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   مجهودات ضايع نگردد اجر اين تبليغات و"

  بخش  بلکه اين خدمات و زحمات زينت
  ."  تاريخ امرا و اثراتش دائم و برقرار

  ) امراّ حضرت ولى(
  ّمقدمه 

توان راجع به آن  اى است که نمى اى از جهان پديده ظهور افراد منحصر بفرد در هر جامعه
رى نمود زيرا ممکن است در ّدر يک مقطع زمانى خاص يعنى فقط در دورۀ حياتشان داو

لذا در هر دوره . ها نتايج مضاعف از کوشش و چالش آنان حاصل گردد ّممر سالها و يا قرن
تر راجع به  تر و پژوهش گسترده ّالزم و ضرورى است بررسى مجدد و مطالعات عميق

ّعمل آيد تا جوانب اثر و ثمر همت و خدمت آنان کما هوحقه  اقدامات نفوس ممتاز به ّ
  .معلوم و واضح گردد

الهى در اين دو مجموعۀ مجمل گوياى نکاتى از حيات استثنائى و  حماسه زندگانى طراز
ًامرا است و شواهد مندرجه کال راستين و دور از مبالغه  ممتاز  ّبارز و شخصيت واالى ايادى

  .باشد مى
ّامرا در تواقيع متعدد خصوصيات اخالقى طرازّ حضرت ولى ا ستودند و خطاب به الهى ر ّ
ّدر صف اول مبلغين ". "ّحقا که حصن حصين امرا را پاسبان وفاداريد: "ايشان فرمودند ّ ّ

ّآن يار با وفا در سبيل حق فدائى  "."ّدر همت و خلوص مشار بالبنانيد". "محشوريد
  "حقيقيند

ى درج و ثبت ّاميدوارم اين کوشش مختصر مفيد واقع شود و سرآغاز همت وافر در آينده برا
امان  خدمات ايثارگرانه و امتيازاتى گردد که محصول و نتيجۀ   يک عمر تالش پيگير و بى

  .مردى دلير و مبارز است



از هزاران سفر فقط به . ًدر اين مجموعه فعال شرح اسفار ايشان مجمل و مختصر ذکر گرديد
هاى ايشان اقتباس و يا  شتاکثر شرح سفرها از روى ياددا .ثبت تعداد بسيار قليل اکتفا شد
  .تنظيم و بازنويسى گرديده است

ّهاى جناب دکتر مهدى سمندرى تهيه شده است نيز  هائى که از روى يادداشت قسمت
  .نکاتى استخراج و تلخيص و تدوين گرديده است

در اين مجموعه همچنين سعى شد بمناسبت، بجاى اسم ايشان از خطاباتى که در الواح و 
  .    اند استفاده شود که به آن مفتخر گرديدهتواقيع مبار

ّچنانچه در مقدمۀ جلد اول ذکر شد اسامى هزاران نفر از ياران که در دفاتر ايشان ثبت است  ّ
ّبه علت عدم دسترسى به دفاتر يادداشتها و محدوديت صفحات کتاب درج نگرديد ّ.  

ى فرزند ارجمندشان ّاغلب سفرها در اين مجلد شرح مجمل اسفارى است که به همراه
دکتر مهدى سمندرى انجام شده و نگارنده به خاطر احترام به مجاهدات شايان دکتر مهدى 

نظير ايشان در عرصۀ پزشکى و  چنين خدمات کم سمندرى در ميادين هجرت و تبليغ و هم
اجتماعى در کشورهاى افريقا و براى جاودانه ساختن نام اين فارس شجاع و واال مقام امر 

هائى، از خيل هزاران هزار سفر به نقل سفرهاى تاريخى دو نفس نفيس و ممتاز پدر و ب
  :بفرمودۀ مولوى . فرزند، در اين کتاب مبادرت نمود

   آب دريا را اگر نتوان کشيد        هم بقدر تشنگى شايد چشيد
گون دربارۀ هاى فراوان در موارد گونا هم اکنون هزاران نفر از ياران در سراسر عالم گفتنى

ّاشواق قلبيۀ آنان را ارج مينهم و اميدوارم امکان انتشار خاطرات . الهى در خاطر دارند طراز
ٰهاى شنيدنى که حتى در دفاتر يادداشت و نکته ّدوستان ميسر گردد الهى بخاطر  هاى طراز ّ

سفرها، طبع خاضعانۀ ايشان ثبت نگرديده است فراهم آيد و از دقايق شيرين و روحانى در 
ّهاى بى شائبۀ ياران، خدمات ايثارگرانۀ مهاجرين و دوستان هر محل، نکات دقيق و  ّمحبت

الهى که در اقطار عالم بسمع مردمان رسيد، احساسات قلبى بوميان  ظريف سخنان طراز
ّساده دل که در کمال محروميت از مواهب موجود زندگانى در نيمۀ قرن بيستم در جنگل 

 همان سبک و روند گذشتگانشان ميزيستند، و از هزاران هزار احساس درونى و هاى انبوه با



صميمانه که در هر ديدار و مالقات حضورى و خصوصى با دوستان در تمام نواحى جهان 
هاى فراوان ياران و تکريم آنان  مشاهده گرديد و سخن رفت و يا نا گفته ماند، و قدردانى

  .شروحًا ياد شود و به رشتۀ تحرير در آيدّنسبت به ايادى معزز امرا، م
ّاما مقصود از نگارش اسفار جلب توجه ياران به بعض موقعيتهاى زمانى و مکانى، جامعۀ  ّ ّ

ّدر مسير طوالنى تحوالت " بندۀ صادق"چنين نماد تالش يک  بهائى عالم است و هم
ّايام  در  تمامًا  اخير  سفرهاى. باشد جامعۀ نوپا در خيل حوادث بيشمار حائله مى

در کار او  جوان صد امرا،ّ به مصداق بيان حضرت ولى حقيقتًا و   شد  انجام   ايشان  ّسنى   کهولت
  .حيران گرديد

القلوب   محبوب"، "معاضد شجاع"، "رکن رکين شرع مبين"القاب و خطاباتى مانند 
ٰمنادى حامى و معين عزيزان محبوب ابهى"، "ّاحبا حلقۀ  سر"، "ٰفا و آيت تقىجوهر و "،  "ُ

ارکان شريعۀ " ، "مقتداى حقيقى اهل بهاء"، "ّفدائيان و منقطعان آن سلطان سرير عليين
الهى صادر گرديد   ّامرا در حق طرازّ ، که از قلم حضرت ولى"ا ممتحن دين"، "نورا

ّبتمامه مبين حاالت و خصوصيات و   .   شارح خدمات و اقدامات ايشان است ّ
العدل  الهى بار ديگر و در ساحت بيت اى که طراز ٰدر مقابل شمول عنايات التحصى جمله
  : گردد اعظم عرض نمودند زيب اين دفتر مى

  "ما از خودمان حرفى براى گفتن نداريم "
ّالهى در کليۀ ميادين خدمت و مجاهدت جز انجام نوايا و  طراز. ّاين گفتار و اعالن ادعا نبود

  .روش زاهد و عابد همگى ترک مرادست. بيل ديگرى انتخاب نکرد و نيازموداوامر الهى س
هاى فراوان با مخبرين  ترين اقدام ايشان در سفرهاى اخيرشان به امريکا مصاحبهّ مهم

ها بود که در تمامى آن مصاحبه ها از روش القائى حضرت عبدالبهاء  مطبوعات و رسانه
  . ً اين ايمان و اعتقاد عمال ثابت کردّپيروى نمود و ذهنيت قاطع خويش را بر

ّالهى مصاحبه هاى مفصل و  از تعداد نامعلوم مطبوعات امريکا و کانادا که با جناب طراز
آورى  مشروح نمودند و يا مصاحبۀ ايشان را از ساير نشريات نقل نمودند تعدادى جمع

ها   فقط بعض قسمتيک به مناسبت و به منظور جلوگيرى از تکرار مطالب گرديده و از هر



اميد است در آينده اصل روزنامه ها در مجموعۀ ديگرى در . انتخاب گرديد و ترجمه شد
  .  اختيار پژوهشگران محترم قرار گيرد

ّالهى يکى از موارد خاص  منتظرۀ مطبوعات کشورهاى امريکاى شمالى از طراز استقبال غير
  . ّو مهم زندگانى ايشان است

ّى از محافل روحانى ملى و محلى خطاب به ايادى امرا طرازا ده ها نامه قدردان ّ
ّهاى تسليت و ابراز تأسف خطاب  است و پس از صعود ايشان نامه سمندرى ارسال گرديده

ّآنچه در اين مجلد . الهى به تعداد کثير تقديم و فرستاده شد به معهد اعلى و بازماندگان طراز
  .  يسى به فارسى برگردانده شد و اصل مرقومات محفوظ استدرج گرديد اکثرًا از زبان انگل

ّتوفيقات عظيم و اخير طراز الهى خصوصًا در اواخر حياتشان، سر دعاى حضرت عبدالبهاء 
را که در چند مناجات خطاب به ايشان صادر گرديده است آشکار نمود و شمول نفوذ غير 

مطمئن باش که : "ابت و مبرهن ساختقابل ترديد نيروى روحانى را بر جسم و روان آدمى ث
ٰالقدس دميده و افواج مالء اعلى به نصرت رسيده و جنود ملکوت ابهى پياپى  نفثات روح

  ..." متتابعًا نازل و عون و صون شديد حاصل
  :  ّعبوديت طراز الهى تصويرى از شعر موالنا است

     منم آن بندۀ خالص که از آن روز که بزادم 
  جان را بتو دادم  تو ديدم دل وجان را ز  دل و

     ز ميانم چو گزيدى کمر مهر تو بستم 
  چو بديدم کرم تو به کرم دست گشادم

  پريوش سمندرى خوشبين 
  خاطرات فارس امرا جناب سهيل سمندرى 

خانۀ اطاق جناب سمندرى بود و درى از  سمندر اطاق ما چسبيده به قهوه در بيت حضرت
اين قرب جوار موهبت عظيمى . باز ميشد ولى اين در هميشه بسته بودخانه  آن به اين قهوه

