلو ؟ه ن کمتر از دياوائل شهر رمضان به ماه فرورد

و  يقائن فتنه را بدست صولت الدوله قشيک ايد و تحريرفت آغاز گرديآن سلطنت م يبرقرار

ن مجتهد يد عبدالحسيشنماز بن سيپ يد علين بود که سيو صورت واقعه چن؟يم جهرميدعبدالرحيس

 يمفسده ها بنام تعرض باب يکالنتر يکه سالها برا؟ن يد حسيز سيسابق الوصف در بخش سابق ن يالر

کازرانلهٴمحکالنتراکبريعلديسوکوشککلهٴم مذکور کالنتر محيد عبدالرحيجاد کرد و هم سيا

بهنسبتمنبربرکهدنديگردخوانروضهمحمدرزايميحاجمحرکريشرمحمديکربالئياريبدست

دشنام گفته لعن و  اء مدارس سقط ويسبت به دوائر دولت و اولک به قتل و جهاد و هم نيتحر انيبهائ

 يريان ممانعت و جلوگيس نظامينخان رئيو هم نائب حس يخان مدبرالدوله حکمران بهائ يفتحعل ؟سب 

ست و سوم شهر مذکور يافت تا در بيتحقق و تقرر  يان در اهاليجان و طغينکردند و نتوانستند و الجرم ه

افته به سب يرا  يبن استاد حسن جوان بهائ يبه کار شد و به هنگام صبح آقا نجفعلمحمد دست  يکربالئ

و دند و او را به ضرب چوب يران رسيگر از شرير بود دو تن ديکه جوان متغيو دشنام گرفت و درحال

ت کرد و هنر يرفته شکا يس محفل روحانيرزا عبدالوهاب خان هنر رئير مجروح کردند و او نزد ميزنج

که  يبه حالبفرستاد و  يان متمرکز بلد نوشت که دو تن نظاميس نظامينخان مذکور رئينائب حسبه 

از زنان  يافت و انبوهيبردند مقراالشراف خبر يمرکز نظام م يرون آورده سويمحمد را از خانه ب يکربالئ
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تفاق آنان بانگ محمد به ا يان را سنگسار نمودند و مردم انبوه شدند و کربالئيخت تا نظاميرا برانگ

الحال بانک  ياخبار واقعه رفتند و ف يمرکز خود برا يرا گذاشته بسو يان ويد و نظاميدر برکشيدر حيح

محمدرزايميحاجوانداختندريزبهمنبرازرايالردهٴٴٴٴٴآقا زا ؟کذب  يدلخراش رعب مذکور و ندا

گر هم صدا شده يدمحالتمردموديرساوجبهپهلوانيعللهٴمحمردمانبوهازگرفتندراآخوند

ده به شورش برخاستند و يوستند و در مسجد جامع مجتمع گشتند و دست از شغل و کار کشيپ

ز مردم را نسبت به خود به عنوان ين آميمدبرالدوله که به قصد اطفاء نائره به مسجد رفت و کلمات توه

از  يدفع رفت ول يپ ؟نخان مذکور با ينائب حس د ويرون نکشيم کرده خود را بيد و بيبشن يحکمران بهائ

د و مفراالشراف جواب داد که يان سخن از در مرافقت گفت و از علت واقعه پرسيم با شورشيشدت ب

ک يارد تا ين طائفه را بر ورقه بيا ؟خواهند و او دستور داد که نام يان را ميج اسالم و قلع و قمع بهائيترو

د قوت و جسارت ين موجب مزيد و ايا اخراج بلد نماياجبار به تبرئه و  دهيک را به دائره نظام طلبي

و را به قتل رساند  يد همگيچهل تن را بر ورقه آورده اصرار نمودند که با يان گشت و اساميشورش

ان از جهرم نابود گردند و نائب مذکور چند تن يد بهائيم و بايخواهينم يدند که حاکم بهائياد برکشيفر

ان روانه شدند يدر گويدر حيان در عقبشان حيچون تمامت شورش يان بفرستاد ولياحضار بهائيپ ينظام

هولناک با انواع آالت قتال  يادهايت و فريپرجمع يان به چند دسته هايدند و شورشيکش يخود را کنار

ارت م بردند و به قتل و غهجورهايغوستنديزيمآنجادرطائفهنيااغلبکهفوشتانلهٴمح يبسو

رزا اسداهللا را که به خانه شان در را يلش ميو سل يم باشيرزا ابوالقاسم بن حکيم يپرداختند چنانچه حاج
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آن ز استاد عبداهللا کفاش و آقا محمدباقر خادم راکه در يوار را خراب کرده وارد شدند و نيدشکستند 

تند و خانه را آتش زده اثاث به د وارد آوردند و هر دو را دستها بسيشد يخانه پنهان بودند گرفته ضرب

چوبوريشمشوکاردضرببهرااورختهحسناستادخانهبهانيگودريحدريحٴهٴتغارت بردند و دس

شدهگرفتارزينپسرشسهوبردندغارتبهتيالباثاثوانداختندهالکخاکبهکردهشرحهشرحه

خته به خانه عبدالوهاب خان پناهنده شدند و يگرار از دست اشرار يسبجرحوضربافتنيازپستندو

د يسينام و حاج يرا با ضرب و ستم فراوان به مسجد جامع رساندند و آقا جعفرقل يسوم آقا نجفعل

داده به شبستان مسجد  يالذکر برده دل بسوخت و از چنگ اشرار رهائ يم آتيد ابراهيمحمد و آقا س

وار خلف شبستان را يد ياز کسان خود را بفرستادند که نهان انداختند و در را قفل نمودند و چند تن

؟نمودند و اشرار به خانه آقا محمدحسن  يرا به خانه خود برده معالجه و پرستار ؟شکافته جوان مجروح

انه آقا خبهٴهٴتمجروحاً مکسوراً مغلوالً با خود گرفتند و دسار يز غارت کردند و او را پس از آزار بسين

رون آوردند دسته ياء غارت کردند و با دست بسته بيره نواختند و اشيبن رستم رفته چوب و غمحمدرضا 

اءاهللا را پس از يز به نوع مذکور عمل نمودند و او و پسرش ضيظالمان به خانه استاد عباس رفته در آنجا ن

از نامداران  يروحانن يد حسيار مجروحاً غلوالً با خود آوردند و دسته به صحرا و مزرعه آقا سيآزار بس

ر نموده پس از ضرب و يز غارت و احراق کرده بودند و او را دستگيثروتمند تاخته که خانه اش را ن

نزد  يجرح و شکافتن سرش مغلوالً به همراه خود گرفتند هر هفت را به مقبره شاه حاجات بردند و کس

ر که سواره بودند فرستادند تا م مذکويد عبدالرحيو س ؟ن يد حسين فساد چون سيان و محرکيکدخدا
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قتلبههمانجادرکهفرستنديمغاميپويالردهٴٴٴٴٴا نزد آقازايران معلوم کنند که نزد آنها ببرند يف اسيتکل

کاريايمهخروشوجوشباسفاکانوکردابالغبلنديندابهرانياودهيرسماموريسوارورسانند

کخواه ين يکه مرد ؟ن يرزا اسداهللا را آقا غالمحسيالقاسم و پسرش مرزا ابويم يو در آن حال حاجشدند

يسورامظلومانفرمانشبهکهيحالدروبردمذکوردهٴٴٴٴٴرون آورده با اشرار نزد آقا زايبود از معرکه قتل ب

م است يحک يو برادر حاج يمباشيپسر حک ين عبارت که حاجيبه ا يآخوند؟آوردنديمبازقتلمعرکه

محافظت و  ير بود سپرده شد تا پرستاريخ ين التجار که مرديام يداد و به حاجيحفظ و نگهدار حکم

ش رحم آورد خالص نموده به خانه خود برده يکه بر جوان يرزا محمدصادق نامياء را ميضکرد و آقا 

ور ران مذکير دست اشرار بودند که از جانب شريگر اسيکرد و باالخره چهارتن د يحفظ و پرستار

ر و يبر آنان هجوم کرده به ضرب کارد و شمش يد و همگيحکم قتل رس يالر يد عليمخصوصاً س

مالٴهٴنر قطعه قطعه نمودند و جسد چاک چاک آقا محمد حسن را سوزاندند پس به خايچوب و زنج

د و اختننديبخنجروکاردضرببهراسالهنودريپآنوکردندغارتاثاثوبردندهجومعيشفمحمد

بارختهسالههفتادريپعباسيمشهدآقاٴهٴنر خاک مستور ساختند و به خايجسد را در همان خانه به ز

کردندخاکريزخانههماندرراجسدوبردنداءياشواموالوبسوزاندندخانهابوابوبکشتندچوب

د و خانه را غارت کرده تنگرفرانصراهللاآقادامادشوکشتختکاظممحمداستاداالشراراشدو

دند و استاد کاظم را در يغما بردند و آنان را با مشت و سنگ و چوب زنان به مسجد جامع کشياثاث به 

د و قطعه قطعه کرده بر جسد چاک چاک همه گونه اهانت  رساندند و کشان کشان و سنگ و يآنجا شه
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 يخاک کردند و آقا نصراهللا هنوز رمقر يکنده به ز يرسانده انداختند و گودال ؟زان يره ريخاک و غ

ان دل بسوخت و او را از چنگ گرگان بربود و به خانه خود يمحمدرضا نام از تماشائ يداشت که کربالئ

افت که استاد حسن مضروب ير خبر يمحمد شر ين کربالئيو در آن حافت يآورده معالجه نمود تا شفاء 

نموداغفالرامظلومآنهٔ افته دق باب کرد و زوجمجروح مذکور هنوز زنده است و به درب خانه شت

الحاليفکهنواختاشنهيسبرلگدچنانرفتهمظلومنيبالبهشدبازدرنکهيهموآمدمادتيعبهکه

تاختند و او را معلميمصطفخيشآقاٴهٴندرنگ به خايب يد و جمعيدر خانه مدفون گردوسپردجان

اتيماللداريتحصينقليحسيکربالئخانهبهريشرارازلازٴهٴته بسوختند و دسافتند و اثاث بردند و خانين

استادخانهبهيگروهوبردندرااتيمالبهمتعلقنقودوخانهاثاثواوردندينبدسترااووشتافتند

د يسآقاوعوضاستاديهاخانهبهنيهمچنوتاختنديعلاستادخانهبهٴهٴتدسوختنديرقصابغالمرضا

 يرزا آقا و به خانه آقا محمد بن مشهديم يرزا محمدرضا و برادرش حاجيق زاده و آقا مياحمد صد

جده يغما کردند و بالجمله در آن روز هياء و اموال را طراً و کالً يافتند اشيک را نيچ يقاسم رفتند و ه

بن استاد  يه شد آقا نجفعلدند و چنانچه اشاريرسخانه غارت شد و هشت تن به نوع مذکور به شهادت 

ز گرفته ؟ به مسجد جامع يرزا نصراهللا و آقا صادق بن آقا احمد نيرزا عباس بن آقا ميد و آقا ميحسن شه

م آنان را از چنگ يد ابراهيد محمد تاجر و پسرش آقا سيس يحاج يبکشند ول يالر يد عليس ؟دند يکش

ند و اشرار هجوم آوردند که در را شکسته گرگان ربوده به شبستان مسجد برده در را مقغل ساخت

وار خلف شبستان را خراب کرد و سه يده ديرون دويو آقا محمد رضا بن ابوالحسن ب ؟مظلومان را 
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از  يافت و جمعييبهبود ؟نمود  يداد و پرستار يش جايمظلوم مجروح مذکور را بدر برده به خانه خو

وهاب خان مجتمع گشتند و درب را محکم بستند و با رزا عبداليب شصت تن به خانه آقا مين قريمومن

همه احباب به قتل  ؟اشرار با همهمه و شرار حمله کردند که خانه را خراب و  ؟اسلحه و چوب و سنگ 

 يراز شتافت و ماوقع را به واليش يد حکمران سويمتفرق ساختند تا چون شب رس ؟اء و اموال يآرند اش

قرب  ؟گر شد انبوه اشرار و ارازل جهرم يد؟نکه يرساند و هم يزب آگاهابالغ کرد تا به دائره ارکان ح

دند و يو وقاحت کنان کش يشهداء انداختند و شاد يسمان به پاهايمقبره شاه حاجات مجتمع شدند و ر

د يکشيد اجبار نمودند که جسد فرزند به خاک و سنگ ميآقا محمدرضا شه؟ر دلشکسته و يآقا رستم پ

و جسد  ؟خته يحفر کرده اجساد را در آنجا ر يرد کرده به گوشه انداختند و گودالتا پشت خندق وا

ده از کوچه و بازار از يرون کشيسمان بيپاره پاره آقا محمد کاظم را که در مسجد جامع مطروح بود با ر

ن يختند که دکاکيدر به بازار ريدر حيبا همان بانگ حپسنمودندمدفونهٔ رون برده در گوشيمحله ب

غما کنند و کارکنان دائره درها بستند و به پشت بام عمارت يشدند تا يم ؟دند يبه مقصد نرس يببندند ول

گر يد ؟ز يدائره نظام شتافتند و در آنجا ن ير تفنگ رها کردند و آنان دور شده سويبرآمده چند ت

ان يبه پا 24ق از ينطريو بدشان تاختند و متفرق ساختند يان بر ايپرداختند و به غارت دست آختند و نظام

رهٴان آوايدند و بهائير لشکر رسيحسب امر ام ؟يف اهللا خان شصت تن سپاهينائب س 25شد و در روز 

وريدستگرارانيشرازچنديتنمذکورنائبوکردنديدادخواهوآمدندشهربهدهيشنصحراودشت

در رفتند  يبه طرف ک ير هر يشر محمديئکربالومفراالشرافنيحسديسيولکردهبيتعذوشکنجه
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افت يوقوع ن يشد امر ؟ش از آنچه ينمودند  پ ياء امور تظلم و دادخواهيه به اوليو هر چند محافل روحان

الرب الغفور بر جا ماندند و  ياالمور ال ؟کم بواله االمر و يه مبارکه اذ اعوقبتم نعليو ناچار به مصداق آ

 يد علين قتل و غارت سيد و سردسته مباشرياقعه همان بود که مسطور گردن ويا ين اصليمحرک ياسام

جعفر و  يمومن کازرون يبن حاج ين ماهر و فتحعليبن کاکا صادق و استاد غالمحس يبقال و لطفعل

1344شوالچهارم1305نيفرورد27شنبهرهٴراز نميقصاب شمرده شدند و در روزنامه جام جم ش

16ک بچه مقتول و ينفر مرد و  15ن يفرورد 23که در  ؟جهرم  يايقضاانعنوبه1926ليآور17

ها را هم  يو بعض ؟ن را اغلب در يب الموت جنازه مقتوليهستند که چهار نفر آنها هم قر يز زخمينفر ن

محالت مجتمعاً به  يمجدداً اهال 24د و در روز ينمايدا ميانقالب خاتمه پ 23زند و روز يريدر حفره ها م

ه دو نفر را که يجان با کمال شدت از سرگرفته شود از اداره ماليه هجوم آوردند که انقالب و هياره مالاد

شود يد موفق نمينمايت ميدر تفرقه جمع يه هم هر قدر سعيس ماليند و رئينمايه بودند تقاضا ميمتهم به باب

 ير ساچمه به آقايک تين يب نيند در اينمايم ين خاليمحمد حس يرو ير هوائيدهد و چند تيم ؟و حکم 

ک يوارد و  يک عده نظاميشوند و در روز بعد يت متفرق ميد و جمعينمايمالآقا بزرگ اصابت م يحاج

 ياشخاص مظنون هستند و در جستجو يان مشغول حبس بعضيافت فعالً نظاميمرتبه انقالب خاتمه 

واقعه که ند روز اول ينمايون مو مدف ين جمع آوريان جنازه مقتوليو نظام ؟هستند  ين اصليمحرک

از اخوانش مختصر زد و خورد کرد و فرار نمود و در  يرفته بودند او با جمع ؟ت به هجوم به خانه يجمع

استجهرمٴهٴعيبعنوان واقعه فج1936ل يآپر ؟مطابق با  1344ارشنبه چهرهٴراز نميده عدالت شيجر
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افت و خون يان وقوع يمفسده جو کاتيتحراسطهبورهياخقاتيتحقبموجبکهجهرممؤلمهٴهٴعواق

که مال ن قرار است يقت واقعه مختصراً از ايحق ؟ن خانه به غارت رفته است يخته شد و چندير؟يجمع

 يمفسده جو يکند و جمعيم يبدگوئ يبنا ؟منبر  يباال يچند روزن يک مفسديبه تحر يمحمد نام

عداوت ند آتش ينمايمقاومت م يد فساد و بدگوئيتول ين آخوند بودند برايد همان محرکيگر که شايد

ر در کوچه و بازار جمع شده در يبا چوب و کارد و شمش يريت کثيجمعشود. يو فتنه و شورش مشتعل م

زد و خورد  يند متعرض شده بناينمايتصادف م؟جان آمده يت به هيشود جمعيم؟د يخانه عبدالحم

جهينتدروديايبرنميريجلوگدهٴٴٴٴٴر از عهيتدب وتيکفاعدموقوهنداشتنهٴطگذارند و حکومت بواسيم

نياکنديماندشدهمفقوددهٴٴٴٴٴعومجروحنفرچندومقتولنفر13پاوسريبيجمعيغوغاوشورش

ازوديگرداعزامفسادوفتنهيخاموشيبرايکافدهٴٴٴٴٴعلشکرامارتطرفازفوراًديرسرازيشبهخبر

مسطورنيچنبهشتيارداولخيتاربهرازيشازبهادرمهٴو در نا نمودعودتيامنويآزادمعلومقرار

بودهفسادنياياصلمحرککهيقشقائالدولهصولترازيشوجهرمدراحبابشهادتمسئلهکهبود

دروتاسحبسآمدهزيتبربهفراراًوبودهيمحلمفسدکهيجهرمميعبدالرحديسنمودندفيتوق

حضرت به طهران رفته ياعل يتاج گذار ير لشکر برايف نموده اند و فعالً اميتوقرانفرچندهمجهرم

آزاد  يراز شدند به اندک مدتيف در شين هم که توقيهشت نفر قاتل ين آزاد و حتيبعداً همه محرک يول

داشتند و از اثر قدرت دولت يار مٴهٴظگر ايد ينشان داده وعده انقالب يشده به جهرم برگشتند و خوشحال

به شاه داده  يه تلگرافات و عرائض متحدالمالين قضيدر ا ينتوانستند بکنند و محافل روحان يکار
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قتل  يراز برايش يجه حاصل نشد و معذلک محفل روحانينت يمجازات اشرار جهرم را کردند ول يتقاضا

بون در ژنو يترمهٴنشد و در آن موقع روزنا يثربه شاه کرد و ا يتلگراف ؟گر ينفر در جهرم به فاصله د 13

عيفجايرانياتعصباتبودنيچناشترجمهکهنوشتخصوصنيادرلهٴمقا 1936مه  27مورخ 

کهنيفلسطهٴطران بواسياز ا يبا خبر موحش ؟يبهائيالمللنيبدفتريبهائقهٴيطرروانيپبهنسبتنيخون

هٴطکه بواس يمظالمديتجدازاستعبارتمذکورخبراستنمودهکسباستيبهائنهضتمرکز

سمتبهکهيآنهائاستآمدهعملبهآزادوطلبصلحعناصرعدهکيبهنسبتجاهالنهتعصبات

آثارديباآنجاازکهندينمايممشاهدهينورانکانونراشهرنياکهاستنيابواسطهندينمايمتوجهژنو

ه و محل احقاق حق ير عدالت عالٴهٴظمامروزه مرجع هزاران مظلومان و ا ژنو يظاهر گردد آ؟ويتسل

ن است يله ايوس ين جهت بهتريد به ايوظائف خود معجزه نما يتواند در ادايباشد ژنو فعالً نميآنان نم

فعالًکهلهٴند مراسيم داده تا عامه مستحضر شده قضاوت نمايت اعالن و تعميکه مطالب را بقدر کفا

د که در نقاط ينمايان مين نسبت به بهائيونخمظالمديتجدازتيحکااستمذاکرهموضوعونظرتحت

پروازيلمهايفبواسطهراًياخرانياشوديمواقعخارجهنيماموردهٴٴٴٴٴمختلفه دور از مرکز و دور از مشاه

ک ييز رومزبور ا يمايهواپشدگذاشتهعامهانظارمعرضبهموفرتلريمويمسيسيسوئيمايهواپ

داد ينشان م يلم مزبود شهرهائيران که تاکنون در آنجا مجهول بوده پرواز نموده است فياز ا يقسمتهائ

ر قطعات عالم اتصال داشته يک رشته کاروانها به ساياحاطه شده و بواسطه  يابانها خشک و خاليکه از ب

 ينم يزيگر باشد چيند شهر دآن که عبارت از طهران و چ يران جز ظواهر خارجياز ا ياست چشم غرب
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د در يز اجماالً معلوم است که دولت جدير نموده و نيين مملکت تغيا ياسيم سيراً رژيم که اخيدانيند ميب

يولاستيپراسرارمجهولکيشودچهميرژنياهٔ جيجاد شده است حال نتيا يک انقالب نظامياثر 

بتوانديخوببهخوديادارامورميتنظهٔ جينتازديجددولتميباشداشتهانتظارکهاستنيايجا

ز که مضر به حسن اشتهار يع فضاحت آمين فجايد و مخصوصاً بتواند به ايرا اصالح نما يات زندگيوضع

د يت گرديل به بهائيت که بعد تبديور بابٴهٴظل ياست خاتمه دهد از اوا يدر انظار خارجن مملکت يا

ا ارتداد يمذهبانحرافمانندکهآنچهکهندينمايمونمودهجهدوجدرانياٴهٴبمراکز و مجامع متعص

روان باب و بهاءاهللا را اعدام يند هزاران پين آن را محو نماينموده و معتقد يريجلوگ کننديتصور م

ن صحبت شد سال يع خونين فجايقبل کمتر ا يز چنديافته و نيف يان افکار تخفيشد غلينمودند تصور م

دهد ين مطلب شهادت ميابهاستمذاکرهموضوعکهٴهٴعد شهادت شود واقيمطلع تجدد يا بايآ 1936

ظاهرراآنتيالوهمنکرزمياليسوسهيروسدرکهينيبدبموجکيهٴطن از موقع جنگ بواسيمشرق زم

ونيداستشدهمضطربومنقلباستدادهنشانيافراطينيدضدراتييتغهيترکدرواستکرده

الت و مجامع و سبقه دارند ابداً يتشکمشرقدرکهانيبهائاستتيملّوتيقومهمانآنهايامروزدهٴٴٴيعق

مانشان آنها را از هر شدت و يباشند که ايصلح طلب م يستند و مردمانينبوده و ن ين تعصباتيچن يدارا

ن اشخاص يد معهذا استنين يدور نموده و ابداً در فکر واژگون ساختن حکومتها و اقتدارات فعل يمخالفت

قونسول  يه قتل علنينگذشته است که قض يآزار مورد بغض و تعرضات هولناک واقع هستند مدت يب

ن قتل ين واقع شده است حال موضوع ايابان طهران بواسطه ضربات متعصبيدر خ يمبريکا ماژور ايامر
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ضخانه که از چند يرک ميک باب مدرسه و ييمبريچه بوده است امروز معلوم شده است که ماژورا

نکه يت خود گرفته بود و علت ايشده بود در تحت حما سيتاسيکائيامرتيجمعکيهٴطسال قبل بواس

يبهائآنهانيمؤسسکهاستبودهنياهٴطد واقع شده فقط بواسيضخانه در تحت تهدين مدرسه و مريا

ه يمحسوب گردد چون مشارال يائبه ؟د يبا ينبوده ول يهر چند که شخصاً بهائيمبريماژورااندبوده

را مجبور  يجاد کرده و دولت اتازونيفوق العاده ا ياهويداشت قتل او ه ياسيو س يت رسميک موقعي

جه گرفته شد که حکومت سابق اوالً ينطور نتيه اين قضيش در دينمود از تفت يبه اتخاذ اقدامات جد

د يم جديند که در رژينمايو تصور و گمان ممقصر بوده است و همچ ؟کهيمراقبتعدموغفلتهٴطبواس

ل است مملکتش يو ما ياست جد يد در هر حال شخصيرد شاه جديگيت صورت نمين جناير اينظ

نموده و به حالت صلح و آرامش توسعه  يد بتواند ترقيت بايمحترم شمرده شود در ظلّ سلطنت او بهائ

م نظم و عدالت در يسته اداره شود و رژيان بطور شاريکه ايت است و در صورتيتولد بهائران مرکز يابد اي

منور را  ياسالم يباشد که از آن انوار صلح و محبت تمام ممالک شرق يتواند کانونيابد ميآن استقرار 

ران جوان هم در يه خود ايه همسايترک ينيرات دييالت و تغيسازد لذا فقط الزم است با استفاده از تما

ک ين خود يد ايبنما يکامل يريک جلوگيز يجاهل و خونر يئت علمايهات و تجاوزات يمقابل تعد

استبودهچهرانياانيبهائلهٴباشد حال موضوع مراسيخواهد بود که در خور مملکت زردشت م يتکامل

دوازده نفر از شدهواقعرانيايجنوبقسمتجهرمدرکهيهولناکعيفجاهٴطبواساستبودهقرارنيااز

پردهريزدردهٴٴٴٴٴيعقانهدام  يکه غالباً برا يع مزبور در اثر تعصبات مذهبيد شده اند فجايهما شبرادران 
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18وديشهعقوبتوتوحشدرجهتينهادرآنانازنفرهشتنمودهورٴهٴظمستورياسيسمذاکرات

قبولرقابليغمسئلهنياباشدبودهمسئلهنيامتوجهانيجهانتمامافکاراستالزماستشدهغارتخانه

س شده است مسائل مربوط به ين اهل عالم تاسياستقرار ب ياتفاق ملل برامجمعکهيموقعدرکهاست

ران يد اياست که حکومت جد يند مقتضيه نمايوجدان اشخاص را بخواهند با آهن و آتش حل و تصف

وجدان چه معامله  يدت از آزايد که راجع به حمايل و احساسات خود را ظاهر نموده و بگويز تماين

نفع  يم هستند ذيران مقيکه در ا يانيست بلکه تمام خارجيان نيد موضوع تنها مربوط به بهائينمايم

ن يران ارزش ايد ايم جديرژ يبرات يت صادقانه مطابق و مطابق اساس عدالت و انسانيوضعک يباشند يم

و  يسفارت اتازون؟از قرار معلوم اداره د يران جلب نمايا يبرا ين الملليرا خواهد داشت که روابط ؟ ب

که ما آن را منعکس  يزيوحشت انگ ؟ع جهرم مشغول يم خارجه در موضوع فجايمق يرانيت ايجمع

د عقائد عامه آنها را يبا يب اقدامات رسميقتاً مؤثر واقع شود در تعقينکه حقيا يبرا يول ؟م درينمائيم

ضه محفل يم و صورت عرين مقاله را منتشر نموديکه ما ا ن جهت بوده استيد و بديت نمايد و تقوييتا

ار عادل و مهربان يحضرت قدرقدرت شهريمبارک اعل ين بود به خاکپايچن يبه حضور شاه ؟يروحان

ن جهرم و غارت يکشته شدن دوازده نفر از مظلوم ؟ک فقره تلگراف و يخلّداهللا ملکه و سلطانه سواد 

؟ار عادل و مهربان يشوکت شهر يحضرت قويبه حضور مبارک اعلشان ياموال و خراب کردن خانه ها

رلشکر ياز شرارت اشرار و اقدامات ام يريجلوگ يفه صادر ملوکانه برايم و در مقابل اوامر شريتقد

ده به يروز رسيد يربان يامراهللا حضرت شوق يفا از طرف وليمانه که تلگرافاً از حيتشکرات صم ؟محترم 
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ران به حضور مبارک يان اين محفل از طرف خود و عموم بهائيا ياعضا ٴهٴصمه تشکرات خاليضم

م ينمائياستدعا و تمنا ماسترحاماً  يدواريم و با کمال اميارواحنا فداه تقد يشوکت پهلو يحضرت قوياعل

گردد و  ين صادر و مجرين و قاتلين و مرتکبيفر و مجازات سخت محرکيک ؟يعيکه امر مؤکد و سر

عرض شد که تلگراف به عموم  1926؟امراهللا مورخ  يفل به حضور مبارک حضرت ولمحآنٴهٴضيعر

س يرئ يجهرم اجراء شد ول يهايع مجازات جانيتسر يحضرت و تقاضايار تشکر از اعلٴهٴظا يمحافل برا

ل پاکات ها جواب ندارد و معلوم است ين قبيد و ايت نداريار داشت که شما رسمٴهٴظا ينه سلطنتيکاب

خود  ينيجهرم به وظائف د يحضرت رفته که اهاليرها به اعلين نجف و غيار از مجتهديات بستلگراف

شنهاد کردند که يبه محفل پ ؟از  ين جهت بعضيب کرده اند و به ايان آنها را تعقيعمل کردند چرا نظام

گر هم يد دبالنشد و از حادثه جهرم  يريتاث يحضرت تلگراف کردند وليدستور داد باز هم محافل به اعل

افتادند. يبه جنبش بر ضد بهائ

زير،يشروع فتنه و فساد در ن

روضه خوان در مجلس روضه  يزديخ محمد نام ين فئه شد و شيا يبرا يشورش عمومه يز تهير،يو در ن

م انقالب يگناه را از بيب ينموده اند و حکومت همان بهائ ؟ان حاضر در آنجا يبهائ ياد زد که بعضيفر

ان مامور آنجا روضه خوان مذکور يس نظاميحسب امر دولت رئ يالخره مضروب نمود ولمحبوس و با

ن يد کرده التزام گرفت که در صورت بروز اياو را هم حبس و تهد يمحمود حام ديراز رسيرا ابعاد به ش

د.يت حاصل گرديند و امنده شوين گرفتار مجازات شديان محرکيبهائ ؟نوع اقدام 
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مازندران وقوع قتل و غارت در

 يدار،ول مازندران ملکيمعروف که در دودانگه ا يبهائ يرازيل خان شياسمعرزا يم 1304ن سال يدر ا

و  ياغيين کالئيد جالل نام جمالديج مالّها سييک و تهيکرد حسب تحر،يغ هم مينمود و تبل،يم

رفت در وسط راه برخورد و قصد قتلش نمود و ،يول ميه چالو به سمت ايکه از قر يرا هنگام،يغماگر وي

گر به آرنجش زده مقتول يد يريبا تفنگ به جگرگاهش نواخت و ت يريرفت و تيش را نپذيها،التماس

 يان کلکنارين حضور داشت و سارق مذکور بهائين و تدفيموقع تکف يسنگسر يک نفر بهائيساخت و 

ار و غارت و يبس يها،تيها و اذ،يريان سختگيبه بهائول نسبت يو اموال را غارت کرد و در ا يرا متوار

طهران تظلم نمودند و در آن هنگام که هنوز  يوست به محفل روحانيافت که پيوقوع  يضرب هم

ان به آن مقام رفت.يضه تظلم بهائيس الوزاء بود عريو رئ يفرمانده کل قو يحضرت پهلوياعل

ريقتل در مال

کرد محض ،ير و اراک به طبابت اشتغال ميمال ين که در اطراف و قرااياز بهائ يم موسير حکيو در مال

ض ينکه او مريرا بعنوان ا يان وير رفته بود و چند نفر از نظامياز دهات مال يه بابلقانيض به قريادت مريع

اراکخاکازرهٴن راه در ديمحاکمه شود بردند و در ب يد به همدان در اداره نظاميرا کشته است و با

 يو پس از تجسس و جستجوها ؟مرکوبانيمادوانداختنديچاهبهکشتهگلولهضرببهرااو

ر آوردند و يان جنازه را در چاه جسته به مالياز بهائ ين روز عاقبت اوالد آن مظلوم و برخيچند



140

140

بعمل آمد و گفتند محرک واقعه داماد فرد  يو شخص يره به دولت شد واقدامات محفليتلگرافات کث

ول هم بود.مقت

زوارهانيبهائٴهٴعفاج

ا بودند به نام آق يان زواره که عضو محفل روحانيسه تن از بهائ 1344ن سال يحجه ايم ذشتروز ه

گر حسن نام بالغ به يک نفر ديو دصادق يدرضا بن مرحوم آقا سيبن مرحوم مالرضا و آقاساسداهللا

 يالق مهابادييد پشم به سمت يه جهت خرپانصد تومان وجه نقد و جنس و چهار رأس االغ برداشت

زواره است شدند و از آنجا دو  يوم هشتم شهر مذکور وارد مهاباد که در پنج فرسخيحرکت کردند و 

است رهسپار گشته  يباً در ده فرسخيکه تقر يل حضرت مهاباديله نهم جهت ايساعت به غروب مانده ل

 يها مضطرب شده و در مقام تجسس برآمدند ولد و کسان آنياز آنها نرس يروز خبر 27و تا مدت 

حدود مهاباد  يخرابه ها ؟د کبوتر رفت و يک نفر از مزرعه مهاباد جهت صير نشد تا آنکه يدستگ يخبر

ت يد و دو نفر به فورين خبر به زواره رسيد که در چاه افکنده و متعفن شده اند و ايآنها را د يو االغها

 يو معلوم شد که چهار رأس االغ همانها بوده و در چاه انداخته اند ول ؟قيتحق ياز زواره رفتند از برا

ه خبر دادند يه االغها فوراً به اردستان رفته به اداره امنيقضاز خود آنها معلوم نشد و بعد از کشف  ياثر

ه عازم مهاباد آن حدود شدند پس از چند روز تجسس و ين با دو نفر امنيپنج شش نفر از کسان مفقود

ه ين را جلب اداره امنيدو نفر از مظنون يکيامد ياز جسد آنها بدست ن يآن حدود اثر يگردش در حوال

ه مطلب مستور ماند تا يس امنيرئ يتيکفا يبعلت ب ياردستان نموده دو روز تحت استنطاق بداشتند ول
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داشت که حضرات دو  قات الزمه معلوميه به مهاباد رفته بود پس از تحقيک نفر از احباب که همراه امني

آنها را مالقات  يگر احديد از مهاباد حرکت نموده بودند و در خارج مهاباد 9له يساعت به غروب ل

دند و معلوم نشد که جسدشان را کجا پنهان يمهاباد جام شهادت را نوش ينکرد و در همان کوچه باغها

نها بدست آمد. از اموال آ يدا و تعدادين کشف و نعش ها پينمودند و بعداً قاتل

دن اصفهانيرزاد و بندر جز و فريق در شهمييقتل و تض

اط خانه خود يهم داشت و شبها در وسط ح ؟رزاد که ين فئه در شهمياز ا يزن 1304ن سال يدر ا

ن قصبه شورش و يدر ا يان بنام ترقيبستن مدرسه بهائ يو هم براد شبانه به خانه در آمده يخواب،يم

 يطهران متحدالمال عرضحال از محافل روحان ياچار به دستور محفل روحانکردند و ن يکوشش هم

س الوزراء رفت و در بندرجز به خارج يو رئ يران به وزارت معارف و وزارت داخله و فرمانده کل قويا

و  يدنيفر يبکيرزا حسن سيز ميره به قتل آوردند و نيکارد و غ يرا با ضربه ها يسنگسر يبابا يبلد عل

را مقتول ساختند. يلش آقا علينجل جل

ت بغدادياستخالص ب يبرا

هيمرثٴهٴيعنوان تکه ان قبض کرده موقوفه بيعيدر بغداد که ش ابهٰي  ت ياستخالص ب ين سال برايو در ا

س محفل يلز رئيه و اوقاف عراق اقدامات شد و مستر سيحکومت و وزارت عدل ؟ساختنديخوان

شرفت ين امر پيبه نفع ا ين الملليبو در مرکز صالح سازمان  ؟يسترل دادگيکا و وکيامر يمل يروحان

 يت بغداد کردند و از محفل روحانياستخالص ب يبرا يحسب دستور تلگرافات يرانينشد و لذا محافل ا
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عراق در بغداد تلگرافاً و  يز و مامور عاليدولت انگل يئت وزرايصل پادشاه عراق و هير فيطهران به ام

ت در يافت و بيه حق امر صدور يحکم به عل يحال فرستاده شد ولا عرضيطانير برير کبيسفکتباً توسط 

ن برقرار ماند.ين و متعديقبضه غاصب

زير،يل زدگان نيکرمل و س يدر باال يمقام اعل ياراض يبرا

د يمقام رس ياراض يداريخر يامراهللا برا يتلگراف مبارک مفصل حضرت ول 1304ن سال يز در ايو ن

ان عموماً به ارسال نقود از هر جا يمتحدالمال موکد صادر کرد و بهائ ؟يمرکز يمحفل روحان و

ز يريل زده نيچاره سيان بيبهائ يز برايرفت و ن يآن هم يداريخر يپرداختند و چک بانک و نقود برا

ار فرستادند.ينقود بس

ايمان ملکه رومانيا

االت متحده يه که در سال قبل از ايکائيمارثاروت امر سيا بواسطه ميملکه رومان 1926ن سال يو در ا

و کم کم محب و مصدق و مومن  ؟ن يام نمود مطلع و متوجه به اين امر قيارون آمده به نشر نفحات يب

فاتش ياقت و استعداد بود و با سه خانواده ملوکانه انتساب و اتصال داشت و تاليد و او دانشمند و با ليگرد

 يعکس ود که ينکش يافت و طوليلک متمدنه انتشار و خود بدان صفات اشتهار مما يتخت هايدر پا

ع ين خطاب کرد چه بديقلمش ثبت بود از آن جمله چن ؟د که يک منتشر گرديدر جرائد اروپ و امر

وهٴام به قين پيغ اياست که حضرت بهاءاهللا و پسرش حضرت عبدالبهاء به ما ابالغ فرمودند و در تبل ياميپ

ام ين پيه که اساس ايقت ازليحق ؟ن دانستند ين مبيقينجستند چه که به تمسکوننمودنداقدامهيجبر
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د يابد ... اگر نام بهاءاهللا و عبدالبهاء به سمع شما رسيت کند و انتشار يشه دواند و سراياست بالمآل ر ياله

نات و کلمات يات بيد تا آيد در طلب کتبشان بدقت جستجو نمائيد و روبرمگردانياز آثارشان غفلت ننمائ

د .... يده يگرفته جا يزشان در دل و جان خود چنانچه در قلب من جايات صلح پرور محبت انگيعال

ه مذکور مبلغه يکائيس مارثاروت امريد و تلگراف ميفزائيد و بر مسرت وجدان بيم بشتابين تعاليا يبسو

د در احساسات و عواطف ين بدانين مبيقيه ان برساند که بيامش را به بهائيخود کرده خواهش نمود پ

است ع حضرت عبدالبهاء يام بديم پيم تعميکم و بر عهد مودت قائم و ثابت آمال و آرزويه با شما شريقلب

گمان کردند خدا به  ينکه بعضيدر روزنامه درج و با عکسش طبع و نشر نمود از آن جمله ا يو مضمون

دارد و  ؟بر عرش سطوت قرار گرفته به دستش برق شعله ه و شکل در ابرها يصاحب لح يکل بشريه

ن حدود و شئون و برتر يه منزّه از ايقت کليکه آن حقيند درصورتيستايرا م ين خدائيمانند کودکان چن

عه نهاد تا يکه در انسان ود ؟ابد بلکه سرمست ويباشد درنياو را چنانچه م يشه بندگان است کسياز اند

ور عدم صفا در توجه قلوب در نفوس مست يز برايم بشناسد نيح را از سقيصح دانسته يرا از بد يحزب

گردد تا آنچه حقائق مکنونه ين خلق مجسم ميمابيف يشود و روح قدسيماند و لذا کلمه اهللا بر آنها نازل م

د در يشه بايا هميو کلمه علض اعظم يه کل را احاطه کند و آن فيور رسد و محبت و مسرت الهٴهٴظاست ب

ه اند و يقت کليو حضرت محمد و حضرت بهاءاهللا مظاهر آن حق يسيد و حضرت عيور نماٴهٴظان خلق يم

ق مسائل يند تا سؤ تفاهم را از خلق دور کنند و نفوس را به حقايور نماٴهٴظحق  يايدگان و اصفيآن برگز

اد در اعالن اول خطاب به ب دين امر سه اعالن به ترتيه آگاه کنند و ملکه راجع به ايه و کلمات ربانياله
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ن بشر است و در آخر ين ملل و مروج حسن تفاهم بيم که مؤسس الفت بيعظو معلم  يعموم اقرار به مرب

به دانشمندان و استدالل به کلمات ن امر کرد دوم خطاب يق و تتبع در ايب بر تحقيق و ترغيهمه را تشو

ت بقاء روح و مقام و يفيخلقت و وجود و ک و مقصد ين مبدأ اصلييحضرت عبدالبهاء در اثبات و تب

است  يانين اعظم و اتم بيحات حضرت عبدالبهاء و اين است توضين گفت ايمنزلت انسان و در آخر چن

ح و محمد و بهاءاهللا يمس ؟سوم چنانکه ذکر شد مقنع که مثل و مانند آن را تاکنون مشاهده ننموده ام 

وبهاءاهللاحضرتکهحقّانوشتنيچننگاشتامراهللايولضرتحبهکهٴمهخواند و در نا يور الهٴهٴظ

به من  يمه وقتين بشارت چون بشارات عظيد و انمواحداثمندرميعظيتينوانعبدالبهاءحضرت

خاطر گرفتار بودم لذا چون تخم  يشانيو پر يد و اضطراب و انقالب باطنيشد يد که به حزن دائميرس

از  يت خاطر موفوريت روح و تسليز تقويه من نين صبيافت که کوچکتريتام  يپاک در ارض دل تمکّن

 يم و بهر نفسيرسانيم يام از فم به فمين پياد او و من هر دو ينمايمحبوب احساس م ين دو مواليم ايتعال

ان گردد و مشاکل مفصله اش حل  معلوم يح و نمايالفور سطوع انوار در وجهش ال يگردد فيکه ابالغ م

 يمثل گردد موقوم نموده بود که اعالن عموم يب يدواريت و اميار مضلّه اش مبدل به نورانشود و افک

ن را عالمت يمن و هم ياست از برا ين چه سعادت عظمين امر بود ايدگان ايمرهم زخم ستمدمن 

ر و مجذوب يه چنان مرا اسيآن قوه قدس يا دانم محرک روحيدر ساحت کبر يمين تقديت ايمقبول

م که آلت دست ين نمايقيز ين تقدم و ابراز را مقاومت نتوانم به کمال خضوع و انکسار من نيا نموده که

ن ياز ا ين مستبشر و شادمانم و از جمله خاطرات سروربخش ملکه مالقات خانميقي؟پروردگارم و 
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ر ملکه که گفت و دخت ابهٰي  ت اهللا يک شده تحيک بود که به او نزديبه ساحل آتالنت يطائفه در مهمانئ

داشت و مقاله ملکه که با  يس مارثاروت مراسالت خصوصيدر نگارش نامبرده اش ذکر شد با م

ن يد ترجمه اش چنيدر مجله هرالد واشنگتن منتشر گرد 1926خ سه شنبه چهارم مه يعکسش در تار

بلند  داد به من که من آن را بس يک کتابين روزها يا يکائيک نفر خانم امريک کتاب محبت ياست 

ث محبت و سعادت و قدرت و ياست از ح يل القدريدانم چه کتاب جليم ٴهٴظوقت و مالحان يمرتبه و شا

را در من آثار حزن يده است) به من داد زير جريشما (خطاب به مد يکائيکمال کتاب مزبور را خانم امر

عدت کرده باشد خانم ه کمک و مسايمشاهده نمود و خواست مرا در زوال تألمات قلب يدائم و افسردگ

ات يد و اوقات حياست که شما عامل بدان هست ين کتابيمزبور کتاب را در دست من گذاشت و گفت ا

دم کلمات يکردم د ٴهٴظن آن مالحيبه سطور و مضاميد وقتيداريمات آن مصروف ميرا به دستور و تعل

ق ياست که از طريبزرگ دن يلمللن ايمات پدر عبدالبهاء معلم بيغمبر مهر و محبت و تعليعبدالبهاء پ

م يد تعالينمايم مختلطومرتبطبهمراعالمنهيمتبافرقومللعيجميعمومدهٴٴٴٴٴتمرکز دادن فهم و ارا

است  يه اختالفات از عادات و رسوم مذهبيل کليمزو  يک صلح نامحدود عموميشان مؤسس يله ايجل

م يع شده و به ما تعليه وضع و تشريطه الهيقت بسيو حقک روح فائقه غالبه يانت بر ين دياساس و اصول ا

انت بما ين ديم آن ايو مفاه يک محبت مطلقه صرفه با تمام معانيست جز يه نيت اوليدهد که مشيم

 يمه نژاديو اختالفات عظ يده وطنيو تعصبات شد ؟کات متضاده و ين تحريدهد که تمام ايدستور م

د و آداب معموله از ين عقايه است و اياله يارج از ناموس اصلهمه از قبل ظنون و اوهام باطله و خ
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ه در ضربان است نه طائفه يظاهره است واالّ قلب که با محبت صرفه اله يشخص يمسائل خصوص

نموده س يتأسما يد است که بهاءاهللا و پسرش عبدالبهاء برايان تمجيعت شاين شريشناسد و نه نژاد ايم

قت يح فرمودند که تخم حقيرا توضيو جدال و اختالف وضع نشده است ز م مزبوره براساس نزاعيتعال

ت و استعداد خود محزون است در تحت اصول اختالف نشو و نما نکند يماً در کمون قابليه که مستقيابد

هر قدرت و غرض محبت  يقيو سرچشمه حق ينجاست که دانسته شود اساس اصليتنها اختالف بزرگ ا

گر است عفو و اغماض يکديبا  يکيگر است توافق نظر و نزديک به همداست شفقت و رأفت و کم

 يالفاظ و عباراتگر با يح است که بار ديغام مسيم و پين همان تعاليگر است ايهمد يايجرائم و خطا

ت يده امروزه عالم بشريازاله و رفع اختالفات هزار ساله و محو منازعات شد يسته و سزاوارتر برايشا

د و کتب و رسائل يريکنم که نام بهاءاهللا و عبدالبهاء را در نظر بگيه ميافته من به شما توصير ور و تکراٴهٴظ

و  يک صلح عموميشان که موجد يمات فائقه ايد تا تعليد و از خود دور ننمائيآنها را بدست آور

ن يچ کس جز با ايرا هيابد زياست در قلوب شما نفاذ و تمرکز  يقيحق يکلطه يمحبت بس ؟موجب 

مستغرق در  يام خود را بقدريباشند که اوقات و ا يد نفوسيد شايتواند خود را اصالح نمايم نميتعال

و  يانت خود راضياز د يا به قدريستند و ين يانتيق ديچ متوجه حقايکرده اند که ه يا و مطالبيقضا

ن دانشمندان يمه ايم عظيلد دانست که تعايبايمات سائره ندارند وليبه تعل يمطمئن هستند که طبعاً توجه

ان يبرجسته از اد يز کليک تماين حال که حائز يط است که در عيط و محيق و بسيدق يبزرگ بقدر

ن صورت يباشد در ايان مختلفه ملل موجوده نميبا اد يرت و اختالفيچ گونه مغايه ؟حاضره است و 
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خود به  يخصوص ؟ال مسافرت ش در حيه بواسطه منشکه ملک يد و جوابيد تا سودمندتر شويتفحص کن

 دريولهٴر دو مقاياالت متحده و کانادا در تقديا يملّ يمحفل روحان يمنش ينامه مستر هوراس هول

استنيچنبودنوشتهايالدلفيفدرعالموحدتکنفرانسبهمارثاروتسيمهٴطامش بواسيجرائد و پ

وصوليبرامينماتشکرراشماکهدمشآنبرمأمورايرومانملکهحضرتايعلقبلاززيعزسرور

ن ازهار دائماً يمشان شد ايکه در نقاط مختلفه تقد يفراوان ؟ين برايهمچن ؟کميمورخهتان،موقومه

ا حضرت گشت که چگونه امر مبارک رو به تقدم است يسبب تذکر عل

ا حضرتش يافت و علياهد انتشار خو يمه موليم عظينکه تعاليملکه روحاً با شماها است و معتقد است بر ا

يکوشد به کمال وفا امضاء روبرت باب درس منشيم ولو فعالً نباشد قوالً ميدر نشر آن تعال ؟

رانيه در ايالت امريتشک

ن صادر يچن يطهران باز متحدالمال يه محفل مرکزيالت امريل انتخابات و تشکيم و تکميتنظ يو برا

اران در شرق و ييمحافل روحان يد قوله االحليفرمايم ينکرد راجع به انتخابات محافل مقدسه روحا

وم يد شود و انتخابات در آن يد رضوان تجديد سعيوم اول عيد من دون استثناء هر سال در يعالم باغرب 

جه يوم نتيت شروع شود و اجراء گردد و اگر ممکن همان يت متانت و روحانيد در نهايمبارک با

اران متحداً يع يد جميوم انتخاب رسد باين قرار چون يو اصول انتخاب از اانتخابات معلوم و اعالن شود 

ند و يناً من فضله به دل و جان اقدام به انتخاب نمايته مستعيه منقطعاً عن دونه طالباً هدايمتفقاٌ متوجهاً ال

ن ير اه خود شمرند ابداً اهمال ديش را از وظائف مقدسه مهمه وجدانيخو يمحفل روحان يانتخاب اعضا
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ت يچوجه دم از استعفا نزنند بلکه در نهاين بهين و منتخبيند منتخبينجو يرند و دوريامر نکنند و کناره نگ

ند و ترجمه تلگراف مبارک يت محفل را قبول نمايند و عضوينما يرأ يت و سرور ابدايافتخار و جد

ران يا يع احبايجماز  طهران يدواچ يروحان 1304ن يفرورد 21مطابق  1925ل يه آوريدر سنه ماض

ند يشرکت نما يد انتخابات محافل روحانيدر تجد يه جدا خواهشمندم که به تمام قويترکستان و قفقاز

به  يتوسط محافل مرکزد فوراً يجه انتخابات باين انتخاب برکنار باشد نتيتواند از اينم يقيحق يچ بهائيه

دات ييند تايد که با حزم و حکمت اقدام نمايع مراکز فوراً ابالغ کنيارض اقدس ارسال شود به جم

ن يند و در ختام استدعا و خواهش ايفرمايده ميراً رسيکه اخ يدر لوح مقدس يرا ملتمسم شوق يملکوت

شئوناتازتجردوانقطاعتينهادريقوتمامبهکهاستآنمؤمناتونيمؤمنگروهازنيکمتردهٴٴٴٴٴبن

ند هر نفع و يام نمايه قيه امرين مؤسسات اوليز ايم و تعزيو تفهميتحکوعيتسروجيتروبريهوونفس

و  يد انتخابات محافل محليعاد تجديام رضوان چون ميعت اهللا کنند و در ايمصالح شر يرا فدا يآرزوئ

ن عمل مبرور بر ير من دون استثناء و متفقاً اقدام کنند و در اين امر خطيرسد به دل و جان به ا يمرکز

 يمنتخبه و عنوان منشياسماء اعضا يعنيجه انتخابات را يد نتيد و پس از تجديگر سبقت جوئيکدي

همت در جمع  يش رسانند و محافل مرکزيم خوياقل يل به محفل مرکزير و تعطيمحفل را من دون تأخ

لگراف ارسال دارند نظر به پاس احترام ت ؟ن عبد به اسرع ياز آن را کامالً نزد ا ياوراق نموده صورت

نداده اند خواهشمند  يان احبا و اماءالرحمن که رأينموده از آقا ؟ک روز به مدت انتخابات يمبارک 

انتخابات  يکه برا ير در محلهائٴهٴظبعد از 10صبح تا  9ن از ساعت يفرورد 29است که روز دوشنبه 
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؟ياکبر روحان يعلمحفل  يند منشينظار فرمائت يم هيف برده آراء خود را تسلين شده بود تشريمع

د انتخاب بعمل يطهران طبق دستور مذکور تجد يمرکز يو محفل روحان 1305اسفند  29محفل 

نفر اول انتخاب نه نفر  19بدست آمد و پس از انتخاب  يرأ 1375که فرستادند  يآورده مطابق راپورت

 ياهللا خان عالئ ونس خان سرهنگ شعاعيت شد دکتر يب اکثريق به ترتينطريبد يمحفل مرکز ياعضا

ح يرزا جالل خان ذبيش ميرزا عبداهللا خان خرسند دکتر عطاءاهللا خان بخشايم يقيرزا اسحق خان حقيم

طهران  يمنش يو آدرس کتب يالسلطان روحانمحب يزدانيرزا احمدخان ين مين اميحاج غالمرضا ام

قسمت بودند  16ران يدر ا يو محافل امر يالنيش ميمن يو وآدرس تلگراف ياکبرخان روحان يرزا عليم

بهشت يارد 4مطابق  83شهرالجالل سنه  17خ يطهران به تار يمحفل روحان يک و شادمانيضه تبريو عر

ظلّه اهللا ملکه و  يرضاشاه پهلو يون شاهنشاهيشوکت هما يحضرت قويشگاه مقدس اعليبه پ 1305ماه 

و آفتاب سعادت  يان منقضيرانيا يبخت رهيام تيا يت الهيبه صرف رحمت و عنان موقع که يسلطانه در ا

ران به فرق يم الشأن اين عظيم پرعزت و انوار سالطيهيدرخشنده و تابان و د يران از افق عالم انسانيملت ا

سرتاسر کشور را فراگرفته  يقيرد و سرور و نشاط حقيگيران حقّاً قرار ميا يگانه قائد و منجيمبارک آن 

شکاه مقدس يکات جان نثارانه به پيران تبرياان يعموم بهائبه نام طهران  يمرکز ياست محفل روحان

م ملت در يدواريم و اميخواهان يرا از آستان اله يم داشته دوام ملک و سلطنت شاهنشاهيتقد يشاهنشاه

اکبر  يمحفل عل يعزت و افتخار فائز و نائل گردد منشو تمدن و  يل آن پدر تاجدار به اوج ترقيظل ظل

يروحان
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جانيان خراسان و آذربايقات بهائييتض

اعمالشان  ؟ع گذشته آنجا يم و مالّ عطاء روضه خوان که در وقايخ عبدالکريه حصار خراسان شيدر قر

بر  يتربت مشروعه نوشتند مبن ين سال با اشرار همدست شدند و بنام و عنوان مالّهايمذکور آمد در ا

ند و يمسلمانان در آ يان آنجا به حمام عمومينفر بهائ ست و نهيخواهند که معدود بيآنکه مردم حصار نم

عرضحال دادند و لذا  يآستانه رضو ين مضمون بعنوان عمادالملک حاکم تربت و بعنوان متوليبه هم

ن يست و نه نفر مذکور التزام گرفت که به حمام مسلميبه حصار آمد و از ب يمامور دولت يپس از چند

ان حصار به يمه مراجعت نمود آنگاه چهار تن از بهائيجر يمقدار و مامور پس از اخذداخل نشوند 

ن را شرح دادند و به عمادالملک حکم صادر شد که يه مفسدينيه تعرضات ديمشهد رفته به مقامات عال

 يحضرت رضا شاه پهلويد و از آن بعد در تحت قدرت اعلينما يريمن بعد از آنگونه مشاجرات جلوگ

ش و يشه مظلوم بودند در مهد آسايسابق هم ين مشروحه در بخشهايدر طول سن ان حصار و نامق کهيبهائ

شوان و يجان شروع فتنه از مراغه شد و انواع تعرضات در آنجا و در شيآرامش قرار گرفتند و در آذربا

 يضه تظلم به شاه دادند و حسب دستور توسط وزارت داخله برايرها بود و مظلومان عريدر ممقان و غ

در مراغه  ياز ورود به اماکن عمومات و ممانعات يد و تعرضات و اذين فئه حکم صادر گردين ايتام

گردند برطرف يدر محفل م يو دادخواه يضه تظلم و شکويوسته ناچار عرين طائفه که پينسبت به ا

به حسب  ين گرفتار حکومت شده بودند وليک معانديان به تحريچند از بهائ يشوان تنيد و در شيگرد

ت و آرامش بعمل آمد.يافت استخالص و امنيره صدور يو غ يکه از محفل مرکز يائضعر
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؟هيدر روس يآغاز شدائد حکومت

ت از آنکه يد و حکايطهران رس ياز عشق آباد و بادکوبه مراسله به محفل روحان 1305ن سال يو در ا

ان در هر يداد که بهائ قرار گرفت نمودند و محفل طهران جواب يهمه امورات در تحت سانسور دولت

 يضه محفل روحانيند و عرين دولت خود باشند واحتراز از مداخله در امور نمايع قوانيد مطيکشور با

دنا الحنون يا سين بود يچن 1926اکتبر  28آبان ماه مطابق  5امراهللا مورخ  يطهران به محضر حضرت ول

ده اهللا که در يا يدائين شيحاج حس بادکوبه بتوسط جناب يو موالناالرؤف از محفل مقدس روحان

ه را شرح داده يروس يت و رفتار حکومت شورويفرستاده و وضع يغاميکسب و تجارت دارد پاسالمبول 

د به تمامها از نظر يات و مذاکرات محفل بايبودند که تمام امورات محفل تحت سانسور واقع اجرائ

ب وارده و صادره يدولت برسد و مکات ؟با  ديل باياز هر قب يو امر يحکومت بگذرد و مخارج محفل

ز آنچه را خواست ارسال يرساند و از صادر نيشود از مکاتب وارده آنچه را خواست م ٴهٴظد تماماً مالحيبا

ف خواسته بودند يرد و تکليگيد و فوق العاده سخت مينمايا پاره ميدارد و آنچه را نخواست ضبط يم

است  يان ندارد حکميو فشار فوق العاده اختصاص به بهائ يرين سختگيشفاهاً جواب داده شد که ا

آن تخلّف ع اوامر حکومت عادله شوند و از يمط يبه نص قاطع الهان يد بهائيو شامل حال کل با يعموم

ع و يان اوامر او را کامالً مطيکه حکومت حس نمود که بهائينورزند کامالً بموقع اجراء گذارند وقت

ن يما ب يازيدارد و فرق امتيم يآنان را مرع يو تنگ ين و اعتماد حاصل نموده در سختنايمنقادند البته اطم

م يشه نمائيش حکومت انديم که از تفتيندار ين ما مطالب سريگذارد عالوه از ايان و سائر ملل نميبهائ
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م يزاريب استياز س يم به نص قاطع الهيکنيدارد به عالم اخالق خدمت م يامورات متعلق به عوالم روحان

د با کمال يبا يشه و باکيقات حکومت چه انديينصورت از تضيدر کنار و فرار در ا ياسيو از احزاب س

ور خواست او است يمقتدر غيپرداخت و اصالح امور را از خداوند ح يبه خدمت عالم انسان يآزاد

مقام جسارت برآمده ز عرض شود لذا به يفضّال و بخشنده و وعده داده شد که مراتب به ساحت اقدس ن

 ياست منش يان ملتمس و مترجيده را از ساحت مقدس محبوب عالميقات شدينگونه تضيرفع و دفع ا

ران حسب دستور مبارک واصل ياز ا ين چنان احوال فاضل مازندرانيو در ح ياکبر روحان يمحفل عل

کار عشق آباد به آن حدود ان به مشرق االذيبهائ يد توجهات عباديق و تاکياز ارض اقدس به منظور تشو

ه پرداخت.يامور معنوق و يب و تشويبه ترغ ياميسفر کرده ا

شهادت در کرمان

با مکنت  ين و تاجريمتد يخياسداهللا سقط فروش در کرمان واقع شد که قبالً ش يواقعه شهادت کربالئ

ل يو به همه فضا ديخدمتگزار معروف گرد يآورد و منجذبن امر يمان به ايه ق ا 1319بود و به سال 

وسته او را مورد تعرضات و مشقات و حمالت يپ ين مذهبياخالق که توده را به آن مجذوب کرد متعصّب

 يدولت عثمان يهايريد به علت سختگيدر پورتسع يعکا کرد و ل يبرا يسفر 1325نمودند و در سال يم

اجازت  ؟بعد  يشت و چندده به کرمان برگيحضرت عبدالبهاء مامور به عودت گردجانبدر عکا از

ست و به اصرار درخواست فوز به مقام يت حضرت عبدالبهاء زيدر جوار عنا ياميکه گرفت رفته ا

کرد و لذا بر عداوت اعداء  ؟ثاريشهادت کرد و چون مراجعت نمود با تمام همت به خدمد پرداخت و ا
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د مجتهد شهر برده از دست يخانه نزد س ه را ازيکه مجلدات و آثار بهائفزود و زوجه اش را اغوا کردند يب

را به  ين سنه وينموده تا آنکه در ا يعفت يرا وادار به ب يافتراء به آن زد که و يت کرد حتيشوهر شکا

ع مالّها و طالب يبنام حزب اتحاد اسالم مرکب از جم ين است که حزبيقتل آوردند و شرح ماوقع چن

ع انام به قصد قتل آن مظلوم يت از اسالم و تشجيحما؟نين و متعصبيمتعبد يه و گروهينيمدارس د

از طالب مذکور و جماعت روضه خوانان و مردم متفرقه بازار  يه کرده با جمعيبرآمدند و جلسات متوال

ع به قتل آن مظلوم يع و تشجيمعروف کرمان را تطم يلوط؟دند و داداش نام يکش ياهالک و ينقشه برا

داداش حسن مذکور به  يشمس يهجر 1306خرداد  28حجه مذکور مطابق يذ 19له يدر ل؟نمودند و 

 يشفقت و مالطفت کرده چا يم النفس با ويل نشست و آن مومن سليطو يرفت و مدت يدرب دکان و

ر دکّه را بست و با ٴهٴظکردند پس در ساعت هشت بعداز ياريو چپق داد و با هم مکالمات دوستانه بس

 يده در جوف شال کمرش گذاشته بسويخر يار سبز از دکانيخعدد  کرد و چند يداداش خداحافظ

 يد داداش حسن مذکور و اسداهللا قالينکه از بازار گذشت و به کوچه رسيخانه خود رهسپار شد و هم

صحبت گذاشتند تا چون در کوچه  يبنا يت و مهربانيتصادف کرده نوع خصوص يباف با تخماق با و

م کرد و او يالحال جان تسل يفتاد و فيچنان به قلبش زدند که ب يم کاردند زخيقرب خانه آن مظلوم رس

ن را گرفته استنطاق يو دولت قاتلان تظلمات کردند ين شهادت شصت و دو سال داشت پس بهائيدر ح

از رؤسا مجازات مقرره  يبه مداخالت بعض يده حبس نمودند ولينمودند و معلوم شد پس آنان را کش

1306ر يت 10خ يامراهللا به تار يولبه محضر مبارک حضرت  يه محفل مرکزضيحاصل نشد و در عر
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دو ساعت ماه ژوئن  19خرداد مطابق  28شب  يد از قرار اخبار تلگرافين مسطور گرديچن 1927ه يژوئ

کرمان که از دوستان مشتعل و  ياسداهللا عضو محفل مقدس روحان ياز شب گذشته جناب کربالئ

د شد. يبوده به ضرب کارد شه جانفشانمنجذب و خادم و 

رانيندگان در ايس مجمع شور نمايتأس

س مجمع يانجام اراده مبارکه تاس يدر طهران برا يمرکز يم محفل روحان 1927ه ش  1306در سال 

بود و در  356ه مرتبطه بالغ بر يهنگام تمام نقاط امران آن کشور را بنمود که در آن يندگان بهائيشور نما

ندگان يم نمودند و نه نفر نمايقسمت تقس 17به  يال بعد کشور را از لحاظ مراکز امرن سال و سيا

مجتمع شده در  يمرکز يرةالقدس طهران با اعضاء محفل روحانيران در حظيقسمت ايمحافل روحان

ه به يندگان درسنه آتينما يمجمع شور عمومم به انعفاد يه مشورت بعمل آوردند و تصميامورات امر

به محفل ها شامل  ين سنه متحدالمآليدر بهمن ماه ا يگرفتند و از جانب محفل مرکز يهاکمل وج

ضه محفل به محضر مبارک يد و عريو پروگرام مجمع ارسال گردن يدستور انتخابات و وظائف منتخب

م و يفا به آستان مقدس موالناالعظين بود ارض اقدس حيچن 1927ژوئن  1306/11خرداد  20مورخ 

ا يارواحنا لعواطفه الفدا اشرف شود  يربان يافند يامراهللا غصن ممتاز حضرت شوق يولميکردنااليس

د ملکوت فضل و احسان و توجه ييندگان به تأيدنا العطوف و موالناالرؤف الحمدهللا مجمع نمايس

به ج مطلويان به اخذ نتايپا يحان و مسرت و نشاط بيت روح و ريحنون و مهربان با نها يمخصوص موال

 ابهٰي  قات ملکوت يد چنان است که توفيد از فضل رب مجيدا نمود اميد و چنانچه خاتمه پيان رسيبه پا
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گردد و تماماً از  يمات متخذه در مجمع کامالً مجريتا تصمشامل حال گردد  اسنٰي  دات جبروت ييو تا

د ان ربنا يفراهم آل تر مکم؟ه وسائل بهتر و يسال آت يشهود قدم گذارد و برا ٴهٴصب به عريز غيح

دنا يا سيگردد يم ساحت اقدس ميباً تقديج حاصله مجمع قريم ان شاءاهللا نتايد الموفق الکريهوالمؤ

بر ت يت جدين با نهاين و دشمنان امر رب العالمين و مفسدين طرف مغرضيبه ا يالعطوف از چند

را لکه دار ل مقدس امراهللا يخواهند ذيمات و اشتهار مجعوالت يام نموده بواسطه انتشار مفتريت قيضد

اء معظم يت نکرده در نزد اولين کفايعت اهللا فراهم سازند و به ايند و اسباب نفرت عموم را از شرينما

 يحضرت پهلويرخواه را دشمن و بدخواه قلم دهند مخصوصاً در حضور اعلين فئه مظلوم و خيامور ا

ام نموده شب و يق يه سلطنت پهلويان بر علياذباهللا بهائيند که العن جلوه داده ايده اهللا بنصر من عزّه چنيا

در حق علمائ سؤ نازل و  يرا که از قلم اعل يان مبارکيب يند حتينمايروز بر ضد دولت حاضره اقدام م

ن به يهم کالبهم اال انهم من الخاسريعل ؟ير درج شده قوله االحلياخ يعموم ؟در دستخط مبارک 

حضرت اند و امر را مشتبه ير کرده اند که مقصود اعليبرده و شرح و تفس يونيماحضرت هيحضور اعل

ن حزب مظلوم صادر ياز مجالس و محافل و اجتماعات ا يريداً امر به جلوگيکه اک ينموده بقسم

ندگان محترم محافل مقدسه يمالقات با نما يبرا يد و روز هشتم خرداد که مجلوس عموميفرمايم

ت امر به تفرقه نموده ين حکم را بموقع اجزاء گذارده به معقوليه ايل شده بود نظميکات تشيوال يروحان

ات يو مفترت يبعمل آمد معلوم شد که در اثر سعا يقاتيز متفرق شدند و از طرف محفل تحقيت نيجمع

ن يات مغلين و مفتريمغرض يو کوشش در رفع اشتباه کار يش آمده و سعيقات پيين تضيرهم ايعلما و غ
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قت حال يقات را مرتفع سازد و حقييه قول داده که تضياست نظميموده و الحمدهللا تا اندازه موفق شده رن

ان مبارک راجع به علماست نه يمعروض و مکشوف دارد که آن ب يحضرت پهلويشگاه اعليز در پيرا ن

ک را گر در هر حال حفظ و حراست عموم را از ساحت اقدس خواهان است اصل لوح مباريد يمقام

شود يم مياز آن در لف تقد يل اصل نشده مواديامر به ارسالش فرموده بودند تاکنون موفق بر تحصکه 

ن يچن يه بهائياحصائ يه برايز متحدالمآل محفل به محافل روحانيو ن ياکبر روحان يمحفل عل ي..... منش

ندگان محترم لفاً ارسال يم مجمع نمايه بر طبق تصمياحصائ يک ورقه نمونه برايبود با کمال احترام 

ه در انتخابات يکه موضوع احصائ يتياست با مراجعه به صورت مذاکرات مجمع و اهم يگردد و متمنيم

ه نقاط تابعه يمرکز قسمت و کل يشامل مواد مشروعه در ورقه نمونه از احبا يه کامليحائز است احصائ

د اقدام يست که بايد البته الزم به تذکار نيرمائن محفل ارسال فيبه ايسال جار يه نموده قبل از انقضايته

ه و عدم انتشار آن يداشتن اوراق احصائکمال متانت و حکمت باشد و در محفوظ  ين امر از رويبه ا

 يهيابد بديميم و تنظيت صحت ترقيه مزبور در نهايشود که احصائ يدقت کامل ملحوظ گردد و سع

داً و ييد داد زادکم اهللا تايز خواهيائل الزمه به نقاط تابعه نن موضوع و سائر مسيدر ا ياست دستور کاف

ياکبر روحان يمحفل عل يقاً منشيتوف

ارت ارض اقدسيز

د و مسافر يگرد ين دوره سابق دائر و جاريفا مانند سنين به حياب زائريارت ارض اقدس و ذهاب و ايز

ارت رهسپار گشت.يز يبرا 1306ن سال ين در ايعابد
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ماع در شاممحفل و اجت

ن سال انتخابات بعمل آمده محفل يج صورت گرفت و در ايان به تدريد عده بهائييدر دمشق اجتماع و تز

د.يدائر گرد يروحان

اتين و نشرين معارضيمخالف

ل يکتاب کشف الح يضه ئيطهران با عر يمحفل مرکزميالدی ١۹٢۷ مطابق باشمسی١٣٠۶ و در سال 

عنوان مذاکره اش با ه ب ؟ه يافته (نشريانتشار  ينام مذاکره با مبلّغ بهائه ه به مطبوعه کيآواره را با نشر

کرد  يکمک مال يکائيامر يپروتستان ينيمدرسه مبلّغ ؟) به حضور مبارک فرستاد يبهائ يقيعبداهللا تحق

هم  يلت و مجلس دارالشورونمود و د يزيدر آن مدرسه تعهد ترجمه به زبان انگل يرانيک زن ايو 

مراغه  ين سال رخ داد که در نامه محفل روحانيرزا صالح مراغه هم در ايعدت کردند و مخالفت ممسا

اط که در يصالح خ ينکه کربالئيد و مضمون ايراپورت رس يبه محفل مرکز 1306ماه يد 11مورخ 

و آقا د يمرحوم چه زحمتها کش يباش،ميعمل آمد و حکه ها در ظل امراهللا بها و چه احتراميحقش چه خوب

 يگر يمنش ؟د يرزا صالح خان عکاس اقتضاء گردينکه ميداد تا ا يد اسداهللا مرحوم چگونه ترقيس

شد تا آنکه چنانچه معروض  يتش مجرياده از ظرفيم مختصر احترامات زيبود آنرا هم دادل يمحفل را ما

 يرا شخص نکه خوديد هميگرد يمحفل روحان يرزا صالح عکاس منشيم ,اطيصالح خ يگشته کربالئ

رزا يم يگر نوشته در حضور آقاين باالتر رود توبه نامه با خرافات ديخواست از ا ؟مشاهده نمود بدون 

ام نمود و يراجع گشت حال به معارضه و مجادله و افتراء و بهتان قمجتهد به اصل خود  ين آقايحس
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ن يقاظ المومنيه بنام ايگر رديدل د اسداهللا نزد او است و او دو ساياء آقا سير کرد و اشييآدرس مراغه تغ

ن دورش مجتمع يد و مخالفيانتشار داد و با آواره اتحاد داشت و در مراغه در اداره تلفن مستخدم گرد

1306مهرماه  8مطابق  84ه يشهرالمش 4به محضر مبارک مورخ  يضه محفل مرکزيز در عريشدند و ن

.ستين يگر کسيه و دبا آوار يکو و صبحيق نيطور تحقه ب 1927اول اکتبر 

نيمنون ميمهاز م يوفات و صعود برخ

فا و لزوم فراهم کردن مجالس تذکر يرزا محسن افنان در حيمبارک راجع به صعود آقا م يخبر تلگراف

ان و دفن يع مهم بهائييدر طهران و تش ين اردکانيابوالحسن ام يز صعود حاجيد و نين سال رسيدر ا

ن سال يز در ايرش نيبه مقبره باقراف و وصول تلگراف مبارک به ذکر خ ديکردنش در گلستان جاو

افت.ين سال وقوع يران و صعود و دفنش در رشت هم در ايبه ا يرزا محمود زرقانيبود ورود م 1928

ن العلماءيشهادت ام

ش يد و چند سال په بويه اسالمينيمسجد و منبر و منشاء امور د ؟ل ين العلما در اردبيم اميرزا عبدالعظيآقا م

نمود و  يانجام و هتک استار همحاضره گذاشت  ؟ق به علم يتشو؟ن امر گذشت که يمانش به اياز ا

ه يالت امريتوسعه تشک ؟س گشت يتاس يراً محفل روحانيد و اخين امر در آنجا گرديموجب اشتهار ا

ن يگانه مرجع ديمجتهد مذکور  نمود و يستادگيل اياکبر مجتهد متنفذ اردب يرزا عليبرآمد و در مقابل م

موافقت او  ين دولت بيت اقتدار و نفوذ داشت به درجه که حکام و ماموريو محبوب و مطاع بود بغا

نداشت و  يباک ؟ر و يق و تکفييق و تضييو تن يز و قصاص شرعيتوانستند کرد و در اجراء تعزينم يکار
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؟ات بود و مردم يمتظاهر به عبادات و فرع و اصول معاصر وو متعصب و مخالف معارف  يت قشرينهايب

وف يد چنانکه آقا محمد فتح اهللا يان رسيار از او بهائيان طرف حمله او شدند و آزار بسيخصوصاً بهائ

فلکه بسته به ضرب چوب سخت  يبه رو 1316مان به سال يرا در اوائل ا يليمعروف اردب يبهائ

م جان از يشوهر دادند و او ن يمسلمان اجنب يه مردطالق ب يازردند و مجروح کردند و زنش را بيب

دانستند و تا يبه مييغ يو جان بدربردنش را از قدرتها يل بدرفت و ساکن عشق آباد گشت و خالصياردب

در اوضاع مردم  يرييکه شامل اندک تغيزيا هر چين امر و يات داشت ممکن نبود اياکبر ح يرزا عليم

غ يدر که داشت از اقدامات خود ين العلماء با شجاعت و جسارتياميرد وليل قوت گيبوده در اردب

؟شبانگاه  1927مارس  25و  1306ن يفرورد 4رمضان مطابق  21در  1346ن سال يننمود تا در ا

ار يبس ؟يصاحب لباس را دانست فحاش ؟دند نوکرش ين به رختکن رسياز مقتدر يتن ؟خود در گرمابه 

ن العلماء از درون حمام به رختکن قرار گرفته بود به نوکر يام ؟را  ين ناپاکيدين بيبا او کرد که چرا چن

؟ران خاکستر و ينمود که نينگفت اما واقع واضح م ينزد او دور کرد او گرچه سخن ؟خود امر داد که 

رده ر کين العلماء را تکفيد در مسجد جامع بر منبر اميگر دو تن مال وسيد يد و روزيباش،يرو به اشتعال م

سخنان زشت و ناروا بر زبان  يرد و بعضيگيروزه را نوزده روز م ياست و حت ين گفتند که بهائيچن

د تصادف ين طائفه با او بودند سر بازار با همان مال وسيدو تن از ا ؟ن العلماء يگر اميد يآوردند و روز

ن يبر ما ثابت شد و ام يبلده گفتند ير کردند و آن دو شنين دو مرا تکفيکرد و به همراهان گفت که ا

اکبر  يرزا عليل بر شما ثابت شد و در حال آن مکالمه به در مسجد ميق و دليد به چه طريالعلماء پرس
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را کافر  يبلند و يهم در آنجا بودند و آن دو جسور شده به صدا ياريدند و جمع بسيمجتهد رس

ن يدند و آنان علت را چنيرش را پرسيکفل تيمذکور از آن دو به اصرار علّت و دلخواندند و همراهان 

ان ين موقع نظاميکند نکرد و در ا يکبار لعن بر بابيم يوسته خواستيکسال است پيان نمودند که مدت يب

اکبر  يرزا عليند ميکه با عده خواستند به مسجد در آيد و مال درحاليآن س يت را متفرق کردند وليجمع

ن العلماء مباح است و ين گفت که خون اميچن ؟قل کردند و او ل را به او نياز مسجد خارج شد و تفص

ه مسبوق شده و به يد که حکم جهاد بدهم و اداره نظميائيهمه در دو ساعت از شب گذشته به مسجد ب

مذکور  يد و مالّيند و غروب همانروز سينما ٴهٴظگذاشتند که محاف يست نظاميالعلماء انيامقرب خانه 

ف يهر چه تکل ين العلماء را خواست و آن دو در آنجا به ويرفتند و فرماندار ام يامبه خانه فرماندار نظ

کنم و باالخره ين نميتوه ين کسيق جواب گفت که من به دينطريد بدينماسب و لعن  يکردند که به باب

لماء ن العيم ساعت اميمذاکره با جماعت همراهشان روانه کرد پس از ن يفرماندار آن دو را پس از ساعت

د يق و تاکير مطابق تشوآقا باال نام عطّا يرا هم به منزلش عودت داد و در ساعت دوازده آن شب حاج

قاتل ضمانت دخول بهشت  يمسلمانان برطرف شود و برا ياکبر مجتهد که خار از راه پايرزا عليم

ام محرمانه از يگفت پ دق الباب آمده ين العلماء رفت و به دامادش که به صداينموده بود به در منزل ام

از دوستان بود باور کرد و دستور  يزيتبر ؟ن خان يه بلد شمس الديس نظمين چون رئيه دارم و امينظم

و به عطار تعارفات است  يد چه مطلبيرون چراغ افروخته حاضر کردند و خود آمده پرسيداد در اطاق ب

د و بغتتاً يبگو يک رفت به نجويو نزدم يوخ گوش بگيد بين و او گفت محرمانه است بايکرده که بنش
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د داماد يده که فرار نماير نافش زد که از پهلو در آمد و قمه را برکشيد و چنان به زير عبا کشياز ز ؟قمه 

ه که از يس مذکور نظميکرد و در آن موقع رئ ين مسبوق شده تفنگ ساچمه زن را به طرف قاتل خاليام

اکبر هم  يرزا عليم يکرد و از فتوين ميواظبت و محافظت از امان آن امور خبر داشته و شخصاً ميجر

د و ساچمه از تفنگ هم به صورتش اصابت نموده يايمدر آن موقع به منزل  يسرکش يخبر داشت و برا

د که به حال فرار است و او را تعاقب کرد و او اصرار در فرار نمود يرا د يمجروح ساخت در قرب در تن

د و او ين از عقب رسيستاد و در آن حال برادر زن اميزنم و آن شخص بايفت مگده يسپس ششلول برکش