ّبراى من حتى قبل از تولدم بود زيرا ايشان سحرخيز بودند و نماز کبير و ادعيه و اذکار را به  ّ
ّصوت بلند با تضرع و توجه خاص تغنى مى ّ در سنين . نمودند که در حجر و مدر تأثير ميکرد ّ



 بسيارى از موارد کلمات مبارکۀ مکنونه و آثار ديگر در خزانن سه سالگى جسته گريخته دو
در حدود سه سالگى روزى روى . قلبم جاى گرفته بود و سرمايۀ حقيقى زندگى شده بود

داداشى  آقا فرمود ببر به. صفحۀ کاغذى تصويرى افکنده و نقشى کشيده به مادرم نشان دادم
  .   جان نشان بده

داداشى يا  لب افراد خانواده و منسوبين نزديک، آقا ميرزاطراز را آقادر خانوادۀ سمندر، اغ
  .آقاداداشى جان ميخواندند

خانۀ ايشان رسانده و با زحمت  ّروزى دوان دوان خود را به پله هاى بلند درب ورودى قهوه
ا ابهى . باالى کرسى نشسته مشغول نوشتن بودند. از آن باال رفته به اطاق ايشان رسيدم

تصوير را نشان . ابهى فرمودند ّسر را بلند کرده به نهايت محبت به صداى بلند ا. گفتم
قلم خود را بر زمين نهاده، کپى را از من گرفتند و مرا بوسيدند و آن نقش را براى . دادم

بار از اين  اى يکى دو از آن روز به بعد هفته... خود نگاهداشتند و صد دينار به من دادند
بردم تا سه چهار دفعه صد دينار جايزه ميدادند بعد  ا کشيده حضورشان مىتصويره
همه تشويق  تصويرها در اثر اين. شاهى شاهى نقرۀ خالص، بعد ده ّعباسى شد بعد پنج يک

ّها ترقى کرد تا در صوماليا از نقاشان ايطاليائى برنده شد و کارت پستال آنها چاپ شد و در  ّ
هاى  تر از کارهاى آرتيست گ فانى به اضعاف مضاعف و گرانميالن تابلوهاى آب و زن
  .ايطاليائى به فروش رسيد

جان زير زمين بزرگى بود که جميع اسباب و وسائل  خانۀ آقادادشى زير اطاق و قهوه
  . ميهماندارى آماده بود

ّاما راجع به خصوصيات اخالقى جناب سمندرى، روزى در طهران در منزل حضرت ايادى  ّ
سال شروع ١٩٥٣سال :  جناب سرلشگر عالئى ميهمان بودم حکايت نمودندامرا

شش نفر از اياديان ايرانى جنابان . ّالقارات بود جهادکبيراکبر و کنفرانسهاى چهارگانۀ بين
، دو سه روزى در )عالئى( ا خان ورقاء، سمندرى، فروتن، بنانى، خادم و من  ّولى

يکى از روزها خواستيم . جام امور مربوطه اقامت داشتيمسوئيس در هتلى براى مشورت و ان
العاده  جناب سمندرى مالحظه کردند که مزد سلمانى در اين کشور فوق. به سلمانى برويم



بودن مزد اصالح سر، ضرر  گران است به حضرات همکاران اظهار داشتند، در اثر گران
شود  ام که به آسانى مى فکر خوبى کرده: ّزيادى متوجه بودجۀ امرا ميشود و به آنان گفتند

همۀ اياديان مبهوت بودند که ايشان بدون آشنائى به زبان . جلوى اين اجحاف را گرفت
ولى ايشان توضيح دادند که يک ماشين . فرنگى چگونه ميخواهند با سلمانى مذاکره کنند

ر همۀ حضرات را به اند ميتوانند س ًاصالح سر خريدارى نموده و چون قبال با آن کار کرده
  !                خوبى اصالح کنند

در فصل برداشت . ّهاى اعيان و متوسط قزوين باغ هاى ميوه داشتند روزگارى اکثر خانواده
بارها شاهد بودم که حضرت . محصول سهم و مزد باغبان يک پنجم از هر محصول بود

.  بيشتر به او ميدادندطرازالهى با دست خود قسمت باغبان را از هرکدام و قدرى
محصوالت را بوسيلۀ چهار پايان به منزل ايشان ميآوردند و پس از تميز کردن و خشک 

ا واقع در  فرج جات، آن را به حجرۀ آقاميرزا کردن و آماده کردن پسته ها و يا ساير ميوه
  . بردند سراى وزير مى

ّالنبيين   بازار قزوين از زمان حضرت خاتمّزيرا عامۀ مردم در. لقب جناب طراز بود" ا فرج" ّ
جناب طراز از اين محصوالت به آلمان . نشنيده بودند" طرازا"تا آن روز، اسمى به نام 

هنوز در قزوين مردم . بياد دارم ايشان تعدادى دوچرخه از آلمان وارد کردند. صادر ميکردند
هاى وارداتى ايشان در  ند و دوچرخهاز چهارپايان براى سوارى و حمل و نقل استفاده ميکرد

ّقزوين مشمول بعض تعصبات دينى شد و به فروش نرفت، به طهران و رشت فرستادند در 
  .ّآنجا نيز به همين بليه گرفتار شد

ّدر باغ سمندر که به قلعه نيز معروف بود بناهاى متعدد براى اسکان افراد خاندان ساخته 
ّناى بزرگى توسط جناب شيخ محمدنبيلدر طرف شمال باغ سمندر ب. شده بود اکبر قزوينى  ّ

بعد از نزول کتاب مستطاب بيان، اطاعة المرا ساخته شده بود که نوزده سال بعد تجديد 
ّطبقۀ باالى ساختمان وسيع و ارسيهاى متعددش مشرف به باغ بزرگ بود. بنا شود ستارۀ . ُ

اب سمندر تا آخرين روز حيات در ّسحرى، جناب سمندرى در آن خانه متولد شدند و جن
  .   ّاز زير اين بنا، داالنى وسيع حياط بزرگ خانه را به باغ متصل ميکرد. آنجا بسر ميبردند



ا ورقا بودند و آرزوى  جناب سمندرى از عنفوان جوانى تحت تأثير حيات جناب روح
رمان پدر را براى معذلک ف. شهادت مينمودند و از اين جهت آمادگى براى ازدواج نداشتند

  .  ازدواج پذيرفتند
  : ّطرازيه خانم از آن دوران ياد ميکنند و مينويسند

باالخص . ّاى رد و بدل شود اى به خانه در آن روزگار در قزوين تلفن نبود که اخبار از خانه"
ّخانۀ ما از منزل جناب سمندر دور بود ولى نفوسى بودند که حتى نفس کشيدن افراد خانۀ 

  .! آوردند ا را براى ما مىآنه
به دستور جناب سمندر جشن عروسى به نهايت شکوه و جالل برپا شد و چند شبانه روز 

رسيد و  در لباسهاى رسمى به اوج آسمان مى ُصداى ساز و شيپور و دهل و کوس سربازان کرد
  . ّپذيرائيهاى شايان و مفصل جريان داشت

آقاميرزا طرازا از بدو جوانى اخالق مخصوص به قرين محترم : نويسند ّطرازيۀ خانم مى
ّدر هيچ امرى که راجع به خودشان و کمينه بود مقيد نبودند و در کمال . خود داشتند

ّاهميتى ميگذراندند، رعايت و مالحظه و اطاعت ابوين را مقدم بر همه چيز ميدانستند بى ّ.  
ّطرازيه خانم بانوئى روشنگرا و داراى ذهنيت تجددخو ّ ّاو همانند مردم مترقى . اهانه بودّ

ّجهان نسبت به حيوانات لطف و محبت خاص ابراز مينمود و بر خالف رسوم و سنت هاى  ّ ّ
فرسودۀ آن زمان از حيوان خانگى و مورد عالقۀ خويش در محوطۀ مسکونى منزل همه گونه 

راى اکثر افرادى که با اين ّرفتار طرازيه خانم ب. پذيرائى ميکرد و او را مورد نوازش قرار ميداد
  .          خانواده در ارتباط و معاشر بودند بسيار تازگى داشت

آنجا اطاق تنزيه خوانده . در خانۀ سمندر اطاقى بود به عرض هفت متر و طول ده متر
يک آب انبار بزرگ در . شد اى به نام لجنۀ تنزيه در آن تشکيل مى ّشد زيرا مدتى لجنه مى

اى بود که با  ّاخته بودند و تعداد زيادى پله داشت در کنار پاشير آب انبار محوطهزير اطاق س
هاى تميزى پوشيده شده بود و سى چهل کوزۀ پنير اعالى گوسفندى، موسوم به آمبالو  ريگ

آنها از جنگلهاى گيالن به نواحى اطراف قزوين . ّبود اين پنير را ايالت آمبالو تهيه ميکردند
و در زير ريگهاى . گذاشتند ّ روى هم به نحو خاصى مى پنيرها را در کوزه. ندکوچ کرده بود



مرطوب قرار ميدادند و بدين ترتيب گاه تا يکسال يا بيشتر نگهدارى ميشد و بتدريج مورد 
  .استفادۀ قرار ميگرفت و ديگر احتياجى به خريد پنير از بازار عمومى نبود

د خواستند و از آنجائيکه جناب سمندرى همه چيز براى روزى يکى از ميهمانان پنير بسيار تن
جان تا سفره را  کردند، مبلغ ده شاهى به بنده دادند و فرمودند سهيل ميهمانان فراهم مى

من با سرعت رفتم و آن را خريدم و . پنير باروتى بخر و بياور پهن کنند مثل برق برو سر گذر، 
نه جنس بدى خريدى، ببر پس : و ديدند و فرمودندداداشى جان پنير را بوئيدند  آقا. آوردم

من که طفل خردسالى بودم بى اندازه ناراحت شدم . بده و به دکاندار بگو آن را عوض کند
ولى ايشان باوجود وساطت مادر بزرگم . و نمى دانستم چگونه بايد اين جنس را پس بدهم

بداند انسان که به بازار ميرود و ّو رضايت ميهمان، فرمودند خير خير، از همين طفوليت بايد 
. پول به بازار ميبرد بايد پول به خانه برگرداند يعنى چيزى که ميخرد بايد بهمان مقدار بيارزد

وى با چشمان از . خواهم ّبنده بحال زار به دکان بقالى برگشتم و گفتم اين پنير را نمى
 کرد ارمنى هستم ناسزائى گفت ّ با توجه به نوع لباسى که پوشيده بودم گمان حدقه درآمده

ّاشگ از ديدگانم بشدت . اى و اظهار داشت جنس را برده، نجس کرده و حاال پس آورده
هاى  ّارمنى نيست، بابى است، از بچه) من(مغازه گفت او  در اين حين شاگرد. جارى شد

رند، اسم ها باز به خدا اعتقاد دا ّبقال گفت ديگر بدتر، ارمنى. ا است خانۀ آقا فرج
نه بخدا اعتقاد دارند و نه به پيغمبر ... ّپيغمبرشان در قرآن ما هست اما اين بابى هاى

. مگر پاى منبر نرفتى، نشنيدى که اينها نجس العين اند!. االنبياء، نه به هيچ پيغمبرى خاتم
ه ّشاگرد دکان پا در ميانى کرد و عاقبت نصف پنير را با پنير بهترى عوض کرد و در نتيج

جريان آن روز در ذهنم رسوخ کرد و بعد ها سرمايۀ . رضايت پدر بزرگم هم حاصل شد
  . ّالحق آن بزرگوار از نوادر روزگار بودند. بزرگى در دوران مختلف زندگانى من شد

  : روزى در بارۀ سفرهاى پنجساله به فانى فرمودند
سماور . تر  به انقطاع نزديکتر باشيم بهتر است و ّدر طى اين اسفار فکر کرديم هرچه سبک

هرچه . نظر کرديم لذا صرف. و قورى و استکان چاى و ديگر اسباب همه دست و پاگير است
بجاى دو مال براى سوارى و يکى براى حمل اسباب و . زائد بود ريختيم و سبکبار شديم



يم  و در شد اثقال، به دو تا اکتفا شد، يکى بار را حمل ميکرد و با يکى به نوبت سوار مى
َبراى رفع تشنگى و يا تهيۀ چاى يک مشگ کوچک . رفتيم غير اين صورت پياده راه مى ّ

ّبهر آبادى ميرسيديم که احبا در آنجا نبودند، به نان با ماست و يا خرما و يا پنير . آب داشتيم
ّوقتى هم حضور احبا مشرف ميشديم خواهش مى. ساخته و خوش بوديم کرديم به نهايت  ّ

ها بود که جناب آقاميرزا على  در همين پياده و سواره رفتن.  و بساطت رفتار فرمايندسادگى
در يکى سفرها ايشان لوح مبارک . ّاکبر زفسنجانى ادعيه و الواح و آثار بسيار حفظ کردند

من گوش . شيخ را به من دادند و گفتند گوش کنيد من دارم اين لوح منيع را حفظ ميکنم
ّدر عرض دو سه روز از شدت عالقه و حدت و . ار کرده حفظ مينمودندميکردم، ايشان تکر ّ

محفوظات ايشان گنجينۀ بسيار قيمتى در . ّقوت حافظه تمامًا حفظ کردند و به سينه سپردند
ّجلسات ياران و در مالقاتها با نفوس مستعده بود و چون کبريت احمر وجود طالبان را به 

  . ّطالى ناب تبديل ميکرد
اى بود و يکى دو خانوار بهائى در  ّاى وارد منزل يکى از احبا شديم، دهکده  نقطهشبى در

ّمن ديدم رفتند چائى تهيه کنند اما خيلى طول کشيد. آنجا بودند اکبر گفتم  به آقا ميرزاعلى. ّ
ّچقدر خوبست ما زير نفس اماره نرويم و . مثل اينکه اينها وسيله ندارند، قند و چاى ندارند

توافق کرديم و صاحبخانه را . هد کنيم از همين حاال نوشيدن چائى را ترک کنيمهم ع با
ًصدا نموده و عرض کرديم اگر فکر تهيۀ چائى هستيد زحمت نکشيد زيرا ما اصال چاى  ّ

  .ايم خوريم و آن را ترک کرده نمى
  چند خواهى پيرهن از بهر تن   تن رها کن تا نخواهى پيرهن 

ّواد غذائى تأثير فراوان در صحت ايشان داشت بطوريکه در تشرف به ّشدت پرهيز و کمبود م ّ ّ
ّحضور حضرت عبدالبهاء که بعد از آن سفر انجام شد از شدت ضعف 

ّمبارک يادداشت بنويسند و جناب آقاسيد ابوالحسن افنان براى ايشان  درحضور توانستند نمى
  . مرقوم فرمودند

ّهاى بسيار و متنوعى بر عهده داشتند و اغلب  ّيتّجناب طراز هنگام توقف در شيراز مسؤول
از جمله . نمودند گرفتار و مشغول بودند و احتياج مبرم به کمک در بعض امور مشاهده مى



ّا، از محفل مقدس روحانى ملى  براى تقويت بنيۀ معنوى و روحانى جامعۀ بهائى مدينة ّ
شيراز اعزام  اعدت در امور تبليغى بها را براى مس تقاضا کردند يکى از ناشرين نفحات

ّخانم فيضى به شيراز آمدند و به خدمات فائقه موفق  ّجناب محمدعلى فيضى و. دارند
ا نجخوانى با  جناب على اعظم و فتح شدند و نيز دو نفس نفيس و جوان، جناب هوشمند

شيراز  يشان بهدعوت ا خانم نخجوانى به اعظم و ويولت فتح خانم همسران محترمشان شفيقه
ّفرما شدند و به فعاليتها و اقدامات عديده و مهمه مشغول گرديدند تشريف ّ ّ .  

ِٰکه در شيراز وسائل زندگانى محدود و مختصر داشتند، پذيرائى از  جناب طراز با وجودى
ِايشان در اهميت پذيرائى . ّاى وجدانى و واجب تلقى مينمودند ميهمانان را وظيفه ّ

  :ميفرمودند
ّتوانند از کسى پذيرائى کنند ولى انسان زنده بايد حتى به آب، پذيرائى کند نه  وات نمىام"

تأکيد اکيد در لزوم و " ولو بالماء"اينکه به آب اکتفا کند، خير، بيان مبارک که ميفرمايند 
ما بايد جان فداى يکديگر کنيم ... ّاهميت پذيرائى از کسى است که بر انسان وارد ميشود

  ." ز يک پذيرائى خودارى کنيمچگونه ا
ِها را ابتياع نموده و خانم  ّمورد لزوم براى تهيۀ شيرينىّ خاطر صرفه جوئى، مواد اغلب به

  . ّآقاجمال و بعض خانمهاى ديگر زحمت تهيۀ آن را به عهده ميگرفتند
 امراّ ولى قصد زيارت حضرت صوماليا، به_  اين عبد مستمند از مقاديشو١٩٥٥در سال 

ّروز مرخصى در طى بيانات و عنايات . عازم ارض اقدس شدم و به اين منقبت فائز گرديدم ّ
  : مبارکه فرمودند

عرض کردم قربان، پاکت ايشان امروز رسيد . چه خبر داريد؟) طراز حناب(از حضرت ابوى
ل ملکوت الهى طائف حو: فرمودند. اند ّاز حضور مبارک تمنا و التماس تأييد و توفيق نموده

ايشان بنويسيد بسيار مراقب و مواظب  به: بعد فرمودند.  ايشان است من شهادت ميدهم
  .ّصحت خود باشند

ّحضرت به ترکيه نمودم ضمن  ّپس از ختم تشرف در مسافرتى که با تصويب و تأييد آن
زيارت مرقد جناب مهندس عزيزا  ّمالقات ياران در شهرهاى اسالمبول، قونيه و ازمير، به



ّدرى که به تازگى در محل مهاجرتى به ملکوت الهى صعود نموده بودند، و بهيهسمن خانم  ّ
، مريم و کاظم، )شهيد(خمسى همسر ايشان و اطفال نازنين آنان بهمن سمندرى_سمندرى

که همگى با  خمسى _خانم سمندرى و همسرشان شهين  ا سمندرى چنين جناب روح و هم
العاده در   بودند نائل گرديده و اين مالقات در آن موقع فوقّيکديگر به ترکيه مهاجرت کرده
تعدادى از خانواده سمندرى و منسوبين دور و نزديک به . ّاعماق دل و جان من مؤثر افتاد

ّامرا نيز تا اواخر ايام حيات در ترکيه  ّمحل اقامت جناب ايادى. ّترکيه مهاجرت کردند ّ
  .ّمعين شد

ّى در کسب و کار بسيار موفق بودند اما نظرگاهشان موفقيت در جناب طراز در دوران جوان ّّ ّ
ّعوالم روحانى بود و فعاليت در ميادين خدمات معنوى هنگامى که در رشت به تجارت . ّ

در افواه چنين . مشغول بودند قشون روس به انزلى و رشت وارد شده و مصائبى ببار آوردند
اين خبر باعث وحشت و اضطراب . طهران بروند شايع بود که آنان قصد دارند به قزوين و

جناب طراز در آن اوقات عادت داشتند اکثر شبها تا دير . ّبيشتر مردم مخصوصًا تجار گرديد
يک روز نزديک غروب بر خالف روزهاى . وقت براى تنظيم امور در تجارتخانه بمانند

 به دعا و مناجات گذشته حجره را تعطيل کردند و در اطاق پشت حجره، با سوز و گذار
پرداختند و از اعماق قلب با موالى بيهمتا به راز و نياز مشغول شدند و عاجزانه به ساحت 

خواهم آنچه عنايت فرمودى براى  قدس عرض کردند که، من از تو ثروت نخواسته و نمى
جز تو ّدر اين طوفان که متوجه يار و اغيار است . صرف در راه ياران تو و بندگى آستان تو بود

ّدهم اما از  ّوجه اهميتى نمى هيچ ّپناهى ندارم، مال التجاره و اموال خودم از بين برود به
نحوى که  ّتمنا دارم به. ّتوانم تحمل کنم بين رفتن مال ديگران چه يار و چه اغيار را نمى

  .  ّخودت ميخواهى مرا از اين مسؤليت و گرفتارى نجات ده
ِاس ايشان تأثير کرده و گرفتار خستگى و ناراحتى اعصاب ّفشار کار و افکار در وجود حس