 ين آمدند و معالجات و مداوايبه خانه ام يس و افراد نظاميده حبس نمودند پس رئيه کشيرا به نظم

ن يفرورد 6ن واقعه در شب يو اد درگذشت يجه نداد و به فاصله پنج ساعت آن شهيب و جراح نتيطب

ان يو جسد را چند روز در خانه خودش و بعداً توسط نظامد يواقع گرد 1927مارس  22مطابق  1306

اکبر مجتهد و  يرزا عليک ميبه اثر تحربرده دفن نمودند و قاتل در استنظاق اقرار نمود که به قبرستان 

 اکبر سفارش فرستاد که قاتل يرزا عليگر ميد و صبح روز دين عمل گرديگر مرتکب ايد يع برخيتشج

ها يليل صادر شد و اردبيدش از اردبيبه تبعد و گوش به حرفش ندادند و از طهران حکم يرها کنرا 

ل ياکبر از اطراف شهر اردب يرزا عليم ؟ک هزار سوار شاهسون يباً يشورش کرده بازارها را بستند و تقر

بازارها باز  ياهال د وياکبر موقوف گرد يرزا عليد ميار داشت که تبعهظختند سپس حکومت به آنان اير

ف کردند و يه توقياکبر را از طرف نظم يرزا عليمبعد از چند روز  يکردند و شاهسونها برگشتند ول

ل به زنجان بردند و پسرش را که به قاتل حربه داده بود گرفته يسوار اتوبوس نموده با دو مامور از اردب
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ن يران اوليدر ان ياد گفت يتل آوردند و بارباران نموده به قيمصلوب و ت ؟حبس کردند و قاتل را در 

ن العلماء ين فئه بعمل آمد و بازماندگان امينسبت به ا يزيبود که در مقابل ظلم و خونر يمجازات عدل

گر که پس از شهادت آن مظلوم متولد يد يهفت ساله و پسر يدوازده ساله و پسر يزوجه و دختر يعني

به محضر مبارک حضرت  يراپورت محفل مرکزضه يو در عر؟يان اداره امور زندگانيشد بواسطه بهائ

اکبر  يرزا عليد مير لشکر غرب حکم تبعين العلماء امين مندرج بود بعد از شهادت اميامراهللا چن يول

ر يد اميه اسباب سفر نمايتهحکم ده روز مهلت خواست تا را صادر کرد و او پس از مشاهده  يلياردب

ن ده روز يز در ايه محبوس و خودش نيو حکم داد که پسر و دامادش در نظام ال او مطلع شديلشکر از خ

نشد و پس از دو روز که پسر و دامادش  ين راضين توهيدر خانه خودش تحت نظر باشد و او به ا

قاتل را  يخالص ؟قاتل  يرين بود که پس از دستگيت احرکت کرد و عل يف بودند به اتفاق ماموريتوق

قاتل را  يالت خالصيل ايز با او موافقت کردند و از کفيتبر يدو سه نفر از علما د ويخواستار گرد

را به  يبدگوئ يمنبر بنا يوس شد باالينکه از طرف دولت ماياکبر هم يرزا عليخواستار شد و م

جان ين را بسته و هيل حرکت دادند بازار و دکاکيکه او را از اردب يحکومت و دولت گذاشت و روز

کساعت در اثر يپس از  ير جاها بپا شد و علماء شورش و غوغا نمودند وليل و ساياردب ياهالدر  يبيغر

اکبر  يرزا عليورود ماهو ساکن شد و در زنجان روز يه دکانها باز و هيس امنيده رئيدات شديتهد

از تلگرافات  ين را بستند و به مجلس و مقامات مربوطه تلگرافات مخابره کردند وليشورش شده دکاک

 يده خالصيبه حضور طلب ر لشکر رايز اميتبر يد علمايخود نرس يطرف دولت سانسور شده به محلها
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کت امروز ات ممليشان را اقناع نمود که صالح دولت و مقتضياکبر را خواستار شدند و او ايرزاعليم

د و نوشته هم بپرداز يم شده به استفاده و استفاضه روحيات مقيدر عتبات عال يچند ين است که ويچن

اکبر را از زنجان يرزاعليآنها گرفت و از قرار مسموع مگر بالد از يد ين محض اسکات علمايدائر بر ا

ختند.يافته بود که قاتل را به دار آويانج شهرت يز و ميبه عزم کربال حرکت دادند و در تبر

زديج يشهادت در وه

شه در خدمات متنوعه راجعه يهم يبهائ يروف پارسزد تاجر معيد زال از اهل يدون پور آقا جمشيآقا فر

د خانم بنت آقا هوشنگ يه بذل همت داشت زوجه اش مرواريريو مخصوصاً در امور خ ابهٰي  به امر 

شان در منشاد يان که در عمارت عالين امر سرافراز بود و اجتماع بهائيدر راه ا يت خدمتگذاريبغا يبهائ

ت يش از جمعيب يدون پارسيت محفل خانه فريکه جمع ؟ن يچن يلکه در السن اها ؟افت ييانعقاد م

و  ابهٰي  و به خدمات در امر داد  يج انتقاليراً تجارتش را به دهياست و اخ ؟يمجالس روضه خوان

نکه چند بار اعداء به مغازه اش دستبرد کردند اعتناء يت احباء معروف گشت و با ايمساعدت و تقو

مه شب به مغازه اش رفته او را به ين سال پنج تن از اشرار نيد تا آنکه در ايننموده دست از خدمات نکش

مال داشت. ؟شهادت رساندند و آن مظلوم در هنگام شهادت پنجاه 

در رفسنجان

که  يان رفسنجان باغ پسته از حسنخان پسر مجتبياز بهائ يکيمحمد ين سال اسداهللا عليز در ايو ن

در ؟پسته رفت که حاصل  ؟خان معروف بود اجاره داشت و در موقع  نين العابديز يبرادرزاده حاج
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د ينکه به در باغ رسيهم يپسته را برگرداند ول يبرند به هر نوع بود بارهايپسته او را م يد بارهاين راه ديب

به خانه فتاد و يحال بيکه او ب؟آقا اسداهللا را به باغ برده چندان ه را بهر قسم شد برگرداند و يمامور امن ؟

 يرا بر االغ،يمظلوم منقلب و مشرف به مرگ است ود که حالت يدشتبان بردند و دشتبان چون د

بود  يقو يمظلوم به قرب دروازه درگذشت و چون جانب ضارب و جان يگذارده به رفسنجان برد ول

ن يان چنبود و در نامه محفل رفسنج ٴهٴظمحفل هم ناچار از مالح يتوانستند و حت،ينم ؟يبرا يکار

مخان يمحمد کر يبا نوه حاجيمنازعه شخص يم رفسنجان در طيقد يمسطور است آقا اسداهللا از احبا

ت نبود.يم مضروب و مقتول شد و به صرف اسم بهائياث

در کرمانشاه

ه خود ين حدود کرمانشاه در قرين متقدمياز مومن يکييائيخان ضيقل يمرتض 1306ن سال يز در ايو ن

تنامه اش منتقل به خلف يرا در وص ه گزاف خوديد و چون آن مرحوم ماليمقتول گردموسوم کمبرج 

ع السلطان ناخلف و محروم ياز اوالدش رف يگرينموده بود و ديائيخان ضيخود محمد عل يروحان

صورت عمل و  يکردند اقداميتش ميچون مالها حما يول؟ع السلطان يهمان رف ياريبه دست ؟د يگرد

گرفت.ياثر نم

در خلخال

مظلومان ان را با چاقو مجروح کردند و ياز بهائ ين سال فتنه در خلخال شروع شد و تنيز در ايو ن

عرضحال به دولت دادند.
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ديجد يران و محفل روحانيدر ا ين مجمع شور مليمدو

مرکب از  ين مجمع شور مليران دوميبشهت در ايه ش به روز نهم ارد 1307ه ق  1347و به سال 

,خراسان ,بندر جز و استرآباد ,جنوببنادر ,اصفهان ,جانيآذربا يعنيدگان اقسام هفده گانه نينما

زد و ي,همدان ,مازندران ,النيگ ,کرمانشاه ,کرمان ,کاشان ,ن و زنجانيقزو ,عراق فارس ,خوزستان

روز و زده يدر س 13افت و عده جلسات يره القدس طهران انعقاد يدر حظ ياعضاء نه گانه محفل مرکز

21د و جلسات در روز يانه به آن بالغ گرديشد که در اثرات اقدامات سالشمرده  438يعده نقاط امر

مفوض بود و در تمامت شعب متعلقه به  ياست مجمع به فاضل مازندرانيو ررفت يبهشت اختتام پذيارد

ان يبهائ يمل يروحان رن انجمن شويمذاکرات دوم ٴهٴصم بعمل آمد و خالين امر تبادل آراء و اخذ تصميا

ن بود يد آن چنيشتافتند که اعضاء جد يطهران را محفل مرکز يو محفل روحاند يران منتشر گرديا

رزا عبداهللا خان خرسند يم يمنش ياکبر خان روحان يرزا علين خان فتح اعظم ميونس خان نورالديدکتر 

زاهللا خان يرزا عزين اهللا باقراف ميراميمغالمرضا  يحاج يس شعاع اهللا خان عالئياهللا ورقا رئ يرزا وليم

رزا يو م يالنيطهران م يو آدرس تلگراف ياکبرخان روحان يرزا عليمحفل م يمنش يورقا و آدرس کتب

ندگان و يماه متحدالمال شامل دستور انتخاب نمايد 15خ يوست پس در تاريجالل خان ارجمند ارش

شانزده گانه فرستادند. يقسمتها يمحافل مرکزن و پروگرام انجمن طبع و به عموم يوظائف منتخب

نيمراقبت تامه محفل از مخالف
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ده و يبا آواره همدست و همکار بوده و موجبات ضعف عق يو فضل اهللا صبحکو يرزا حسن نيم يحاج

کو را نقل مجالس کردند و محفل از يو فلسفه ن الحيلکردند و کتاب کشف يفساد اخالق را فراهم م

ه يو بستگانشان خواست که از او ببرند و آنان در قض ينمود و از پدر صبح يريجلوگ معاشرت با آنان

نات يات و تلقيره نشريرفتن دولت و غيخود در ورقه سجل احوال و نپذ ين بهائيان به ثبت دياقدام بهائ

د که يشروع گرد يرزا احمد سهراب اصفهانياز م يدين سال نغمه مخالفت جديکردند و در ا يسوء هم

 يمل يآغاز کرد و محفل روحان ياشاعه امر بهائ ؟کا شعبه يورک امريويند در يخ جدينام مجمع تاره ب

ت مراقبت بکار برد.يکا نهايامر

مس مارثاروت

به طهران آمد و در  ميالدیشمسی مطابق،1307ه سابق الذکر در سنه يکائيمس مارثاروت مبلغه امر

مجلله محفل مقدس  ين بود امنايطهران انتشار داد چن يع مبارک راجع به او که محفل مرکزيتوق

دهم يم اهللا و اٴهٴظه آن کشور مکرم حفيمحافل مقدسه روحان يران و اعضايم مقدس اياقل يمرکز يروحان

ن يس مارثاروت فخرالمومنيا امناءالرحمن و اودائه امة اهللا المشتعله حضرت ميند هواهللا ينما ٴهٴظطرا مالح

و اماءالرحمن در  ياله يع احبايران است بر جمين و مبلغات عازم کشور مقدس ايمبلغ و المومنات سرور

؟آخرها و او در  يند اليس را به دل و جان استقبال نمايم مقدس فرض و واجب که آن نفس نفيآن اقل

بدرقه  ار از او بعمل آمده و با استقبال ويل بسير و تجليز و تقديران سفر کرده حسب دستور مبارک تعزيا

رها نطق ها و رفت و آمدها نمود.يدر طهران و غ يبهائ يتهايجمع
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رانيقتل در ا

ن با تفنگ اتفاق يدر اطراف شهربابک بدست معاند يقتل آقا محمد جعفرانار 1307ن سال يو در ا

افتاد.

انيه بر بهائيترک يقات و تعرضات دولتييتض

تحدالمال به محافل تابعه خود فرستاد و نسخه که اسالمبول م يمحفل روحان 1928ام رضوان سال يدر ا

و بدست معابر شهر افتاد  ين در بعضياز افراد مومن يکيب ياز جر روانه داشت يازم يبه محفل روحان

در آن کشور اطالع حاصل گشت و به موجب  يالت بهائيد و حکومت را از تشکيه رسيه و امنيسيپل

شناختند و عزم قبض و جلب نمودند و نخست ر و اسالمبول ين فئه در ازميقات و تفحصات افراد ايتحق

و  يزياکبر تبر ياز آن جمله آقا علقات کردند که يدر روز نگهداشته تحق يکير را گرفته يان ازميبهائ

؟کين بيس محفل و مجدالديرک رئک تيبودند آنگاه در اسالمبول نور صادق ب يف خراسانيآقا س

ان و آقا محمد يقوماس يس افنديو سرک ؟ن از اهل يالتد به يو عصر جد اهللامحفل و مترجم کتاب  يشمن

و عباس هوشنگ  يزدانين يو احمد ام يمهرگ يک و آقا غالمعليو پسرش طاهرب يزيم مجلد تبريابراه

ب کردند و پس از استنطاق و يرا تعق يترک اسالمبول ؟کيب ين عاليرا گرفتند و ام ياز اهل خو

قانون اجتماعات ده است چون طبق يت عقين مملکت حرينکه در ايگفتند که با ان يق به آنان چنيتحق

 يس محفل نورصادق و منشيد سه تن از آنان که رئيد و نکرديل اجازه اجتماع کنيتحص يستيبا

ره يست و پنج ليالت بيتشک يمتصدک را بنام ين باشند هر ين صندوق احمد اميک و امين بيمجدالد
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د و محافل يه ممنوع گرديدر خاک ترک يردند و از آن هنگام اجتماعات بهائمحکوم ک ياسکناس ترک

 ين امر بدست حکومت افتاد وليسالها منعقد بود بسته گشت و کتب ا ؟و ه که در اسالمبول ياربعه روحان

 ياجتماعات يررسمين بطور غيدرنگ کتب و اوراق را حسب قرار محکمه برگرداندند و معذلک مومنيب

داشتند.

هيقات روسييرضات و تضتع

جه سختتر و يشروع شد به نت 1927باً از سال يه تقرين طائفه که از دولت روسيقات بر ايين سال تضيدر ا

تجسس ن دولت بعنوان يرا از آن کشور برکنند و مقدمتاً مامور ؟د که يگرد يمنتهن يد و به ايرس يقطع

از اسلحه  يزيد مشعر به مداخله در امور و هم چاز اسنا يزيچنکه يختند و با ايش به خانه ها ريو تفت

ن يرزا عبدالحسيل است مين تفصيم و نشان به اف را قبض و حبس نمودند که نايچند از معار يافتند تنين

اف يرزا جعفرهاديرزامحمدثابت ميم باقراف ميل زاده استاد عبدالکريخ احمد نبيمحمودزاده ش

اف مياستاد احمدرح يسائپاردهٴٴٴٴٴآقا عباس احمدزا ين گرمروديسآقا ح يآقا حسن فؤاد يلين نبيبهاءالد

ک ياشرف ب يسرچاه يبلبل يمحمد علآقا  يه آقا محمد سرچاهيستاراف عباس آقا بشرويآقا عل

ر و بدخواهان ين مسطور بود ملوانان متحيشان چنيه مبارکه واصله براياف و در ضمن ابالغ يمصطف

باهر ز وجود ظاهر و ين مواهب در حيجه و آثار ايب نتيو شاکر و عنقر اران صابريو متفکر و  مندهش

د يد و تاکيسيد فرمودند البته بنوياحبا عشق آباد نموده بود ين موقع از برايف در ايگردد کسب تکل

اد يقاظ سلوک کنند تا اسباب ازديند و در کمال اينما يه خودداريد که احبا از تظاهرات امرينمائ
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تن مدت شش ماه در عشق آباد محبوس بودند آنگاه  16ن به عدد يو بالجمله مذکورعداوت نگردد 

ده از يمذکور مفقود گرد يک مصطفيران گشتند و فقط اشرف بيبه سرحد خراسان اد يمستخلص و تبع

شه دولت وقت از يران برقرار شدند و اندين متدرجاً با عائالتشان در بالد متعدده ايان رفت و عده وارديم

 يان به امور زندگيمرتفع و به مساعدت بهائداشته باشند  يبه حزب و دولت شورو يآنکه در باطن انتساب

و  يالت بهائيآباد تشکه در عشقيآن سو دولت روسه هم وارد گشته و از يدر انواع خدمات امرپرداخته 

خود گرفت و ناچار  ن ذکور و اناثشان را به قبضه تصرفيشان را منحل نمود و مدرسياتحاد جوانان ا

شرح نوشته به  ٴهٴصنک خاليشد و ايبدست خود اعضاء محفل اداره م يه بهائيليهمه امور و وظائف تشک

باً دو سال ين است تقريد چنيد گرديآباد که به طهران تبععشق يس محفل روحانيوف رئيامضاء فتح اهللا 

ر يتقص يب يسائر بالد ترکستان گاهآباد و ان عشقيحکومت برخالف گذشته به بهائ ياياست که اول

و  يهم به تصرف دارائ يد و گاهيبه جرم تجارت از مملکت اخراج و تبع ير و حبس و وقتيدستگ

ع يوقا ٴهٴصامراهللا خال ينکه حسب االمر حضرت ولياگزاف دچار فقر و عسرت  ياتهايامالک و اخذ مال

محمد باقر احمداف  يه در خانه حاجک يشب 1928گردد در اوائل سال ير معروض ميدر رساله اخ

ه چند ير بغتته از طرف اداره نظمٴهٴظبود قبل از شروع مجلس در ساعت هفت بعداز يمحفل مالقات يالنيم

ست نفر بودند با صاحب منزل به شعبه ين را که متجاوز از بيس حاضر و عده حاضرينفر مامور و پل

بود که از حکومت نسبت به  ين دفعه اوليد و اه است جلب نمودنياسينات که در ظل اداره سيتام

ن موقع علناً و ظاهراً يچ سابقه نداشت و از ايشد و قبل از آن ه ين اقداميالت و اجتماعات چنيتشک
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نده يه به اتفاق نمايقبضف کردند و من بعد از اطالع يد و آن جمع را در اداره مزبور توقيشروع گرد

س شعبه آنها را فرداً فرداً به اطاق خود يرفته و رئنات يشعبه تامن اف به ياحمد آقا حس يمحفل روحان

ن يل اياز تشک ينمود و تمام سؤاالت راجع به مقصد اصليخواسته و در حضور ما آنها را استنظاق م

ان بود و پس از اتمام استنطاق و يالت محفل و اخبار داخله بهائيق احوال آنها و تشکيمجلس و تحق

محمد  يساعت سه نصف شب همه را مستخلص کردند فقط صاحب مجلس حاج محاکمه فرد فرد در

ن يآنها را زاد کردند و  در هم ؟مه يباقر را با پسر ارشدش تا صبح در اداره نگهداشتند و باالخره با جر

 يو منش يگانيگلپا يد مهديس محفل آقا سين سه نفر مامور به منزل رئيشب پس از استخالص مؤمن

اکبراف رفته اوراق و  يعل يلدار لجنه نشر نفحات آقا مهدين محمودزاده و تحويالحسرزا عبديمحفل م

همان عده که در ه بردند و پس از چند روز ياسيآنها را ضبط نمودند و به اداره س ينوشتجات و کتب امر

و  ک آنها سؤاالتيکايگ.پ.او احضار و از  ياسير شده بودند به اداره سيمحمد باقر دستگ يمنزل حاج

کردند و از آن به بعد حکم صادر شد که تمام مجالس و  ؟نموده  يت امور امريراجع به وضع يقاتيتحق

که بنا بود  يکه محفليه باشد درصورتيبه اذن و اجازه و اطالع نظم يستيشود بايل ميکه تشک يمحافل بهائ

چند ماه قبل از است  هده بودافت شيه دريل شود قبالً اجازه او از اداره نظميمحمد باقر تشک يمنزل حاج

ف نمودند يبرده و توق ياز دفترخانه محفل روحان ؟ين طبع که با اجازه کتبيک دستگاه ماشين واقعه يا

ه و معموالً به جهت اجازه و يرش تهيان خود مقاالت شماره اخيد خاور که برطبق جريمجله خورش

قات به اداره مطبوعات ارسال شده بود در آن او يگانيگلپا يدمهديآقا س ؟ب توسط نگارنده يتصو
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 يو علم ينين به بعد درج مقاالت ديدهند که از اير باالخره اطالع ميبرخالف سابق پس از چند ماه تاخ

ممنوع است و فقط  يانت که تا بحال مطابق مرامش مرسوم بوده بکليت و لزوم ديراجع به بهائ يو فلسف

 يد مختصر طوليبرد درج نمائيآنها نم يبه معان يپ يکه کس ؟ح د که نماز و مناجاتها و الواياجازه دار

ادتر و ين طائفه زيد که طبع و نشر مجلد را هم غدغن نمودند روزبروز سؤظن حکومت نسبت به اينکش

هم همه  ين طائفه بودند و از طرفين و جاسوسان خود مراقب اعمال و حرکات ايله مفتشيدر خفا بوس

ان و ين اوراق بهائيد و همچنيرسيگران ميا ديفا به عنوان محفل و ياز ح ب وارده و ابالغاتيمکات

شد تمام را ضبط و در يکا واصل ميکه از داخله و خارجه خصوصاً از انگلستان و امر يمتحدالمال هائ

کرده و از هر کدام سواد برداشته پستخانه مسترد و به  يدگيک ماه کامال آنها را رسيياسياداره س

ان فرستاده و او پس از يبه جامع بهائ يرا بعنوان مبتد يک نفر از جوانان روسيز يرساندند و نيصاحبانش م

آورد و شب و روز در منزل يمان ميق نموده و ايبه ظاهر تصدشد يبا او م يجلسه که مذاکرات امرن يچند

محشور و  يبهائو خطابات مبارک پرداخته و وبا جوانان  يبه مطالعه کتب امر ينکين بک کچرليآقا حس

بک که نيآقا حس ياه با کمال مهمان نوازشد و مدت شش ميالت آنها مرتباً حاضر ميمأنوس و در تشک

گشت و يرت دوستان ميه تعجب و حيشد و مايحرکات و اعمال هم از آن جوان حاصل م يبعض يگاه

 يغيمذاکرات تبلار به جهت ياز اغ ين و آن جوان در خانه شخصيآقا حس يغافل بودند تا آنکه شب

ن بک و آن يشد ناگهان چند نفر در آن نقطه حاضر آقا حس ينکه مختصر صحبت امريحاضر بودند هم

مفقوداالثر بود و  يبردند و آن جوان از آن وقت تا چهار ماه بکل ياسير کرده به اداره سيجوان را دستگ
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موده التزام گرفت که من بعد ف گشت آنگاه آزاد نيتوق ياسيدر محبس اداره س ؟ب ين بک قريآقا حس

نکنند و در همان اوان آقا  ينيو مذاکرات د يغيچ ملت و طائفه صحبت تبليبا ه ير از ملت بهائيغ

کستان در مدرسه يرا که در شهر دوشنبه مرکز تاج ينيقائ يخ محمد عليپسر آقا ش يلين نبيبهاءالد

روز حبس کردند و از مدرسه اخراج  مشغول بود گرفتار نموده نه يس زبان فارسيکها به تدريتاج

د يپس از تجد 1928؟ر مدرسه کرده بود در ماه ين و مديبود که با معلم ينمودند و علت مذاکرات امر

داده شد و مواد مهمه سابقه لغو و محفل  يراتييمرامنامه محفل تغ ياسياز طرف اداره س يمحفل روحان

انه که يد راجع به طرز انتخابات ساليدستورات جد که داشت محروم نموده ياراتيرا از اخت يروحان

گر از فتح اهللا يد يناچار قبول کرد (در شرحز يآشکار باشد در آن اضافه کرد محفل ن يبه رأ يستيبا

ران است که چون حسب حکم گ. پ. او محفل نظامنامه سابق را يا يوف خطاب به محفل مرکزي

ن را امضاء کنند نکردند) و به يکردند که نظامنامه نو فيک اعضاء را خواستند و تکليک يم کرد يتسل

را که ده سال از بقاء و دوامش  يالت و لجنات بهائينات همه تشکيشعبه تام يحسب حکم ثانو

ل گرفته و يه آنها را تحويمذاکرات محفل اجرائ ٴهٴصگر خاليب و ديل نموده مهر و مکاتيگذشت تعطيم

چ محفل و ين به بعد هياطالع داد که از ا ياحمداف پارسائ يس مجمع اتحاد جوانان آقا نوزيبه رئ

نگذشت  يد آنگاه چنديل شود و شما نزد دولت مسئول هستيد تشکيدر شهر نبا ياز جوانان بهائ يمجلس

د که به موجب قرارداد و قطعنامه حکومت يمراسله رس ياداره امالک به محفل روحان ؟که از طرف 

ه موجود است متعلق به يکه در خاک روس يساهائيساجد و معابد و کلدر بدو انقالب تمام م يشورو
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ن الزم است هر چه زودتر مشرق االذکار را از يار صاحبان آنها خارج است بنابرايدولت و از اخت

و اگر چنانچه در د تا راجع به قرارداد اجاره معبد مذاکره شود ين کنيينده تعيد و نمايحکومت اجاره نمائ

 يبرا يان بسته خواهد شد محفل روحانيبهائ يشود درب مشرق االذکار و سالون به رو يرين امر تاخيا

است جمهور يناکوف که ريآ يه مرکزيته اجرائيس کميه و مذاکرات الزمه از رئين قضيحل ا

ن يمهلت داده تا در ا ينده خود تقاضا نمود که چند ماهيترکمنستان بعهده اوست توسط سه نفر نما

رفته سه ماه مهلت يمحفل را پذ ين تقاضايم او هم ايف نمائيس و مرکز امر کسب تکليخصوص از رئ

ف نمود يبه حضور مبارک مخابره و واقعه را عرض و کسب تکل يفوراً تلگراف يداد محفل روحان

له ممکن يد تا بهر وسيمسکو نمائ يد که رجوع به محفل روحانيبعد از حضور مبارک جواب رس يچند

ن خاتمه دهند و لذا کتباً و تلگرافاً مراجعه به مسکو شد و در آن يت طرفيطور خوش و رضان امر را بيا

ز مراتب را يخواست محفل نيم يمامور به محفل فرستاده جواب قطع يدر پ يحال اداره کامخوز هم پ

ه ب يدرخواست نمود که سواد اجازه نامه مهلتکا مرقوم نموده از آنها يس يه مرکزيته اجرائيبه کم

خود برگشته بود و به  ياول يرفته و از قول و رأينپذ يه مرکزيته اجرائيکم يکامخوز ارسال دارند ول

 يفاصله چند روز اداره کامخوز سه نفر مامور فرستاده در مشرق االذکار و سالون را مهر نمودند و فردا

ن موقع بود که يشود در ايمده ه دايکراان يسکر اعالن دادند که معبد بهائيا يآنروز در روزنامه تورکنسک

ک ماه و ينمودند مدت يخواسته استنطاق م ياسيبه اداره س يمحفل به تنهائ ين مرتبه اعضايهر روز چند

ن طائفه بسته بود مجالس و محافل در باغ مشرق االذکار انعقاد يا يم در مشرق االذکار و صالون به روين



174

174

ز خطابه مشغول يکه ناطق پشت م ينيس در حيد سه نفر پلافت روز اول محرم که جشن در باغ دائر بوييم

ز اطاعت نموده يد مجلس منحل شود ناظم نياداء نطق بود داخل مجلس شده به ناظم امر داد که الساعه با

از مسکو در جواب تلگراف محفل  يل کرد و همه احبا پراکنده شدند پس از مدتيتعطمجلس را 

است شما  ين قانون عموميجه نداد ايم نتيما هر چه اقدامات نمودد که يرس يتلگرافعشق آباد  يروحان

مدت پنج سال بدون  ين دستور عمل کرده و مشرق االذکار را برايد محفل به اياجاره نامه را امضاء نمائ

منزل  1928آگوست  10ا ماه از اداره کامخوز اجاره نمود در عصر جمعه يدر سال  يچ وجهيه هيتأد

ل شده بود در خاتمه مجلس يتشک يه محفل مالقاتياف با کسب اجازه از اداره نظمل يآقا غالم اسمع

ش درب منزل گذاشته يک نفر مستحفظ پيس وارد مجلس شده و يک ساعت به غروب مانده سه نفر پلي

ن و سن و شغل آنها يحاضر ينوشته و اسام ين صورت مجلسيچ کس از احبا خارج نشوند ماموريکه ه

م کاظم زاده را در يرحرزاين روزها آقا ميرساندند در همهمه  ينموده و آن را به امضارا در ورقه ثبت 

س محفل محمد فتح اهللا ين بنده رئيا ياسينگذشت که از طرف اداره س يزيف نمودند چيبادکوبه توق

استعفا داده و آنچه را که به  ياست محفل روحانيت و ريد نمودند که از عضويو تاکوف را احضار ي

ن احبا و اخبار يد و اخبار محفل و مذاکرات بياجرا شو؟م حاضر يکنيف ميم و تکلينمائيشنهاد ميا پشم

 يکاف يز جوابهايهم داده اند بنده ن يوعده مساعدت ماد يخارجه را هر روز به اداره مزبور برسانم و حت

نصف شب به  1928اکتبر  26له يوس شدند در ليآنها را رد نمودم و چون ما يشنهادهايبه آنها داده و پ

 يب و عکسهايش نموده و هرچه الواح و اوراق بود و مکاتيبنده منزل آمده تا صبح تمام منزل مرا تفت
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ر نموده يع اهللا محمود زاده را دستگيبد يبردند صبح فردا آقا ياسيضبط کرده و بنده را به اداره س يامر

م و با يباً سه ماه و نين عبد تقريآوردند ا ياسيبه اداره سرها که داشتند يب اسپرانتو و غيبا هرچه از مکات

س شنلخ با يورود م يگرفتار ياز بهانه ها يکيم و يبود يم در محبس دولتيک ماه و نيع اهللا يآقا بد

بودند و ن عبد مهمان يکه در منزل اکا به عشق آباد قرار داده بودند ياز امر 1926مترجمه اش در سنه 

ران که تبعه يبه ا يکائيران و حرکت مترجمه خانم امرياز ا يفاضل مازندران ورود حضرتنيهمچن

به سمت ر احبا و گرفتن اجازه حرکت از حکومت يو سا يروس بوده و بدون اطالع به محفل روحان

نکه پس از سه ين اشخاص بود تا اينمودند همه راجع به ايکه م يمشهد مسافرت نموده است و استنطاقات

ه را از ين اف بشرويران نمودند از تاشکند آقا حسن حسيد به ايبس مرا آزاد نمودند و تبعم حيماه و ن

 ياف و آقا رحمت اهللا عل يدر عشق آباد آقا فرج اهللا موسام ياخراج نموده و در همان ا يدارالفنون شرق

د پس از خارج کردن يرا از مدارس روس ين بهائيد نمودند و چند نفر از محصلياف را به مشهد تبع

؟28که رسد ياز عشق آباد م ياله ينفر احبا 18يشود خبر گرفتاريران مين عبد وارد به اينکه ايا

 ياسيخته و تمام الواح و آثار مبارکه را برداشته و آنها را هم به اداره سيشبانه به منزل احبا ر 1929

ن ارض ينفر از آنها که از مسافر گذرد پانزده نفر از احبا محبوس اند سهيآوردند تاکنون که شش ماه م

ن اشخاص مدارس ذکور و اناث را تصرف يا يل آزاد شدند پس از گرفتارياقدس بودند در همان اوا

ند يس نمايتدر يرا خارج کرده و اطفال را مطابق پرگرام مدارس شورو ين و معلمات بهائيمعلمنموده 

اطالع داده است که عمارت  يحفل روحانده حکومت عشق آباد به ميراً رسيکه اخ ياز قرار اطالع
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گر از فتح اهللا يد يل دهند و در شرحينموده به آنها تحو يه و دفترخانه محفل را خاليکتابخانه محمود

د به امر محفل من يه باشد رسيکه بلد ران بود چون دستور از اداره کامخوزيا يمحفل مرکز يوف براي

ان جهان است و يگفتم که مشرق االذکار راجع به همه بهائ س بودم مامور گفتگو شدم و در آنجايکه رئ

نوشته شد که چون مشرق  ياجراء مرکز ؟به ضه يم بعد از طرف محفل عريبکنم اجاره يتوانيما نم

د که از يم با اداره کامخوز صحبت کنيم خواهش داريبکنم اجاره يتوانيست و نمياالذکار متعلق به ما ن

ته يضه به کميد درباره عريد اجاره کنيد که طبق قانون حتماً باياب رسف دست بردارد و جوين تکليا

در هر صورت از م يف نمائيه نوشته شد که مدت سه ماه مهلت داده شود تا از مرکز امر کسب تکلياجرائ

به حضور مبارک  يهم تلگراف يطرف اداره کامخوز مشرق االذکار را مهر و موم نمودند و محفل روحان

د بلکه از يضه به مسکو بدهيد و بعد عريجواب فرمودند که عجالتاً قرارداد را امضاء کند مخابره کردن

داده شود و بعد از تلگراف مبارک قرار داد را به مدت  يفيتخفها  ين همه سختيمسکو درخصوص ا

از سواد  يبعض ؟شد که اداره  يطور ؟که بپردازند و درخصوص  يپنج سال امضاء نمودند بدون وجه

ند و محفل يسابق قرار شد که همانطور اجراء نما ؟را به موجب  ير دادند و بعضييرجه در آن را تغمند

تازه که از  ؟که ذکر شد و همان  يشده و امضاء نمودند تمام مطالب يب راضين ترتيهم به ا يروحان

فاضل  ؟شد و ه آن به حضور مبارک ارساليناً کپيم نموده بودند عيتسل يبه محفل روحان ؟طرف اداره 

انه يد و مخفيکنيکار م يکردند عاقبت به من گفتند که شما ضد حکومت شوروياستنطاق م يمازندران

س و مدت سه ماه و دوازده روز مرا در حبس نگهداشتند و به ضمانت يهمدست با حکومت انگل
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ک يد در مدت يبانمودند و گفتند که شما  ؟به مرا رسماً احضار  1929؟مرخص کردند تا آنکه در ماه 

ران مسکو توسط قونسول عشق آباد يا ؟د و من هم تلگراف يران برويهفته از عشق آباد خارج و به ا

ر يتقص ؟ضه نوشتم که از اداره يد و به خود قونسول عشق ّآباد هم عريد جواب نرسين کنيمع ؟کردم که 

د ين خارج شويد حتماً سر موقع معياجواب به قونسول نداد و بنده را احضار کردند که ب ؟مرا بپرسند و 

ده يکه از عشق آباد رسيم و از قرار معلوم مطابق کاغذيز وارد شديحرکت کردم و بعد از چند روز به تبر

د ل است گرفتار و حبس نمودنيآنها مطابق صورت ذ ياز احباب که اسام يبود بعد از حرکت بنده بعض

اکبر  يم صادق اف عليعبدالرح يسن صادق اوف حاجرزا حيآقا موسفيرزا يرزا جالل مياز جمله م

اف  يرزا جعفر هادياوف آقا م يرزا کوچک عليم يرصد آقايب الرحمن آقا ميحب يوف آقايرزا يم

م باقراف ياستاد عبدالکر يل زاده آقايخ احمد نبيحسن معلم آقا ش يآقا يلين نبيرزا بهاءالديم يآقا

آقا عباس  يآقا يزديياستاد آقا يرزا محمد ثابت آقايمين محمودزاده آقايرزا عبدالحسيم يآقا

و  يمعرففضل اهللا باقراف و بنده به موجب  يف آقااکبرا يعل ين حسن اف آقا مهديحس آقا يپارسائ

آنجا و  يه مامورم که راجع به استخالص احبايترکستان روس يمرکز يوکالت نامه محفل روحان

؟م يه اقدام نمايران توسط مقامات عاليا يد محفل روحانيحدن با اطالع و مشورت و صاليامورات مدرس

1929؟م در ماه يوف که مدت چهل سال در عشق آباد مقينجانب محمد فتح اهللا يوف ايمحمد فتح اهللا 

ضه که به امضاء چهارده نفر از يعر 1929ن سال يز در ايد و نيد گرديران تبعيبودن به ا يبه جرم بهائ

ه يته اجرائيمسکو کم يران برايدر ا يشورو؟ر ير جماهيعشق ّآباد به طهران توسط سفان مهاجر از يبهائ
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ان مهاجر يان چهارده نفر از بهائيرفته ذکر نمودند که ما چهارده نفر از بهائ يشورو ؟ر يجماه يمرکز

ه ترکستان در عشق آباد بوده و باالخر ياسيعشق آباد مدت شش ماه در تحت استنطاق و حبس اداره س

چه در  يچه در دوره شورو 1925ران تا سنه يان مهاجر از ايم و نوشتند که اصالً بهائيد گشتيران تبعيبه ا

چ امر يه ؟سال به شهادت  45داشته و در طول آن مدت متجاوز از ش يو آسا يکمال آزاد يدوره تزار

سالمت نفس و عدم ن ما را به يساله د 86خ يشان سرنزده و تاريخالف دولت و ملت و قانون از ا

م تمام يديان ديچون معامله دولت را با اد يکرد و بعد از استقرار دولت شورو يارتکاب خالف معرف

م ولکن متاسفانه يده ما هم نداشت تابع آن قانون کرديکه مخالفت با عق يدوائر و مؤسسات خود را بنوع

ا آنها کرد چنانچه در خاتمه کار مداخله و معارضه ب ؟در امور و  يترکمنستان نوع ياسياداره س ؟

از  يو سند را خواسته بدون دادن مدرک يافراد اعضاء محفل بهائ ؟ان آمد يران به ميمداخله دولت ا

از  ؟نظامنامه تا  1928نمود و در تابستان  يمحفل و مؤسسات آن را مطالبه هم؟ر ييل و تغيآنها تعط

شنهاد نمود که در مجلس يه کرد و پيان تهيت بهائيجمعمحفل و  يبرا ياسياداره س ؟هيجانب اداره نظم

رفت و اغلب مورد آزار نمود يآن روز نپذ يت بهائيند و چون جمعيآن را مذاکره و قبول نما يعموم

ه را بدون مقدمه بسته و يتمام لجنات امر ياسيد نمود و قبالً اداره سيمحفل را تهد ياعضا يمستنطق مدت

ت يمرکز جمهور ؟و چون  ان آمديه مشرق االذکار به مين مسئله کراير آن بزها را ضبط کرد و ديهمه چ

امر شده بود  يگذاشت و چون امر از حضرت ول يريد و ستختگيتهد يد مستنطق بنايترکمنستان گرد

ضه را يه مستنطق عرپست ارسال داشتبه مسکو نوشته توسط  يمرکز يحکومت شورو يايعل؟ت يشکا
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ش يتفت ينده اداره مرکزيبه نما 1929ضه را در تابستان يفقط عر ؟کرد و از همه ضبط از پستخانه گرفته 

 يان که برايمحفل و بهائ يک از اعضايان کردند و هر يم نمود و شفاهاً وضع احوال بيتسل ؟ر يکل جماه

ن بک يگشت چنانچه حس ؟د يم مورد تهديرمستقيبه وسائل غ ؟نمود  يان اندک اقداميبهائ يدوائر رسم

ع اهللا يگذاشتند و بد يروز حبس نمودند و عنوان جاسوس 39ان و عضو محفل يمعلم مدرسه بهائ ؟

ه يبر عل يغلت و جاسوسيز دارا بود سال قبل دو ماه حبس نموده و عنوان تبليفه را نيکه همان وظ يميصم