ّبخشد لذا توصيه ميکنند براى تمدد اعصاب مدتى به  ّمداواى اطبا نتيجه نمى. ميشوند ّ
. شوند هاى اطراف گيالن مى ايشان بدين قصد راهى جنگل. نواحى جنگلى عزيمت نمايند



فر در لنگرود سبب ايمان و اشتعال پدر در همين س. کم بهبودى مييابند و در اثر استراحت کم
  . شوند شهيد مجيد دکتر مسيح فرهنگى مى

ايشان پس از بازگشت از رشت بساط تجارت را بدون هيچگونه ضرر و زيان جمع نموده و 
  .                       کنند براى مطالعۀ اوضاع و ترتيبات جديد به طهران سفر مى

بنده قبل از سفر به ديار جانان، .  به مالقات جناب طراز آمداى روزى در شيراز خانم محترمه
ّتوسط يکى از زائرين از اوصاف اين خانم بسيار شنيده بودم که وى را آيتى از آيات الهى 

  .  ّنمود ولى در آن روز من هيچ روحانيتى در وجودشان نديدم و احساس ننمودم توصيف مى
در اوقات متفاوت ذکر کردم و جناب طراز چيزى پس از رفتن ايشان چند بار اين مطلب را 

. هنگام عصر بود بار ديگر نظر خود را در بارۀ آن خانم ابراز نموده و تکرار کردم. نفرمودند
ّخودشان بود و با قدرت و تسلط تام  يکمرتبه با صداى بلند و قاطع که مخصوص به ّ

کنيد اظهار بداريد ولى از  مىتوانيد دربارۀ هرکس آنچه درک و احساس  شما مى: فرمودند
  .    نداريد" گرفتن بله"ّمن حق 

اى  ّدوران اقامت جناب طراز در شيراز و بيان جريان امور معنوى و روحانى در اين شهر قصه
ّطوالنى است که محققين آينده با مراجعه به مجلدات يادداشت ّمرۀ ايادى ممتاز  هاى روز ّ

ّهند نوشت و از حسن تدبير و قوۀ تأييدات الهيه که در هريک ها خوا امرا در بارۀ آن کتاب ّ
  .  از اقدامات ايشان ظاهر و نمايان بود سخنها خواهند گفت

 انجام شد جناب ايشان تلگرافًا مرا به ١٩٦٨آخرين سفر در حضور ايادى امرا در سال 
ّترکيه احضار فرمودند تا در معيتشان به ارض اقدس عزيمت نمائيم ّ. 



  
  فصل پانزدهم 

  زيارت پنجم  مراجعت از مجاهدات پس از
  امراّ ولى حضورحضرت به
   

ّ، هنگامى که در آذربايجان سيار بودند ادامه ١٩٤٤اسفار جناب طراز در ايران تا سال 
من به ختم دورۀ اوليۀ خدمات شما "اين اسفار با بيان موالى حنون که فرمودند . يافت

متباهى گرديد و تقويت روحانى جديد و شديد ". دمات بايد ادامه يابدّاشاره نمودم بقيۀ خ
  .  حاصل کرد

ّ، توجيه فعاليت١٩٤٢ فوريه ٢٥ّتوقيع صادره به خط کاتب در  الهى در  هاى مثمر ثمر طراز ّ
  :اين اسفار طوالنى است

   
را نتائج و ثمرات ّالبته اين قيام عاشقانه را اثرات بالغه، و اين جانفشانى و اهتمام عاليه  ...

ّباهره، نفس اعمال شاهد ناطق تأييدات عظيمۀ الهيه و عين گفتار و رفتار گواه صادق بر 
ّتوفيقات الريبيۀ سلطان احديه، از الطاف و عنايات اسم اعظم سائلند تا هر دم به رشحات  ّ

 تروها ّجديدى از فيض سحاب جود و کرم آن مليک عطا فائز و به امدادات غيبيۀ جنود لن
ّمؤيد و موفق باشند ّ.  
 اخير به طهران آمدند و تصميم داشتند براى دو ماه  بار در بين سفرهاى جناب طراز يک

زمستان به اهواز و نواحى خوزستان بروند ولى گرفتار بيمارى رماتيسم سخت گرديدند و اسير 
معالجۀ  بهپزشکان برحسب معمول . ّمدت بيمارى بيش از دو ماه طول کشيد. بستر شدند

ايشان دريادداشتى دربارۀ وضع خودشان . ايشان پرداختند و براى رفع نقاهت کوشش کردند
  :نويسند مى



ّاميدوارم يک توجه کامل و از ته دل به خداوند نموده لعل فضل الهى شامل شود و درد  ّ
ب بيهمتا ّبرطرف گردد و صحت عود کند تا اين پير ناتوان بتواند در عشق دلبر توانا و محبو
  .به حرکات مذبوحانۀ خود ادامه دهد و در سبيل عشق او جان و سر فدا و قربان نمايد

  خوشست  تو به اين آرزو مرا برسان  چه مرا آرزو اين ّرب يا   
ّالهى پس از حصول بهبودى نسبى، توکل به تأييدات غيبى نمودند و بار ديگر  طراز

  . ى ايران آغاز کردندّاقدامات امريه را با سفر به نقاط داخل
   

 تصويرى از اقدامات اخير جناب طراز منعکس ١٩٤٤ اگست ٢٧ّدر قسمتى از توقيع مورخ 
  : گرديده است

          
مسافرت هاى عديدۀ متتابعه در اطراف ايران و زيارت مراکز در آن سامان و مالقات با ...

ّانى در اراضى قلوب مستعده و ّياران آن جمال هويه، و تشويق جوانان برازنده و بذر افش
ّايقاد نار شوق و انجذاب در صدور منيره و القاء نصائح منزله از سماء مشيت آن مليک 
ّصمدانيه و ابالغ دستورات مبارکه، جميع اين مراتب در بساط لطف و مرحمت مورد قبول 

وارضات در واقع نفس اين قيام با وجود موانع حاصله ع. ّو مزين به طراز عنايت گرديد
ّجسمانيه، به ذاته دليل مبين و برهان متين بر تأييدات شديده و توفيقات عظيمه از مکمن 

ّعز احديه است ّ.  
  عزيمت به شيراز   
مشکالت فراوان به نوعى  روزه ّبار و در جريان اقدامات مجدانه هر هاى پر در طول آن سال

 ١٩٤٤ نوامبر ١٧در . ده بودالعا طراز نيز فوق ّآمد ولى مقاومت و همت جناب پيش مى
ّطى آن به محفل روحانى ملى . امرا واصل و زيارت شدّ تلگراف مبارک حضرت ولى ّ

ّايشان فورا از آذربايجان . ايران دستور داده بودند جناب سمندرى بايد به شيراز عزيمت کنند
جان هجرت مالقات خانوادۀ خودشان که به زن حرکت نموده بر سر راه سفر به شيراز، به



ّنموده و در آن جا اقامت داشتند آمدند و دو شب توقف کردند و سپس با عجله به محل  ّ
  . خانم بود ّقرينۀ عزيزشان طرازيه اين آخرين مالقات ايشان با. ّمأموريت جديد عزيمت نمودند

 که از شيراز به اردبيل ١٣٢٣ آذر ٣٠ّاى خطاب به جناب وحدت، مورخ  الهى در نامه طراز 
  :نويسند ارسال گرديده است مى

ّايد بندۀ شرمسار را از طهران محفل مقدس روحانى ملى تلگرافًا از تبريز  ّالبته شنيده...  ّ
. لعباده المخلصين فداء احضار فرمودند االمر مطاع يکتا موالى مقتدر توانا روحى حسب

بعد . کردمبنده در ايلچى و اسکو بودم که تلگراف را قاصد مخصوص آورد، زيارت 
فرداى آن . يک ساعت از نصف شب رفته بود. اتومبيل آوردند مرا فورى به تبريز وارد کردند

سمندرى با احباب   ساعت در ميانج و دو شب در زنجان نزد دکتر٣٠حرکت کردم، ... روز
مالقات نموده حرکت به طهران کرده به فاصلۀ يک هفته به عجله کارهاى خود را انجام 

پنج شب هم در . ستور تلگرافى مبارک يکتا موالى توانا به شيراز حرکت کردمداده با د
  ... اصفهان بودم 

ّمحفل روحانى ملى ايران  به   خطاب١٩٤٤ نوامبر ٧ّامرا مورخ ّ متن تلگراف حضرت ولى
  .ّحضرت است و توسط جناب ذکرا خادم ارسال گرديده است حاوى دستور آن 

   
ن شاهين، طهران          ترجمۀ تلگراف خادم خيابا  ذکرا  

 را از   ايشان   ّاطالع دهيد فورًا سمندرى را بطهران احضار و) محفل روحانى(به روحانى 
احساس قدردانى عميق من نسبت باخالص عالى سرمشق آميزشان مطمئن ساخته دستور 

ّائس محرکين نفاق با ّاحباء را از دس... مدينه اقامت کنند و  دهند بشيراز حرکت و در آن
ّهاى مشروح خويش را مرتبًا به ارض اقدس ارسال نمايند  متانت و جرئت محافظه و راپرت

ّشوقى ربانى      .را احاطه خواهد نمود ّالطاف الهيه در اين منظور جليل ايشان
  حيفا 

مبر  دسا٢تلگراف  مبارک، تاريخ . الهى مخابره گرديد تلگراف ديگرى نيز مستقيمًا به طراز
  : چنين است١٩٤٤



ّمؤجل سمندرى توسط ذکرا خادم طهران  ّ  
ّبراى موفقيت شما در حفظ احباى شيراز از منافقين دعا مى کنم با استقامت دسائس آنها  ّ ّ

  . ٰرا خنثى نمائيد مواظب بهادر باشيد
  ّ   شوقى ربانى

ّمأموريت جناب طراز در شيراز شامل اقدامات متنوع بود ولى مهم  همۀ آنها حفظ و تر از ّ
ّهاى بعض افراد در بطن جامعۀ محلى  صيانت ياران از دسائس و انحراف و خصومت ورزى

نمودند به اقدامات تبليغى  ّبدين منظور و مقصود طرازالهى کليۀ ياران را تشويق مى. بود
 تدبير. پردازند و براى کمک به رشد و تقويت ساير جوامع بهائى به نقاط ديگر سفر کنند