ز سه ماه اده اين بهانه زيس محفل بود به هميوف که رئيگذاشتند و محمد فتح اهللا  يحکومت شورو

و ما چهارده نفر را هم مستنطق همه اعتراضات شناسند يم ينها را همه مردم بدرستيحبس کردند و همه ا

؟ه واگذار شود و بعد از ختم استنطاقها يکار به عدل ؟نسبت  يگناه يم اگر مدعيخواستيکرد و ميم ينيد

م که يخواهش نمود م ويبه مسکو کرد يمرکز يحکومت شورو ؟ن مقصود يبه هم ؟1929؟18

ضه که از ين عريف نمود به همچنيآن را توق ياسيران برسانند لکن اداره سيه آن را به سفارت ايکوپ

ن يف نمودند و در محبس چنديم توقيران در عشق آباد نوشتيه به قونسول اين قضيمحبس راجع به ا

نشد و راجع  يم اعتنائيدادياسيس اداره سيخود به خود رئ يگناهيراجع به ب يو عموم يضه شخصيعر

از  ؟ن روز يرا تا آخر يننمودند و بعض با ما يخانواده معامله قانون يبه دادن اجازه مالقات با اعضا

هم  ياز رفا يکيشود که ين مستنطق اشاره ميز ايس آميک مسئله تدليمالقات محروم ساختند و فقط به 

تش معلوم يرا که هو ينام؟يو شخص بربربعنوان استنطاق برد بک اف را يحبس آقا اشرف مصطف

محبوس بود با او روبرو کردند و آن  يب به مردن بود و به عنوان جاسوسيس قريست و از مرض سفلين
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س در حال يقونسول انگل يطبق دستور گفت من اشرف را ده سال قبل در قهوه خاه با منش يبربر

ع مقام و منصب مستنطق صورت ياره و ترفچيمقتل ساختن آن ب يس فقط براين تدليدم و ايصحبت د

از  ؟عنوان کردند که خطاب به ابن اصدق  يخ محمد عليگر نامه که بعد از فوت آقا شيس ديگرفت تدل

کرد و در جواب استنطاق ها بعلت نداشتن زبان دخل و تصرفها کرد مثالً از  يو جاسوس يدولت شورو

ت ضد ظلم است لهذا با حکومت مخالف و ضد يهائما محمودزاده نوشت که چون ب ياز رفقايکيقول 

ک مقاله يد ما يکرد قبل از تبعيجاد رعب به استنطاق حاضر ميا يمه شب براياست و افراد ماها را در ن

ب يف و تعذيشد و عالوه بر تخو ؟يعشق آباد در روزنامه محل يه محفل روحانيصرف بهتان بر عل

آنها را به اضطراب و صدمه انداختند مدت چهل سال  عائله يست نفر اعضاين قرب بيجمع محبوس

ن دفترخانه محفل هم در يام حبس ما آن را تصرف کردند و بهتريان عشق آباد دائر بود در ايمدرسه بهائ

کردند چهارده نفر  يه حکومت شوروياز محاضر عال يدگيرسيبعمل آمد و تقاضا ؟ام حبس يا

ل زاده حسن يم باقرزاده احمد نبيم اف عبدالکريستارزاده کرآقا  يعل يبهائ يرانين مستخلص ايمحبوس

ن يز در اين حسن زاده تمدن محمودزاه عباس احمد و نياف حس يرزاجعفر هاديم ين زاده بشروئيحس

ن بار يم قبل چنديک سال و نيبادکوبه که از  يمحفل روحان يمنش يم کاظم زاده مراغه ايرزا رحيسنه م

فا و انگلستان ياکبر کمال اف به ح يق ها شد که علين طرينطاقات متنوعه به ادات و استياحضار و تهد ؟

اجازه  يه آمد و لجنه ها را بيس ها بود که به روسيشفلخر جاسوس انگلبه دستور محفل رفت و مسس 

د و يت کرديد و شکايداد يضه به حکومت مرکزيعر يست و درخصوص پرتويو انعقاد ن ؟حکومت 
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وم مظلمه رفع خواهد شد و يع مبارک که غيعبارت توقد و راجع به يهم داد يافند يا به خارج و شوقيآ

ط يثاق داخل خواهند شد و آنکه اطفال را در محيت ميدانشمندان و خردمندان و سروران در ظل را

ل کند و اعانه ها از قفقاز يد برد و امثال ذلک و امرها شده بود که لجنه ها را تعطيبه معبد نبا يشورو

ت جوانان منحل و خردساالن قطعا جمع نشوند و از يمشرق االذکار عشق آباد متروک شود جمع يبرا

در مجالس نده و بالجمله چون اشتراک مکن و نطق  ياستعفا بده و در امور اجتماع يمحفل روحان

ماه  ک دويت نزديفيک انداختند و مدت استنطاقات به آن کيزاده اطاعت نکرد او را به حبس تارکاظم

و  يکردند و او اهل مراغه بوده فارس يد به بندر پهلويتبع 1307د تا به روز ششم اکتبر يبطول انجام

ل عازم مشهد يل تحصيتکم يه ق برا 1328سالبه باً يل کرده و تقريه را در وطن تکميمقدمات عرب

رزا يو آقا م ين بنانيرزا غالمحسيمه مالقات با آقا مياز مدارس قد يکيد و در آنجا به يخراسان گرد

ل يشد و از مسافرت و تحص يبودند و به واسطه آنها بهائ يمحمد ثابت نمود که هم وطن و تازه بهائ

 ين قبل از وقوع جنگ عموميپرداخت و در سن يو دکاندار ياعمال بدنصرف نظر کرد و به مشاغل 

رفت و ابتدا در تجارتخانه  ه اش از دستيه سرمايون تجارت داشت و بعد از انقالب روسيسيبنگاه کم

ات يات دولت مصحح کتب شد و ضمناً بواسطه دانستن زبان و ادبيحسن اف و باالخره در اداره نشر يعل

ن امر کرد و يبه نفع ا يگانه ناطق بادکوبه بود و به خرج خود سفرهايات و يمترجم الواح و آ يترک

را که در  يرزا محمدخان پرتويحکومت او و معودتش دادند و د التزام يبه قراً که به گنجه رفت ياخ

؟گاه به اداره گ. پ. اوينمود گاه و بين امر ميه نشر نفحات ايافته در قففاز و روسيبادکوبه به تمرکز 
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ن يشد ماموريفارغ م ينکه از کار ادارينمودند که تحت اداره آنها باشند چه بسا هميد ميدند و تهديطلبيم

د و من در يرساند که مسرور باشيم يشد به خانواده اش خبريد و او بهر نوع مکردنياو را برده حبس م؟

که در حبس بود نامه در آن خصوص به محفل يد و هنگاميطلبيم ين حبس مسرورم و کتاب امريا

افت مراتب مذکوره بصورت شرح حال به محفل ابالغ کرد و از يينوشت و چون از حبس خالص

اق ين سيرهم برهميح اهللا نامدار و غيزاده و ذبلير نبيرزا منيو مزاده لينبخ احمد يز امثال شيگران نيد

ران در مسکو راجع به يکه از سفارت ا يز جوابيد و تمامت آنها و نيرسيران ميايمذکور به محفل مرکز

همان احوال  ؟د يم گرديامراهللا راپورت و عرض و تقد يد به محضر مبارک حضرت وليآن اوضاع رس

د و يگرد يبذل مساع يباشد و تقاضايف ميح اهللا نامدار دو ماه است در مسکو توقيد که آقا ذبيخبر رس

درجه دوم بود و مؤسسات آن  يمعنو يرويو ن ؟ه که يدر روسيالت امر بهائيب تشکين ترتيبالجمله بد

ه يقفقازيترکمنستان و محفل مل يمدرسه و محافل و محفل مل؟ده و يت و جريچندهزار جمع يکه دارا

مستهلک  يليران برگشتند و اقل قليبه ا يان رفتند و افراديشده از م ؟ف يو توق؟ان رفت و ياز م يبکل ؟

مفقود گشت  ؟ز يو منحل در جامعه عموم ماندند و آثار متبرکه ن

ت بغداديب

ام يادر  يس محفل روحانيه عراق و بغداد است که از تاسيه امرينمره اول نشر 1929ن سال يو در ا

ه ين قضين و اخراج ساکنيتصرف بدست غاصبکه چون بعد از  ؟ت يبه يره القدس و قضيرضوان در حظ

 ين دادند الحال مساعييبه الحاق بهائ يران راجع شد و راياز چهل دولت و از آن جمله حکومت ا ؟
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حب ت به صايره است که بيقطع مرحله اخ يو حکومت عراق مصروف برا يطانين حکومت بريمابيف

ورک و ارض يويس و نين ژنو و لندن و پاريمابيف يکائيامر يل بهائيلز وکيحق راجع گردد و مستر م

ن خالص يت مبارک را از چنگال غاصبيان برساند و بيه را به پايخيه مهمه تارين قضيرود که ايمقدس م

کند.

در طهران يمل ين انجمن شور روحانيسوم

که  يمرکز يت محفل روحانيمسئول ؟ران يا يشور روحان ن انجمنيسوم 1929-1308ن سال يدر ا

ل با حضور پانزده يآور 29بشهت و يارد 9دوشنبه  يعنيرضوان  9خ يمتحدالمال صادر کرده بود در تار

ه مبارکه واصله در يو در ضمن ابالغس گشت يتاس يمرکز يمحفل روحان يندگان و تمام اعضاينفر نما

 ين زوج و زوجه از هر طرف کراهت واقع حکم تربص جاريت باما درخصوص کراه:«ن سنه است يا

»نه. يحياز و ترجيامت ين مساوين مقام حقوق طرفيدر ا

ن ساليارض اقدس در ا

در مقر معهود اقامت فرمودند و اوقات را نوامبر  25تا  ين سال از نهم جواليامراهللا در ا يحضرت ول

ب پنج قست يکه قر ابهٰي  مقر عرش  يز قصر بهجيدند و ننمو يسيقان به انگليمستغرق در ترجمه کتاب ا

کنون در  يال 1892قت ين بود و از سال غروب شمس حقيع ناقضيدر ب ؟باً يشده و تقر يداريآن خر

ل دور باال و مخصوصاً سقف خراب و مشرف به ياز مواقع از قب ير نکردند و بعضيتصرف داشته تعم

 يو حجار يگر رفتند و شروع به بنائيد يشد که به جائ يآنان خالد حسب دستور از اقامت يانهدام گرد
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ت ير بيز دستور به تعميخرند و نيم يبرق يشد که به احسن وجه ساخته و پرداخته باشد و چراغها يو نقاش

داده جدار دور واقع را توسعه  ابهٰي  دور روضه مقدسه  يهان باغچهيدر عکا دادند و همچن ابهٰي  اقامت 

را ساختند و  يمقام اعل يايز طبقه عليو ناطراف نمودند  يار برافکنده محوطه را ملحق به باغچه هادر جو

 يمطرز فرمودند و جلو يبرق يابان آلمانها توسعه داده و با اشجار و ازهار و چراغهايراه پله ها را تا خ

 يت و روزهايماع رجال در بسه شنبه اجت يجلسات به شبها ؟ن نمودند. ياحيمقام را مشحون از اوراد و ر

ارت برقرار و محفل ي. زيکشنبه در مسافرخانه جوار مقام اعلييچهارشنبه اجتماع نسوان و عصرها

کاغو مبلغ نهصد يمساعدت با تمام بناء مشرق االذکار ش يد و برايگرديپنجشنبه انعقاد م ياليدر ل يروحان

د.يدکا ارسال گريفا جمع شده به امريپاوند و اضافه در ح

اقدامات در محفل طهران

ان راجع يبهائ يهايدرخصوص رفع سخت ير دربار پهلويمورتاش وزيزاهللا خان ورقاء با تيرزا عزيمالقات م

ه مبارک و طبق صراحت ين مظلومان حسب امريدر جدول مذهب سجل احوال که ا يد مذهب بهائيبه ق

د مذهب را اصالً ير مذکور وعده دادند که قيوز ؟رفتند يپذ ياء دولت نميکردند و اوليد ميو صداقت ق

صاحبان امالک و  يستيبردارند و هر کس در مذهب خود آزاد باشد و راجع به موضوع ثبت اسناد که با

ن قانون را نسبت به امالک يا يستيابد و ناچار بايشان در اداره ثبت اسناد حضور يل ثابت الوکاله ايا وکي

م شد و به يداشت لذا صورت وکالت نامه از طرف محفل تنظ يمرع امراهللا يتعلق داده به حضرت ول
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ران رسانند و يا يق قونسولگريند و به تصديمحضر مبارک رفت که مطابق آن مرقوم دادند و امضاء نما

برگردانند.

کاياقدامات در امر

ر ب چهار صدهزار داليد شروع به جمع اعانات نمودند و قرياک يعيکا حسب صدور توقيو در امر

گر مشرق االذکار پرداختند.يگردآورده به بناء طبقه د

مس مارثاروت

 يفا حسب اذن حضرت وليره ناشره نفحات اهللا مس مارثاروت که به نوع مذکور از حيه شهيکائيامر

ران يق بوشهر از ايکرد از طر ؟ران وارد و نطق يان ايق بهائين محض تشويق بغداد و خانقيامراهللا از طر

د.ير هند گردخارج رهسپا

رانيان ايبهائ يها برايفتنه ها و سخت

ز افتاد و روساء يريال نيا معروف به خيخ ذکريبرادر ش يخ ابوالحسن کوهستانيحجه شيز در ماه ذيرين

شدند و  يفرار ؟راز ياطراف ش يان هم جمعيگذاشته حرکت نمودند بهائ يمحل و اهال يادارات دولت

از اشرار  يخ ابوالحسن با جمعيخ جواد برادر شيمحرم ش 4تا در ز پنهان گشتند يريعده در خود ن

ان را اعالن کردند و لذا يبهائ يله آزاديهمدست شده بدواً به ح يوارد و با اشرار محل زيريبه ن يکوهستان

 يخ مذکور بعنوان مخارج اردو از عموم اهاليز پنهان بودند آشکار شدند و شيريکه در خود ن يجمع
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ان را اعالن کرده اجازه ينفر بهائ 24ين اسامين و مجتهديک مفسديکرد آنگاه به تحر افتيدر يوجوه

ز نبودند صورت خانه ها را داده مبلغ يريگرفت و نسبت به آنها که در ن يتقلب ياديمبلغ ز؟قتل داد 

د و گرفتن ؟يادين گذاشت که اگر ندهند خانه ها را خراب کنند و لذا مبالغ زيخواسته مامور ياديز

رةالقدس و يبردند آنگاه حظ ياديکردند و اشرار از نقد و محصول زراعت مبالغ ز ؟يخانه ها را از خراب

 يرةالقدس را غارت کردند و باالخره بنايه حظيدآباد را آتش زده خراب نمودند و اثاثيعمارت باغ وح

ار وارد آورده و يبس يو جفا ر را ظلمينمودند و زنان و اطفال صغ يت و آزار گذاشته انواع ستم مجرياذ

دا ياست پ يک فرسخيز که به يريصالح پسرش را در کوهستان ن يصالح و حاج يبن حاج يعل يحاج

گرفتند و  ياديده وارد کردند و با شکنجه و عذاب مبلغ زيبرهنه از خاک و خاشاک کشان يکرده با پا

خچه يز در سلسله فتن تاريريفتنه نن يدند و ايخواستند و همه استقامت ورز يچک و بزرگ تبراز کو

صد يس بهارلو را با سيره اعداء به ارسال عرائض رئين فتنه محسوب است. سروستان و غيآنجا چهارم

رباران و اعدام شد و يدرنگ چهارتن عضو محفل را بگرفت و بعد تيسوار به سروستان وارد کردند که ب

س يرئ يست پست را که بعد مظلومان و خود حاجيرئعبدالغفار  يحاجان فرار کردند و خانه يسائر بهائ

ار چهار محبوس مذکور ياد و زحمت بسيباالخره با پول ز يال آتش زدن داشت وليمحفل بود خ

کمتر  يليخ يت کردند وليد و به مسلمانان هم اذين طائفه غارت گرديخانه ا 13مستخلص گشتند و 

بود. 



187

187

د و هر چند دولت يان رسيار به بهائيصدمات بس التيان ايدر مروست فارس هم از شرارت و طغ

بر  يز ستم و سختيزد نيدند در توابع يکشياشرار محل دست از شرارت نم ين را متفرق ساخت وليمتمرد

را به قصد قتل سخت مجروح  يبهائ ين دو تن از زنان زردشتيار شد چنانچه در تفت معاندين فئه بسيا

ختند و صدمه به زنها وارد کردند و در عزآباد و محمد ين حدود رز در آيخانه ها ن يساختند و به بعض

در کوچه و بازار رواج داشت و  ين بود و همه جا تجاوزات و فحاشيآباد و اسفندآباد و انار همچن

ت به وزارت داخله داد.يضه شکايعر يمحفل مرکز

ت کرده کتاب رد و دشنام زان معاند موافقيحکمران با فتنه انگ يب اهللا خان فوالديو در سنگسر حب

و  يو هو يو قرائت انام قرار داد و هامورد مطالعه  يرا در مجامع و معابر عموم يتيف آواره آيتال

ن يوارد شده کتب از ماب يمفتشمراسله و مخابره با مرکز نمود تا  يختند و محفل روحانيجان برانگيه

افت.يل و قال خاتمه يمردم مردم برگرفت و ق

هيان روسيبهائ يها برا يسختفتنه ها و 

ف به يآباد را پس از چند ماه توقعشق يس محفل روحانيفتح اهللا اف رئقبل  يچنانچه ذکر شد چند

نفر از اعضاء محفل و وجوه  14سروسامان برجا ماندند و سپس يد کردند و خانواده اش بيران تبعيا

بعمل آوردند و بطور  يق و سختييت تضيد و نهاف نمودنيل آنان رفتار نکردند توقيان را که مطابق ميبهائ

ک کلمه درباره ير يکه قادر بر تحر يد بنوعيه مسدود گرديان روسيبهائ يراه مکاتبه و مخابره برا يکل

د و يران تبعيدو نفر از آن چهارده نفر را به ا ياسينبودند و باالخره به اتهام دخالت در امور س ؟حکومت 
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محفل به  يس و منشيراً رئين نوع در بادکوبه نمودند که اخيشدند و هم يبريس د بهيدر حدودو تبع يمابق

ف يکه خواستند نوشته و آنها را تکل يدارالحکومه احضار و نوشته بدون امضاء و مهر به آنان داده مطالب

ن جواب دادند که چون امضاء ندارد يبه امضاء کردند تا اجراء کنند و آنان حسب مشورت در محفل چن

س اداره که مسلمان بود بر ورقه يم و رئيست لذا از قبول آن معذوريست که حکم کننده کيعلوم نم

د و آنها جواب ين را امضاء نمائيم  و گفت ايريپذيم و نمين نوشت که ما اوامر حکومت را قبول نداريچن

دولت است آن  حکم کننده م کهيباشد و بدان يکه ورقه رسميم درصورتيع اوامر دولتيدادند که ما مط

ل يکرد و تفصيبعنوان وزارت دربار مبادرت م ياهللا اف در طهران بود و به نوشتن عرضحالزمان فتح

به حضور يضه محفل مرکزيعر؟ذکور و مد يم گردياوضاع آنجا را نوشت که به محضر مبارک تقد

ت از يشکاضه يرصورت عباشد و يم1929و اکتبر  1308مهرماه  17امراهللا مورخ  يمبارک حضرت ول

م يز تقديداد ن يله دربار پهلويبه وزارت جل ين سال محفل مرکزيه که در ايان در روسيصدمات بهائ

کنند که يد ميه قيمستخرج از مدارس عال يق نامه به جوانان بهائيضه ذکر نه که در تصديگشت و در عر

د گرفتار و يد شديحبس و تهد ان اکنون درير از بهائياست و آنکه عده کث يد او اجنبيافکار و عقا

ک کرور تومان خرج يکه متجاوز از  يل اند چه بناها و موسساتيتحص ينفر کودکان ب 800متجاوز از 

؟کردند 

هيان ترکياوضاع بهائ
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موجود بود تا به  يررسمياط و غيبا مراعات احت يمجامع بهائ 1928م در سال يکه آورد يه بنوعيدر ترک

ست و پنج پاوند نقد ياسالمبول با ب يامراهللا به محفل روحان يه از حضرت ولک يگر حسب امريد يسال

ر يترجمه نمود و طبع کرده و ناچار مد يک به ترکين بيد را مجدالديد کتاب بهاءاهللا و عصرجديرس

؟داد و چون  ياسيبه اداره س يومجلد يالعموم يبه مدع ياز آن به معارف و مجلد يمطبعه مجلد

ن سال واقعه آطنه اتفاق افتاد و در اثناء واقعه تمامت نسخ کتاب مذکور يت تا آنکه در اافيع و نشر يتوز

قبض کردند و از آن پس به را  يهمگ ؟را قبض و ضبط نمودند و از آن جمله پانصد و پانزده نسخه که 

مود.نيب و مجازات ميد چه دولت التزام گرفته تعقيسر نگرديان ميز اجتماع بهائين يرسمرينوع غ

د يبهشت و عيبه ماه ارد 1309در سال يران و محفل مرکزيان ايبهائ يعموم ين انجمن شورايچهارم

رةالقدس يدر حظ يمرکز يو اعضاء محفل روحان يامر يندگان قسمتهاينفر نما 16رضوان با حضور 

و عموم از طرف محفل  يران منعقد و فاضل مازندرانيا يندگان بهائين مجمع شور نمايطهران چهارم

ئت منتخبه درجه اول ينفر ه 19د که يد منتخب گرديجد يک گفت و محفل مليان طهران تبريبهائ

ن ياهللا خان ورقاء نورالد يرزا وليل انتخاب نمودند ميد را به شرح ذيمحفل جد يطهران مجتمع و اعضا

رزا مسعود يم يديف اهللا خان مجيم خان ارجمند سيرزا رحين اهللا خان باقراف ميراميخان فتح اعظم م

و ورقاء ان ير شرکت پارسيار مديرزا شهريم يد محسن اساسيآقا س يعيمحمودخان بدرزا يخان وداد م

انجام  يلجنه برا؟به معاونت وداد  يديو وداد معاون و مج يمعاون و فتح اعظم منش يعيس و بديرئ

د.يس گرديه تاسيشعب خدمات امر
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يل رزنديخ نبيتار

ل ينب يسيخ انگليامراهللا راجع به از طبع درآمدن تار يه از محضر حضرت وليابالغ 1931نوامبر  10در 

.ق آن نمودنديد و تشويک که ترجمه فرمودند رسيدر امر يزرند

عکس اماکن مهمه

 ياران آمد و برايامر  يفا به دستور حضرت وليه از حيا بهائيکر استراليب يانمس  1309ن سال يدر ا

.ن مهمه عکس برداشتل از اماکيخ نبيتار

رانيان ايقتل و غارت و تفرعات بهائ

نام  يک اعداء قنبرعليت به تحريار نام سارق در حدود هزارجريدر مازندران بخت

ف يساعت توق 24را گرفته پس از  [روشنکوه]ه رشمنگوياهل قرگالش از  يرمرد بهائيپ

آن  يچنانکه تمام اعضاد يخ کشين چهار ميبر زم ياديار زيدر مقابل آتش افروخته بس

م جانش را به منزل آوردند يان مطلع شده جسد نيان و سوخته گشت و بهائيمظلوم بر

و سارق مذکور به خانه آن مظلوم هم رفت و پسرش پس از دو روز درگذشت  يول

نمود. ياورد و فقط غارتينوراهللا را بدست ن

13029ل شاهسون اند در سال يه که اين قريل ساکنيحدود اردبران از يه قره شيجان به قريو در آذربا

ع گشته بود و چون يمان بديه فائز به اين امر شده اند که او در قفقازيمطلع از ا يرزا اسکندر ناميبواسطه م

ه کمر به قتل او بست و تظاهر به يک زادگان قريازب يه مذکور آمده مخصوصاً بهمن خان طهماسبيبه قر
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جه ين نتيد و ايگرد يق بهمن خود بهائين طرياشرت گذاشت و از هممع يمصاحبت با او نموده بنا

را بدانسته عازم قتل اسکندر نکه ماجيهم يه حاصل شد و اهاليبزرگ از ورود اسکندر مذکور در آن قر

ن جهان بگذشت و يتمام از ا يبعد آن در مازندران به سخت يه رفت و چنديخته به قفقازيشدند و او گر

کرد و مخصوصاً برادران خود  يرهبرن امر يب به شصت نفر را به ايه قريقر يز اهالبهمن مذکور عده ا

متعصب و  ين امر آورد سپس اهاليک زادگان را در ايع خان و چند تن از بيحسنخان و قره خان و شف

گذاشتند و صدمات گوناگون وارد کردند ان يب بهائيزجر و تعذ يجاهل به شدت برخاستند و بنا

زمستان لخت و  يت بودند در شدت سرماياز آن مظلومان را که از طبقه زراع و رع يجمع يتچنانکه نوب

رفاضل يمجتهد محل م 1309ان داشت تا در سنه ين منوال جريان در برف نگه داشتند و احوال بر ايعر

 رهما ازيدخان و غيسطوه السلطنه حاکم و نصراهللا خان و مج يا شد و با حاجينام محض آزارشان مه

رون آورده يآنان را از خانه ها ب يک کرد تا زنهايگ زادگان متفق شد  عامه مردم را تحريل و بيرؤساء ا

م يبه علت شدت وضع زنان در شاهسون تسليص به ترک شوهرانشان نمودند  و برخيق و تحريتشو

رفاضل يدند و در خانه بهمن خان مذکور مجتمع و متحصن گشتند و مياستقامت ورز يجمع يشدند ول

بردند و به قصد قتل و غارت شدند و اتفاقاً خت تا متفقاً به آن خانه هجوم يد فطر عامه را برانگيوم عيدر 

د آنان را يحت و تهديت مظلومان برخاست و به نصيان در آنجا مهمان بود و به حماياز نظام يشخص

ه يان را از قريداً اخراج بهائل رفت و جياز رؤساء محل به اردب يرفاضل با برخيمتفرق ساخت آنگاه م

از برادرزادگانش انداختند  ينه شبانه گلوله تفنگ به قصد بهمن خان و تنيطلب کردند و دشمنان در قر
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 يل رفت و تظلم نمود وليت به اردبيشکا يبعد بهمن خان هم برا يک اصابت نکرد و روزيچ يبه ه يول

دمه و ضرر توانند بر آنان وارد کنند الجرم اعدا با ه سپردند که هرگونه صيحاکم و رؤساء به اشرار قر

 يو آن مظلومان ناچار توسط محفل روحانشان پرداختند يه ايقطع اشجار و غارت اثاث ؟نان يکمال اطم

به واقع اجراء  يد ولياحکام در رفع ظلمشان صادر گرد يکردند و بعضدولت  يايت به اوليز شکايتبر

ا ترک ين و برادرش حسنخان را احضار کردند و سخت نمودند که گذاشته نشد و باالخره بهمن خا

ه بفروشند و از آنجا خارج گردند يخود را در آن قر يا تمامت امالک و دارائيند و يدت گويمان و عقيا

ان بهمن خان به طهران يت کردند و در پايز شکايتبر يدند باز به محفل روحانيو آنان استقامت ورز

ران به يه قره شياز قر يرفاضل را هميشان فراهم آوردند و ميفه بر اين طايامات که اشتافت و با همه اقد

دور از عائله در طهران بماند و  يطوالن يه حاصل نشد و بهمن خان مجبوراً مدتيعملجه يل بردند نتياردب

ستند.يبرادران و دوستانش در تحت تعرضات دشمنان ز

هيفه در روسين طايقات اييشدت تض

محفل  يل زاده منشينوشت که در بادکوبه آقا معصوم نب يم کاظم زاده به محفل مرکزيرح رزايم

ده از بادکوبه به داخله يرا به مدت سه سال حبس بر يس محفل روحانيو آقا اسداهللا زرگراف رئ يروحان

د کردند.يه تبعيروس

ت مهمهو اقدامات و واقعا يران و محفل مرکزيان ايبهائ ين انجمن شور ملّيپنجم
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رة القدس يدر حظ 1310بهشت ماه سنه يرضوان ارد 9ران در ين امر در ايندگان اين انجمن نمايپنجم

؟ر فارس ين زنجان استرآباد ماليوکاشان قز يزد همدان ساريجان کرمانشاهان يالن آذربايمنعقد و از گ

منتخب حاضر و قسمت است هفده نفر  18خراسان سنگسر بندرجز کرمان اصفهان عراق آباده که 

ن خان يرزا نورالديم يديف اهللا خان مجيرزا سياهللا خان ورقاء م يرزا وليطهران م يمحفل روحان ياعضا

اد يرزا شهريآقا م يد محسن اساسين اهللا خان باقراف آقا سير اميح ميرزا جالل خان ذبيفتح اعظم م

ران که يا ين سال مراکز اقسام امرير ارزا مسعودخان وداد و ديآقا م يعيرزا محمودخان بديان آقا ميپارس

م به ساختمان سالون ين سال تصميقسمت حساب آوردند و در ا 22ک نقاط تابعه دارند يهر 

ست هزار تومان از اطراف گرفته شد که يهزار تومان از طهران و ب يسرةالقدس طهران با وجوه يحظ

ن سال يز در ايرةالقدس نمودند و نين حظد و شروع به ساختمايد گرديمجموعاً پنجاه هزار تومان بازد

فه که سالها در ين طاير ايد از بزرگان شهيمحمد خان ورقاء شهيرزاعليزاهللا خان بن ارشد ميرزا عزيم

در انواع  ياء امور و معاشر با بزرگان کشور و مصدر مهميو فعال در مراجعه به اول يطهران مرجع کاف

اکبرفروتن است که  يضه محفل به محضر مبارک ذکر عليعره بود به سکته درگذشت. در يخدمات امر

ه يران مهاجرت و به خدمات مشغول و در رضائيه مسکو کرد و دو سال است به ايل در مدرسه عاليتحص

م دروس اخالص نونهاالن پرداخت و يدرج و در طهران به تنظ يداد که در روزنامه محل ينطق مترجم

خواهد از وجود يکنند محفل ميم ؟ت دارند يمصباح در مدرسه ترب خانزاهللا ياست عزير يحال چون برا

فروتن در آنجا استفاده شود.
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است که مشغول و ذکر آنکه فاضل  يخين سنه ذکر بشارت تمام شدن تاريضه در ايز عريو ن

انات مبارکه حضرت يرشحه از بدستور فرمود  يخ امريرا متوقف در طهران و به نوشتن تار يمازندران

ن يع بشارت انعقاد پنجمين بود قوله المنين سنه صادر و محفل منتشر ساخت چنيامراهللا که در اوائل ايول

د يمات متخذه کلّ علت فرح و ابتهاج قلوب گرديم مقدس و تصميدر مرکز آن اقل يانجمن شور روحان

ه را يانتخابات ملم يمختلفه آن اقل يدر قسمتها يندگان به کمال جد و سعيئت نمايد آنست که هيد وطيام

ه ر بيل و امر خطين مشروع جليه همت بگمارند تا ايل احصائيق فراهم آرند و در تکميليو  ينبغيکما 

د و عزت جامعه و يه فراهم آيآت ين الملليسات بيل گردد و موجبات تاسيس و تشکيکمال انتظام تاس

ور يزائر آستان مقدس بنده غ يب اساسد جنايرالعقول نمايگانه جلوه محياقتدار کلمه در انظار آشنا و ب

پس از  ؟د در آن موطن يرةالقدس جديحظ سيتاس يعنييحامل بشارت کبر ابهٰي  فعال جانفشان جمال 

ن خبر بهجت اثر مستبشر يا به وطن مالوف مراجعت نمودند قلوب الرواح از ايارت مقامات عليطرف ز

و  ينفشانل ناطق بر شهامت و فتوت و جايو دل م استيدر آن قطر کر يشرفت امر الهيرا مدل بر پيز

ن سفارش مرقوم و ارسال شد ين امين به حضرت امين در آن سرزميحسن اقدام جمهور مؤسسات و مومن

ات يم گردد از عناين مشروع عظيند تا صرف ايم آن محفل مقدس نمايالفور تسل يکه مبلغ هزار تومان ف

م يتعاللاًم طبقيز در عاصمه آن اقليس مشرق االذکار نيمقدمات تاسن عبد چنانست که يد ايامه يمتتابعه اله

حه که از فم مطهر حضرت يج فراهم گردد و وعود صريعته به تدرياهللا و احکامه و اعزازاً المره و شر

ابد.ياالبداع تحقق  يمکن فيباحسن مان خصوص صادر گشته يعبدالبهاء در ا
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رانيان ايفتن و تعرضات و آزار بهائ

ضه يعر يشدند و محفل مرکز يفرار ير و برخين طائفه را دستگياز ا يرجند فتنه در گرفت که بعضيب

ت به وزارت داخله داد.يتظلم و شکا

آباده و اطراف

افت.يبه اقدامات دولت خاتمه  يآتش فساد برافروخت ول ؟

ه مزرعه اش گرفته ان آنجا را در صحرا بيبن محسن از بهائ ياز اشرار پرعناد آقا عل يمنشاد جمع

را به قوه فشار  يبا چوب زدند که مشرف به هالک شد آنگاه چوب يش را بر عقب بسته و به قدريدستها

بگذشتند و به گذاشته  ين به هالکش کردند و او را بر جايقيد و يدر مقعدش ؟ و او مدهوش گرد

چوب ن مظلوم رفت و نخست يلم و او به باين و چنان کرديچن يبن محسن بهائ يگفتند که با عل يعابر

را بر پشت گرفته به خانه  يد ويات دياز ح يش را بگشود و چون در او رمقيد و دستهايرون کشيرا ب

افت و بعد از سه روز در يقوت  يه بود قدريبن يو قو يبه سن س يکه مظلوم جوانياش برد و از آنجائ

متعصب به  يگاوافشار از محال منشاد اهال هيقررون آمد و در يضخانه بردند تا صحت حاصل کرده بيمر

م ياز آنها را نخواه يکيهستند و ما  يه سه تن بهائين قريام کرده گفتند که در ايان آنجا قيمقابلت با بهائ

ان متقدم و يمسگر از بهائ ينجل استاد رضا ينعليآقا حس يکيکه در محل ما بمانند و آن سه گذاشت 

مان به يکه وارد اير چند سالين دو اخيعباس بود و ا يو سوم حاج يوحانر ينوران يگر آقا محمد جوانيد

کردند و در سال قبل يغ مين امر نموده تبليگفتگو درخصوص ا ين امر شدند به کمال انجذاب با اهاليا
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ن سال او يد وارد آوردند و در ايت شديعباس مذکور را گرفته ضرب و اذ ياز اشرار محل حاج يجمع

بودند و آقا محمد مذکور را  يزدند و به صدد قتل و يدچار کرده به قصد اهالک همياپيرا چند بار پ

ختند و در يه به منشاد گريره وارد نمودند پس آن دو ناچار شبانه از آن قريق ضربات کثيطرن يز به همين

به اداره را که بنا بود  ؟ان شهر بود يکه از بهائ ؟آقا محمود  يد محفل روحانيآنجا به موجب صالحد

مورد ؟ه اخبار کرده يمالطفت نکنند ناچار به امن ؟ارائه داده گفت  يند به گاوافشار برده به اهاليه نمايامن

ب آن حدود است به موجب يف االطباء که طبياکبر شر يز آقا عليمه خوانسار شد و نيجزاء و جر

ه يند و آنان به قريه آن مظلومان ننماحت و انذار متنبه ساخت تا تعرض بيآنان را به نص يدستور نزد اهال

عودت نمودند.

بودن از شغل منفصل  يات به جرم بهائين طائفه از اعضاء معارف را در واليچند تن از ان سنه يز در ايو ن

ران ضبط شد صاحبان ياز عشق آباد در گمرک ا ين بهائين سال چون کتب مهاجريز در ايکردند و ن

دولت است کتب به  يبه آنها جواب داده شد که دستور قطع يکنند ول کردند که استرداديم يکتب سع

خود (عشق آباد) عودت داده شود. يمحل اول

گريد يواقعات کشورها

1899خ يدر تار يسالگ 41ن مومنه لندن که به سن ين سال در انگلستان مس اتل روزنبرگ اوليدر ا

غ اسفار متعدده در يشرف جست و به هدف تبلد و چند سفر به ارض مقدس تيگرد يمان بهائيفائز به ا

گرفت يصورت م 1905که به سال  يزيح ترجمه مفاوضات به انگليکا نمود و در تصحيانگلستان و امر
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نمود عاقبت ياشتغال م ينقاش ؟افت ياو صدور  يار از حضرت عبدالبهاء برايبس يمعاونت کرد و خطابها

کا يان امريبهائ ين سال مجمع شور عموميز در ايشت و ندر لندن درگذ يسالگ 72نوامبر به سن  17در 

باً يل را که قريخ نبيرا نشر دادند و طبع کتاب تار يافت و مجلد سوم کتاب عالم بهائيکاغو انعقاد يدر ش

گرفت اعالن نمودند.يانجام م

التيل انتخابات در تشکيده در تکميدات اکيتاک

ن يدات مطاعه مبارکه ايه و تاکيد و از جمله اراده متعالن بويران چنيا يمرکز يه محفل روحانيابالغ

الخصوص انتخاب  يه عليحان انتخابات محافل روحانيد به کمال روح و ريام رضوان باياست که در ا

نه در انتخابات من يو نساء آن مدجن اند اجراء گردد و کل از رجال يمحفل طهران که منتخب منتخب

ئت وکال يانتخاب ه يعنيت و همت کنند که درجه اول انتخاب ار دقيبسند و يدون استثناء مشارکت نما

رد يت و نشاط اتمام پذيند در کمال انتظام و اتقان و سکون و جدينمايکه محفل طهران را رأسا انتخاب م

ت انتخاب و يفياطالع زوج بر ک يو آزاد است حت يسر يو کلّ بدانند که انتخاب در درجه اول و ثان

ح يو تصر يد مکتوم باشد ابداء رأيک خانواده امر انتخاب باين افراد ين مابيائز نه و همچنزوجه ج يرأ

تام و  يند و با توجهيون اجتناب نماياسيد از دسائس و مفاسد و مکاره سيچوجه جائز نه و البته باياسم به

د يمه توليمشاکل عظجه هرج و مرج است و يند واالّ نتيفارغ اقدام نما يآزاد و قلب يخالص و روح يتين

ه معوق و معطل يسات مهمه آتيد و تاسيمبارکه تحقق نجو يايشتر شود و نوايگردد و هجوم دشمنان ب

حنون ارواحنا فداه به افتخار محفل  يفضل و احسان موالراعهيه مبارکه که از ياز ابالغ يماند قسمت
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ز بر طبق ياران عزيکه  دوار استيدرج ام ؟ياله يجهت اطالع احباافته يراً شرف نزول ياخ يروحان

محبوب دانند  يد مبذول دارند و قصور و فتور را مخالف رضايه جهت جهيه روحانيضه حتميفرا ؟اوامر 

طهران  يضه محفل روحانيو در عر 1310اسفند  11خ يمسعود وداد تار يمرکز يمحفل روحان يمنش

م يم و موالنا الکريدنا العظيا سيامراهللا است يبه محضر مبارک حضرت ول 1310بهمن  24مورخ 

س آن را محفل يت تاسيوجوب و لزوم يس محفل مليارت راجع به تاسيشهرالشرف ز 17ه مورخ يابالغ

ات يده به واليو محافل مقدسه گوشزد نمود و متحدالمال عد ياله ياز قبل و بعد به عموم احبا يروحان

م حضور مبارک يباشد تقديه سابق ميملتر از احصائه که نسبتاً کايجه صورت احصائيارسال داشته در نت

ب فرموده يحضور مبارک که انتشار آن را تصو يه نمونه ورقه ارسالياحصائل يه و تکميته يگردد برايم

موجبات و  يع خواهد شد چون در سال جارياران توزين عموم يات بيعاً طبع و در مرکز و والياند سر

ندگان مراکز يبه دعوت نما ياهم نبود لذا از طرف محفل روحانفر يس محفل مليمقدمات مالزمه تاس

ه ياقدام بعمل آمد راجع به دخول کتب امر ين انجمن شور روحانيل ششميجهت تشک يامر يقسمتها

جه مطلوبه يضه عرض شده تاکنون نتيس الوزراء عريرئ ين موضوع به آقاين نوبت در ايران چنديبه ا

ران مطابق يا يبهائ يب خواهد شد راجع به وضع نظامنامه مليقه تعقحاصل نشده مجدداً اقدامات ساب

اعتبارنامه  ؟م آن يد و تقديگرد ؟يکا که در کتاب عالم بهائيامر يبهائاصول و فرم دستور نظامنامه 

دانست انتخاب نموده حسب االمر يم؟چند نفر وجوه احبا که از  يلجنه مخصوص يمحفل روحان يرسم

 يبهائ يس اوقاف مليبعمل خواهد آمد راجع به تاس ين مقصد مهم اصليع انجام ايسرد در تيالزمه تاک
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د که دولت ينکه مسموع گرديرود نظر به ايش مين مقصود پيل به اين يقدم به قدم برا يامر ؟فعالً لجنه 

ح کامل يتحت نظر خواهد گرفت فعالً تا حصول اطالع صح ينيرا به منظور مع يه اوقاف مملکتيدر آت

س يکتاب اقدس و تاس ٴهٴصراجع به انتشار منتخبات احکام منصوخواهد شد  يخوددار ؟اقدامات  يبعض

ه بعمل خواهد آمد راجع به يحسب االمر اقدس اقدام الزم از مراجعه به وزارت عدل يبهائ يمحکمه شرع

 ياً محفل براارت شد فورين خصوص زيه در ايسابق که ابالغشود يک طبع ميخ امر که در امريکتاب تار

د يات به طبع رسانيه مبارک را جهت انتشار در مرکز و واليآن ابالغ يداريخر يق احبا براياطالع و تشو

ه عموماً و کتاب مذکور يل اجازه ورود کتب امريتحص يشود برايم آستان مقدس ميجه مطبوع تقديو بنت

لناممه تاکنون بعنوان افراد احبا ک خصوصاً اقدامات مستمره خواهد شد کتب سايو سالنامه مطبوع امر

ز بعنوان افراد خواسته خواهد شد حسب االمر اقدس يخواسته شده و برحسب دستور مبارک فعالً ن

م حضور مبارک خواهد شد راجع يتقد ؟منتشره  يران به تمامها مطابق نظامنامه بهائيا يبهائ ينظامنامه مل

باشد ين ميبر احنون  يه آن مواليطهران که اراده متعال يه و محفل روحانيبه امر انتخابات محافل روحان

الزمه  يمساع يحان اجرا گردد سال گذشته از طرف محفل روحانيوم رضوان با کمال روح و ريکه در 

ن يه مبارک بيبر طبع و انتشار ابالغ ؟ز ين يند در سال جارينما يبعمل آمد که عموماً اشتراک در ابداء رأ

طهران که در  ين مقام طرز انتخابات محفل روحانيز بعمل خواهد آمد در ايامل ناران اهتمام کيعموم 

 ين محفل روحانيرسد همه ساله در عشر آخر فرورديسنوات گذشته معمول بوده به عرض مبارک م

شود مبادرت يک عده از احبا مرکب از رجال و نساء که عده آنها بالغ به چهل نفر ميطهران به انتخاب 
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نظارت در امر انتخابات اجالس نموده و اوراق آراء احبا را  يئت در نقاط مختلفه شهر براين هيد اينمايم

نه نفر  ؟ن درجه اول ينفر منتخب 19گذارند و در شب اول رضوان ياخذ نموده در صندوق مخصوص م

 شود که نفوسيت مين نکته رعايئت نظار ايند در انتخاب هينمايرا انتخاب م ياعضاء محفل روحان

انتقاد در ه ين اشخاص که ممکن است نظريباشند و همچنيث مورد اعتماد احبا ميمحترمه که از هر ح

مات يو تصم يشوند در ظل عون و صون آن قائد آسمانيئت نظار ميجزء هان انتخابات داشته باشند يجر

ن يا يو روحان يعون در امور اجتماياسيم دسائس و مفاسد و مکاره سيدواريکه فرموده اند ام يو انذارات

ماه قبل  يميضه تقديکه در عريه بطوريامور در شئون امر يايد مخابره با اوليابد راجع به تجديملت راه ن

؟ه و وزارت معارف عرض يوزراء و وزارت عدل ؟يمحفل شرح ده بود مجدداً از ظرفيبه عرض رس

از  يريامر ازدواج و جلوگکو و رفع مشکالت ياز نگارشات آواره و ن يريو جلوگ يمطبوعات بهائ

 يشود و تقاضاينسبت به احبا معمول م ين مغرض دولت که درباره نقاط مملکتيمامور يات بعضيتعد

ر معارف اشاره شده بود که اگر يس الوزراء و وزيان رئيان معروضه آقاياقدام شد و در پامساعدت و 

دانند اشعار دارند که يع ملوکانه ميمن ذان از ساحتيبه است ؟را محتاج  يات محفل روحانيانجام مستدع

ات خود را خواستار يماً انجام مستدعيخلداهللا ملکه مستق يونيحضرت هماياز مقام امنع اعل يمحفل روحان

که حامل مکتوب بوده اند  ؟ن اهللا يراميم يمراسله محفل به آقا ٴهٴظس الوزراء پس از مالحيرئ يشوند آقا

ه و معارف ير عدليان وزيخواهند رساند آقا يونيحضرت همايعرض اعلدارند که مراتب را به ياشعار م

و  يمقدس عنوان کتب ؟د مطالبه جواب نمود حسب االمر يمرقوم نداشته اند که لزوماً با يتاکنون جواب
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؟ز يگردد و نيحضور مبارک م؟ه مراکز قسمتها منظماً يطهران و محافل روحان يمحفل روحان يتلگراف

ارت به ارض يمحب السلطان که به ز يالنيم ياکبرخان روحان يرزاعليطهران م يانسابقه محفل روح

به امضاء مبارک خطاب به محفل است فرمودند از محفل  ؟1309بهشت يفا در اردياقدس بود از ح

مشکل  يليار محبوب و مقبول است ولکن انجامش خيبس ؟د که در آن يرسيطهران مکتوب يروحان

ن موضوع مهم مذاکره و يدر ايمرکز يمحفل روحان يبا اعضا ؟يور روحانانجمن ش؟د ياست با

ن ين مقصود تبادل آراء کنند و ايل به ايل وسائل نيند و در رفع موانع و مشکالت و تسهيمشاوره نما

ه و يران رجاالً و نساء تهيا يدرحدود امکان از عموم احبا يحيه صحياوالً احصائند ينکات را مراعات نما

ن کنم که عده مجموع يمع يوکالئ يهر قسمت و مرکز امر يمن بفرستند تا من به نسبت تعداد احبانزد 

هر  يعده وکال يبفرستم و محفل مرکز يران نود و پنج نفر باشد و نزد محفل مرکزيا ياحبا يوکال

 ي) وکاليلمح ي(نه محفل روحاند تا عموم افراد احبا رجاالً و نساًء يقسمت را به آن قسمت ابالغ نما

د تمام وکال ياً بايند ثانين مقام را دارند انتخاب نمايت ايث ممتاز و صالحيکه از هر ح يخود را از نفوس

ران که از هر يان اين عموم بهائيشد و نه نفر از بام رضوان در مرکز حاضر ينفر است در ا 95که عددشان 

باشد داشته باشد انتخاب  يت محفل ملين مقام ارجمند را که عبارت از عضويت ايث ممتاز و صالحيح

درشدهمجتمعوحاضرهٴطن نه نفر در نقيک مرتبه ايند که در ماه اقالً ينما يد سعيند ثالثاً باينما

نفوسنيااجتماعمقصودجوهرکهچهندينمامشورتومذاکرهثيحهرازهيامراموراتشرفتيپ

الجمله تهاون  ينخواسته ف يه است و اگر خدايمراراتاموشرفتيپوميتنظيبرامحلکيدرٴهٴصمخل
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را در حضور خود مبذول دارند  يت سعيد نهايخواهد بود با يمشاهده شود اسباب وهن کل يو سست

ن نکات را قبال يندگان محترم تمام ايذش بکوشند الزم است نمايرند در اجراء و تنفيگيم ميآنچه تصم

ال دولت يک محل ممکن است اسباب خينفر در  95نند اوالً اجتماع يند و مذاکره کنند و ببيمراعات نما

س يل لوازم تاسيو رفع مشکالت و موانع و تسه ين نخواهد شد پس از غوررسيجان مفسديا باعث هي

س يضاً فرمودند بنويسند تا دستورالعمل فرستاده شود ايمن بنو يمطالب را مفصالً مشروعاً برا يمحفل مل

گر داخل آنها باشد برداشته يک نفر دينکه يرا متفقاً بدون ا يمحفل مرکز ياعضاندگان و يعکس نما

کا يبه امر يدرج در سالنامه بهائ يرسد که براينجا ميبه ابهشت يتا آخر ارد يعنيمن بفرستند  يعاً برايسر

درست و توابع هر محل را با کمال صراحت و با اعراب که ه يمراکز امر يضاً فرمودند اساميبفرستم ا

درج در سالنامه الزم  يمن بفرستند که آن هم برا يو با عکس اعضاء انجمن براسند يخوانده شود بنو

مجلهدارنداليخانجمنميتصمموجببهکردمعرضفرمودندسؤاليامراخبارقهٴاست ..... از ور

 يقه اخبار براورواستهيامرهيعلمقاالتدرجيبرامجلهفرمودندکنندمنتشروندينماطبعهيامر

کا و آلمان يد هم ورقه اخبار داشته باشد و هم مجله مثل امريبا يه محفل مرکزيه و شهريوميع يانتشار وقا

د همه ماهه منتشر شود و اگر وسائل طبع مجله هم فراهم شود به طبع آن يانتشار اخبار مهمتر است و با

ران باشد که کل مقاالت يا يسندگان بهائيع نويمد مجله به شراکت و مساعدت جيند و بايهم اقدام نما

ند.ينوشته و در مجله درج نما يده در هر موضوعيمف

رانيدر ا يمل ين انجمن شور روحانيششم
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رزا يم ,يشعاع اهللا خان عالئ ,اهللا خان ورقاء يرزا وليم :رانيد ايجد يمرکز ياعضاء محفل روحان

ف اهللا خان يرزاسيم,؟دکتر  ,يدمحسن اساسيآقا س ,ياکبرخان روحان يرزاعليم ,يزدانياحمدخان 

 يمعاون و عل يديس و مجيو ورقاء رئ ,رزا مسعود خان وداديم ,يرحمت اهللا خان عالئ ,يديمج

رزا جالل يو م ؟رزاعبداهللا يس و مينو ٴهٴصمعاون و خال يو روح اهللا روحان يمنش ياکبرخان روحان

حجه اتفاق افتاد.يذ 5ن سنه مطابق چهارشنبه ينوروز ا السابق و يکاف يارجمند ضباط و آدرس منش

ث رانسوم کهلريس کيمس

له فعاله به طهران ورود کرده و يه جليکائيث رانسوم کهلر امريس کيش مس ١٣١١ن سال يرماه ايدر ت

اجازه  يران براياکا داشت که با دولت يامر ياز محفل مل يندگيامراهللا و نما يدستور از حضرت ول

ن صحبت شد و يت تام با وسائل ممکنه داخل در ايد و با فعاليمذاکره نما يانتشار آثار بهائيآزاد

شکار يمورتاش پيواسطه ته رفت و خواست بير نپذيسف ,کا به حضور شاه رسدير امريخواست همراه سف

واب مورتاش در جينمود تا آنکه ت؟يشرويمذاکراتشان پ يموافقت نکرد ول ؟ار ن مقديبه ا يونيهما

ح تلگراف مبارک حضرت يکا اطالع بده و صرين مطلب را تمام شده بدان و به امريگفت ا يسؤال و

عاً توسط محفل طهران ياست سر يکا است مقتضيامر يبه محفل مل 1932ه يژانو 18امراهللا مورخ  يول

و  ؟کامل  يانکا مراتب قدرديان امريران و شاه ارسال و درضمن آن از طرف بهائيدو مراسله به دولت ا

د موانع راجع به ورود ين و قبالً تقاضا نمائييح و تبين دو مملکت را تشريمابيموجوده ف يروابط معنو

ل و عالم يکتب مزبور را خاطرنشان و کتاب نب ياخالقت يرا مرتفع سازند و مخصوصاً اهم يکتب بهائ
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ن بود يمورتاش عبارت چنيان به تريا يمرکز يضه محفل روحانيو در عر يد شوقيد نمائيز قيرا ن يبهائ

م و يد هستيداديکائيس رانسوم کهلر امريکه به مسيکتب بهائ يکه همه و همه جا به انتظار وعده آزاد

اجازه ورود يو خواستار ير دربار پهلوين سال با وزيق مراسالت آن محفل در اين طريهستند و به ا

در نامه  يحتبود  ؟در مطبعه با نظر دولت  يکتب بهائا طبع ييکتاب دکتر اسلمنت و اجازه مطبعه بهائ

درج بود حسب االمر مبارک  1933يکانون ثان 14ران مورخ يا يعراق به محفل مرکز يمحفل مرکز

م شد يتقدر دربار يبه وز يک تلگراف تشکريامراهللا ارواحنا الحبائه الفداء در چند ماه قبل  يحضرت ول

ه را مرقوم ين قضير ايشود سيرا رفع نموده است حال رجا م يامر يااز جهت آنکه منع از وصول کتابه

د.ينمائ

رانيا يله محفل مرکزيوسه ه بيامور جار

ل يطهران تکم يان روحانيرةالقدس طهران پارسيحظ يامراهللا راجع به بنا يتلگراف مبارک حضرت ول

ز به ينتظر دستور نباشند و نوجوه جمع کردند و م ؟ت درجه الزم يرةالقدس بطور مناسب نهايحظ يبنا

صد جلد يورود سيس کهلر در گرفتن اجازه از دولت برايموجب تلگراف مبارک مساعدت به مس

و  يران با همراهيس کهلر در اقسام کشور ايمس يگر سفرهايباشد ديد ميکتاب بهاءاهللا و عصرجد

مشرق االذکار درنظر  بناء يقه براين حديه مبارک زميگر محض اجراء امريد يد کشفيوح يمترجم

رزافضل اهللا يم يبه همراه يد محسن اساسيگر اقدامات آقا سيد ديگرد يسياسم نو يو وجوه گرفته شد

گريدنورتاکردرآبانيطغوليسازيسدبنديبرابهاءاهللاحضرتدهٴٴٴخان نظام الممالک برادر زا
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چون  ؟که بنا بود در  ؟گريدارکمبحضوربهخبردادنشومحفلمساعدتوورالحقظهخيتارکتاب

اقدامات و  ٴهٴصاز خال ؟ديه حذف گردين امر بود با موافقت نظميش به ضرر اياز آن نما يقسمت

 يئت وزراء راجع به آزادين بود به هيبه بعد چن 1310ران از سال يا يمراسالت مهمه محفل مرکز

؟ياجازه طبع کتب بهائ يواره و تقاضاات آياز نشر يريجلوگ يبه وزارت معارف برا يمطبوعات بهائ

 ير دربار برايبه وز يرفع مشکالت عقدنامه بهائ يو برا يات ضد بهائيو در باب نشر يف کتب بهائيتوق

الوزراء سيکا به رئيامر يضه از محفل مليو عر يورود کتب بهائ يو آزاد يمطبوعات بهائ يآزاد

 يه راجع به مشکالت عقد بهائير عدليه شاه و وزضه بيو عر يمطبوعات و کتب بهائ يدرخصوص آزاد

ضه آن يز عريو ن 1933ژوئن  10س رانسوم کهلر مورخ يمس يضه آن محفل به شاه و معرفيز عريو ن

يبهائ ؟قات ييکتب و تض يمحفل راجع به آزاد

رانين طائفه در بالد ايقات اييتض

 يخان مشارق شاعر معروف بهائيمهد بر ياريها از حکومت بختيسخت يارين سال در قسمت بختيدر ا

 يجان سختيآذربا يکرد و هم در قرا يران هميا يوسته تظلمات بواسطه محفل مرکزيداد که پ يرو

از  يدر پ يپ يتهايز شکايجستند و نيم ياستمداد و دادرس ؟ين فئه بود که از محفل مرکزيا يبرا

ز يدر ادارات مرجوعه مرتفع و متتابع بود و ن يبهائ رفته نشدن قباله ازدواجيران از جهت پذيان بالد ايبهائ

ن در مجلس يرزاعبداهللا مطلق از مبلغيکه م ؟ر کرده يرا دستگ يدر سنگسر فتنه برخاست که سه نفر بهائ
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ن يگذاشت گفت دوره آن گذشت و ا يان بود آن را برداشته به کناريکه جزوه قرآن به م يتذکر بهائ

باشد.يعه ميبد ؟عصر دوره 

گريد ين امر در کشورهايرتفاع اا

ن عنوان مذکور يد که بهميکا برقرار گرديان امريدر ژنو بواسطه بهائ يبهائ ين المللين سال دفتر بيدر ا

ه ينمود و نامه نشريران ميا يانتخابات و محفل برقرار بود که مراسله به محفل مرکز ؟کرد و يمراسله م

د.يرسيآنجا مان يهندوستان متضمن خدمات بهائ ؟محفل 

هيان ترکيقات بهائييتض

ه از نقطه نظر يان را حکومت ترکياز بهائ يم در اسالمبول و ادرنه جمع 1933ش  1311ن سال يو در ا

نمودند و صورت تلگراف  ؟ن در يگرفته محبوس داشت و کتب شان را هم قبض نمود و همچن ياسيس

ان طهران يپارس ين بود روحانيران چنيا ين خصوص به محفل مرکزيامراهللا در ا يمبارک حضرت ول

شده اند با  ياسين سيکه متهم به عناو ؟ان اسالمبول و يدر موضوع بهائ يرات رسمهاظشود ا،يد ميتاک

ان در امور ير فرستاد که بهائير کبينده سفينامه به نما يد و لذا محفل مرکزيعمل آه ه بير ترکير کبيسف

ه مداخله ندارند.ياسيس

ايعلکهٴمبارقهٴحضرت ور فاجعه صعود

1932ه يژوئ15بود که در  ين عالم ادنيا از اين سنه فاجعه صعود حضرت ورقه عليمه ايو حادثه عظ

:ن بوديد و صورت تلگراف مبارک چنيرسران ياتفاق افتاد و خبر آن تلگرافاً به ا ١٣١١ر يت ٢۴مطابق 
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 يعته از افق بقعه نوراء متوارية البهاء و وديبق ايان طهران ورقه عليپارس يروحان 1932ه يژوئ 15مورخه 

ان است و يچشم اهل بهاء گر ,يغرف جنان بر مسند عزّ بقا متّک ٰير اعلمتصاعد و د يو به سدرة المنته

,م خاصان و مقربانيم و رضا از شياران راستان است و تسليب صفت يصبر و شک ,قلوب اهل وفا سوزان

کل يموقوف ه ؟ياً لمقامها المحمود مدت نه ماه در شرق و غرب عالم بهائه اعزازيامر ياد و جشنهاياع

 يانه محفل روحانيه ماهيو سپس ورقه نشر -يشوق .افتيجوار مقام بهاء استقرار نش در بقعه مرتفعه ينازن

د و حرارت تب يارميکل روحا و بستر بيآن هن جمل در آن مندرج بود نه شبانه روز يفا واصل شد و ايح

ن يريفرمود با دو لب ش،يباز من را يآن دو چشم نازنو آن که  ٴهٴظفش منقطع نگشت و هر لحيجسم لطاز 

ر مرا به يفرمود سالم و تکب،يبمن حولّ فراشها من الورقات و الطائفات مچون غنچه خندان تبسم کنان 

 يمانند آتشعاطفت  ؟رأفت و ن يور اهظد يد راحت نمائيکش،يد زحمت ميد خسته شدياحباء برسان

2ساخت تا آنکه در شب جمعه ،يوجود را متزلزل و منهدم ماد ياخت و بندگ،يسوزان خرمن جانها را م

ک يساعت  يقمر 1351ع االول يرب 11و  يالديم 1932يجوال 15مطابق  يبهائ 89شهر الکلمات 

ن صعود يو در ح ام نقاهتيب بکاء مرتفع گشت در ايبر پا و نح ؟ز نصف شب صاعقه قضا نازل و بعد ا

م يمتواصل و دستورات و تعال يه وجود اقدس از مقر تابستانيمخابرات تلغراف يآن روح االرواح قدس

از ساحت ن تلغراف صادره يف متتابعاً وارد و از جمله مضمون ايز و احتفال جسد شريتجه يمبارکه برا

ا حاضر شده ير حضرت ورقه علشود احبا از قبل من نه روز در عصر مرقد مطهينجا درج مياقدس در ا

و  يبه زبان عربان اوراق اعالن و دعوت يند از طرف عائله مبارکه و عموم بهائيمناجات تالوت نما
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ع شد و يو اسالم توز يحيو مس يميان و ارباب جرائد از کلين و اعين حکام و ماموريطبع و در ب يسيانگل

ار يار و اغياز  يريجم غف يمراسم بهائ ياز اجرا ر بعدهظساعت چهار بعداز يدر روز شانزدهم ماه جوال

ت مبارک حرکت يب در کمال عظمت و جالل و وقار از بيعرش مبارک آن مظلومه آفاق با احتفال مه

مناجات و طواف در موقع مشرف و بعد از تالوت  ياً به مقام اعلياً باکيبر سر و دست و شانه ماشند داد

ن يکه وجود اقدس آن نقطه را مع يمتر فاصله از مقام اعل ستيباً دويمخصوص در طرف شرق تقر

ن به خاک يجبون و زفرات قلوب به مرقد مطهرش سپرده و يبا عبرات عه يعه رحمانيفرموده بودند آن ود

مطهرش نهاده گشت و بر حسب امر مبارک احبا بر عصر به مرقد مطهر حاضر و به مناجات مشغول 

بنام حضرت ورقه و لوح امنع اقدس از جمال قدم جلّ ذکره االعظم سواد دو در ورقه مذکوره  يانته

دوحة افنان  يعل يو تغنّ يتها الورقه المبارکه النوراء غنّيا اي:صورت آن اعظم ؟ا درج بود يمبارکه عل

قاماً ناک ميرة االماء و اعطيقد جعلناک من خ ٰيرب االخره و االول ال اله االّ هوا انهيهذه الکلمه العلالبهاء

قد  يماسبقته النساء کذلک فضّلناک و قدمناک فضالً من لدن مالک العرش و الثريالوجه الذ يلد

 ياشکرالعرش ان  يام لديکلک للقيو ه ياتياالستماع آو لذلک  ينک لمشاهدة انوار وجهيخلقنا ع

 يحة الملک طوبتضوح رائ ؟يلثمرتها بذکره يدوحة االحدشهادة السدرة لورقها ال ؟يللور يربک مول

 يتيو عنااليکالوجه و نظر  يحضورک لد يو مااحل بهٰياال يالبه يا ربيلمن وجد و قال لک الحمد 

.السر و االجهار يلک ف يتية عنايجعلناه آ يهذا اللوح الذ ياک فيا يک و ذکريعل يک و فضليال

فراقت و  يرت باسمهظم يالصل القدو فازت و انّها تورقت من هذا اسمعت  يکتاب من لدنا للّت يهوالباق
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و عرف  يها بهائيع عليز اللميکوثر العز يو اخر ياالحل يناها مرةً من فيع مستعيالمقدس البد يرضائ

ات آن حضرت و واقعه يفا در شرح حيس در حيده النفيجر 29سال  71و در شماره  ."ريالمنيصيقم

يوم السبت الواقع فيجنازتها لقد کان ع ييهد تشمشه خانم ين مندرج بود المرحومه بهيصعود و رثاء چن

وم يما خبر من االرنان اال هو الق يفا فيحنة يفلما شهدتها مد يام المشهورة التيمن اال 1932تموز سنه  16

 يه خانم التيبه ؟ده البارة يالس عبدالبهاء عباسقة ساکن الجنان يع چشما شقييه احتفل به تشيف يالذ

ر ٴهٴظالساعة الرابعه و النصف من بعد  ؟ل فلم يالل ؟تموز الساعة الواحدة بعد  15ي فاستاثرت بها رحمة اهللا

حاکم  ؟نهم سعادة يو کان ب ؟فا و سائرالمدن ينه حيون و وجوه مديع؟ه بوفود يافة البهائيدارالض ؟وم ي

انت رؤوس مطرفة و فک؟التجار  ؟ه و کبار رجار ية و اعضاء المجلس البلديس البلديالقاطعة و سعادة رئ

اخرجت الجنازة من دار ؟ت مع يصلوي الم؟من االلم و بطون  ؟ون مفرورقة بالدموع و قلوب يع

جالل و  ؟نة فتقدم الموکب يبالقلوب الحز؟ون الدامعة و ياالکتاف و محاطة بالع يعل ؟عبدالبهاء عباس 

ث يجبل الکرمل ح؟يالکائن ف يافند مقام عباس يالجنازة ال ؟بهم  ؟ن کان يصامت ؟ر ورائه يسيوقار 

ن وقت و آخر و بعد تالوة الصلوات اخرجت من يللجنازة ب؟لتقطون ي؟ها و کان يعل يادخلت و صلّ

ها يت عليمقربة من هناک و تل يجبل الکرمل عل ؟يصاً فيلها خص يبن يح الذيالضّر يالمقام اخذت ال

تلک  ؟ل الرجال و نواح النساء و بکاء االطفال و يون عيب ية ثم اودعت مقرها االبديالصلوات ثان

شعر بذلک انسان ير دون ان ير و مواساة الفقيعمل الخ ياتها عليوقفت ح يالعطرة الت ؟نة و يالجوهرة الثم

مة بسبب يالراحلة الکر يف ؟ن اللقاء الخطب و القصائد يالحاضر يتّسع المجال لبعضيو مع االسف لم 
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ن يصاً لهم مترحميخص ؟ارات ينة و الستقلوا السيون بقلوب حزيعاد المشبعد ذلک ن و يتيمراسم البهائ

الراحلة  ؟ة يهم القلبين عامة تعازيتية خاصة و للبهائين الاسرة العباسيدة الطاهرة و مقدميروح الفق يعل

قة يبرورة شقالمرحومة الم ؟ة يجنانه و الهم آلها والطائفة البهائ؟مة برحمته و رضوانه و اسکنها يالکر

طهران  يمة فيدة الکريولدت الفق 1932تموز سنه  15لة يفا ليح ية خانم المنتقلة فيدة بهيعبدالبهاء الس

ستشهدون ين کانوا يالذ؟ة و يانة البهائيها البوئس و الشقاء بالديق فيحيام کان يا ية فيالديم 1848سنه 

وب فقد يها صبرالکرام ال بل صبر ايعلئب عبرت اتها سلسلة آالم و مصايلها و قد کانت حيسب يبالمآت ف

انة يبغداد و لما استفحل امرالد ياعه و اتباعه الين حضرة البهاء من معه من اشيشاه العجم ناصرالد ينف

بغداد  يف ؟رة فاقام ينئذ لم تزل طفلة صغيدة) حيالفق ؟ا (و کذلک يمملکته و کانت الورقة العل ية فيالبهائ

 يال ؟ن کانوا ييرانينهم و معتقدهم ولکن االيل ديسب يو الوان العذاب ف ؟قابلون انواع يمدة احدعشر عاناً 

ن يض من العلماء الذيشاه العجم بتحر ؟ارة حضرة البهاء و للتّبرک به يق قصد زيعم ؟بغداد من کل 

ون عند يالبهائادرنه منزل  يهم اليان تقص ؟الحکومة  يطلب اليهم ان يديا ية فياسيکانت زمام االمور الس

ن مطول يصبارة فصل الشتاء ب ياالستانة ف يرة اليقافلة صف ين فيالرحال متوجهام الحکومة و شدوا 

االستانة و من  يس ورائه عناء وصلوا اليل يد الذيالعواصف و بعد الغماء الشد ؟ر البرد ياالمطار و زمهر

 ياقاص يحضرة البهاء هو ف ينهالون عليون يرانياال ؟اربع سنوات و لم  ؟ث يادرنه ح ير اليثم واصلوا الس

 يقلب شاه العجم فاوعز ال يعمالن فيرج الخوفل و الوسواس يارته و برکة مقابلته و لم يز ؟البالد من کلّ 

ث ينة عکاء حيمد يف ؟و من ادرنه و يعکّاء و تم له مااراد مهاجر البهائ يذ الية ان تنفيالحکومة العثمان
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من  ؟ن و شاهدت ياالمر ؟فاقت االمکان  هذهن و يوميبة يعملو طعاماً و الشراباً طيو لم  القشلة يسجنوا ف

 يتمشيلة ي(الملقب بالغصن االطهر) کان ذات ل يرزا مهديم يآقا يو ذلک ان ابناها المسم يافجع المآس

؟يسقط من احديبه  و اذا ياهللا تعال يقوم بالتضرعات و االبتهاالت اليلوا الصلوات و يسطح القشلة ت يعل

و الجرح عن  ؟يرحمة ربه تعال ير اليبعد ذلک بوقت قص يف و مضيجسد اللط؟السقف  يالموجودة ف

لة االخره و يالمضجوع ل يال ؟کانت  يدتا التيو خصوصاً فق ؟ن و حزنهم و ذلک المصاب ييجزع البهائ

زهرة  ؟ق ين کان االلم العميح يضطرات فر امارات الذهول و الٴهٴظلم ت ؟يه و ايالدم ولکنّها صبرت عل

ب يتط ؟ن ييالبهائ يعل؟المواساة اخذت ؟ن انها يح يو فها المحبوب يفراق اخ يق عليقلبها الرق

ث کانت يبالد الغربة بح يبهم ف ؟يع المصائب التيجم يخواطرهم و تخفف آالمهم و کذلک کانت ف

ماکان  ؟حضرة البهاء؟ة يهم ثم اصابت الورقة البهائيهم و تليعل ؟الحنون للنساء  ؟کاآلم الرؤوم االطفال و 

رهم من يغ يال ؟هم بل يعل يقتصر الحزيل و لم ين الطويالسن؟عنان السماء  ين الييل البهائيمن ارتفاع عو

 من ؟عاً و ية جميالعالم بامره و االنسان؟ان ياً بالحضرة البهاء من االديشعرون قلبيلما کانوا  ؟ن و يمسلم

ان تکون بمثابه  يدتنا ولکنّها رغم ذلک لم تنس ان تقوم بدورها اليقلب فق يف يته الکبرير هذه الرزيتأث

؟لحق يو کم اراد ان ؟جراح قلبهم  يعل ؟قدر االمکان وطاة الهموم و  يلهم حفّف عنهم عل ؟

حرکات ؟ن کانوا ين الذياة بسبب فساد الواشيهذه الح يد فيالوح ؟و  يعباس افند ؟د من يعبدالحم

ودعها اسراره يالبالء و العذاب و کان اخوها  ؟وقعو يحة لير وجوهها الصحيغ ين و سکناتهم علييالبهائ

وفاة عبدالبهاء  ؟بة و ماکان اکثرها ثم حدث يامه العصيا يث کانت تشارک اخوانه و االمه فيبح ؟دون 
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؟لحم و دم ان  ؟ف يستطع ذلک الجسم اللطيث لم يبح ؟بة ثالثة يد فکانت هذه المصيها الوحيعباس اخ

 يال ؟اهللا عزّ و جلّ  يفازداد توجهها ال ؟اة يبالح ؟و زعزع الحزن ارکانها  ؟و الهم ؟قلبها من ؟هذه المرة 

15لة يبعد منتصف ل يالساعة االول يف ياستارت بها رحمته تعالان  يته اليمش يحکمه و فوضت امورها ال

وفون ين من کانوا ييرالبهائين و غييبه قلوب البهائ ؟بته الدهر يعق يف ؟و کان  يالکبربة يفکانت المص ؟

کانت کلما  يدة الباة التيدعوة بارئها تلک الس ؟والفضائل و االخالق ؟مة يدة الکريبه الفق ؟ماکانت 

مأل قلوبهم فرحاً و قة العذبة و تيهم کلماتها الرقيعل يو تلق ؟ضربون من حولها نطاقاً يرت االطفال ٴهٴظ

فرحمة  ير االنقطاع هللا تعالير و مواساة الغيعمل الخ ين سنة فيعن الثمان ؟بعد ان  ؟هم نقوداً ياديبهجةً و ا

؟ن است قد يات متفرقه آن چنياب يمندرج شد که بعض ؟ه بنام يه راجعون و مرثيها و انّآ هللا و انا الياهللا عل

 يتهم دفنوک فيالييجوف الثر يا درة دفنوک فيالرضوان  يال ا اخب عباسييمن قفس الوجود الفان

 ية لفداک من صرف الردياهللا عنک بغد يرضياکفان لو کان  يو ان قلوبنا من قبله لفتک ف ؟االجفان 

ان و ملکت يناً من االديد ؟مان قد يو البر و االحسان و اال يالطهارة و التق يدة فيالثقالن انت الفر

و مألتها بالروح و  ينان و اسرت بااللطاف افئدة الوريبک جودک من له عيعها فليجم بالحورالقلوب

 يته قد حل دون جنانها و جنانياليدرک قلبها ي؟تتجاذل و  يالور ياالله اکفّها و ال يباتت تمد الجان يالر

ا آل عباس ي؟رة يکث؟يمشتاقة ال يا اخيلوصلک  يال يللوجود الفان؟ا ين الدنيب يا عباس انقذنيو تقول 

 يف ؟دموع  ينيو نثرت من ع يوجدان يفقد بأل االس ياول يالور ؟تکم يفان عر يحکم اآلله و کل ح؟

آخرها و سپس مشروجه مبارکه صادره از انامل  ية االلفاظ و االوزان اليدة عربيبقص ياکباد الور؟الشعر 



213

213

ها الملتهبون من ين است ايغازش چند که آيبت آن حضرت رسيخ و مصيامراهللا در تار يحضرت ول

دهٴٴٴن مشتاق چنان در سوز و احتراق است که شرح نتوانم و از عهير آفاق که کبد اينارالفراق قسم به ن

ةيبقنوراءمطهرههيزکمقدسهورقهايعلعروجيکبرفادحهويعظمفاجعهريخرايزميايبرنوصفش

نياسمعبهالفداءتهايلمظلوميروحيطوبشجرهادگاريگانهيويمنتههٴ سدرهيازلثمرهعهيودوالبهاء

صبر برانداخته و اشک ان يفکند و بنين خسته دل ناتوان بيرقه در قلب امححجرهوديرسفجاةنوايب

اتها و ين خاتمة حيساحتها ح يعن الحضور و الوفود ف ؟ده منهمر ساخته يل جارف از ديحسرت چون س

م و يت من هذا الفخر العظيمقرها و مقامها اذاً بق يف فيالها و استقرار جسدها اللطربها و مو يعروجها ال

آن  ابهٰي  .... پس از صعود حضرت عبدالبهاء به ملکوت داً محروماً مهجوراً ين ممنوعاً بعيالشرف المب

ه ل بر آنچيمث يب يف را در آغوش محبت خود بگرفت و به مهر و شفقتين مور ضعيا يشمع مألاعل

؟ن عبد ناتوان به مهرش مخّمر و يب و داللت فرمود عنصر وجود ايق و ترغيت است تشويالزمه عبود

ن ين قلب حزياد نرود و به مرور شهور و اعوام اشراقش در اين از يطرفةالع؟دش مستمر تعطّفات و يجاو

دهٴٴٴٴٴم و لسانم از عهو شکست محفل ما هم محفل ما و هم دل ما قل يخانم اهل بها رفت يارد ينقصان نپذ

ر نتوانم و از يتقد راکرانتيبمحبتازيرشحقاصراتدهيحميايسجاوصفازواستعاجزشکرت

روح مقدست  يم در بارگاه الهيايبرنت يات گرانبهايحادثه از حوادث ح يف ادنيف و توصيعهده تعر

 ير الين عبد حقير ايس و دستگيناد پر حالوتت اييظلمان ين تنگنايف است و در اين مور ضعيع ايشف

ع در مدت نه ماه در يالمن يروان حضرت بهاءاهللا اعزازاً لمقامها المتعاليغ سزاوار آنکه در جامعه پيقوله البل
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سال بود و سه  87آخرها سن آن حضرت  يه بالکلّ موقوف گردد اليامر ياد و جشنهايخاور و باختر اع

ل يتعط يو خصوص ياد عموميکسال جشنها و اعيو تا مدت  سال از حضرت عبدالبهاء کوچکتر بودند

پرداختند. يران به عزاداريد و در همه ايگرد

ديجد يران و محفل مرکزيا يمل ين انجمن شور روحانيهفتم

 يرةالقدس طهران با حضور اعضايبهشت در حظيارد 16بود در  يبهائ 90که سال  1312ن سال يو در ا

د و راجع يمنعقد گرد ين مجمع شور عموميندگان ازطراف هفتمير نمانف 17و  يمرکز يمحفل روحان

د تذکر داده ينده نمايسال آ ينفر وکال 95ل يتشک يمات الزمه برايد تصمين مجمع که بايت ايبه اهم

اهللا  يرزا وليق شدند مينطريبد يمرکز يمحفل روحان يشد و تلگراف مبارک قرائت گشت و اعضا

رزا يآقا م يرزا عبداهللا خان منجميآقا م يآقا شعاع اهللا خان عالئ ياساسد محسن يخان ورقاء آقا س

اکبرخان  يرزا عليونس خان افروخته آقا ميآقا دکتر  يزدانيرزا احمدخان يآقا م يعيمحمودخان بد

و به حضور مبارک  يمنش يس و روحانينائب رئ يزدانيس و ين اهللا باقراف و ورقاء رئيراميآقا م يروحان

ل يتشک يانجمن روحان يربان يفا حضرت شوقيح 16/2/12ن تلگراف کردند يامراهللا چن يلحضرت و

 يروحان 1933ل يآور 21فا مورخه يد از حين رسيچن يو جواب تلگراف يم روحانينمايد مييتا يرجا

د يب را زائل نمايد احزان قلب کئين رضوان سعيدر ا يمات انجمن شوريذ تصميان طهران تنفيپارس

يم شوقيفراموش ننما يرا آن يرانيازان يعز

گريد يکشورها



215

215

کرد و يران مکاتبه ميا يد و با محفل مرکزيه منعقد گرديدر حلب و سور ين سال محفل روحانيو در ا

ن سال در چهل مملکت استقرار داشت. يتا ا يامر بهائ

س رانسوم کهلر و دکتر کارپنتريراجع به مس

امراهللا  يمبارکه حضرت ول يايت تامه بهر انجام نوايو جد يث رانسوم کهلر مذکور که سعيس کيمس

درنگ با او يشه و بيضه دادن بشاه و دولت هميدر عر يداشت که محفل مرکز يتابيکرد و ب يهم

کرد و او چون در اوائل به نوع يکنند مساهله ميم ياعتنائ يد که پاسخ را بيکند و محفل چون بد يهمراه