  . امرا قرار گرفتّ ولى  شود مورد تأييد حضرت ايشان چنانچه در توقيع ذيل زيارت مى
ّ که در ايام نوروز واصل و زيارت شد به اوضاع ١٩٤٥ مارس ٢٣ّدر تلگراف ذيل مورخ 

  . اند آرام شيراز در آن اوقات تلويحًا اشاره فرموده نا
      

  ّمؤجل سمندرى  
ّشعر بر خدمات تاريخى که در چنان مدت آشفته و چنان در نتيجۀ وصول راپرت شما م

مساعى خود را مضاعف نمائيد اجر موعود . ّمدينۀ مقدسه انجام داده ايد قلب مسرور گرديد
از ايشان انتظار دارم با . به بنان اطمينان تقدير مرا نسبت به نامه شان بدهيد. جزيل است

، تقدير مرا نسبت به اجابتشان ابالغ به عائلۀ رحمت ا. شما همکارى نزديک نمايد
به بنت ذبيح تأکيد نمائيد قيام و از شيراز حرکت و به تبليغ و حفظ منزلت رفيع والد . نمائيد

  .شريف خويش پردازد
محفل شيراز بايد فرصت را غنبمت شمرده سرمشق وفادارى درخشان گردد و دسائس 

شوقى   .              اى همۀ آنها دعا ميکنمبر. ٰمنافقين را خنثى و آمالشان را باطل نمايد
  ّربانى 

  :گويند هايشان در کويت دربارۀ تقديس و تنزيه امر بهائى مى طرازالهى در يکى از سخنرانى
  .شود اى ابر باشد ديده مى ّامرا مانند افق مبين است ذره



. هد بخشيدحکم اعمال نجات نخوا حکم عقيده بى. اطاعت مقبول نخواهد شد ايمان بى
اند و فوائد اين يوم  هنوز اکثر دوستان از عظمت اين ظهور اعظم استحضار حاصل ننموده

  .اند عظيم را ندانسته
زدائى از فضاى جامعه و ترغيب افراد به شناسائى امر بهائى و  لذا روال مجهودات ايشان ابر

  .  مهربان بودّتبعيت از اصول و تعاليم صادرۀ آن تحت راهنمائى و دالالت موالى 
 بديع مرقومۀ ذيل از طرف حضرت ١٠٢ شهرالبهاء سنۀ ١٨ مطابق با ١٩٤٥ اپريل ٧ در 
  .امرا واصل شدّ ولى

  ٰا آقاى ميرزا طرازا سمندرى عليه بهاءا االبهى مالحظه فرمايند ناشر نفحات
 شهرالقول و ٧ّلعزة و  شهرا١٣ شهرالکلمات و ٦ّنامه هاى عديدۀ آن منادى امرا مورخۀ 

ّ به ساحت مقدس مبارک حضرت ولى١٠١ شهرالملک سنۀ ١٢ شهرالمسائل و ١١ ّ  امر
ًارواحنا واصل و بار دگر اتمامًا للنعمة و اکماال للرحمة و الرأفة بيان عاطفت و اظهار مکرمت 
ّنسبت به آن فدائى آستان مقدس طلعت احديت فرمودند مضامين نامه ها که لفظ و ّ 
ّصورت و روح حقيقت کل شاهد ناطق و گواه صادق بر جانفشانى در سبيل اعالء کلمۀ 
ّالهى و بيقرارى در ارتفاع امر سلطان اليزالى بود بى نهايت علت سرور و انبساط خاطر 
شريف نورانى حضرتشان گرديد از تأييدات ملکوتى و الطاف رحمانى با وجود پيرى و 

و توانائى مبعوث و در سير و حرکت و انتقال و مسافرتند که صد ّناتوانى با چنان روح فتوت 
ّوجود اطهر انور بسيار اظهار تعلق و بيان رضايت و تقدير خدمات جليلۀ . جوان حيران

ّمتماديۀ تاريخيۀ آن آيت موهبت سبحانيه را فرمودند و فرمودند بنويس ّ:  
 خواهد شد و ثمراتش باقى و برقرار اين خدمات باهره در آيندۀ در تاريخ امر مذکور و ثبت

ا را ناصرى  ّحقا که هيکل امرا را در جميع شؤون حامى جانفشانند و دين. خواهد ماند
افتتان در آن مدينۀ مبارکه  ّدر اين ايام پر انقالب و. دلير و شريعت ا را نگهبانى بى نظيرند 

ت ارکان جامعۀ پيروان امر مبين و دفع به استحکام اساس نظم بديع و هدايت غافلين و تقوي
ّشر مغرضين و مفسدين و اثبات حقائق و مبادى شريعت حضرت رب العالمين به کمال  ّ
ّمتانت و جديت و شجاعت و استقامت ليال و نهارًا مشغولند و الحمد تأييدات الهيه شامل  ًّ



ٰند رحمن غالب و و موانع مرتفع و دشمنان منکوب و مقهور و وحدت جامعه محفوظ و ج
ّحال وقت استقامت است تا اهريمنان به کلى مأيوس گردند و امر تبليغ در آن ديار . منصور

ّبه کمال سرعت پيشرفتى عظيم نمايد و عدۀ مؤمنين و مقبلين تزايد جويد و اساس نظم 
ّبديع مستحکم گردد و امرا و دوائر امريه رونقى بديع يابد و نار محبة وب فورانى ا در قل ّ

  . جديد نمايد
ّمترصد و منتظر ورود راپورتهاى مفصل آن خادم برازنده از آن خطۀ مبارکه بوده و : فرمودند ّ ّ

  ...هستم در جميع شؤون و احوال خورسند و مطمئن باشند
   

درخشش آفتاب عهد و ميثاق الهى از پهنۀ آسمان  بتدريج ابرهاى تيرۀ خصومت منافقين در
ّخدمات جناب سمندرى که مؤيد به ارادۀ حق بود با . باخت شيراز رنگ مىجامعۀ ممتحن  ّ

ّپشتيبانى محفل روحانى شيراز و احباى شريف آن سامان به آخرين نتايج مورد نظر نزديک 
ّامرا در کمال دقت و عالقه اوضاع هائله را مد نظر داشتند و با ّ حضرت ولى. شد مى ّ

ّمبارک را اعالم نموده و تذکراتى به محفل روحانى ارسال تلگراف ذيل رضايت خاطر 
  :شيراز مرحمت فرمودند

   ١٩٤٥ اپريل ١٨ترجمۀ تلگراف مبارک در 
  ّ مؤجل سمندرى 

ّاحساسات محفل شيراز را تقدير و از براى آنکه مسؤليتهاى مقدسه شان را بطور شايسته  ّ
ستقامت، ثبات، براى شهامت، وحدت، ا. نمايم انجام دهند تأييدات شديده مسئلت مى

ّموفقيت در اين وظيفه حياتى ضرورى است ّياران شيراز را با نهايت محبت در مقامات . ّ
ّمقدسه در اين مقدس   . آورم ترين عيد بياد مى ّ

    ّشوقى ربانى                   
  سمندرى_ ّصعود طرازيه خانم فرهادى

اقدامات . گنجد حه نمىخانم در اين چند صف ّشرح زندگانى و خدمات ارزشمند طرازيه
ّايشان در دوران تدريس در مدرسۀ توکل بنات قزوين و گذشت و ايثار کم نظيرش در 



ّاش تا آخرين روزهاى حيات، خود داستانى مفصل  ّزندگانى، و همت و کوشش فوق العادۀ
است و حاکى از روح بلند پرواز و شکوفائى است که در دوران عقب ماندگى نسوان با 

ّابل مالحظه اى روشنى بخش راه ترقى و تعالى زنان هم عصر خويش گرديد و درخشش ق
  . ّملقب شد" اماء موقنات فخر"از قلم موالى مهربان به 

ّالزم به يادآورى است که طرازيۀ خانم نقش بزرگى در کليۀ شئوون زندگانى جناب طراز بر  ّّ
داکارى از خواستهاى خويش ّعهده داشت و در پيشبرد مقاصد و اقدامات ايشان تا حد ف

ّدر دوران جوانى با وجودى که تحمل بار فراق همسرش براى وى مشکل و سخت . گذشت
ّبود و مسؤوليت سرپرستى از خانواده ابدًا سهل و آسان نبود از مأموريت تبليغى چندين ساله  ّ

قبال کرد روئى و رضايت خاطر است گشاده که حضرت عبدالبهاء به طرازالهى احاله نمودند با
را در پرواز دائمى خود مساعدت " طير الهى"ّو در تهيۀ وسائل سفر ايشان مشارکت نمود و 

  . کامل کرد
طراز الهى در اعزاز اقدام همسرشان که منجر به تأسيس مدرسۀ توکل بنات در قزوين شد و 

ّهم چنين اوضاع تأسف انگيز اکثريت زنان در ايران و در مقابل همت نسوان خان ّ دان ّ
  : فرهادى مرقوم نموده اند که

ّاساسًا در قزوين بعد از ظهور حضرت مبشر روح ما سواه فدا و اقبال و ايمان حضرت طاهره، 
ّکه با ايشان مؤانست و مصاحبت داشتند و نطق و بيان و احاطۀ علميۀ آن فخر  از زنهائى

ل و اعظم از همه مخاطرات مردان را ديدند، آنها که برايشان ممکن بود با فقدان همۀ وسائ
ّدر ليل و نهار از طرف مغرضين امر حضرت کردگار، در صدد بر آمدند اقال خط فارسى را  ً ّ

بعضى . تحصيل نموده و هريک بقدر استعداد بخدمت و تبليغ امر مالک ايجاد پردازند
ندند ّموفق شدند و برخى بواسطۀ ظهور فتن و فساد و اعتراضات دائمى علما سوء محروم ما

... ولى بفکر افتادند اوالد و احفاد خويش را حتى االمکان بخواندن و نوشتن تعليم نمايند
ّباالخص خانوادۀ فرهادى که منزلشان محل ورود و اجتماع و مالقات حضرت طاهره و اماء 