که در اصفهان  ؟وس و افسرده گشت يباالخره ما يلور کرده تلگراف نمود وده بود بايشن يمذکور قبول

ران يا يه صادره خطاب به محفل مرکزيان مبارک درضمن ابالغين جهان درگذشت و صورت بيبود از ا

ن عبد گشت که از وصف يرة مسس کهلر به درجه اسباب تاثر و تاسف اين بود خبر صعود مبلغه شهيچن

ر و يدل ين مضمون حاميبه ا يغراف فوراً به عنوان آن محفل ارسال گشت تلغراف اولان خارج در تليو ب

مظفر و منصور عروج نمود خدمات  يان روحانيبه آش يظلمان ير از تنگناير امر رب قديشه يمناد

دانند رتبه شهادت را فائز گشت و در  ين مستور قدرش را مألاعلين در آن سرزمين غافلياش از اعباهره

زد و بنادر يراز کرمان آباده يندگان شيمحفل طهران البته جمعاً باتفاق نماامراهللا محشور شد  ياديک اسل

فش را در جوار يد گشت مرقد شريتاک يند در تلغراف ثانيارت نمايابة زيفش را بالنيجنوب مرقد شر

اصفهان در رةالقدس يرمس مبارک سلطان الشهداء قرار دهند و اگر چنانچه ممکن نه در نفس حظ

 يرائياصفهان راجع به پذ يز خطاب به محفل روحانيتلغراف نن غرفه از غرفاتش استقرار دهند در يبهتر
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مخابرات  ؟ن به کمال اجالل و احترام ارسال گشت .... البته يه وسائل تدفيندگان وبذل همت در تهينما

اهللا  يع آن متصاعده اليد تا کل بر مقام رفات فوراً انتشار دهنيع واليجماران در ين ين عبد را بيا يتلگراف

اران غرب مفتخر و فائز گشت علمدار يد ين شهيرا به مقام ارجمند اوليمطلع گردند و آگاه شوند ز

برادران و خواهران ؟م يوم در آن اقليق ير بندگان حيل و نظيمث يب يقيحزب مظلوم بود و ناصر حق

اران شرق و غرب را محکم و استوار نمود يه يط روحانه گشت و روابيم غربيش در اقاليخو يروحان

؟آخرها  يات ومماتش هر دو اسباب عزت و رفعت و نصرت امراهللا و اعالء کلمه اهللا گشت اليح

 يعنيث محبوبه ين بود از صعود کيران چنيا يکا به محفل مرکزيامر يتلگراف واصل از محفل مل

ا يران ين او در ايءاهللا قلوب مملو از احزان است طرز تدفها در امر حضرت بهايشهادت با شهامت مشارال

ع يشان را تسريت ايانجام مامور يکبر ين فداکاريد چنان است که ايکا بعد معلوم خواهد شد اميامر

د يبده يب دفن او را در اصفهان به قانون بهائياست ترت يضاً ممتمنيکا ايمحفل امر يمنش؟خواهد نمود 

ل الدوله به طهران آمدند که يخان نب ؟ه خانم دختر ياش مرضبا زوجه يکائيامر يائبه ؟دکتر کارپنتر  ؟

کا عودت داده شد و در آنجا درگذشت.يو ناچار به امر؟منجر به شدت 

هيان ترکيبهائ

ان را قبض و حبس نمودند و يچنانچه ذکر شد در اسالمبول و آطنه چهل نفر از بهائ 1312ن سال يدر ا

ضه داد.يه عرير ترکيکا در واشنگتن به سفيامر يمحفل مل

کاين امريمخالف
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بهمنويزدانيعنواننبهراخودشهٴات مخالفيکا اوراق نشرياحمد سهراب از امر 1312ن سال يدر ا

.ديگردارسالمبارکمحضربهوفرستاداسپرانتوزبانبهيدائيش

رانيه در ايامر يتهايضد

خ جعفر را يبلد منع کردند و ش يان شد و آنان را از ورود به حمام عموميگان شورش بر ضد بهائيدر گلپا

نقاط خراسان و در آران  يجان و بعضيد نمودند و در آذربايو تبع يگان نفيدر حمام مضروب و از گلپا

 يل کردند و برايرا مجبوراً تعط ين مدرسه ذکور بهائيز فتنه و فساد شد و در قزويرها نيکاشان و غ

اء دولت در کرمانشاه و گرگان عرائض يجانب اولو عکس حضرت عبدالبهاء از  يکتب بهائسوزاندن 

داده شد که متحدالمآل و صادر از محافل بالد بود. يار مفصل به شاه و دولت و مجلس دارالشوريبس

رانيان ايبهائ يمحفل مل

اخذ شد و ؟  يرأ 1249بود در انتخابات طهران  يبهائ 91ش که سال  1313ق  1353ن سال يو در ا

ونس خان يدکتر  ,اهللا ورقاء يرزا وليم ,نين اميغالمرضا ام يد شدند حاجيت که اعضاء محفل جدياکثر

رزا اسداهللا فاضل يم ,يد محسن اساسيآقا س ,يعالئشعاع اهللا  ,يعيرزا محمودخان بديم ,افروخته

شدند. يمنش يزدانيس و يورقاء رئو  ين اهللا باقراف خمسيراميم ,يزدانيرزا احمدخان يم ,يمازندران

مدارس ؟ران و يان در ايقات بهائييتض
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بموجب حکم دولت تمام  1313ن سال يران آنکه در ايدر ا يامر بهائ يز برايو از واقعات اسف انگ

و محل اعاشه  يت و آموزش نونهاالن اهل بهاء حسب رضاء عمومين فئه که سالها دستگاه تربيمدارس ا

خصوصاً از  يربهائياز جوانان غ ياريو هم آموزشگاه بس ياران و خدمتگذاران بهائاز آموزگ يريکث

خواست ين علت شد که شاه ميد به ايخاندان اهل نفوذ و سبب امتنان و حسن ارتباط بود بسته شد و شا

ا ان برداشته همه ريبود از م يخارج يله دستهاياز آنها وس يهمه مدارس متفرقه مختلفه االسلوب که برخ

 ياميمعارف پ ؟اصغرخان حکمت  يرزا عليقرار دهد و نخست از طرف م يرانيا يمتفق الشکل و مل

افروختهخانونسيدکتريملمحفلدرودينمايمذاکراتانيبهائطرفازدهٴٴٴنيبا نماخواهد يد که ميرس

گانهنهاميادريبهائمدارسليتعطاجازتکهکرديسعاووديگردنيمعندهينمامحفلآنعضو

 داشتطائفهنياازيبعضباسابقهحسنکهحکمتوابديصدوردولتازيبهائامرليتعطوواجب

ات ين مخالف با نيام مذکوره صرف نظر شود که ايل ايقه خود اصرار کرد که از تعطيفه و سليموافق وظ

در  يواهد نمود و احدکه همه نوع مراعات دارد خ يسؤ در خاطر شاه يرين عمل تاثيشاه است و ا

؟و مدرسه  ؟باز باشد و دروس  يام مدارس بهائيمقابل اراده شاهانه حق انحراف ندارد پس اقالً در آن ا

وفيتحرورييتغحقامياآندرانيبهائيعمومليتعطٴهٴيگردد و دکتر جواب گفت ما هم در مقابل امر

ن امر تاسف يچن يبه معارف کشور؟ام ير اخواستم ديم و حکمت در آخر گفت پس من که نميندار ؟

ن يش آمد سؤ آگاه نمودم و دکتر همه ايفه خودم عمل کردم و شما را از پياتفاق افتد به وظ يآور

ست و هشتم ين ذکور و اناث را در بيل مدرسيگفت و محفل دستور تعط يمذاکرات را به محفل مل
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گر صادر نمود پس نامه از وزارت معارف يد ل مدارس بالديتعط يبرا يشعبان داد و هم متحدالمآل

ن يه مامور آمده دو مدرسه را بسته لوحه ها را پائيده و از نظمين رسيسه مدرسيس و رئيخطاب به رئ

و مدرسه پسرانه و دخترانه کاشان ن يد و مامور گماشتند که مدرسه بسته باشد و مدرسه دخترانه قزويکش

ه يمتعدد به دخالت معارف و قوه نظم ينجف آباد را به فاصله هاز دو مدرسه همدان و يو اطراف آن و ن

جرائدازدهٴٴٴٴٴآوردند و در ع ياء مدرسه بجاينسبت به اطفال و اولده يحرکات شد ؟يبسته و در بعض

عمومازشدتنوعکيآنبعالوهونمودنددولتمقرراتازمخالفتشانبناممدارسشدنبستهاعالن

ها رةالقدسيز التزام گرفتند که حظينوآوردندبعملانيبهائتظاهراتازيريجلوگيراببالديهاهينظم

التزام گرفتند که در  ياريان را بستند و از بسيبسته و ممنوع از اجتماعات باشد و عموماً مجامع بهائ

 يروحاناز اجتماع محفل يبالد حت يچ وجه نشود و در برخيبه يشان اجتماع و جلسات بهائيا يمحلها

بلکه  يو ساعاتبودن نمودند  يبهائ يد برايان را احضار کرده تهديز اشخاص از بهائيز التزام گرفتند و نين

قات عرائض يين تضيل رتبه دادند و در ايتنز يرا از مشاغل مهمه دولت يف کردند و بعضيهم توق ياميا

نکردند و سه مدرسه  يولت اعتنائئت ديرند و هيپذ يا تلگرافاً به عرض شاه نميرا کتباً  يمحفل مل

نها يل شد و ايل بودند تفصيپسر مشغول تحص 95دختر و  203زد که يک مدرسه پسرانه در يدخترانه و 

بود که شاه در موضوع مذکور حاصل کرد. يخشم و غضب يد برايهم شا

د مبارک و طرد دهقانيران و حکم اکيان ايبهائ ين محفل مليدوم
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بود طبق دستور در طهران  يالديم 1935و  يبهائ 92ش که سال  1314ق 1354ن سال يو در ا

1313ران دائر گشت که غالباً همان اعضاء سابق بودند و چون در سال قبل يان ايبهائ ين محفل مليدوم

العموم منتشر کرده بود  ؟ران به همه اقسام يا يده را محفل مرکزيه مبارکه اکيسواد قسمت ثالث از ابالغ

به عنوان آن محفل ارسال گشت نصّ تلغراف از  يماه نومبر تلغراف 12خ يس به تاريفرمودند بنو؟قوله 

,مسلمانراخودياحددينمائريتحذاتيوالومرکزدررانيمومنعمومازدواجهٴ ن قرار راجع به قباليا

يتبرواستامراهللازيتبرموردنيادرمساهلهومسامحهديننمايمعرفيزردشتايويميکل,يحيمس

ن ياهرگاهمؤکداًالبتهالبتهفرمودندزنهارزنهار,ديشديخسرانموجبواستميعظيانقالبمورث

ران ياران در اين عموم ين نامه نصّ تلغراف را بيوصول ام ننموده اند به مجرد يتلغراف را به محفل تسل

ن يام پرانقالب واقف و آگاه گردند اين ايدر ا ه خوديه وجدانينيه ديانتشار دهند تا کل بر فرائض حتم

ات زمان و يبه حسب مقتض يع شؤون و در هر کشوريدر جمن و مؤمنات يف مؤمنيعبد مکلّف است تکل

حضرت محکمه  يايکه متمسک به حبل وصا يعيضه مقدسه هر مؤمن مطيد و اول فرين نماييمکان تع

ر از يغ ياحد ياز برا ين عبد است مفرياز نص دستور ااد و عدم انحراف يعبدالبهاء است اطاعت و انق

س بواسطه يه مبارکه است فرمودند بنويدرضمن ابالغ 1314ن سال ين ممکن نه کلّ دانسته باشند در ايا

اخباريعالئخاناهللارحمتآقاجنابقدمجمالقدمثابتجانفشانوريغدهٴٴٴزائر اعتاب مقدسه بن

يعليروحانمحفلاستقامتوثبوتٴٴهٴبيط ؟روائحوواصلاقدسارضبهکردستانصفحاتازخوش

آن محفل جناب آقا  يو متضوع و راپورت مبسوط منشمنتشرسنندجدريمحلمحفليمنشالخصوص
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ن عبد به آن يکرمانشاه ثبت و مدل بر آن فرمودند از قبل ا يمحفل روحان يخطاب به امنا يعباس هرمز

ارٴهٴظاوندينمامخابرهزينمحفلآنگشتمرقومنامهرأساًريقدربدلبردهٴٴٴٴٴص و بنيشخص شخ

ند راجع به يق بنماييليو  ينبغيستقامت او را کما اوشهامتوثباتديتمجوفيتعروامتنانويقدردان

بر  صورت گرفته ين خان دهقان که به قانون اسالميرزا عبدالحسيره ميه ازدواج دکتر قربان با همشيقض

مهمه  ؟ار مکدر و متألم ين عبد بسيس از آنچه واقع گشته ايفروضه فرمودند بنوحسب مشروعات م

ان امراهللا ينده جامعه و حافظ کينماام پر افتتان و انقالب يان يکه در ا يمحفل مل يمسامحه از طرف امنا

ن و نفوس يجاوز متزلزلمخلّ در نظم جامعه و علت تجاسر و ت؟ن اهللا يد يعة اهللا و حاميو مروج شر

د من دون يمحسوب است با يت عدل اعظم الهيفه سست عنصر گردد آن محفل که از ارکان بيضع

راز را متذکّر سازند و اطالع بدهند که يش يد محفل محليد با کمال صراحت و تاکيخوف و ترد

چنانچه ند و اگر ياج نمانه اخريآن مد يح اهللا قربان را از محفل روحانين دهقان و ذبين عبدالحسيمرتکب

د يراز را اطالع دهند و تاکين دو نفس را انتخاب نموده اند محفل شينه اياران آن مديده ين سنه جديدر ا

از  يممنوع و محروم اند امراهللا مستغن يت محفل به کليو عضون به بعد از حق انتخاب يند که از اينما

ن سنه انتخاب شده اند فوراً يراز را که در ايء محفل شن نفوس بوده و هست فرمودند امضاء اعضايامثال ا

هٴطع بواسين سنه منتشر ساخت قوله المنيران در ايا يمل يگر که محفل روحانيع ديع منياطالع دهند و توق

وبرادراناهللاعةيشرانيحامدهمياواهللامٴهٴظحفرانياانيبهائيمليروحانمقدسمحفلياعضا

کهاميانيادراريالدوالمدنيفاهللاحباءايندينماٴهٴظمالحطراًرانيامقدسميقلادريروحانخواهران
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شوکت به کمال  ياست دولت قويبرحسب س يو محلّ يمرکزحکومتياياولرانيااتيوالاکثردر

م ه عايده انشاء و معاهد رسميجدت به اصالحات داخله مهمه متنوعه پرداخته و مشروعات يسرعت و جد

ه ظاهره آن مملکت يت اصليه در وضعيالت کلّيرات و تبديين جهت تغيند و به اينمايس ميالمنفعه تاس

و وظائف ه يات حتميه و ضروريات حاليم مقدس از مقتضياع اماکن متبرکه در آن اقليانت و ابتيحامل ص

ره که يب اخيمکات ؟از ور ثابت قدم فداکار جامعه محسوب يه و افراد غيمحافل روحان يامناه يمقدسه اول

ربحضرتمبارکاقدامموطئآنازيبعضکههينفسآثارومهيقدهيابنازدهٴٴٴٴٴبه ارض اقدس واصل ع

فه يو استقرار اجساد شرگر محل شهادت يد يبوده و بعضلهما الفداء  يروح ابهٰي  دس اقجمالوياعل

در آن اران يجمهور  ؟ل ير و تبدييرف تغدر ش ين امر گشته مخروب و منهدم و برخياصحاب و متقدم

ر از اشرف خدمات و اعظم مواهب محسوب در ينظ يل بير و مشروع جلين امر خطيام بر ايسامان و ق

اران جانفشان است و به معاضدت آنان و استمرار در يک يم و شريز سهين عبد نيا ين مشروع ملياد ييتا

د که در رأس هر يد مرقوم گردين سفارش اکين اميمبه آن مفتخر و به حضرت اج شؤون متعلقه يترو

ران يان ايبهائ يمل يمحفل روحان يوجه حقوق به امناتومان مرتباً از  2000د نوروز مبلغ يوم عيسنه در 

مقدس گردد و به اطالع و م يآن اقلن و مؤمنات ين مبلغ منضم به تبرعات جمهور مؤمنيند و ايم نمايتسل

ئت مجلله محفل يآنکه ه ياع آن اماکن متبرکه شود احسن و اوليرف ابتئت منتخبه صيب آن هيتصو

 ين لجنه مرکزيا يند و اعضاين نامه لجنه مخصوص انتخاب نمايبه مجرد وصول ايروحان يمقدس مل

ق يو مطالعه و تدق يل زرنديخ نبيفعاله آن محفل محسوب پس از مراجعه مترجمه کتاب تار ياديکه از ا
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 يباچه آن کتاب مسطور و مندرج است بهر نحويمواقع متبرکه که در د يعکسها در الئحه اسماء و

ند و به کمال متانت و حکمت به وسائل فعاله متشبث شوند و به مراکز ير اقدام نمايمن دون تاخ يمقتض

و اق منتظر ين عبد به کمال اشتيم الشأن پردازند اين مشروع عظيذ ايه مرتبط کردند و به تنفيامر يقسمتها

؟يز ممتحن آن کشور مقدس است هذا رجائياران عزيج اقدامات آن محفل مقدس و يور نتاٴهٴظمترصد 

يبنده آستانش شوق 92ن شهرالشرف يا مال المومنيکم يعل يو نصح

انيه بر بهائيقات در روسييتض

ان که از ت خط و لسيان در عشق آباد نظر به اعالن حريان مطالب اشاره شد باز بهائيدر جرچنانچه 

و خطابه ها و اجتماع در  يومس کردند و مجالس عميالت خود را تاسيجانب دولت شد تشک

ق کردند و در بادکوبه خطاب ين طريز به ايرها نياالذکار برقرار ساختند و در بادکوبه و مرو و غمشرق

ائفه معروف به لوح ن طين خراسان را که نزد ايا نفحات اهللا سابق معروف از حضرت عبدالبهاء به مومنيآ

اتهام ر شد و با ينموده نشر دادند و بدست اعضاء حکومت افتاده سؤ تفس يخراسان است ترجمه به ترک

ده موجب تعرض حکومت گشت و با همه ياروپا منضم گرد يدول امپراطور يبعض يبرا يبه جاسوس

ب عبدالبهاء که يمکات صورت مطبوع خطاب مذکور درضمن مجلدان و با ارائه يتاثرات و مدافعه بهائ

را با  يافتند و حکومت اعضاء محفل روحانين ين سالفه داشت سوديداللت تامه بر صدور آن در سن

ران يان را که تبعه اياز بهائ ينگذشت که در بادکوبه گروه يگر قبض و حبس کرد و چند ماهيد يجمع

ند.د کرديا تبعيبريگران را به سين کشور فرستادند و ديا يبودند بسو
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رانيا ين محفل مليسوم

ندگان که ينما 83بهشت با حضور يارد 6کشنبه يدر روز  يبهائ 93ش سال  1315ق  1355و در سال 

 ين انجمن شور روحانيستند سوميرةالقدس زيمطابق مقررات و مالحظات به طهران وارد شده در حظ

 يفا موالي مخابره کردند حامراهللا ين صورت به حضور مبارک حضرت وليبه ا يمنعقد گشت و تلگراف

 يو جواب تلگراف يد روحانييو انتخاب ملتمس تا ينده مجتمع محفل ملينفر نما 86يربان يز شوقيعز

ن يند اين نمايم پر ابتال تحسيهمت و استقامت اهل بهاء را در آن اقل يمألاعل؟ن ترجمه يبه ا يزيانگل

 يمتمن يقياران را از حافظ و ناصر حقيل و عموم محف يندگان و امنايت نمايعبد ممنون و مشعوف موفق

اهللا  يرزا وليم ,اکبر فروتن يرزا عليم :ب بودندين ترتيد به ايجد يمنتخبه محفل ملو اعضاء  يشوق

رزا يم ,نين اميغالمرضا ام يحاج ,يرزا شعاع اهللا عالئيم ,يرزا اسداهللا فاضل مازندرانيم,ورقاء

س و يو ورقاء رئ يزدانيرزا احمد يم ,ت احمدپوريرزا عنايم ,يعيبد رزا محموديم ,ونس دکتر افروختهي

ندگان در مدت اقامت شش شب و روز ين صندوق و نمايام يو عالئ يافروخته معاون و فروتن منش

د گذاشتند به بالد خود يمحفل جد يه برايدر مسائل متنوعه امر يشنهاداتيمشورت داشته پ يها،انجمن

خود را انتخاب نمود و چون شرح انتخابات به محضر مبارک عرض شد برگشتند و محفل لجنات 

ع وسائل متشبث گردند و ين سنه به جميانات بود البته مؤکداً در اين بياز آن بد يد که قسمتيرسيجواب

ران و ممالک مجاوره مانند يات اين به والين و اعزام مبلغييفوق العاده دهند و در تعت يغ را اهميامر تبل

ن ين و مصدقياد عدد مقبلياران و ازديق يج فارس و عربستان و تشويستان و بلوچستان و جزائر خلافغان
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و انعقاد انجمن شور  يه و وضع نظام و دستور جامعه بهائيالت امريتشک يرا مقصد اصليهمت بگمارند ز

اهللا و اقبال و نياشتهار د امراهللا وغ و اتّساع دائره يگر تقدم امر تبليکديه به يو ارتباط مراکز امريروحان

ج ياع اماکن متبرکه و ترويان در آن سامان است ابتيمه مقتدره به جمهور بهائيانضمام نفوس مستعده سل

ن يدر ا يمحفل مل يه مسلمه امنايه مقدسه حتميه اساسيران از فرائض اوليغ در داخل و خارج ايامر تبل

الخصوص  ين عبد علير ايه برحسب دستور اخيغرب ه ويم شرقيدر اقال يده است محافل مرکزيسنه جد

م مجاوره ين به اقاليت قائم و مشغول اعزام مبلغير به کمال جدين امر خطيک بر ايان امريبهائ يمحفل مل

دان خدمت به يند و در ميم سبقت جوين امر عظيد در ايم بايآن اقل يملده اند محفل يو ممالک بع

د مستعد نزول و نصرت است مردان دالور الزم تا اثراتش ييجنود تامه نائل و مفتخر شوند يفتوحات عظ

و بالجمله  يرد انتهياهل بهاء به احسنها و اتمها تحقق پذدار گردد و آمال يم مکشوف و پديدر آن اقل

و لجنات و جلسات ه يز محافل محليگانه اش و ن 24ران و هم محافل مراکز قسمت يا يمحفل مل

رها دائر شده به وظائف خود پرداختند.يغافات نوزده روزه و يض

انيه به قلع و قمع بهائيشروع حکومت روس

 يان را تصرف کرد و محفل روحانيدو بار معبد بهائ يه حکومت محلياز قفقاز؟ن سال نخست در يدر ا

در مسکو داده پس  يآن در بادکوبه عرضحال به ملکوت مرکز يمرکز يبه محل با محفل روحان

د و باالخره ينرس ير سوم حکومت معبد را گرفت و در محفل هرقدر عرضحال دادند جوابگرفتند و با

اء حکومت درباره معبد مذکور مکالمه نمودند و جواب يمحفل دو تن به مسکو روانه کرد تا به اول
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رد و مالک مذکور يگيد به حکومت تعلق ميان بخشياء بهائياز اغن يکيدند که چون خانه مذکور را يشن

به حبس نگه داشتند و  ين متقدم محل بود چند بار گرفته مدتير از مومنيپ يمردم داداش عمورا که بنا

گر از يد يد خالص نمودند و روزيرس ؟به قرب حلول  ؟رها کردند و بار آخر چون از شدت ضعف و 

مدت ز يحسن ن يگريمحفل بود و د يمنشن که يبنام مالحس يکيگر را ين جهان درگذشت و دو تن ديا

 يف کردند که در مجمع عمومين تکليدو سال به حبس انداختند آنگاه خالص کردند پس به مالحس

ان جاسوس و گماشته آنان اند و او از يت ساخته دول اروپا است و بهائيبهائد که يکارگران برخاسته بگو

ينيب يخودت را در حبس مم و باز يشناسيم يبهائ ؟ا نه گفتند همه يد يدانيم يا مرا بهائيد که آيآنان پرس

بر فرستادند و يا هستم لذا پس از سه روز آنان را گرفته به سيحبس مه ين آن برايو جواب گفت من هم

گر در يد يک نسخه نظامنامه گرفتند و گفتند روزيان با يکلّ بهائ يرا خواسته اسام يمحفل روحان ؟در 

ه معبد را يچند اثاث ياميو بعد از ا؟اهند اجتماع نخوگر اجازت يد يند که باريگرد آ يمجمع عموم

امد و در يدرست ن يعرضحال داد جواب يضبط کرده محل را به اداره واگذاشتند و آنچه محفل روحان

ن حزب از جانب دول اروپ ين که اين مضاميت به ايراجع به بهائ يمقاالت؟بادکوبه نخست در جرائد 

مسکو  يبه حکومت مرکز يافت و محفل روحانيند انتشار باشيست متحد و متفق ميجاسوس اند و با فاش

م و يا اجازه دهند که جواب نگاريرند و يف فاسده را جلوگيعات و اراجيا شايضه داد که ين عريچند

ان يان و سه تن از بهائيوم هفت تن از اعضاء محفل و شش تن از سائر بهائيست يد تا پس از بينرس يجواب

 يس محفل بادکوبه عليمحفل بود حبس نمودند و رئ يگر منشيس و ديرئ از آن سه يکيکه  يباالخان
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الحال احباب جمع شده يان کرد که اول چهارنفر از اعضاء محفل را گرفتند و فين بياکبر مردان زاده چن

گر انتخاب کردند که در يچهارتن انتخاب کردند بعد سه نفر را گرفتند باز احباب جمع شده سه نفر د

نکه خارج شدم پنج تن از جانب يکردند همرون صدا يمه شب از بيا در ساعت سه بعد از نهمان شب مر

ان را يبهائ يم با حضورت محل عموميخواهيم يس محفليرا مشاهده کردم گفتند چون رئ ياسياداره س

ه را يکتب و اعداد مجله نجم باختر و اثاث يم تجسس کردند مقداريم لذا به مسافرخانه رفتيش کنيتفت

ق سوخته شد نجا اورايگذاشته در آن را باز کرده گفتند در ا ؟ضبط کردند و در ورود به تاالر دست 

ن مضمون نوشتند و يگرم است بهم يما را سوزاندند و بخار ؟افته اوراق يا قبل از ورود ما اطالع يگو

 ياست براد که به ضرر من باشد ممکن يسيدرخصوص خودم بنوگفتم هرچه دادند که من امضا کنم 

د از طرف ياست پس بان يرا چگونه امضا کنم اگر چن ياما بهتان درخصوص ملتخاطر شما امضا کنم 

 يچنان امناکه سشان ملتفت شد يم و رئين کرده باشياط چنيده باشد تا محض احتيشما قبال خبر به ما رس

ق امضاء ينطريو بد ؟رم بودن ن نسبت گيسم که ايدهد لذا قبول کرد که من بنويشان ميه ايجه بر عليمن نت

گر ين از اعضاء محفل شش تن ديشش تن محبوس يگر برجايد يکردم پس به خانه برگشتم و روز

مردان زاده و آقا جواد باغبان اکبر  ين بنده عليا يعنيگر که حبس نشدند يانتخاب شدند که با سه تن د

م يبود رانيف نکردند که تبعه اين توقيا ين سه را برايرام محمدزاده نه نفر کامل گشت و ايزاده و با

و  ؟در  يهفتگ يپروگرام جلسه اجتماعدعوت و سؤال از مالک محل معبد و از  يآنگاه به اداره شهردار

ل عمارت يت که به مسکو رفت نمودند و ذکر تبديضه شکاياز لوح خراسان که خوانده شد و از عر
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د آنگاه اسماء ينمايد ميران تبعيحکومت شماها را به ا د کردند کهينمودند و تهد ؟يتاالر و معبد برا

ياز لوح خراسان و از نظامنامه خواستند و مردان زاده بعد از سه روز اسام يو با سواد ؟ان يآحاد بهائ

برد و تذکره ياسيو لوح خراسان و نظامنامه به اداره س ؟ان از زن و مرد با سواد يکصد و پنجاه نفر بهائي

ک روز يرا در  يرانيان ايران رود و تمامت بهائيد به ايست روز بايامر دادند که در ظرف باو را گرفته 

وانيبهائيگرفتارهٴدربار يو محفل روحانران دادند يشان را گرفته امر به رفتن ايخواسته و تذکره ها

وافمردانآنکهازپسيروزچندبالجملهوکردمسکوبهتلگرافيرانيادشدگانيتبعوگنجهمعبد

آخونداف و آقا عبدالسجاد  ؟يروحانمحفلعضوزرگرافاهللاسدآقافرستادندرانيابهراگرانيد

هر  يمحفل باالخان ين جعفراف منشيو آقا حس يمشهد ؟حق  يو آقا مهد يمحصل مدرسه عال ؟م يرح

 يعنيگران يکردند و د را هشت سال محکوم به حبس يرا ده سال و بعض يبر فرستادند بعضيپنج را به س

وب يا ؟و  ياوغل ؟يز محمدعلياف و نيعباس عل يعضو محفل بادکوبه و عليانيسال ؟فرج آقا 

و آقا محرم قاسم اف گنجه  يانيسالل احمداف يکائيرزا ميمان محمودزاده و ميسلز يرارسالن اف و نيام

ترجمه کرد و در مجامع خوانده  يترکدان مطلع که لوح خراسان را به  يان عربيصندوقدار محفل از بهائ

و  يس محفل باالخوانيز صطراف رئيعباس داداش اف و عز يعقوب اف و عليض اهللا يز فيو نشد يم

 يرا مهم گرفتند که فرستند و معبد باالخان يان باالخانيگر از بهائيم اف و چند نفر ديرزا آقا کرياستاد م

راهم تصرف کردند.

انيقات بهائييتضران و يا ياوضاع محفل مل
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ه که غالباً يان مهاجر از روسيرتق و فتق امور بهائ ين برايگاجات سنيران مصادف شد با احتيا يمحفل مل

دند و به محافل مراکز قسمت سپرده يرسيالن ميجان و گيو آذربا ؟از سرحد  يدر پ ياج پيبا شدت احت

س گشت و نقود از جامعه ين تاسيمهاجرئت مراقبت احوال يند و هم در طهران هينما ؟شد که از آنان 

به هر حال مبلغ دوهزار د که ين رسين اميام يد و از محضر مبارک دستور به حاجيگرد يجمع آور

در گمرک ران دچار دو اشکال بزرگ شدند اول آنکه ين در اين بدهد و مهاجريمهاجر يتومان برا

ک به يهر  يستيا دولت بايآنکه حسب حکم اولگرفتند دوم يه را که همراه داشتند ميل اثاثيقل؟ر يمعاذ

شد. يم يمتماد يکاريار و بين موجب صرف نقود بسينند و ايران رفته اقامت گزيمسقط الرأس خود در ا

ن طائفه از تظاهرات و يه احضار کرده ابالغ نمودند که اينظم ياسيمحفل را به شعبه س يو در طهران منش

ب واقع شوند و اطالع حاصل شد يل کنند واالّ تحب تعقيمطلقاً تعط غات دست بکشند و اجتماعات رايتبل

ن از هرگونه اجتماعات يو ممانعت مامور يريدستور جلوگياز اداره شهربان يکه دو متحدالمال متوال

ن طائفه به مقصود خود يله متشبث شدند تا اينکه بهر وسيد و ايصادر گردات يان در مرکز و واليبهائ

رةالقدس انتقال داده شد و جلسات محفل يه ها از حظيطهران دفتر محفل و اوراق و دوس نرسند و لذا در

ار در خانه منعقد شد و يس بطورآنهاجلساتوافتيليتقللجناتاعضاءدهٴٴٴٴٴار در خانه ها گشته و عيس

ن نوع به همه قسمتها ابالغ گشت.يد و بهميل گرديتعط يمجامع عموم

سد در ينو يبهائ ينظام يان چون در مشهد خواست خود را در دفترچه اداريروغف اهللا فيدر خراسان س

ان اربعه ياز اد يکيش را بنام يد که خويدستور رسانه خورد و کتباً يسربازخانه محبوس شده پنجاه تاز
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منصرف شود و در فاران  يرا چندان زنند که از نوشتن نام بهائ يد کردند که ويسد و شفاهاً تهدينو

 يبعلت اقدامات يد را خراب کنند وليرةالقدس و گلستان جاويل اهللا امر داد که حظيان به شاه خلحکمر

ماند. يرمجريکه بعمل آمد حکم مذکور غ

پرستار بودند بعلت  يمارستان شهرداريکه در ب يه خانم طاهريو قدس يه خانم سروستانيراز نوريدر ش

خواسته  يزافضل اهللا خان بنان را به اداره شهربانريدند و ميدت از شغل خود معزول گرديح عقيتصر

يجوابهائوسؤالازپسوکردندتظاهرعدمبناميروحانمحفليحتيبهائالتيتشکليتعطٴٴهٴبمطال

.شوندليتقلپنجشمارهبهلجناتاعضادهٴٴٴٴٴدائر و عار يبه نوع س يشد که محفل روحان مقررنيچنچند

ن طائفه را بستند.يمتعلق به ا يمعارف کودکستان همت در کرمان حسب امر وزارت

بر احباب واقع شد و با آنکه از  ير اقدام و عمل مذکور از جانب اداره شهربانينظ يدر رشت و بندر پهلو

ت حکمت برقرار بود.يالتزام به عدم حضور گرفتند محفل و لجنات با رعا ياعضا محفل روحان؟

الت يافت تشکير ييچون حکومت تغ يکرد ول ياز اعضا محفل را نف چند تن يدر سنگسر حکومت نظام

د حکمران عوض شد و سرهنگ ينکش يدشدگان رخصت مراجعت گرفتند و طوليعود نمود و تبع يامر

و انتقال داد  يبه مدرسه دولت؟مدرسه بسته ؟تعرض گذاشت و  يار افشار حاکم شد و بنايباقرخان هوش

که يچند زد و هنگام يليهستم س يجواب سؤالش از مذهب گفت بهائ که در يب اهللا سبحانيبه حب

 يکنم سبحانيد کرد که همه شمارا اعدام مين راه تهديبردند در بيت ميرا به اداره امن يحسب حکمش و

دهم يک جسد سهل است صد جان مين امر است يمان به ايو اگر محض ا مينکرد يگفت ما خالف
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گرد آمده  يچند ام يچند به او زده بردند باز حکمران گفت نفر يليپس سدهم يهمچو پر کاه ارزان م

شدند تا چون قرب  يو بر يگران عريگفت علم و معرفت همه نزد ما است و د يدار فهمند سبحانيدعو

بدو خطاب کرد که به  يناسزا گفت و سبحان يدند حکمران نسبت به حضرت عبدالبهاء سخنيه رسيامن

شدندمذکورهادارهواردنکهيهملذايگومنرهٴدربا يآنچه خواه يندار ين سخنيمحبوب من حق چن

 وسردرکهنواختندمظلومآنبرلگدومشتباچندانخودشاتفاقبههيامنياعضاتمامتدادامر

ک انداخته خوراک و يرا به حبس تار يگشت پس فرمان داد و يجار ينياثر کره و خون از ب يرو

 يان را محض ابالغ خبر به محفل مليآقا رحمان يرزا حاجيفوراً م يو محفل روحانخواب ندهند فراش 

کذبه به مرکز خود  ياخبار ؟ف نمود يساعت توق 24ان را ياکبر رحمان يگر عليد يروانه کرد و روز

به  يان را نزد سبحانياکبر رحمان يعل؟ن فئه را خواست و پس يد چهار تن از ايدر طهران خبر داد و تبع

را تحت الحفظ از سمنان به سنگسر آورده نزد دو تن مذکور  يرزا جالل اعظميمحبس کرد و آقا م

ف کرد تا آنکه تلگرافات تظلم از يحبس نمود و پس از هفت روز تحت الحفظ به سمنان برگردانده توق

 د کهيحضرت شد و امر رسيمرکز به اعلم يمق يان سنگسرين و از جانب بهائيجانب عائله محبوس

ب يان و آقا حبيرحمان آقا يرزا حاجيهذا م يند و بناء علياين آزاد گردند و خودشان به طهران بيمحبوس

 ياثر ؟ات يبند طهران گشتند و بر شکا يان پاياکبر رحمانيو عل يرزا جالل اعظميو آقا م ياهللا سبحان

رةالقدس درآمده يردند و به حظر کيان تحقيه به بهائين امنيآباد اراک ماموره شاهيمترتب نگشت و در قر
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شده  يريات آنان جلوگيوار را شکسته و خراب کردند و از تعديشده بر د يقطعه اسم اعظم گچکار

د.يمرتکب منفصل از خدمت گرد

 يخ حسن برهانيان را مانع شدند و شياجتماعات بهائ يس شهربانيز حسب ابالغ رئيو در کرمانشاه ن

مهاجرت به خرم آباد نمود و در قرار گرفت ناچار  يو تمسخر اهالر يق چون مورد تحقيد التصديجد

افت.يآنجا وفات 

د را خواستخداماوراقدرچونشودمستخدمهيمالهٴخواست در ادار يثابتن يو در قائنات غالمحس

ک آقا يه خرمازرد وامق از توابع مراغه به تحرينوشت از استخدام مذکور ممنوع گشت و در قر يبهائ

ن يا يب ششصد نفر اجتماع نموده به باغ و زراعت و گاوبنديقر يتيجواد شمس العلماء جمعمحمد

ال خسارت يش از چهارهزار ريغما بردند و اشجارشان را قطع کردند چنانکه بيطائفه هجوم کرده به 

د.يوارد گرد

 يح اگهيباً به تلور کرده غاليتحق ينسبت به اطفال محصل بهائ ؟ره اطفال محصل مدرسه يز و غيريو در ن

امربهنسبتيسبحانوراهللاٴهٴظامتعهکهٴدر د يح سخنان زشت بر زبان راندند و در بندرشاه تنيبنام و تصر

ظالم مجازات و  يتظلم کرد و متظلم را بر جا يشهربانبهوراهللاٴهٴظوگفتستيناشايسخنابهٰي  

از احبا را  يام رضوان برخيل در ايه جرم تعطدند و هم بيف نمودند و چند بار به شهر گرگان کشيتوق

ف کردند.يتوق يساعات
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ست سال به خدمات يرا که مدت ب ين عالئين طائفه را خصوصاً آقا حسيچند از ا يو در کاشان تن

س يرئ يز از جانب اداره شهربانيت منفصل از خدمت کردند و نيح به بهائيمشتغل بود به جرم تصر يدولت

رةالقدس رفته ابواب حجرات را ممهور نمود و ابالغ داشت که به موجب يبان به حظک پاسينات با يتام

د بشود.يدستور صادر از مرکز در آنجا اجتماعات نبا

رانيان ايبهائ يمل ين محفل روحانيچهارم

 يمل ين محفل روحانيبود چهارم يبهائ 94م که سال  1927ه ش  1306ه ق  1356ن سال يدر ا

ن و امضاء مبارک محفل ين زين خط نورالديه مبارکه صادره را به عيافت و ابالغيقاد ران انعيان ايبهائ

ٴهٴضيانه عريداهللا بنيران شيان ايبهائ يمل يغ طهران محفل مقدس روحانير کرده انتشار داد قوله البليتکث

حضرتاقدسساحتبه1306بهشتياردمطابق94شهرالجمال2مورخهيرحمانيامناآنيميتقد

ودهيجدسنهيمليروحانمحفلانتخاباتبهراجعمرقومهمشروعاتوواصلارواحنافداهامراهللايول

ثبات و استقامت  اميانيادرسيبنوفرمودندديگردواضحومعلومانورمحضردرکامالًگريدمطالب

د است و يت شدقاييل هرچند تضيو اجرش عنداهللا جز؟را نتائجش يالزم و واجب ز يش از هر امريب

ه يبيبه وسائل غ يد و متتابع وليمنان متزايدات دشمنان و دسائس اهريحد و شمار و تهديموانع و مشاکل ب

رد اراةاهللا غالب و ين تحقق پذيده حلّ گردد و آنچه آمال اهل بهاء است در آن سرزمين مشاکل عديا

خواهند نمود که  ٴهٴظب مالحيقرمن بر کل بوده و هست عنيکلمه اش نافذ و قدرتش قاهر و امرش مه

ق و ياران را تشويم مقدس خواهد نمود يدر آن خطه مبارکه و اقل يور و بروزٴهٴظه چند يدات الهييتا
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از ده يب عدين عبد کراراً و مراراً در مکاتينان دهند که انچه ايند و اطمير نمايب و تحذيداللت و ترغ

رمکذوب حسب االمر يان گردد و ان هذالوعد غيو عد نموده مکشوف يقبل و بعد بشارت داده و تاک

يد بنده آستانش شوقيگرد ٴهٴظن مالحين زينورالد 1927جون  94شهرالنور  3د يمبارک مرقوم گرد

هيان در روسيد بهائيد و اتالف و تبعيقات شدييتض

الک د تبعه دول خارجه از حدود مميتعرض و تبع يبنا ير شوروين سنه حکومت جماهيدر اواسط ا

قرارقهيمضتحترايرانياانيبهائباالخصوگرفتسخترانياٴهٴعواقعه تحت نفوذ خود نهاد و بر تب

عشق  يتمام ذکور و اناث بهائ يران بازپس فرستاد و اساميبه ا يگريبعد د يکيرا آحادوعائالتداده

 يلجنه و جلسات خصوصک يست و يک هزار و چهارصد خانوار بشمار بوده بين هنگام يآباد را که ا

د ياز تبع ينيش بيقبل پ يدو سه ماهچون  يلجنات بگرفت و محفل روحان ياجتماع ؟داشتند  يالتيتشک

ف کردند و يامراهللا کسب تکل يشه از مشرق االذکار داشته از محضر حضرت وليران کرده اندياتباع ا

له باشد ياقامت به هر وس است بهر يشانيد که حرکت موجب پرين مضمون رسيب به ايقر يتلگراف

فرستاده  يبه حکومت مرکز يعرضحال يالجرم محفل روحانفرمودند  ؟ل يد و اجازت تبديمتوسل شو

د و بالجمله در يجواب نرس يدند ولينسبت به مشرق االذکار کرده اجازت اقامت طلب يار عالقه مندٴهٴظا

ف يان را توقيتن از بهائ 26حکومت  مه شب در عشق آباد از جانبيسه ساعت بعد از ن 1316بهمن  15

دکترعباسٴهٴيآقا غالم بشرو يهمدان يآقا مهد يرزاجالل رحمانين نام و نشان ميهشت تن بدکردند که 

در آن سال اعضاء  يک قدسين بيآقا حس يديشه يآقا محمد علاکبر حسن اف  يعل ياءاهللا رشتين ضيز
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بود  يران متصدياعضاء محفل چون در قونسولخانه ام از يل بسياسمع يحاجبودند و فقط يمحفل روحان

معلمه  يکين آنان دو زن يدند که در ما بير گردياسفند هشتاد نفر از احباء دستگ 4گرفتار نشد و تا روز 

شان ياز ا يبودند و از خانه برخ ياصفهان ؟ن ين تاج خانم بنت آقا غالمحسيگر زرينا و ديخانم بنت س

آبادعشقدريبهائنيمحبوسدهٴٴٴٴٴان رفت و تا دوازده اسفند عيه قابل توجه از مينه و اثاثياز نقد ياريبس

ٴهٴعتبازافصالحاکبريرعليمويسکيکوجورلبکنيحسجزبهکهديگردبالغتنشصتوکصدي

رةالقدس را بسته و مهرش کردند ير شدند و صالون حظيرقند و تاشکند هم دستگسمانيبهائوبودنرانيا

به شاه شدند تا درضمن  رانيا يماند و منتظر عرضحال محفل مل يعشق آباد بر جا م يمحفل روحان يلو

آنکه  يسابق محفل برا ياعضا يکه بعد از گرفتار يد محفل روحانيمذکور نه تن اعضاء جدهشتاد نفر 

 يضاء محفل روحانن منوال اعيز گرفتار گشتند و بر هميت قرار گرفتند نيشان بود به عضويبا ا ؟ت ياکثر

ر يد که از رجال جز چند تن مرد پيرس يبه حبس رفتند و باالخره کار به جائ يدر پ يسوم و چهارم پ

د و جامعه در نظر داشتند که هرگاه تا يل گرديشدند و الجرم محفل تعط يران نفيز به اينماند و آنان ن

ند و يه مبادرت نمايحفل طبق مقررات امرم يماندند به انتخاب اعضا يان برجاياز بهائ يد رضوان برخيع

دو شب در صالون مشرق االذکار  ؟درالسابقيفکمايعموماجتماعفقطبودنديبرجارجالدهٴٴٴٴٴتا ع

ف يان چهل تن را توقيبهائ 45ز از يپرداختند و در مرو نيگشت و در اسحار به تضرع و مناجات ميمنعقد م

محفلياعضاهميعلراميباوانيپوستدروشدندگرفتاريگهمبودندمعدوددهٴٴٴکه ع ؟کردند

درچنانکهشدواردشانيابرمشقتوشدتتينهامحابسدروکردندمحبوسرايجمعويروحان
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وسته يافتند و پييه نميتهو يشبانه روز هردرچنديقيدقاازشيبنيالمحبوسمتراکمقيضاريبسيفضا

د در محبس مرو افتاد و يفوئيت يماريخوردند چنانکه ب يده هميپوس ينيب زمياه و آب کلم و سياز نان س

جداراانيبهائمحبسآبادعشقدروبودنديبهائشانياازتنششباالخرهوتنسهکهشدندتلفدهٴٴٴع

عشق ده يقه افتاده ستم کشيان به مضيمتعدد از بهائ يهرچند نامه ها ودادندقرارتنگاريبسيمحلکرده

ل زاده که خود ير نبيرزا منينجا باز نامه از ميم در ايثبت داشتت و علت آن واقعات قبالً يفيآباد راجع به ک

 يپرتو ؟رزا يگردد قوله ميماذکر ثبت م يداً عليدند مزياز بستگانشان از آن مصائب چش يو برادر و بعض

دارند اغلب آن مواد  يده که امضاء و مجربه ملّت دا ؟ه که شامل يد کردند و در عشق آباد اخطاريرا تبع

از آن مواد که  يان قبول نموده اجراء داشتند اما بعضيت نداشته بهائيد با اصول بهائيکه مخالفت شد

ن بود که انتخاب يدند من جمله ايان داشت از قبولش امتناع ورزين وسائل بهائيد با قوانيمخالفت شد

و من جمله  يمخف يد باشد نه به رأيو به کاند يعلن يبه رأ ؟د مطابق قانون يبا يمحفل روحان ياعضا

ان يت آراء بهائيا به اکثريو به حکم دولت  يسند به دولت بدهد که اگر وقت ين بود که ملت بهائيا

را دولت ضبط و  يد موسسات و عمارات و مخلفات راجع به ملت بهائيمنحل گرد يمحفل روحان

ن و دفترخانه و تمام عمارات راجع به ياالذکار و صالون و مدرسرقن بود که مشيصرف کند من جمله ات

ن بود محفل يبدهند من جمله ا ؟گزاف مال االجاره  يد از دولت اجاره کرده مبلغيرا با يملت بهائ

به  يهر خدمت يد برايبنام لجنه انتخاب کند با يانجام خدمات مل يبرا يحق ندارد که اعضائ يروحان

ن دستورات ين و انجام خدمات موکول به او گردد چون اييخص مخصوص تعک شيک لجنه ييجا
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امراهللا بود و مشرق االذکار به  يو دستورات حضرت ول يامور مخالف تام با منصوصات اله ياياول

را که  ين اسنادير بوده و چنيف خود متحيآنجا در تکليا ساخته شد لذا محفل روحانيان دنياصول بهائ

قات افزودند درب مشرق ييشتر به قهر افتاده بر تضيدولت ب ياياء ننمودند و لذا اولدولت خواسته امض

اط مشرق ياجتماعشان را در ح يف نمودند حتيرا بسته پلمپ نموده توق ياالذکار و عمارات مکتب بهائ

ف يشد توقيم يد مولود حضرت بهاءاهللا متفرق کردند و هرچه تلگرافات از محفل روحانياالذکار در ع

کردند.يم

رانيان در ايتعرضات بر بهائ

وم پنجم ين طائفه در ينکه اياان را به جرم ينه نفر از بهائ ين سال در سنگسر اداره شهربانيدر ا

استخالص  يف نمود و د رخانه که برايل کار کردند توقين را بسته تعطيمغازه و دکاک ياالوليجماد

ش داخل خانه شده جعبه را گرفته صاحب خانه را يتفتت شده جعبه خشک انداخته و بعنوان يو جد يسع

ان ين صادر آقاياست وزراء دادند و جواب چنيضه به رين عريف نمود که بستگان محبوسيز توقين

ل يبه علت تعط ؟ف عده از بستگان خودتان در سمنان از يراجع به توقچوبداران سنگسر در جواب نامه 

ن شده ين که در نظامنامه معيمع ير از روزهاين به غيستن دکاکل و بيشود تعطيرماه اشعار ميت 13روز 

س الوزراء محمود جم.يشود. رئياست جرم محسوب م

ان حمام يافتند و چون بهائيزم ها خفه ين هيخرداد محمد نام کوره پز را و کوره پزخانه ب 7زد شب يو در 

را که مباشر  يس محفل روحانيرئ نيک آئيساختند و با کوره پز مذکور طرف معامله بودند سلطان نيم
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دادند و  يبه اداره شهربان يت و افتراء از ويامضاء به شکا يب بيحمام بود متهم به قتل نموده و مکات

ک خوانده و يز شريرا ن يو جامعه بهائ يف نمودند و سپس محفل روحانير و توقيدستگرا  ين ويمامور

ن و يو متعصب ين اهاليبهر استنطاق بردند و در مابن طائفه را يف اياز معار يعده از اعضاء و برخ

ن واقعه شهرت دادند و اقدامات بستگان محبوس يان و اين همهمه و زمزمه افتاده درخصوص بهائيمفسد

جه نداد. ينت يو محفل مل

ختند و تهمت ارتباط با ين طائفه رياز ا يبعض يران از توابع به خانه هايه قره شيل و قريو در اردب

ز منتقل کردند و صادق بخت يرا به تبر يه و عضو محفل روحانيس ماليرئ يمانيک ها زدند و ايبلشو

گر يد يز به محليرا ن يقانياکبر ا يآور معاون ادره پست و تلگراف را منتظر خدمت ساختند و عل

.ل نمودنديه آنجا را تعطيه موسسات امريل و کلياردب يق محفل روحانين طريت دادند و بديمامور

شده بود  يمان بهائيفائز به ا يشمس 1292که به سال  يه در شهربانيپا يمانين اينکه عبدالحسيو نظر به ا

آن محترمه موفق به  يرد ولينش تعرض و اقدام کردند که زوجه اش طالق گيمالها هم منتسب يو برخ

شد و همه جا با  يانداخل در خدمت شهرب يمانيد و ايع گشت و با شوهر معاون و مساعد گرديمان بديا

ن يدر فرورد يت ادارين هنگام که از طهران حسب مامورين امر خدمت کرد و ايان مساعدت و به ايبهائ

افته مصاحبه يان حضور يبه مجمع بهائ ؟ينو حکمران نظامين سال به سنگسر رفت و با سرگرد سميا

گرفته و عصر  ياجتماع يصورت فتوغراف ين آقا ثابتينمودند و در صبح روز جمعه در خانه حس

 يمانيگرفتند و ا ياجتماعيز صورت فتوغرافيرزاد به مالقات احبا رفته در آنجا نيهمانروز به شهم
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ن طائفه داشت يکه عناد با ا ياحمد داور ؟رزاد يشهم يس شهربانيعودت به سمنان و طهران کرد و رئ

مذکور را بفرستاد  يه از صورت فتوغرافطهران نوشته نسخ يبه مرکز شهربان يمانيت از ايت و سعايشکا

ن مذکور در سنگسر بود ين مظلوميمحبوس ؟ت و تظلم يکه به علت شکا ؟امام يد محمدعليس ؟و لذا 

را در مرکز تحت استنطاق  يمانيش گرفت و ايان را به تجسس و تفتيبهائ يب کرده خانه هايواقعه را تعق

منتظر خدمت نمودند. ؟دند يدت شنيعقمان و ياقرار به ا يدند و باالخره از ويکش

ازدواج و اقتران ميمارک در ارض اقدسٰبون و م

ن يه آن حضرت به ادافت و تلگراف از واليار ساده مبارک وقوع ين سال خبر بشارت ازدواج بسيو در ا

ل يد اکلياران ابالغ نمائيامراهللا را به  ياقتران حضرت ول يبشارت عظم -انيپارس يروحان :ديصورت رس

.ل فائزکسوِم سسيستر و مه دو خادم جانفشان آستان مقدس ميصب ,ه خانميل را امة البهاء روحيجل

1927مارچ  25-ه)يائي(ض

غصن اکبر يرزا محمدعليدرگذشت م

 يدر بهج ابهٰي  ثاق يغصن اکبر مرکز مخالفت و نقض عهد و م يرزامحمدعلين سال مرگ ميز در ايو ن

ن يرزانورالدين خط ميم مبارک صادر و واصل که به عيت عظيغاه ع بين مناسبت توقيابه عکا واقع که 

؟دينشر گرد؟ن و امضاء مبارک از طرف محفل يز

قات آنانييران و اوضاع آن و تضيان ايبهائ ين محفل مليپنجم
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ت يبود محض عدم صالح يبهائ 95سال  کهميالدی ؟8192؟ه ش 1317ه ق  1357ن سال يو در ا

ورقاء  يعنييشان اعضاء محفل مل يکتب يندگان در طهران نشد و به رأياجتماع نما يکشور اوضاع

قات يينمونه تض ين شدند و برايمع يزدانين احمدپور ين اميام يعيبد يفروتن فاضل افروخته شعاع عالئ

ه ک ؟متحدالمال چون  يد محرمانه فورينمايت ميدولت کفا يمتحدالمال رسمن صورت ياهل بهاء هم

از افسران مذهب  يده بعضياز قسمتها مشهود گرد يده ساله ارسال يش تعرفه هايو تفت يدگيضمن رس

 يکه فرقه بهائ ين و مذهبيدارد که ديهذا حسب االمر شاهانه ابالغ م يد نموده اند عليق يخود را بهائ

 يذهب کلمه بهائضمن تعرفه ها در مقابل م يستيچ وجه نبايت ندارد و بهيدهند رسميبه خود نسبت م

که از طرف آنها  ين تظاهريد بشود و کوچکترياز طرف آنها نبا يچ گونه تظاهراتيند و هيذکر نما

گر يا موارد ديکه در تعرفه خود و  يو به مرکز راپورت گردد افسران يريجلوگ يد بفوريشود بايم

خارج و مانند  يدمت افسرهستند از خفه ياگر وظ يستيند باينما يبرخالف دستور صادره تظاهرات بهائ

پس از خلع  يستيستند بايفه نينموده مرخص شوند و اگر وظ يفه دوره خدمت خود را طيسرباز وظ

را که دولت در حق آنها نموده مسترد دارند و بعد  يف باشند تا تمام مخارجيدر توق يشئونات افسر

ک نوع ين مذهب ييتع ينه برايگذاردن محل معد يافت که سفيبروند و مخصوصاً اوامر شاهانه صدور 

ان و ياز اد يکيتوانند اسم يرفته شود افسران ارتش فقط ميد از آنها پذيب هم نباين ترتيتظاهر است و ا

ن سنه يو در ا يل ستاد ارتش سرلشکر ضرغاميند کفيد نمايرا در تعرفه خود ق يمذاهب رسم
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معاد  يرزاعليم يت مرکز که پسر حاجنايک تاميس شعبه يو رئ يعضو محفل مل يعيرزامحمودخان بديم

ن جهان درگذشت.يه بود از ايت فعال در خدمات امريان طهران و بغاياز بهائ

هيان در ممالک روسيده بهائيقات شدييل تضيتفص

چنانکه  يشيه و مآل اندياط از انقالبات داخلين الدول و احتياوضاع ب يشانيه نظر به پريحکومت روس

افتهيينيبدبنظررانياٴهٴعتباع عموم دول را از قلمرو خود خارج نمود نسبت به تبنکه ايذکر شد درضمن ا

و جفا وارد ساخت صدها شدتتيغاخودٴهٴعو تب يرانيان ايبر بهائ ؟دروگرفتشيپشدتقيطرو

عات و اجتما ياء و ثروت ها را ربودند و محافل روحانيد نمودند و اشيار و تبعينفوس را حبس و آزار بس

ه متعلقه به جامعه را تصرف نمودند و نخست واقعات يل کرده مشرق االذکار و ابنين طائفه را تعطيا

مشرق االذکار عشق آباد  يواقع شد و تا مدت يان و باالخانيسال ؟س يآنگاه در گنجه و تفل ؟مذکوره در 

د و حبس يبه علت تبع افت تا در بادکوبهيو صالون بادکوبه برقرار بود و کم کم عده ذکور نقصان 

ز بدانگونه يد نيد و حکومت نسبت به اعضاء جديد گرديتجد يمنحل شد ول ياعضاء محفل روحان

د و بار سوم چون يانتخاب گرد يحانهذه در مدت هفت ماه سه بار محفل رو يسلوک نمود و بناًء عل

شدند تا به مجرد حبس صالح بهر انتخاب موجود نبود پنج تن از مومنات نامزد انتخاب گر ذکور يد

ن پردازند و ين و محبوسياحوال مهاجر يه و پرستاريشان به رتق و فتق امور روحانياعضاء محفل بر جا

شمارنمودندميتنظکههياحصائمطابقدنديطلبراانيبهائرهٴده محفل شمايحکومت از اعضاء جدچون 

 يئتيو حکومت هلبشان اناث بودند صد و چهل و چهارنفر شد که اغکيسالجدهيهازمتجاوزآحاد
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ن طائفه که در دوائر مشغول به خدمت اند استفسار و استنطاق و همه يب داد که فرد فرد ذکور ايترت

خبر ماندند دلسرد يکسال از مردانشان بيمان نمودند و نسوان که در حدود يم اقرار به ايبدون خوف و ب

پرداختند و زنان حاضر شدند که آگر  يو فداکار يرنگشتند و لساناً شکرگذار و عمالً به خدمتگذا

ن ين و مبعدين محبوسيند و از مابيشان استقرار جويان بردارند برجايتمامت ذکور از اعضاء محفل را از م

ذکر قتلشان از  يشان معلوم نشد و بعضياز ا يو اخبار يآثار يشش تن از بادکوبه و شش تن از باالخان

مساعدت يو جامعه بهائ ين بود که محفل روحانيده ايقات شديياز تض يکيجانب حکومت نمودند و 

ان تعاون و تعاضد يرا به موجب قانون حکومت اهل اديتونستند زين نميو اعانت نسبت به عائالت محبوس

منطبق با قانون کرده  ؟د داشته باشند و لذا محفل ناچار شد در مساعدتشان به طرق يگر نبايکديبه 

ز محبوس نمود ين طائفه را نياز نسوان ا يچون حکومت عشق آباد تمامت رجال و برخد و يتمسک نما

دانست ينکه اعضاء محفل ميافتاد چه نظر به ا ؟ز مشرق االذکار بدست نسوان آزاد ياداره مجالس و ن

و د يشوند با مراجعه نسوان به محفل اداره مشرق االذکار به عهده شان واگذار گرديد ميب همه تبعيعنقر

ن منظور روانه عشق آباد نمود و دو ياز احباب را به ا يبادکوبه مرد ين جهت بود که محفل روحانيبه ا

افت چه از يده يقه شديمض ؟مخصوصاً در عشق آباد  يگر را هم به نظر گرفتند و محافل روحانيد ينفر

ات يافراد و مال ن حکومت ازيات سنگيگر ماليد يد و از طرفياعانات احبا به محفل قطع گرد يطرف

ف روزافزون محفل خصوصاً يگر مصارياز جامعه ملت محض عدم تصرف در مشرق االذکار و د ٴهٴظباه

د يد و باالخره خبر رسيرقابل تحمل گردين غيمحبوس يامانات خوراک ياد ارسال اعانات و بسته هايازد



243

243

ن و يح و آثار را که مهاجرکه عده چهل نفر مسلح از طرف حکومت مشرق االذکار را احاطه کرده الوا

ش از همه ين بادکوبه بين محبوسين در آنجا جمع و امانت گذاشته بودند ضبط کردند و در مابيمحبوس

 يل مهندسيداشتند و آقا جواد تحصيم يمجر يسخت يمحفل روحان ينسبت به آقا جواد باغبان زاده منش

 يکسال بود که از کار خارج شده اشتغالينمود و مدت يس هم ميدر بادکوبه کرده و در دائره نفت تدر

مختلفه حبس کردند باغبانزاده را پس از چند روز  يبادکوبه را گرفته در محبسها ينداشت و چون احبا

 ياسيعباس محمدزاده هم حبس ساختند و پس از ده روز باغبانزاده را به اداره س يل با آقايبه محبس بائ

 يبود شبليام که در محبس بائيافت و در آن اياش از او خبر ن خانواده يحت يبردند و بعد از آن احد

الحال مستخلص باشد و او  يسد تا فيشان بنويبرا يبردند و خواستار شدند که کتاب ياسيرا به اداره س يو

د ه دادنينکه ورقه سؤاليرفت و همياو است پذ يدر معلومات تخصص ينکه مقصودشان کتابيبگمان ا

لذا رد کرد و بر او سخت گرفتند و عائله اش باشد يت ميه بهائيعلبر يان کتابمعلوم شد که مقصودش

به محل  يافتند حتيدرست ن يمسکو و بادکوبه دادند و جواب يده به ادارات مرکزيعد يضه هايعر

ز آنکه اعضاء حکومت به ضرب و شکنجه و يگر از اعمال شگفت آميدا نکردند ديپ يحبس دسترس

ان يرند از آن جمله محسن ناصح زاده از بهائيبگ يان نوشته و امضاء جاسوسيهائخواستند از بيآزار م

ف کردند که اقرار کند يق و تکلييده تضيکش ياسيبادکوبه را پس از چند روز حبس به اداره س

رساندن به  ؟شان يان در محال خدمت اداريبهائ يست ها بوده و امضاء کند که سعيفاش يجاسوس

دارند اخالق اطفال را برگردانده از حکومت  يدر مدارس سع ين بهائيعلمحکومت است و آنکه م
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ضخانه بردند و پس از يمر ؟کل يرا به قصد هالک زدند آنگاه هينمود و ؟متنفر سازند و چون آقا محسن 

هٔ ران آوردند و زوجيو به اکرد اول مالقات با عائله اش دادند  يبه بهبود يکه حالش رو يمدت

مذکور  ؟ازپسماهدوچونداشتيمعلمشغلوبودروسحکومتٴهٴعتبازکهخانمهيحروباغبانزاده

را از شغل منفصل کردند و آن عائله يان شد تذکره را عوض کرد ولذا ويرانيد ايباغبانزاده شروع به تبع

کوبه باد ياء خانه معاش کردند و محفل روحانيسرپرست با فروش اش يکار و بين ماه بيچند يچهارنفر

رفتند و به فروش يه خانم زوجه اش نپذينه ساره خانم مادر باغبانزاده و نه روح يخواست کمک کند ول

 يکه محفل روحان ؟از نسوان مذکور  يکين ساره خانم ياء خانه معاش گذراندند و همياش يمابق

مشرق االذکار عشق  هيرتق و فتق امور نامزد نمود و پدرش استادمختارخان مامور حفظ اثاث يبادکوبه برا

بادکوبه شد. يآباد از جانب محفل روحان

ن کشوريران و اوضاع امر در ايان ايبهائ ين محفل مليششم

به علت  يز مانند سال گذشته محفل مليبود ن يبهائ 96ه ش که سال  1318ه ق  1358ن سال يدر ا

ستور صادر نمود تا توسط گانه نداد و د 25ندگان يبه اجتماع نما يرأ ياوضاع کشور يعدم اقتضا

ت آراء همان اعضاء سال گذشته ما يجه اکثريش را فرستادند و در نتيخو يره اوراق رأيمسافر و غ

 ين شدند و محفل مليمع يعيرزا محمودخان بدياهللا م يمتصاعد ال يبرجا يدمحسن اساسيب آقا ساانتخ

 يرزا عليبودن م يته و منشونس خان افروخياست دکتر يابت ريو ن ياست فاضل مازندرانيربه 

ه ادامه داد و يمانند سنوات سابقه به جلسات رسم يآقاشعاع اهللا خان عالئ ياکبرخان فروتن و صندوقدار
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ه محفل به تمام اقسام راجع به انتخاب قائم در مقامش صادر ين ابالغين اميصعود امدر وسط سال به علت 

د و ين گردين خان فتح اعظم معيت آراء نورالديد که حسب اکثريندگان رسيگشت و اوراق آراء نما

 يليمحمد خان نبيرزاعليغ امراهللا نمود و ميدات مبارکه اهتمام در تبليمحفل از آغاز انعقاد به موجب تاک

بازآمده به  يتجارت به کابل رفت و بعد چند ين منظور بعنوان خدمت در بانک و تصديا يبرا

گر يق هندوستان به کابل برگشت و دين با عائله از طرياز مومنيه محفل و برخيه و معنويمساعدت ماد

 يز خدمت بزرگياع اماکن متبرکه نيت نمودند و محفل در ابتيو جد ين در داخله مملکت سعيمبلغ

ه محل اقامت يز چهاربرج رضائيبوشهر محل اقامت و تجارت حضرت نقطه و ن يچنانکه سرابعمل آورد 

 يداريرها خرين و غيبل و خانه محمودخان کالنتر محبس قرةالعحضرت و مدفن حضرت قدوس در با

ت بود يدو موضوع حائز مقام اهم ين اصطکاک امور اهل بهاء با مقررات دولتين سال در مابيشد و در ا

به دادسرا و حکم به  ين بهائيکه مقدور داشت اهتمام بنمود نخست جلب متزوج يتا حد يو محفل مل

د و جوانان از ذکور و اناث ين فئه گرديدر ا يجانيمامت مملکت موجب هشش ماه که در ت يحبس ال

کردند و بنام تخلف از يم يق خارج از حدود ادب و احترام بازپرسيرا در محاکم حاضر و غالباً به طر

ت از حقوق خدمات يف و حبس و محروميحکم توقا عدم اطالع به دائره ثبت يقانون ازدواج در محضر 

مخصوصاً در طهران  ياحوال زنان را در توقف گاه نگه داشتند ول يدند و بسا در ابتداصادر نمو يدولت

ا شده در محکمه ضمانت کردند و چون به يمه يضمانت مال يان براياز بهائ يبه اقدامات محفل جمع

مجتمع ساختند که عنداللزوم در  يده نقوديرا محفل طلب يخواستند جمع يد در عمل ضمانت نقديتشد
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درشبانوروزانشدهمنتخبنيمتزاوجبهمساعدتيبرادهٴٴٴز عيه به امانت و ضمانت بسپارند و نمحکم

صالحنوعهربهراواقعهکهشددرخواستدولتاءياولازکتباًوشفاهاًآنچهودنديکوشاموراصالح

 يريند تاثينما رهما حل مشکليو غ ينيدعنوانبدونيمحضراييمخصوصمحضرسيتاسبهايبدانند

از محاضر ازدواج  يکيدر  يستيد داشتند که بايالعموم تاک ينکرد و درصورت ظاهر وکال و مدع

از  يکيدر  يان چهارگانه بود و حتياز اد ينيمتعلق به د يآنکه هر محضر يرد و برايو ثبت گصورت 

در آن  يکه ازدواج بهائ رممکن بوديرند غيانت مربوطه را نپذيروان ديمواد قانون مصرح گشت که جز پ

و  يت مالين امور و خصوصاً تقويدفاتر ثبت شود و در تمامت سال افکار محافل غالباً در حل و عقد ا

س ين رئيک آئيسلطان ن يعنيزد ين يموضوع متهمگرين صرف شد موضوع دينسب به محکوم يروح

ره که به دسته يو غ يريمالم محمدطاهر ياز حاج محفلاعضاءازگريددهٴٴٴآن بلد و ع يمحفل روحان

ن ادارات طهران يو مداخالت معاند يتيک آيزد و تحرين ين معانديو صرف مال از جانب متعصب يبند

ه و يدر محبس نظم يبه طهران آورده چند ن شدنديو معاون و مشاو مع ؟ل مستنطق يقات وکيحسب تحق

نداد و  يکردند ثمر ؟ت و اقدامات و قايف گشتند و هرچند وکالئشان تحقيباالخره در محبس قصر توق

ره مذاکره کردند يو غ يدادگسترر ينفوس مهمه که مراجعه شد با وز يآنچه از جانب محفل و بعض

ن شدند و با ين خصوص معياقدام در ا يان مطلع و فعال از جانب محفل براياز بهائ يفائده نداد و برخ

ن از جانب محفل اقدام ين مظلوميخاطر محبوس ؟دند و در تفقد و مراعات يکوش يتمام هم يشتابزدگ

کامل بعمل آمد. 
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آحاد کشور نمود و نخست در کاشان آنگاه در  يران شروع به سرشمارين سال دولت ايو هم در ا

در ورقه تعرفه معذلک  ؟ن ييد مکرراً ابالغ داشت که باوجود تعيطهران شروع کردند و محفل تاک

ن کردند.يد کنند و چنيق يبهائ ؟ده يه نورزين خود تقين و آئيح به ديان از تصريبهائ

درگذشت و در  ين حقوق اهللا و عضو محفل ملين اميغالمرضا ام ين سال چنانچه ذکر شد حاجيو در ا

ن گشت ين حقوق معيخان ورقا اماهللا  يرزا وليامراهللا م يب مبارک حضرت ولين و تصويياو به تع يجا

شده  يداريقه باغ خرياداره حد يو اسبق محفل که از جانب محفل ملعض يقيرزا اسحق خان حقيز ميو ن

سابق الذکر به  يز رحمت اهللا خان عالئيگر صعود نمود و نيبه او واگذار بود به جهان د ؟ينامزد برا

ت يد به کثرت جمعيع آن جنازه ها که مشهور بودند مدفن در گلستان جاوييجهان پنهان پرواز کرد و تش

د.يز برقرار گردت اعزايو نها

ارض اقدس

فا يامراهللا از اروپا عودت فرمودند و در مقر ح ين حضرت ولين سال به علت حصول امان در فلسطيدر ا

ارت اعتاب يل اذن به عزم زين را اجازت است با تحصيقرار گرفتند و تلگراف به عراق فرمودند که زائر

ند.يمقدسه گرا

کايامر

ن جهان درگذشت و طبق تلگراف يه سابق الذکر از ايکائيره امريغه شهن سال مسس ماثاروت مبليدر ا

ة االنقطاع مشعل الحب و الوداد مثال الشجاعة و يآره يه المبلغه الشهيالورقه الزک 1939مبارک مورخ 



248

248

 يرفارف الخلد و استقبلها اهل مالء االعل ياعل يون اهل البهاء (مارثاروت) قد صعدت اليالوفاء قرة ع

ملکوت رب  يتک انجذاباً اليا من انفقت بکلين و المبلغات احسنت احسنت يا فخر المبلّغيبک  ؟بنداء 

ع بلّغوا عموم االحباء يالباذخ المن يلک من هذا المقام المشعشع المتعال يالنسا طوب ينات طوبيات البياال

 يم شوقيزازاً لمقامها الکرن اعين کامليات مدة اسبوعيعموم الوال ية فيتّة انعقاد اجتماعات خصوصيلزوم

مجالس تذکر گرفته شد يربان

عراق

رةالقدس بغداد منعقد يد رضوان در حظيعراق در شب سوم ع ين انجمن شور عمومين سال نهميدر ا

ن يگر آراء خود را کتباً فرستادند و نه نفر بديافتند و سه تن ديد که چهارده تن وکالء حضور يگرد

 يب رضيس اديق نائب رئيس داود طريل رئير وکيرزا منيانتخاب شدند ممحفل آن کشور  يصورت برا

ع حاج عبدالرزاق يم شميکامل عباس ابراه يم جورين سليريل شين صندوق جليام يسلمان ولوم يمنش

يقصابچ

هندوستان

ل در کلکته منعقد شد و اعضاء محفل يان هند و برما به ماه آپريندگان بهائين انجمن شور نمايازدهمي

؟يس آقا عباسعلين خانم فرجدار نائب رئيريس محترمه شيل رئيوک ؟ن شدند يب معين ترتيبد يمل

تم سنگ حشمت اهللا يصندوقدار پروفسور بر ياريار بختياسفند يمعاون منش يب اهللا سجيحب يمنش

محترمه مس لها لها يد محفوظ الحق مسلميسيشيقر
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مصر

 يافت و اهاليخاتمه  يويات دنيان را حيمان از بهائيسل يافند ه مصر محمديلين سال در اسمعيز در ايو ن

س جنازه را به مرکز يت اهل بهاء برخاستند و پليبلد مانع از دفنش در قبرستان مسلمانان شدند و به ضد

ن يبه ا يقطر مصر فتو يد از صحراء اطراف شهر دفن کردند و مفتيبع يالصباح در محل يخود برده عل

از  يست و الجرم وزارت بهدارين جائز نيدر قبرستان مسلم يکه دفن اموات بهائ مضمون صادر نمود

خاک ن طائفه در يده جواب گرفت که شماره اين موضوعات را پرسيان مصر کتباً ايبهائ يمحفل مرکز

در آنها منعقد  يه که محافل روحانيليد و اسمعيه و پورتسعيا بجز قاهره و اسکندريو آباشد يمصر چقدر م

در  ينيان در قاهره ساکن اند و قطعه زميموجودند و اگر اکثر بهائ يگر هم جماعت بهائيت در بالد داس

24دهند و اگر در مدت يگر بالد به آنجا نقل ميات را از ديص داده شود متوفيمدفنشان تخص يآنجا برا

ان يا بهائيد داشت و آه نخواهيبه استعمال داروها و اعمال صح ياجيانتقال دهند احت ؟ق يساعت و از طر

افت و محفل يرزاابوالقاسم گلستانه وفات ين سال به مصر ميز در ايف قبرستان را خواهند داد و نيمصار

و باالخره در قبرستان متعلق به احرار ه درخواست اجازت ذفن نمود يتلگرافاً از مقامات رسم يروحان

د.يدفن گرد

هيان روسياقص شدائد بهائ

ان اشد از يبهائ يبرا يشورو ين ممالک جمهورينش يبهائرها از بالد يه و غيد قفقازرد عشق آباد و بال

نه عشق را باالخره حکومت تصرف کرده يافت و مشرق االذکار مديآنچه در سال سابق رخ داد وقوع 
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 در عشق ين بهائياز محبوسر کردند و عده ييگر فروع عمارت را تغياز پنجره و د يموزه قرار داد و بعض

ش يران بعالوه آنچه که در پين از آنجا به ايان مهاجريدر حبس ماندند و بهائ يباقافته يآباد استخالص 

عشق آباد و  يتمامت اعضاء محفل روحان 1938ه يع کردند که در شب دو فوريان وقاين بيثبت شد چن

خته آثار و اطالعات يش ريفتو تنوان تجسس بعانيبهائمنازلبهوکردندريدستگراانيبهائازريکثدهٴٴٴع

ز از قرار يرا هم گرفته به محبس انداختند و ن يرها ضبط نموده بودند و چند تن از زنان فعال بهائيو غ

رممکن ين به درجه غين با محبوسيران رفتار ماموريافته از محبس و وارد شده به اييان خالصير بهائيتقر

ن يانب مامور از مافوق خواندند و اعتراف نامه بهمب بود و آنان را جاسوس اجيد و غريالوصف شد

و ترس  يرت و شگفتيار حٴهٴظاشان ينمودند و ا يل آن هميذ ؟ف يم کرده آنان را تکليمقصود تنظ

 يگرفتند زنان بيکردند و مورد حمله و آزار و شکنجه و فشار گوناگون قرار مينگونه امور ميد از ايشد

ت تعب و مشقت در آفتاب سوزان به در محبس يادر و شوهر که بنهابضاعت دلسوخته از فراق پدر و بر

کردند و يآنان را دور من برساندند با ته تفنگ و دشنام يبه محبوس يمنتظر که با حصول اجازه لقمه نان

نفرصدبربالغدنديتنيمبهممورومارچونبدوتنگيهامحبسآندرکهرجالازنيمحبوسدهٴٴٴع

المثل جوانش در  يدانست فيخبر نداشت و نم يدر همان محبس جان دادند که کسيو جمع بود

طاقت شده خود را به يم خود بيتياز وضع کودکان  يمحبس چه نوع هالک و جسدش چه شد و زن

ران و به يد به ايضخانه جان سپرد و کودکان آن مظلومان تبعيآتش زد بعد از شانزده شبانه روز در مر

افتند ييران از زنان و صغار هر چند از آن عذابها خالصيان به ايکنده شدند و آن متوارنقاط متفرقه پرا
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 يدر سخت يو قبول نشدن در خدمات دولت يکارين کشور از فراق کسان خود و از فقر و بيدر ا يول

هشت نفر که  ؟ن تا يدند و از محبوسيکمک به آنان کوش يبرند و محفل ها به قدر مقدور برايبسرم

گران از حبس آزاد نشدند يران در عشق آباد بودند آزاد شده برگشتند و ديدولت ا يتخدم قونسولگرمس

ه اند ياز آنان تبعه روس يکصد و پانزده نفرند و بعضيناً يکه فعالً آزادند تخم يبهائو عده زنان و کودکان 

اخذ مال االجاره ت و يکنند و معاششان از فروش مختصر اثاث البيم يت عسرت زندگانيو در نها

که مشرق االذکار  ياز روز 1933ان کرده اند که تا سال ين بيگذرد و در خصوص مشرق االذکار چنيم

که مدت پنج سال هر  ين معنيگشت به ايد ميجزء مستملکات دولت شد هر پنج سال قرارداد آن تجد

؟رات يد تعميگرديم ميتنظ يحده که از طرف شهرداريداده و بموجب اوراق عل يت بهائيجمع ؟دفعه 

بموجب آن رفتار ين مدت انجام داده شود و همواره محفل روحانيدر فاصله ا يستيکه ذکر شده بود با

د يايبدست آنها ن يرادين شده انجام داده و همواره محض آنکه بهانه و ايرات الزمه که معيو تعمنموده 

پرداخت در يمرتباً همه ساله در موعد خود م ات و همه راين ماليده و همچنين بنا کوشيير و تزيدر تعم

 يت فوريت نبوده و لزومياهم يکه دارا يراتينشده بود تعم يبا آنکه مدت قرارداد منقض 1933سال 

شد تحمل نمود و حکومت قرارداد او را لغو يست هزار منات ميب بيقر يادينداشت و موجب مخارج ز

 يرادجوئيکسال نگذشت باز ايرات را به انجام رساند يعمد نموده تيکرد و محفل ناچار قرارداد را تجد