زنانى مانند خاتون جان خانم، صاحب خانم و شيرين خانم و سايرين . موقنات آن دوره بود
اين مادران مبتال در چنگال گرگان و .  اله و از خود گذشته و بحق پيوسته بودندّنسوان فع



ّاسير در محيط غافالن و بى خردان، با وجود همه نوع موانع بقوۀ ايمان و ايقان مصمم  ّ
ّالقوه از فيض خط و سواد بى بهره و نصيب نگذارند ّگشتند دختران خويش را حتى ّنص . ّ
 اين باره زيارت مينمودند و وجوب تربيت بنين و بنات را کتاب مبارک اقدس را در

ّبعد از غروب شمس حقيقت و طلوع نير ميثاق در آفاق بار ديگر روح جديد . ميخواندند
ّالواح متعددۀ خصوصى و عمومى براى تأکيد در تربيت بنين و بنات صادر شد و . دميد

پسران سبقت دارند و بعبارات مختلفه تربيت دختران را که روزى مادران ميشوند و بر تربيت 
ّافراد را به تربيت دختران تشجيع و ترغيب فرمودند و مضرات بى علمى دختران را با هزاران 

در نتيجه يک . ًدالئل قاطعه تبيين نمودند و نتايج و ثمرات علم را کامال تصريح فرمودند
ّبقوۀ الهيه حرکتى عظيم در ّحس و ذوق تازه در فکر و دماغ زنها بدعًا ايجاد فرمودند و  ّ

در چنين حال و موقعى در جامعۀ بهائى قزوين زنى که بتواند . اعصاب و عروق آنان دادند
کمر مردانگى بر بندد و اقدام به تعليم و تربيت جنس خود نمايد و از عهده برآيد و تعاليم 

ّحفيدۀ آقا محمد جواد ّمقدسه را در موقع اجرا گذارد نبود مگر عليا محترمه طرازيه خانم، 
ّفرهادى که در آن خاندان تربيت شده بود و سواد فارسى و خط او در آن روز فوق العاده 

منتقل شده بود ايشان هم او را اليق ... مغتنم ومستحسن بود و چون به منزل جناب سمندر 
ّو مستعد و طالب تعالى و ترقى  ديده يک دوره صرف و نحو مقدماتى به او تدريس  نموده ّ

بودند و به ارادۀ الهى اين خمير مايه را براى تعليم و تربيت دختران اين شهر از يار و اغيار 
  .ّوضيع و شريف مهيا کردند

ّتأسيس مدرسۀ دخترانه در قزوين اقدامى تاريخى بود و بجاست نام بعض معلمين و 
که در اين طريق با طرازيه ّکارکنان مدرسه بنات توکل از ابتداى تأسيس تا پايان اجبارى آن  
  .خانم همکارى و مساعدت نمودند در اين دفتر بيادگار باقى ماند

_ طرازيه خانم فرهادى سمندرى، مدير مدرسه : کارکنان در آغاز تأسيس عبارت بودند از
ّعزيه خانم صبيۀ آقاجواد فرهادى عالقه بند،  جواد والدۀ مرحوم کربالئى_ به عنوان معاونت  ّ

  .ّصاحبه خانم همسايۀ همجوار مدرسه به سمت فراش و مراقب از اطفال_  ّقرانّمدرس 



مدرسه پس از يک دوره تعطيل که بخاطر ورود قشون روس به شهر قزوين و براى جلوگيرى 
معاونت ضيائيه  _ّاز خطرات احتمالى انجام شد مجددًا با مديريت طرازيه خانم فرهادى 

ّورقائيه _ انم يوسفى که هردو از شاگردان مدرسه بودند و رقيه خ) صمدانى_سبحانى(خانم 
ّنوريه خانم، که _ ّبهيه خانم _  اديبه خانم جانفشان_  ّقدسيه خانم نعيمى_ خانم تسليمى 

  .ّآنان نيز محصالت مدرسۀ بنات بودند مفتوح گرديد
مالحظه اسامى کارکنان تا دوران پايانى مدرسه بنات چنانچه در يادداشتهاى طراز الهى 

  :ميگردد بقرار ذيل است
روحا  _ ّورقائيه خانم تسليمى بسمت ناظم_  ّطرازيه خانم فرهادى سمندرى بسمت مدير

ّزيبا خانم متحده _  ّمنيره خانم متحده_  رقيه خانم يوسفى_  مليحه خانم بهار_ خانم فانى 
ّسياره خانم ربانى _ سرور خانم حدائقى _ ) همرنگ( _ انه، تدريس قرآن ّبدعيه خانم فرز_ ّ

  . ّصاحبه خانم، فراش مدرسه
    

ميثاق و هم در عهد  خانم خاطرات دو سفر خود را به ارض اقدس، هم در دورۀ مرکز ّطرازيه
  .اند ٰواليت عظمى مشروحًا نگاشته

راز و نياز جهت حصول  ّايشان ساليان دراز با اشتياق سرشار آرزوى تشرف در دل داشت و به
ّپرداخت و در تهيۀ وسائل مادى سفر کوشا بود زيرا  نياز مى گاه بىاين موهبت بدر ّ

  .خواست که مصارف و مخارج آن از محصول کار و زحمت خود وى تأمين گردد مى
حضرت عبدالبهاء بعد از اختتام و ارتفاع سجن اعظم لوحى عنايت کردند و بياران الهى 

ِجناب طراز قرين مهربان ". ونستهرکس مستطيع است مأذ" ّاجازۀ تشرف عمومى دادند 
ّطرازيه خانم چون اطالع بر عزم زيارت بعضى از ياران خصوصًا ايادى امرا جناب ابن  ّ

ّمعيت آن قافله متناسب ديدند و  ّاصدق حاصل نمودند وقت را براى تشرف همسر خود به
ّطرازيۀ خانم از اين نيت فوق. مطلب را با ايشان در ميان گذاردند . ده استقبال کردندالعا ّ

وسائل سفر با عجله و . بعضى از نسوان بهائى و منسوبان نيز از قزوين عازم زيارت بودند
ّسرعت تا حد امکان فراهم شد زيرا تاريخ حرکت کشتى معين بود و قافلۀ زائرين مى بايستى  ّ



 همراه ّکه چند نفر از احبا وجودى با. من دون تأخير در وقت معهود در رشت حاضر باشند
ّطرازيه خانم بودند و خصوصًا يک نفر از ياران مأمور کمک و مساعدت به ايشان گرديده 

ّبود ولى در آن اوقات زنان ايران عمال بعلت وجود سنت ّ هاى معمول در جامعۀ عمومى  ً
ّمسافرت طرازيه خانم بدون همراهى يک . هاى فراوان داشتند ّکشور، قيود و محروميت

ب بعضى از دوستان و منسوبين گرديد بطورى که اين احساس را در قزوين ّمحرم، مايۀ تعج
به جناب طراز الهى منتقل نمودند و ايشان برادر همسر خود جناب اسدا فرهادى را فورى 
ّاعزام داشتند تا در اين سفر طوالنى همراه خواهرش باشد ولى زائرين مجال توقف نداشته و 

ده بودند تا از بندر انزلى بوسيلۀ کشتى به بادکوبه و از آنجا قبل از رسيدن ايشان حرکت کر
ّطرازيه خانم در اين . از راه تفليس و باطوم و طرابوزان و استامبول و بيروت به حيفا بروند

  . را بهمراه بردند) دکتر مهدى سمندرى(سفر فرزند دوسالۀ خود مهدى 
افرت اين دو زائر آستان الهى نيز با مس. مسافرت در آن اوقات مشکل و بسيار طوالنى بود

مقدارى از راه را با لندو که مرکبى شبيه . ّوسائل متعدد معمول آن روزها صورت گرفت
  .ّدرشکه بود و با اسب کشيده ميشد طى کردند و سپس با کشتى به بيروت رفتند

ّخستگى ناشى از اين مسافرت طوالنى با زيارت حضرت شوقى ربانى در بيروت تخفيف 
ّاعتاب مقدسه  الحمدا هر قدر شما به: ايشان هنگام مالقات به زائرين فرمودند. يافت

  . تر تشريف آوردند نزديک شديد، سرکار آقا روحى و روح الوجود لوحدة الفدا نزديک
کردند و چند روز  ّحضرت عبدالبهاء از سفر تاريخى به غرب، به اراضى مقدسه مراجعت مى

  . حيفا رسيدندپس از ورود زائرين به
اى از خاطرات شيرين اين امۀ موقنه از دوران پر افتخار زيارت  مرکز عهد و ميثاق  ّشمه

  .شود بيادگار ذکر مى
ّخاطرات ارزنده طرازيه خانم هنگام ورود زائرين به لبنان پس از قريب يک ماه سفر  يکى از
ّحضرت شوقى ربانى که سن مبارکشان بين . است د و در آن اوقات در  سال بو١٥ تا ١٤ّ

ّبيروت به تحصيل مشغول بودند با يک دنيا لطف و محبت براى مالقات مسافرين تشريف 
  . گويند آنان خوش آمد مى شوند و به فرما مى



هاى خود دربارۀ حاالت و بيانات حضرت  ّطرازيه خانم در قسمت ديگرى از يادداشت
  :فرمودند:  نويسند عبدالبها مى

  . ّ بزنم زدم حاال بايد احباى الهى بزنند من بشنوم هرچه بايد نعره
ّعرض کردم حيات احباى الهى بسته به صحت وجود مبارک است   :فرمودند. ّ

ّحيات احباى الهى بسته به تأييدات ملکوت ابهى است که دائمى است، مستمر است،  ّٰ
  .ميرسد

ايشان در وصف . دّاصدق همراه زائرين مشرف بودن امرا جناب ابن در آن سفر ايادى
حضرت در وقت نزول آيات چند کلمه  نمودند که آن خستگى هيکل مبارک تعريف مى

ّدادند، بعد چند قدم مشى نموده مجددًا به  فرمودند و چندى به ديوار تکيه مى مى
  . مشغول نوشتن شود فرمودند احمد کاتب امر مى آقاميرزا

حجم اين . ن از سراسر گيتى، پاسخ ميدادندها و عرايض يارا ّمرکز ميثاق مستمرًا به نامه
  :هيکل مبارک در اين باره فرموده بودند. مراسالت و مکاتبات فوق العاده زياد بود