ان از مشرق االذکار و منظور تصرف آن است يدن بهائيد و معلوم بود که مقصود دست کشيشروع گرد

که توسط وزارت خارجه  يو پس را اندکعرض شد امراهللا  يو ناچار به محضر مبارک حضرت ول



252

252

در عشق آباد استفسار نموده  يشاهنشاه يال کونسولگرران در مسکو ژنريو سفارت ا يدولت شاهنشاه

ن يعشق آباد چن يمحفل روحان يست و اعضايد کيت مشرق االذکار چگونه و در يبودند که وضع

ن اقدام ينموده اند و ا يران اقداماتيا يک توسط دولت شاهنشاهيان امريکه بهائ استنباط نموده بودند

افت تا آنکه در يف يآنها بعداً تخف يرادهايو ا يشده و بهانه جوئ د واقعيراجع به حفظ مشرق االذکار مف

رات هنگفت و يک تعميد و يور رسٴهٴظاز طرف حکومت به معرض  يمجدداً اشکاالت 1936سال 

رهم را يقفقاز و ترکستان و غ يناچار احبايل نمودند و محفل روحانيرا که الزم نبود تحم ينيسنگ

نکه در يگر ساز کردند و آن ايد ييان بازيشده را انجام داد پس دولتل يرات تحميق کرد و تعميتشو

محوطه مشرق االذکار در چهار طرف آن از سابق مدرسه دخترانه و پسرانه کتابخانه و داراالنشاء و 

س نموده بودند و مدتها بود که مدارس و عمارت کتابخانه را يرةالقدس تاسيو سالون حظ يمحفل روحان

گردش ندارند درصدد  ينکه کودکان جايار خود درآورده بود به بهانه ايجا به اختاداره فرهنگ آن

بکشند و فقط  يآن را محجر يند و دور بنايبرآمدند که قسمت عمده باغ مشرق االذکار را صرف نما

ابان مهم يشه از طرف خيان گذارند و در باغ که هميمشرق االذکار و سالون را در تصرف بهائ يخود بنا

گر که نسبتاً يابان ديان مسدود سازند و ورود را از خيهمه باز بود بر بهائ يو شاهراه شهر به رو يمرکز

ت جالب يالزمه وضع يبا احتماالت و مالقاتها يمحفل روحان يپس کوچه است قرار دهند ول

ته ن آنجا را محفوظ نگهداشين و واردياط مشرق االذکار و توجه عابريحدر  ؟اجتماعات و لجنات و 

مشرق االذکار را بعد از آن همه بهانه  1936م نمود که باالخره دولت در سال يات مذکوره را عقيونظر
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مه را پرداخته يات و بيان واگذاشت و شرط کرد که مالين موعد به بهائييبدون تع يزيو فتنه انگ يريگ

کومت بدانگونه کشمکش با حب هشت سال يو بعد از تقر ؟رات الزمه يتعم يبموجب دستور شهردار

65000گرفت در حدود يکه دولت بابت مشرق االذکار م ياتيمشرق االذکار محفوظ ماند واال مال

ل يدر ماه مارچ و ماه آپر يعنيشد و به دو قسط يمناب م 70000که جمعاً  500مه آن يمنات و ب

ر معذلک همان يثک يو جمع يبودند اعضاء محفل روحان يباوجود زندان 1938پرداختند و بابت سال يم

بر  يداد ربحيم يرو يريات تاخيبودند بهر نحو بود پرداختند و اگر در پرداخت مال يل که باقيعده قل

مه يات و بيات بگذرد و عالوه بر مبلغ ماليمبلغ مال ؟يکردند که ممکن بود بعد از چنديآن اضافه م

 يره داشت و بالجمله محفل روحانيل چراغ برق و مخارج باغبان و غيگر از قبيدوهزار منات مخارج د

قانونوباشندرمرديپنفرسهدووزنپنجاهديشاآنانازماندهيباقدهٴٴٴل شد و باالخره عيتعطدر عشق آباد 

باشدنفرپنجاهبربالغباالبه18سناززنومردازآناندهٴٴٴعکهينيدتيجمعهربودنيامملکت

الت را به يداشتن معبد و تشک يعنيت يد که اجازه رسميضه داده تقاضا نمايعرمربوطهمقاماتبهتوانديم

و دوائر  يب حکومت محافل روحانيق و تعقييه در تمام آن کشور بموجب تضيآنها بدهند و اما در قفقاز

رةالقدس ها ضبط و به تصرف دولت درآمد و فقط در بادکوبه از يده گشت و حظيه برچيسات امريو تاس

ان است و محفل در سال سه مرتبه يرةالقدس بدست بهائيموجود و حظ ير محفل روحانقرار مذکو

گر انتخاب کردند و يان نه نفر ديبر شدند و بهائيبه سد يه گرفتار و تبعيافت چه اعضاء اوليد انتخاب يتجد

و غالب به اداره امور مشغول  يسوم يه محفل روحانيد گشتند و حاليف و تبعيز توقيآنها ن يپس از چند
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ق يو ض يت در سختينها يباشند بيم ميخ در بادکوبه مقين تاريان که در اياعضاء از نسوان اند و عده بهائ

 يه هاياز ابالغ يکيند و صورت ينمايم يک عائله زندگانياند و به تعاون و تعاضد در حکم معاش

ن بادکوبه ياز مهاجر يمحمدزاده اسکوئن است طهران جناب آقاعباسين امور چنيمبارکه درخصوص ا

به لحاظ انور حضرت  يآن بنده آستان مقدس اله يميضه تقديند عرينما ٴهٴظمالح بهٰي  ه بهاءاهللا االيعل

ه عموماً که مبتال به انواع يروس ؟اران بادکوبه و سائر يامراهللا ارواحنا فداه فائز و شرح احوال خود و  يول

د لحاظ لطف و مودت حضرتشان دائماً متوجه و يدت هستند در ساحت اقدس معلوم گريفشار و اذ

ت و يران بوده و هست و آنچه الزمه رعاين به ايدگان آن کشور و مهاجريشامل مظلومان و ستمد

ن حال نماند و يوس نکردند اوضاع حاضره به ايس مأيفرموده اند بنو يمعاونت بوده تفضالً مجر

قامت است دست ظالمان کوتاه گردد و آفتاب ت حاصل گردد حال وقت ثبات و استيش و رفاهيگشا

ان طلب يان در آن اقطار طالع و الئح شود در هر حال مطمئن باشند در کل احيعزت امراهللا و سعادت بهائ

د شوند حسب االمر يه مفتخر و مؤيحان به خدمات امريند تا ان شاءاهللا به کمال روح و ريفرمايت ميموفق

 يانش شوقتد بنده آسيگرد ٴهٴظمالح 95دسمبر  14شهرالمسائل  2ن ين زينورالدد يمبارک مرقوم گرد

 بهٰي  هن بهاءاهللا االينفر) عل 78ين عشق آباد و مرو (اساميگر مشهد اماءالرحمن مهاجريه ديو ابالغ

به  1318قان مورخه ششم بهمن ماه يآن اماءالرحمن و ورقات سدره ا يميضه تقديند عرينما ٴهٴظمالح

امراهللا ارواحنا فداه واصل و مشروعات معروضه در محضر انور معلوم و  يول ساحت اقدس حضرت

ن عبد يوارده ا يايع مؤلمه و بالين وقايس از ايار سبب تاثر خاطر وجود حضرتشان شد فرمودند بنويبس
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ن غموم و هموم و آالم يار در ايدگان و آوارگان و مظلومان آن ديدر بحر احزان مستغرق با ستمد

ش را يرفاء و آسازان و فتح باب يکم و به کمال تضرع و ابتهال و استخالس آن عزيم و شريسهه يمستول

ات متتابعه متنوعه که يبه بل ابهٰي  و  يهمتا از اوج اعليمقتدر ب يموال يبر وجه آن غمزدگان آمل و متمن

مدادات و ش در کار است و ايبيد غيره احاطه نموده واقف و آگاه ين اخين سنيآن جمع را در ا

ب ظاهر و باهر گردد و ظالمان به ينش عنقريداتش مستمر و متواصل آثار فتح و ظفر و نصرت امر مبيتائ

معذب و مبتال شوند و عبرةً  يم و به خسران ابدياعمال گرفتار گردند و به ظاهر ظاهر به عذاب ال يجزا

رفع شأن يان تحقق اهللا وعده و  يال م و رضا تمسکياشند و به حبل تسلد صابر بين گردند حال بايللناظر

ن بدانند در طلب ين مبيقياره به يد يرفع اعالم نصره و سطوته و اقتداره فياحبائه و بذل و ؟ اعداده و 

عاً ظاهر گردد حسب يد آن است آثارش کامالً سريد وطيشود امير نميل و نهار تقصيد در لينصرت و تائ

د بنده يگرد ٴهٴظن مالحين زينورالد 1940ل يآپر 9727ل شهرالجال 14د ياالمر مبارک مرقوم گرد

يآستانش شوق

رانيان ايبهائ ين محفل مليهفتم

بود به علت احتمال توجه و تعرض که  يبهائ 97م که سال  1940ه ش  1319ه ق  1359ن سال يدر ا

ندگان يشد که نماندگان موافق مصلحت نبود و به همه اقسام نوشته ين قبل اجتماع نمايرفت مانند سنيم

روزکهطهرانقسمتشانزدهندگانينماوبفرستندديجديملمحفلاعضاءهٴ خود را دربار يکتب يرأ

آراء در صندوق جمع شده و شب در خانه  با حضور اعضاء محفل متصاعدنيامنيامخانهدرنوروز
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ان اعضاء ده گانه همد و ين منتخب استخراج گرديرزامحمدکاظم پور متصاعد با حضور مستخرجيم

 يو منشاد ين اهللا خمسيام ,يمياحمد صم ,ر درخشانيمن ,ذکراهللا خادم ,يعالوه نعمت عالئه ب 5نيمحفل

ت يبه اکثر نه نفر اعضاء سابقده استخراج گشت همان يندگان از اقسام رسينما يبودند و چون آراء کتب

رون آمد.يآراء ب

رانيان ايقات بهائييشدائد و تض

شان از يحتاج برايبه نوع مذکور در محبس بسربرده ما يزديين بهائين سنه تمامت محبوسيدر اول ا

د گشتند و يدچار ضعف ؟ شد يمار شدند و برخيشان بياز ا يشد و برخيجانب محفل و احبا فرستاده م

د برده دفن يان جسدش را به کمال اعزاز به گلستان جاويدا به مرض حصبه درگذشت و بهائين شيحس

 يع کنند سودين تسرين محبوسيد که در محاکمه آن مظلومينجا و آنجا گرديدند و هرچه توسل به انمو

ن بود قلوب از خاتمه يامراهللا صورت تلگراف واصله چن ينداد و از محضر مبارک حضرت ول

ن يا از ه استيد و در ابالغينان دهياطم صهه مخصوين را به ادعيمنسوبت متألم ينها يدا بيشرافتمندانه ش

د در اواخر يامر رب مج يد و فدائيت محزون و مغموم هرچند آن رجل رشينها ين عبد بيواقعه مؤلمه ا

 يمبارک به ظاهر به کمال ذلت از محبس اخراج ول ؟متعارج  ابهٰي  ام مبتال و در زندان به ملکوت يا

ؤانس و در غرفات جنان ن مجالس و مين و مقدسيه جالس و با مقربيعزت ابد يبر کرس يحال در مألاعل

 ين آن متصاعد اليدهند و منتسب ين عبد تسليدگان را از قبل ايفائز و متنعم ستمد يزيساکن و به هر چ

-
5
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افته متدرجاً در يند تا آنچه از قلم عز نزول يداللت نما يبائينان دهند و به صبر و شکياطماهللا را مخصوصاً 

ش و رخاء مبدل گردد.يآسا ؟ت ن ابتال و رنج و محنيرد و ايآن ارض تحقق پذ

گرفت کشمکش ها و مجازات ها در يصورت م ير محاکم رسميکه در غ ين بهائيو راجع به متزاوج

نمودند و حبس ياستنطاق جلب و محاکمه کرده تا شش ماه حبس م يبود آنان را برا يمحکمه جار

رفتند و يلباً ناچار به حبس من به حبس غايدند اما محکوميخريتوانستند ميکمتر از دو ماه را اگر م

امراهللا در  يدادند و از حضرت ولياعانه متوانستند يم ين را هر قدر محافل روحانيمحبوسيهاعائله

به جرم ازدواج  يداهللا مراديت و حبس سه ماهه جناب آقا ين صادر راجع به محکوميه مبارکه چنيابالغ

ند و يرا بنما يو شجاعت و تمسک آن جوان نوران ر شهامتين عبد تقديس از قبل ايفرمودند بنو يبهائ

ام پرانقالب است آنچه واقع گردد مقدمه ين ايه اهل بهاء در ايا از فرائض حتمين قضايصبر و تحمل در ا

وکمکاستاريدآندراحباءاهللادهٴٴٴو سعادت و عزّت موعو؟عةاهللا يو استقالل شر اعالن امراهللا

د است حسب االمر مبارک يرب مج داتييتاجالبوريتقدوديتمجانيشاشانيابهمحفليهمراه

يبنده آستانش شوق .ديگرد ٴهٴظن مالحين زينورالد 1942يجوال 2-99شهرالرحمه 9د يمرقوم گرد

 يبخشدار نظام يل کردند سرگرد خسرويو در سنگسر از جهت آنکه در دو روز اول و دوم محرم تعط

ضرب و کتک رساند و چون اطاعت  ؟د يرجاله محل را بر آنان شورانود و د نميآنان را احضار و تهد

تن را صورت داد و پنج نفر را محرک  24ت نمود و يد به مرکز مربوطه خود از تظاهراتشان شکايند

 يند وليد نمايشد تبع ؟د که از گذشته درگذرند و اگر بعداً هم يرسيشمرد و جواب طبق دستور شاه
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احضار شدند و دستور شاه ارائه گشت و  ؟ل کردند يد و تعطيان و هفتادم نوروز رسد نوروز و رضويع

د و اصرار يل نکنند و چند بار تاکياز آن به بعد تعطبه آنها داده شد که امضاء کنند و  يصورت التزام

ک نفر حبس سخت شد و بالجمله نه نفر را بعد از حبس به يبعمل آمد و معذلک امضاء نکردند لذا 

رجند يگر به بيه سه تن را به قوچان و سه تن به فردوس و سه ديد کردند و از آنجا بواسطه امنينان تبعسم

دشدگان يعائله تبع يرفع سخت يطهران برا يان سنگسريکردند و بهائ ؟همراگريددهٴٴٴد کردند و عيتبع

ف يو ضع يروحان يواندشدگان جيآن تبع ؟د يشان فرستادند و در هنگام تبعيفراهم کرده برا يوجوه

دا کرده درگذشت.ير حال پييتغ يسنگسر يبهائ

رانيان ايبهائ ين محفل مليهشتم

بود  يبهائ 98م که سال  1941ه ش  1320ه ق  1360ران در سال يان ايبهائ ين محفل مليو هشتم

را دربرداشت. يام پرانقالب و سختيد و ايمنعقد گرد

هيان روسياحوال و اوضاع بهائ

 يعل ين صورت دادند مشهديد و حبس بودند چنيتبع 1360ن سال يان عشق آباد را که تا ايبهائياسام

ن يل آقا حسيعارف زاده آقا اسمع ين اف آقا مهديپرور آقا عبدالوهاب حسآقا محمد صلح ياکبرغالم

اد آقا مقصود پسر آقا حسن است ياقدس يآقا محمدعل يخان پناهيآقا عل يديشه يآقا محمد عل يلين

آقا  يانيمحمدتول رزايرزااسداهللا جوراب باف آقا ميآقا م يخ بهائياف آقا ش ين تقينصراهللا آقا عبدالحس

عسکر ملک  يآقا عل يرزا جالل رحمانيزاده آقا جالل داماد استاد جناب آقا ملين خليعبدالحس
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اف آقا  يآقا عليمحمداف آقا علياصغر عل يآقا عل يآقا نوراهللا سرفراز يناج يمحمداف آقا مهد

حسن رزا يآقا م ين اف آقا اسداهللا اسبقيحس يآقا محمد تقاف  يعل يآقا عباسعل يرزاسبحانيه آقا ميوج

ع اهللا ولد نصراهللا يآقا بد ين اختريرزا عبدالحسيل اف آقا مين احمداف آقا محمد آقا خلير آقا حسيمد

اف آقا عبدالصمد غفاراف آقا محمود مانيا يرقلديت اهللا باقراف آقا حيآقا عنا يزديح اهللا ايور آقا ذبيغ

ن دالک.يحس يآقا مشهد يتيلطف اهللا زاده عبدالوهاب جعفراف عبدالوهاب رع يآقا مهد يشرق

ت و غارت در مازندرانيشهادت و اذ

 يسار يه پنبه چوله واقعه در چهارفرسنگيدر قر 1320مهر سال  26نظم امور در شب  يشانيو پر يدر اثر آشفتگ

ه مذکوره يقر يگانه عائله بهائييم مداح اکبريش ابراهيبه خانه درو قتالمسلحدهٴٴٴمه شب عيمازندران بعد از ن

تجاوز رسانده هدف گلوله کردند که چهار تن به قتل ه دار کرده همه را بير حجره بدرآمده تمامت اعضاء عائله را د

و ماهفروزک  يان ساريبعد از آن عده از بهائ يمودند و چندمقتول ن يز به محليم را نيش ابراهيدند و درويرس

درکهفتنجملهازبازونمودنددفنآوردهماهفروزکهيقربهراديشهشيدروجسدازٴهٴيد و بقياجساد عائله شه

درباًيتقرواقعمازندرانوليايالقييهيقربهاعداءتعرضواقعهافتيوقوعطائفهنيايبرااوضاعيآشفتگاثر

 يرزا آقاجان جذبانيو شهادت آقا م يبار بهائست نفر از صغار و کيدو باًيتقرتيجمعيداراويساريفرسخشانزده

ل اهللا يخالش جل يتحت سرپرستسن ن از صغر ين امر به ارث از مادر داشت و به جهت وفات ابويمان به اياست که ا

ود به خمزبورالرأسمسقطٴهٴيت خال مذکور وصلت نمود و در قرن امر پرورش گرفت و با بنيان در محبت به ايثابت

را مطلع ساخت و  يجمع ؟ل و اقدامش ين که حسب ميمبلغ ين پرداخت و به مساعدت برخين آئيغ و نشر ايتبل

ه يرا به کمک خود در آن قر يبهائ ياز خانواده ها يار داشتند و استقامت و تحمل نبود و برخٴهٴظعداوت ا يگروه

ان حواله ين از ماليمعاند يس و احتفال و اجتماع در شبها برقرار کرد و نوبتيتاس يداد و آموزشگاه بهائ ينسک

مظلوم  يرزاعبدالعليرزاآقاجان را با مياسر بردند و حاکم ميت به دارالحکومه کيشکا ,ب کردهيترت يصورت استشهاد

ه ياز قر يرزاعبدالعليد ميحکم تبع يس از مذاکرات طوالنو پ ؟پرداخت ،يم نونهاالن ميکه در آنجا به تعل يرزاديشهم
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 يخان کلباد ين تظلم بردند و لذا لطفعلين و مقتدريرفته نزد مومن يبه موجب مشورت هر دو به سار يداد ول

مذکور رسماً از  يرزاعبدالعليد و حسب اقداماتشان ميباالخره بخره را اجاره کرد و ين نخست قريل از مومنيسردارجل

ن بر بغض و يه قوت گرفته معاندين قريرو محبين گشت و بر نيمع ؟مدرسه  ير معارف مازندران به آموزگارينب مدجا

ان در آنجا ياب بهائيد و ذهاب و ايد گرديغ مزيرزاآقاجان بر تبليام ميمدرسه مرتب گشته و ق يعداوت افزودند ول

د و چون يکوشيت احبا ميو تقو يز در خدمات ماليو اخالق و ن ان و با اعماليغ با نطق و بيشتر شد و بالجمله در تبليب

؟ن فرصت ين سنه معانديخواست تا آنکه باالخره در ا،ين امر ميه خود را مرکز و مصرف ايفرزند نداشت خانه و اثاث

چند  را با يختند ويه رين به قريک مبغضين حسب تحرين قاتلين و سارقينفر از مسلّح 8عده  يروز ؟بدست آوردند 

اء او و ينقود بگرفتند و اثاث و اش ين نموده مبالغين امر ضرب و توهيمان به ايبنام ار کرده يان دستگيگر از بهائيتن د

گر که چهارم يد يساعت همه را به عذاب سخت گرفتند و آخراالمر در عصر روز 42تمامت احباء را بردند و مدت 

ا به شهادت رساندند و جسد مظلوم را احبا به اجتماع در قبرستان ر ينه اش را هدف گلوله ساختند و ويآذر بود س

ه دفن کردند.يقر يعموم

جانيشهادت در آذربا

جده ساله يخ کاظم بناب بدست زن مسلمان و پسر هيش يه ش واقعه قتل حاج 1320ن سال يز در ايو ن

خفه کردن با دستمال  مسلمانش واقع شد که آن متعصبان نامهربان به ضرب و جرح و فشار انگشتان و

هم  يبود اخالف بهائ يمان بهائيرا در خانه به شهادت رساندند و او که به سن کبر و معروف به ا يو

ن يان قاتلين و حاميبه علت قدرت معاند يدند وليار کوشيمجازات قاتل بس يان برايداشت که با سائر بهائ

و گرفت و صورت تمام ن امر انجام يکام ارهما طبق احيد و فقط مراسم کفن و دفن و غيانجام نگرد

ان يبهائ يمل ين بود طهران محفل مقدس روحانيد چنيه مبارک که شمه از آن ثبت گرديکمال ابالغ

مه جات يبا ضم 99شهرالجمال سنه  15مورخه  يرحمان يآن امنا يميضه تقديداهللا ارکانه عريران شيا
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دا واصل و مشروعات مر قومه به لحاظ مقدس امراهللا ارواحنا ف يبه ساحت اقدس اطهر حضرت ول

ن يس از ايه بهاءاهللا و رضوانه فرمودند بنويعل يبناب يثاقيمبارک فائز که راجع به شهادت جناب کاظم م

ئه خود ياعمال س ين به جزاين و معانديبت وارده تاسف و تحسر حاصل مبغضيده و مصيواقعه جد

 ياين باليند و ايرا مقاومت نما ؟راسخاً صابراً شاکراً متحداً متفقاً د ثابتاً ياران بايد يده و خواهند رسيرس

؟وس يو ظلم و ستم ما ؟ن اعقاب و يند و از اينما يه را طين مراحل باقيو امتتابعه را متحمل شوند 

 يمطمئن و عزم يو به قلباد آورند يثاق را بيد صادر از کلک ميح شديان انذار صرينگردند در کلّ اح

ان مبارک باشند قوله ين بيور و بروز مصداق اٴهٴظپرفتوح منتظر و مترصد  يثابت و روح يقدم راسخ و

ز يز است و از دود و آه مظلومان پرهيخليرا سيدگان حذر الزم زيمان ستمديتيٴهٴياز سرشک د ياالحل

ن ين و مفسديغافل ده که متوجهيه و تنافرات شديمستول يايه و باليز است انقالبات حاليرا شررانگيد زيبا

م مجاور گشته و ملوک و مملوک و حاکم و محکوم را از يار و اقاليع طبقات در آن دين از جميو مبغض

ات و تجاوزات اهل ستم و عدوان در آن سامان است پس از يجه تعديشش جهت احاطه نموده نت

اء حسابهم فسوف يالشقو باهر قد اقترب لالعداء و اان يک قرن اثراتش ظاهر و عواقبش نماييانقضا

دهند و به تمسک به حبل  يان تسلين بيمتذکر دارند و به ااران ية القهر من لدن مقتدر قهار يتاخذهم ربان

 يم منحرف نشوند الياز صراط مستق يند تا سر موئيش داللت نمايش از پيه بيم الهياء و تعالين وصايالمت

ه مبارکه است يز ابالغين ونين الراسخين الثابتين و معيلومالمظ ياهللا امراً کان مفعوالً انّه ول يقضيان 

و 6/27مورخه  يآن امناء اله يميداهللا ارکانه عرائض تقديان شيبهائ يمل يطهران محفل مقدس روحان
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امراهللا ارواحنا فداه واصل و  يبه ساحت اقدس مبارک حضرت ول 1321ماه  31/21/3ماه  28/2

معلوم و به محترمه موقره منتخبه کامالً در محضر اطهر انور  ياعضا يمگرا يمطالب معروضه و نامه ها

در ارض اقدس و  يمه قلب جامعه بهائين سنه که مخاطرات عظيس در ايلحاظ مکرم فائز فرمودند بنو

د انقالب و يد در داخل و خارج مستعد هجوم و توليم و جديران گشته و دشمنان قديمهد امراهللا در ا

ان و حارسان يدگان جامعه و حاميت منتخبه برگزيالخصوص هئ يعل ياران الهيفسادند  جاد اختالف ويا

 يب ين و شجاعتيمت يت و خلوص و انقطاع و اتحاد و اتفاق و عزميد به کمال جديه بايعه مقدسه الهيشر

ل به آنچه علت استحکام اساس و توسعه دائره و ارتفاع شأن ير و عدينظ يب يل و حکمت و متانتيمث

ند و از هبوب يده را مقاومت نمايند صرصر امتحانات متتابعه شديام نمايالً و نهاراً قيجامعه است ل

ن يقيوس و متزلزل نگردند به ين و مايشان و اندوهگيخارج پره در داخل و يا متواليا و رزايعواصف بال

مللوقبائلواممودولانيطغواعتراضواغتشاشواضطرابوانقالبهٴن بدانند که در بحبوحيمب

نش يت و غلبه روح نازنيد و قهاريبه بغتتةً جلوه نمايمنتظره عجريغيوسائلوهيبيغاسباببهامراهللاعظمت

ان مکشوف و مبرهن يروانش بر عالميو علّو جامعه پ يه و متانت اساسيکامالً آشکار گردد و وحدت اصل

ان ظلم و ياران راستان است و هادم بنيحافظ  عدل است و ناصر حق يحام ابهٰي  را جمال يگردد ز

ع يوقا يمحسوب ول يره قرن اول دور بهائين اخيه از سنيده و سنه آتين سنه جديعدوان هرچند ا

د در نتائج نظر ياران بايد يد و چهره گشايور نماٴهٴظيمحسوب نتائجش در قرن ثان يهولناکش از مباد

ب راجع به فرائض مرسله از طرف محفل يوم الهيهذاال يمثالهم فق لهم و اليليهذا ما يمبادند نه در ينما
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 يوائيه خانم شيان امةاهللا قدسيفيو جناب عف ياشتهارد يآقا صفائ يز جناب حاجيتبر يمقدس روحان

و امةاهللا فاطمه خانم  ينيمع يو جناب آقامحمد عل يه ملکه توسليو امةاهللا علو يه خانم تاج جعفريعلو

ک يب واصل و جواب هر ين مکاتيفرمودند ا يسنگسر يديرش يناب آقا علج ؟يسنگسر ينيمع

تعرفه جائز  ؟س يفرمودند بنو يبهائ يه تعرفه رسميحده مرقوم و ارسال خواهد شد درخصوص قضيعل

ند تهاون و يثبت نما؟ن و مومنات را يت اسماء مومنيد به کمال دقت و جديه بايمحافل روحان يول

د دستور کامل از طرف يده رخ نمايامور جامعه مغشوش گردد و مشکالت جدمسالحه جائز نه واال 

ن خصوص يد در ايه بايامر يالخصوص مراکز قسمتها يبه مراکز تابعه عل يروحان يئت محفل ملّيه

مبارک جمال  ؟مان مرحوم به يا يه حضرت حاجيصب يه خانم فدائيامةاهللا قدس يميصادر گردد تقد

ن يس ايمبارکه حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه االطهر فدا فرمودند بنو ؟ياالعل جلّ ثنائه ابهٰي  اقدس 

جوار مقام آثار در  ٴهٴظادگار در محفيم کننده به يالواح مقدسه سالماً به ارض اقدس واصل و بنام تقد

زاده ن کاظميو عالءالد يميب اهللا صميباهللا آقا ح ين اليگر فرمودند در حق متصاعديمحفوظ و د ياعل

م تا در بحر انوار مستغرق گردند و در يا استدعا نماياز اعماق قلب علو درجات در مقامات مقدسه عل

فائز  ابهٰي  ن است در ملکوت ين و مقربيند و به آنچه آمال مخلصيجو يمقر و مأو يجوار رحمت کبر

9د يمرقوم گرد نان دهند حسب االمر مبارکيو اطم ين عبد تسلين آنان را از قبل ايشوند منتسب

نين زينورالد 1942يجوال 9921شهرالکلمات 

کايامر يز محفل مليران و نيان ايبهائ ين محفل ملينهم
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کا يافت و در امريران انعقاد يان ايبهائ يمحفل مل يه ش سال نود و نهم بهائ 1321ه ق  1361در سال 

بودن  يمر و منشياست جورج لتير و کانادا به يشمال يکاياالت امتحده امريان ايکانونش بهائ 33

کاغو منعقد گشت.يلمت شيدر و يس هاليکار

رانيز ايريشهادت در ن

مان شبانه از خانه خود به يان مخلص مشتعل در اياز بهائ يب اهللا معماريز استاد حبيرين سال در نيدر ا

ردن به از بستگان آن زن با ضرب و جرح و خفه ک يزن مخالف متعصبش و بدست جمع ياريدست

د.يشهادت رس

کايامر يز محفل مليران و نيان ايبهائ ين محفل مليدهم

ان يبهائ يبود محفل دهم مل يم که سال صدم و قرن اول بهائ 1943ه ش  1322ه ق  1362در سال 

االت يا يمل يافت و تلگراف بشارت بخش مبارک که به افتخار محفل مقدس روحانيران انعقاد يا

جشن را که در  ياست احبائ ين است مقتضيافته بود ترجمه چنيو کانادا صدور  کايامر يمتحده شمال

م ياقلان در هشتاد و هشتيل مستبشر سازند بهائيند به بشارات ذينما،يشرکت م ين سال امر بهائيکصدمي

ک لغت ترجمه يبه چهل و  يکتب بهائ .است سکونت دارند يم آن از دول پادشاهيکه پنجاه و شش اقل

 ياز س يده است اکنون جامعه بهائيگر هم گردين مباشرت به ترجمه دوازده زبان ديشده و همچنو طبع 

 يک محفل روحانيو شصت و  يمل يافته پنچ محفل روحانيل يمختلف تشک يک نژاد از نژادهايو 

ر ارض د يبهائ ين الملليباشند اوقاف بيم يموقوفات بهائ يو داراده يل گرديم رأساً تسجياز ده اقل يمحل
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ون و هفتصدهزار دوالر يک مليکا بالغ بر يان در ممالک متحده امريبهائ يره و اوقاف مليون ليمل ؟اقدس 

ن يمربع است مصارف اول ؟ده سه ياع گرديان ابتيه بهائيمشرق االذکار آت يکه برا ياست مساحت اراض

االت يک از ايد و هر باشيصدهزار دوالر ميون و سيک مليدر غرب بالغ بر  يمشرق االذکار بهائ

صد نقطه از ممالک متحده يوظائف خود مشغولند در هزار و س يفايبه ا يمحافل روحان يشمال يکايامر

س ين تاسيالت يکايم امريک از اقاليکه در هر  يبهائان سکونت دارند از مراکز يکا و کانادا بهائيامر

اکنون از سواحل آالسکا تا  يکره غرب مياست امر مبارک در ن يمحافل روحان يمرکز دارا 10ده يگرد

ل يدر هندوستان تشک يمرکز امر 63افته يعالم واقع است اشاعه  ينقطه جنوب يشهر ماژالن که در اقص

ده ياع گرديران ابتيکه در ا يخياست از جمله اماکن تار يمحافل روحان يمرکز آن دارا 27ده که يگرد

ه ياز قر يقسمت مدفن جناب قدوس,اب در بوشهرحجره حضرت ب,ت مبارک حضرت بهاءاهللايباست 

,در طهران يبهائ يمل يره القدس هايحظ .باشد،يمحل سجن جناب طاهره مو ق سه باغ در بدشت يچهر

االت متحده يارض اقدس و ادر  ياوقاف بهائ .افتيس يتاس يدنيلمت و سيو ,بغداد ,قاهره ,يدهل

ت يکا امر مبارک را به رسمياالت متحده امريالت از ايده در پنج ايات دولت معاف گرديکا از ماليامر

است مطالب فوق را در هر نقطه  يند مقتضينما،ياعتراف م يت رسميرا به رسم يشناخته و ازدواج بهائ

يشوق .اشاعه دهند ,صالح دانند

ياران در شرق و غرب عالم بهائيد ياست از آن جمله با 100ع مبارک مورخ سنه يز درضمن توقيو ن

ه مجالس جشن و سرور کما يان سنه حاليالخصوص در آن کشور مقدس که مهدامراهللا است در پا يعل
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 يند دستوريحان منعقد نمايو روح و رت و اتحاد و اتقان و حکمت و متانت يق به کمال جديليو  ينبغي

صادر ران يه در ايد از طرف آن محفل مقدس خطاب به عموم مراکز امريمخصوص و مفصّل و جامع با

وم پنجم يدر  يد مبعث حضرت نقطه اولين سنه احتفال عياران اطالع دهند که در ايگردد به عموم 

ست يله بيد در لير قرن اول باين سنه اخيم موقوف احتفال اعظم در ايدر عموم نقاط و اقال ياالول يجماد

در سنه  ياالول يله پنجم جماديح است و مطابق ليزان صحيکه م يکه به حساب شمس يو سوم ماه م

 يخ مبعث حضرت رب اعلياز تار يصد سال شمس يزان احتفال انقضايرا مين است منعقد گردد زيستّ

م که يوم افخم عظين ياران اطالع دهند ايموقوف به عموم  ين سنه احتفال به حساب قمرياست لذا در ا

و  يع کتب و صحف سماوير جمور موعود دٴهٴظو آغاز يع و فاتحه قرن اول عصر بهائيخ بديمبدأ تار

ابد.يک هفته امتداد يد اقالً يحضرت عبدالبهاء است با ابهٰي  ثاق جمال يالد مرکز ميم

خاتمه کتاب

ت يو فعال ؟م و از موافقت يدهيان ميقطع کرده کتاب را پا ؟همچنانکه  يقرن اول بهائ يعنينجا يما در ا

ل و با يرا به تفص ؟خ قرن اول ينک تاريم ايگذاريد ميورالحق گردٴهٴظير که منجر به انسجام بخشهايخط

م و در يم به آخر آورديگرفت ؟که از اول  يم و با همان نقشه و خط مشياسناد مسلسل به انتها رساند

م و از اصطکاک با يان ره سپرديتا پا يو مدح احترازجوئ ؟و از تعصب و  يقت گوئيق حق و حقيطر

از غبار و زنگ جهل و  ؟پاک کردن  يد را به آرزويراحل صعب و شدو همه آن م ؟چ مانع و حائل يه

د است که يم و اميديام درنورديات ايک ساختن به ساحت نور وسعت نظر و مقتضياوهام و نزد
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اصالح  ين نکته برخورند که حضرت نقطه برايخ به ايتار يق از مطالعه بخشهايم و دقيخوانندگان فه

طرح فرمود و صدها نفوس را  يبيد غييبا قوه الهام و تا يقيق و عميدق ران چه نقشهيجهان و خصوصاً ا

ان و سرعت و عجلت در اقدام و يشوق و عشق باب ؟انجام آن مقصد جلب و جذب کرد وبه علت  يبرا

د ين امر داشت دچار منع و ردع شديه ايکه آت يراتيتعذ يط و باالوليغفلت و تراکم مشاکل و عوائن مح

کردند و به عکس ين به ظواهر احوال تصور ميد برخالف آنچه مومنيدند و شايان گردريدولت و ملت ا

و  ياعل يمتصد ينبستند و فدا ين و عربستان از کار نشستند و طرفيدر فلسط يو محمد ينهضت موسو

ش يدند و آن حضرت ضامن اجراء مقصد خويگردحضرت بهاءاهللا  يجهان ينقشه اصالح يعنياسنٰي  

م در جهان يرمستقيم و غيقرار داد که آن به نوع مستق يجامعه بشر ؟افراد و احزاب  يآگاهم و يرا تفه

ت ستوده و يج و اعالء آن مرام بغاين و ترويينش حضرت عبدالبهاء در تبيباشد و جانشيت ميمشغول فعال

 يو رهبرق يک اداره و تشويان را نيز بهائيمان و عرفان و جست و خيگفت و نوشت دگر ره ا يمؤثر هم

ت يامش فعالين مدت سطور از قيدر ا يربان ينش حضرت شوقينموده آنان را بکار واداشت و جانش

ت و کوشش جامعه روز بروز بر شدت ياهتمام تمام و تمرکز دادن ن؟آورد و ؟يديو اک يار قويبس

ان ينش از مين امر و قوت معارضيا يک قرن براييو الحال با آنکه چنان شدت و سخت ؟و نفوذ  يسع

دان يبه م يتازه پا ياز معارضتها يو بلکه نوعباشد يم و قتل موجود ميد و تحريق و تبعييبار تض يرفت ول

و  يروان بهمان حال افروختگيپ يمان و عشق و فداکارين حال ايگذاشته و خواهند گذاشت و در ع

 يرات و مجرايتقد يدايناپ يايدر وسط امواج در ينه امر بهائيباشد سفيم ياولش باق ياشتعال روزها
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زمان را دفع  يم اجتماعيد امواج عظيا بايد که يرس ير خود به قوت در عبور و مرور است و به جائيمس

ا متوقف و مستغرق گردد يات زمان و جذب خاطر دوستان و اخوان جلو رود و يمقتض يکرده با هماهنگ

در آن  يدر پ يرون و ملل و ممالک پيف بمان از حدود متعاريولکن عده اش روزافزون و عالقه و ا

ل بر يو ترافر اسباب که دل يد قويد و با همه تزايافزايو استعدادش م يشوند و بر قويمشمول و مضمون م

ويعلموياقتصاددورهوستينايالعميعلوديتقلهٴمعاصر دور يايه است چون دنيآت يشرفتهايپ

قت يو با اصول خردمندانه و حق ؟الفکررودشيپبخودخوديعيطببنوعنيآئنيااگرباشديميعمل

رممکن اگر ينوع مشهود گردند غ يفکر و عمل و سلوک با بن ؟ز در يروان نيانه همراه باشد و پيجو

شمار بدست آورد يار و شدت و قدرت بيت بسيخود هم نرسند الاقل جمع يبالفرض بهمان هدف جهان

ت ين جمعيخ اين پس اوضاع تارين است که چون از ايقرن اخ در آخر يحال علت و جهت ختم تار

ف و سلسله يآن ضمن تال ؟گردد عجالةً ضرورتيروزمره ثبت و ضبط مان واقعات يشود و جريعوض م

گر از يسلسله د ؟و  يم و اما سائر شئوون اصليده اختتام دادياج بود به مقصود رسيت احتينها ؟خ يتار

ن اسلوب و يهمخواهند فرمود که به  ٴهٴظابد خوانندگان مالحيانتشار  م که چونيکتب ثبت و ضبط نمود

د است يد و اميعه ضبط و نظم گرديم و ابتکارات بديتعال نوازقت يتعصب و حقيروش مؤلف ساده و ب

است  يزيگانه چين يو هم قت مقبول و مشکور افتديوحق يده هستيدر درگاه پر عظمت و جالل دکه 

شگاهيپ ض بهيم و تفويو امور را تقدن جا خاتمه داده يباشد و گفتار را در هم،يم ديکه مورد آرزو و ام

.ميارديمقت يعلم و حق