توانم ترک کنم و هيچ چيز را  ّچه کنم اين مطلب در ميان خلق رسميت پيدا کرده نمى
  .و نه خستگى  توان رادع و مانع امرا قرار داد، نه پيرى نمى
ّه خانم در قسمتى از خاطرات ايام تشرف مىّطرازي   :نويسند ّ

ا  حضرت عبدالبهاء در اطاق جمال مبارک جالس بودند فرمودند مرحبا مرحبا، بسم
بيا بيا، او جلو رفت و يک نارنگى و يک پرتقال عنايت : به مهدى فرمودند... بفرمائيد
  .مناجاتها تالوت شد و فى امان ا فرمودند... فرمودند

ّروز بيستم محرم بشارت ورود مبارک را دادند اهل بيت و مسافرين در اطاق چاى منتظر 
مهدى با ... استغفرا : افتادم روى اقدام مبارک، فرمودند. نزول اجالل فرمودند. بوديم 

ّحالت طفوليت متصل ميخواند، عبدالبها دستم بگير دستم بگير يک عدد گل سرخ دست . ّ
روز بعد ... مرحبا پسر خوش آوازى هستى : رمودند و به مهدى فرمودندمبارک بود عنايت ف

زمين ننشينيد، : نبود، خواستم روى زمين بنشينم فرمودند) صندلى(ّعصر مشرف شدم کرسى



اطاعت کردم و . بيا پيش من: فرمودند. کرسى نبود ولى. کرسى بياوريد: فرمودند. ايستادم
  .نشستم و از بيانات مبارک مستفيض شدم

ّروز ديگر همۀ مسافرين در منزل آقا سيد محسن افنان مشرف شديم فوق استحقاق به همه . ّ
بيا، مهدى يک پرتقال در دست داشت تقديم : به مهدى فرمودند. اظهار عنايت فرمودند

جعبۀ قند را بردند جلو، دست مبارک را باز کردند مهدى . قند بياوريد: فرمودند. نمود
دوباره قند و پرتقال را بوى .  برداشت و توى دست مبارک ريختتعدادى قند از ظرف

سپس . ّعنايت کردند، پيشانيش را بوسيدند، مهدى آن را آورد ميان جمعيت تقسيم نمود
از شوق و . فرمودند داشتند و بيانات مى  دست مهدى را قدرى در دست مبارک نگاه

  .پريشانى بيانات ايشان را فراموش کردم
هريک از مسافرات، يک قطعه عکس مبارک را که از امريکا رسيده بود عنايت  روز ديگر به

  .فرمودند
ّحضرت عبدالبهاء در اين تشرف به طرازيه خانم وعدۀ دادند بار ديگر به زيارت خواهد  ّ

که در دورۀ واليت امرا و  رفت ولى وسائل چنين توفيق در دورۀ ميثاق فراهم نشد تا اين
ّ صعود فرزند ارشدشان ميرزامحمد، عريضۀ مختصر به محضر موالى ّمدت کمى قبل از

کردند و ذکر وعدۀ مبارک حضرت عبدالبهاء و آرزوى دل و جان خود را  حنون تقديم
  . نمودند

ّطرازيه خانم هم چنين پس از درگذشت فرزندشان ميرزا محمد، نامه اى پرسوز و گذار و  ّ
مادر رنج کشيده ولى مسؤول و توانا و شجاع در حاوى راز و نياز و طلب و استدعاى يک 

 شمسى بساحت حضرت ١٣١٨ اسفند ١٦ بهائى مطابق ٩٦تاريخ اول ايام اعطاء سنۀ 
  . ّشوقى ربانى معروض داشتند

  : ايشان مينويسند
  .ّامرا تصدق خاک پاى مبارکت گردمّ يا حضرت ولى

 رضا در موارد نزول قضا پس از حمد و ثنا وستايش بدرگاه حضرت کبريا و تسليم و
  :االطهر الفدا موجب بيان معجز نشان حضرت عبدالبهاء روحى لرمسه به



  خوشتر زان رضا        خوش بود تسليم و
  نزد يار مهربان با وفا     

ّانجام وظايف مقدسۀ خويش مشغولند اين کنيز آستان بها  چون قرين محترم در کرمان به
 آن موالى بيهمتا نموده طلب عفو و غفران نمايد براى مبادرت به عرض عريضه بخاکپاى

 بهمن ٩ بهائى مطابق ٩٦ شهر السلطان سنۀ ١٧سمندرى که عصر سه شنبه  ّميرزا محمد
ّ، در قزوين باحالت ثبوت و رسوخ و توجه و اطمينان کامل و خلوص، در نهايت ١٣١٨

م باقى شتافت و از تنگناى عالم ّمظلوميت و نبود ابوين در بالينش، دار فانى را وداع و بعال
ظلمانى نجات يافت و از فشار آالم اين جهان بى وفا جست و بفضاى جانفزاى ملکوت 

اين مادر پرگناه آن موالى حنون را در محضر حضرت کبريا شفيع مى . ٰابهى پرواز نمود
گذرد و نمايم تا طلب عفو و غفران و آمرزش فرمايد که از قصور خودم و فرزند مفقودم در 

ّبر معاصى و خطيات قلم عفو کشد و در بحر مغفرت و غفران مستغرق فرمايد و به فضل 
ّمنتهايش علو درجات عطا فرمايد چه که اوست بخشنده و مهربان و آمرزنده و مستعان و  بى

بازماندگان آن مرحوم ميرزا سهيل سمندرى طهران و در يکى . کار بى سر و سامان مائيم گنه
 سال است در ١٤ّولتى مشغول تدريس است و دومين فرزندش زرانگيز قريب از مدارس د

ّظل پدر روحانى پروفسور پريتام سينگ در هندوستان تحصيل لسان انگليسى و غيره 
سعيد و جمشيد و آخرين اوالدش . رود طرب انگيز در طهران به مدرسه مى. مينمايد
. شان هستند به مدرسه ميروند  نزد والدهانگيز دختر باهوش و با استعداديست در قزوين نشاط

نمايم و آرزوى دل وجان آنست که هر يک خادم  ّاز براى کل رجاى تأييد و توفيق مى
ّمهدى در سال آخر طب مشغول و پيوسته محتاج شمول فضل . ٰجانفشان جمال ابهى گردند

ّآرزوى موفقيت در خدمت به. باشد ّو عنايت و توجهات آن موالى حنون مى ّآستان مقدس  ّ
ّجمال ابهى دارد و حصول توفيق برضاى الهى در بارۀ او استدعا و تمنا مى نمايم ٰ    .  

  خاک پاى کنيزان بها     طرازيه فرهادى 
ّاذن تشرف  ّامرا در جواب اولين عريضۀ تقديمى ايشان واصل گرديد وّ توقيع حضرت ولى

 اظهار نداشتند و در انتظار آمادگى اسباب ّطرازيه خانم به احدى اين موضوع را. عنايت شد



توقيع منيع سراپا عنايتى به افتخار جناب طراز الهى واصل   بفاصلۀ کمى از اين جريان. بودند
وفا به آن عاشق دلباختۀ  ّهاى مکرر موالى رئوف و پر ّتوقيع جديد حاوى تحقق وعده. گشت

ايشان با اشتياق و شعف بى . دّمحبوب يکتا و دعوت به ارض اقدس و اجازۀ تشرف بو
ّپايان در صدد تهيۀ گذرنامه که در آن زمان به آسانى ميسر نمى در اين هنگام . شد برآمدند ّ

ّمطلع گرديدند و به کمک دوستان مهربان و معزز گذرنامه و  ّاز اجازۀ تشرف قرينۀ خود نيز ّ
  . اسباب سفر از طريق بغداد و اردن فراهم آمد

ّازيه خانم در سفر دوم به اتفاق همسر خود و با کسب اجازۀ خصوصى راهى بدين ترتيب طر ّ ّ
در آن زمان قريب . ّامرا مشرف گشتندّ وادى مقصود شدند و اين بار به حضور حضرت ولى

  .گذشت حضرت عبدالبهاء مى نوزده سال از صعود
امر شده .  حيفا شدند وارد١٣١٩گويند که روز چهارشنبه پانزدهم آبان سال  ّطرازيه خانم مى

پس از کمى استراحت اتومبيل بيت مبارک آمد و به بيت . بود در مسافرخانه اقامت کنند
ّجناب طراز به محضر حضرت شوقى ربانى مشرف شدند و طرازيه خانم به . مبارک رفتند ّ ّ

پس از سه ربع ساعت، . نائل گشتند) حرم مبارک(خانم  ّخانم و روحيه ّمالقات ضيائيه
ّيه خانم احضار شدند و چون آغاز جنگ جهانى دوم بود شبها روشن کردن چراغ طراز ّ

حضرت  آن. شد ًممنوع گرديده و فقط نور کمى در سالن بود و وجه مبارک کامال ديده نمى
ّضمن اظهار محبت علت احضار دو زائر مشتاق را در اين زمان پرتضييقات زحمات  ّ

  :ّ خطاب به طرازيه خانم فرمودندخالصانۀ جناب سمندرى بيان فرمودند و
من شما را ... شما هم در زحمات با سمندرى شريک بوديد. شما خيلى زحمت کشيديد

بنيۀ . من شما را براى راحت اينجا آوردم ... قرار دادم) ارض مقصود(آوردم در بهشت 
  .      چندى بايد در جوار مقامات مبارکه راحت نمايند. سمندرى خيلى ضعيف شده

  : فرمودند ر دفعۀ هيجدهم زيارت مىد
ّفرمايند احبا بايد تأسى به حواريون  در لوح وصايا مى. ّاحباى الهى بايد براى تبليغ قيام کنند ّ ّ

حضرت مسيح نمايند که بعد از شهادت آن حضرت به يونان و رومان رفتند عالم را روشن 
قدر اين آزادى . ل سبقت جويندنساء بايد بر رجا. نمايد نفس قيام، جلب تأييد مى. کردند



ّدر نهايت اتحاد و اتفاق و عصمت . بخدمت بپردازند. آزادى نتيجه بگيرند  از اين. را بدانند ّ
ًمستقال . بايد بکوشند تا بدرجۀ شهادت برسند بايد خيلى جسور و با جرأت باشند... ّو عفت

من منتظر قيام و .  نمانندبايد از نساء غرب عقب. شان بر رجال نباشد تکيه. قيام نمايند
ٰاقدامات اماءالرحمن هستم   .از ايران بايد قيام عاشقانه نمايند. ّ

رويد ايران بايد  شما مى. شود بعد فرمودند انشاءا از اين زيارت نتيجۀ کامل حاصل مى
ٰالرحمن را تشويق نمائيد اماء جناب خادم و جناب . ّتشويق احبا خيلى الزم است... ّ

  ...تازندسمندرى مم
اگر وقتى اعتراض کردند بعضى از احکام کتاب اقدس موافق امروز نيست، : روزى فرمودند

ّبايد گفته شود ما هم تصديق ميکنيم ولى حالت حاليۀ عالم هم موقتى است عنقريب . ّ
شود که کتاب اقدس در حقيقت دوا و غذا و  وقت معلوم مى تغييرات حاصل مى شود آن

ّحفظ الصحۀ عالم  کمال اطمينان بدون مالحظۀ  بايد امروز از امرا دفاع نمايند به  .استّ
  .شود از اولياى امور رفع و منع نمايند تفاهمى که حاصل شده و مى سوء. شود که چه مى اين

ّدر ايام اخيرۀ تشرف فرمودند ّ :  
 لوح حامل چند. ّدورۀ اول خدمت جناب سمندرى به انتها رسيده، دورۀ دوم باقى است

ٰدر محافل و مجالس اماء الرحمن بخوانيد. هيچکدام در ايران نيست. ّمهمند ّ     .  
ّدر ميان احباى قزوين . ها معجزه کردند قزوينى. ّمن از احباى قزوين خيلى خشنودم: فرمودند

  .ّکه احباى قزوين را خورده گرفته بودند درصورتى. ّابدا تزلزل پيدا نشد
ّطرازيه . ّ قسمتهاى قبلى در جلد اول کتاب طراز الهى درج گرديدّشرح ايام اين زيارت در

خانم ثمرۀ خدمات خود را که همانا رضايت موالى حنون بود در محضر حضرت 
  .امرا  شفاهًا از لسان ايشان شنيدندّ ولى

ّتقاضاى احباى ايران براى اعزام يک پزشک زن براى معالجۀ نسوان   بنا بر١٩٠٨در سال 
ّآن دوران مجبور به رعايت نهادهاى سنتى مملکت خود بودند و در عين حال بر که در 

ها به پزشک حاذق مراجعه کنند، يک  بايست براى معالجۀ بيمارى حسب تعاليم بهائى مى
ّپزشک امريکائى بنام خانم دکترمودى، با توصيه و تصويب حضرت عبدالبهاء به طهران 



ّاه روسيه به بندر انزلى و رشت و قزوين و به طهران ًمسافرين غربى معموال از ر. آمدند
ّطرازيه . ّخانم دکتر مودى چند روزى در قزوين در منزل جناب سمندر توقف کردند. رفتند مى

دانستند با دکتر مودى همکارى نمودند و رابط و  خانم با چند کلمۀ معدود انگليسى که مى
ه تا آن زمان پزشک زن نديده بودند به دکتر نسوان بهائى ک. مترجم ايشان با مرضا گرديدند

ّکرد و طرازيه خانم به زبان فارسى  نمودند و دکترمودى نسخه را ديکته مى مودى مراجعه مى
  .کرد ّباشى در قزوين، دوا را تهيه مى نوشتند و داروخانۀ مرحوم حکيم مى

افراد برجسته از  با  حسن معاشرت فطرى خانم در دوران اقامت در طهران نيز با ّطرازيه
ٰاماءالرحمن در طهران دوستى و مراوده داشتند از جمله منيره خانم ايادى بودند که صاحب  ّ

  .مدرسۀ بنات و همسر جناب ابن ابهر بودند
  . کردند ّارتباط طرازيه خانم در طهران نيز با دکترمودى ادامه يافت و با ايشان مالقات مى

اب سمندرى مربوط به زمانى است که ايشان در ّيکى از مسرت بخش ترين خاطرات جن
ّشيراز به تبليغ و تبشير سرگرم بودند و همسرشان در شهر قزوين در افتتاح مدرسۀ دخترانۀ توکل 

  .کردند نقش اساسى ايفا مى
اى به ايشان بخشيد و موجب  نويسند استماع اين خبر حيات تازه هايشان مى در يادداشت

ت شکرانه بساحت حضرت عبدالبهاء بلند نموده و از شمول دس. ّمسرت فراوان گرديد
ّحضرت و موفقيت طرازيه تأييدات آن ّ   .       خانم اشگ شوق از ديدگانشان روان شد ّ

ّاين خانم برازنده تا آخرين ايام حيات در نقطۀ مهاجرت خود در شهر زنجان ساکن و مصدر 
ّه ماه که در اثر شدت بيمارى اسير ايشان در همان مدينه پس از د. خدمات عديده بودند

ّ سالگى به عالم ملکوت صعود نمودند و در جوار قبور مطهرۀ شهداى ٧١ّبستر شدند در سن 
الهى در آن اوقات در شيراز به خدمت مشغول  طراز. زنجان در آرامگاه ابدى استقرار يافتند

ّصعود طرازيه خانم مصادف با سومين. و از همسر عزيز دور بودند  سال اقامت جناب طراز ّ
ّتلگراف ذيل به مناسبت صعود طرازيه خانم از ساحت اقدس واصل . ّدر شيراز اتفاق افتاد

  :              گرديد
  : ١٩٤٦ نوامبر ١٧ترجمۀ تلغراف منيع مبارک در 



کنم خدماتشان  ّاز صعود امۀ مقربه محزون در بارۀ آن متصاعده از اعماق قلب دعا مى
  ّ     شوقى ربانى     . د اجرشان محتومفراموش نشو

در عروج والدۀ دکتر مهدى سمندرى : در زير تلگراف مزبور جناب سمندرى نوشته اند
  .ا در موقع هجرت زنجان عنايت شد عليهاغفران

ّمحفل تذکر طرازيه خانم در زنجان با حضور ياران و دوستان غير بهائى بطرز مجلل و  ّ ّ
ّعدۀ زيادى از اهالى شهر در اين جلسه . ّت محلى برگذار گرديدسابقه با وجود مشکال بى

ّروح حساس و شريف طرازيه خانم . اى بسيار روحانى و جالب اجرا شد برنامه. حضور يافتند
ٰحتى در خاتمۀ حيات عنصرى سبب آشنائى جمع کثيرى از مردم با آيات الهى و امر  ّ

  .رحمانى گرديد
        

عهدۀ طراز الهى گذاشته  ّرابر مشکالتى که حل و فصل مستقيم آن بهّاحساس مسؤوليت در ب
  . شده بود ايشان را از شرکت در مراسم تشييع و تدفين همسر نازنين باز داشت

ّجناب طراز صاحب قلبى حساس و رقيق بودند و بسرعت متأثر مى به اعضاء خانواده . شدند ّ
ّتعلق وافر داشتند و احساسات عميق و محبت آم يزشان نسبت به جميع افراد و دوستان ّ

هاى جارى زندگى ايشان  ها و نگرانى خانم بر رنج ّصعود طرازيه. معروف و محسوس و مشهور
  .حزن و اندوه مضاعف افزود

چه شاهدى برتر از قلم حضرت عبدالبهاء است که ضمن دعاى خير و وعدۀ وصال 
 طراز را نسبت به اهل و آل تأييد آشيان، احساسات جناب جاودانى براى آن دو مرغ بلند

  :فرمايند مى
ٰ شيراز  بواسطۀ آقا ميرزا طرازا، امة ا الموقنه والدۀ آقاميرزا محمد، عليها بهاءا االبهى  ّ  

                     
 هوا             

در موطن حضرت ا المنجذبۀ بنفحات ا   جناب طراز سرگشتۀ اقليم شيراز است و   يا امة
ّاعلى بآهنگى بديع در نغمه و آواز، با وجود نهايت مهربانى با اهل و آل، در سبيل محبت 



فى الحقيقه سبب سرور من است که . ا آوارۀ اقاليم و ديار گشته و تبليع امرا مينمايد
جليل، در ّالحمد سمندر نار محبت اّ را برازنده سليل است و در ملکوت انور عظيم و 

ّسبيل جمال مبارک گمگشتۀ صحرا گشته، طى اقاليم بعيده مينمايد و در ممالک وسيعه 
ّحقا اين پسر برقدم پدر است و از عنصر جان و دل آن مهر پرور، نسبتش . سيرو حرکت ميکند

. ّولى البته بر شما دورى و مهجورى سخت است و دشوار. ّحقيقى است الولد سر ابيه
ّين فراق سبب وصال ابدى گردد و اين بعد علت قرب سرمدى شوداميدوارم که ا هر دو . ُ

ٰمانند دو ورقا در ايکۀ ثنا بر سدرۀ منتهى النه و آشيانه نمائيد و به تقديس و تنزيه خداوند 
ّاصل وصل و لقا اين است که بى پايانست و نهايت ندارد و اال هر وصالى را . يگانه پردازيد

ّ و هر اتصالى را انفصالى عاقبت معين و مسلمّفراق محتوم و مقرر ّ شکر کنيد خدا را که از . ّ
ّبراى شما چنين وصالى مقدر فرموده که جاودانيست و شادمانيست و کامرانى و عليک 

      ع ع      ١. ٰالبهاء االبهى
     

عاده ال ّخدمات خود در شيراز ادامه دادند و کماکان مورد محبت فوق الهى هم چنان به طراز
ّدو توقيع به خط کاتب، يکى . امرا قرار داشتندّ و تشويق فراوان و مخصوص حضرت ولى

ّ عز وصول يافت و مراتب لطف و عنايت ١٩٤٦ نوامبر ١٣ ژانويه و ديگرى در تاريخ ١٥در 
موالى حنون در مقابل اظهار ضعف و ناتوانى و گرفتاريهاى دوران کهولت و رنجهاى پيرى 

  .آن منعکس گرديده استجناب طراز در 
نامه هاى اخير آنخادم برازنده و رکن رکين جامعه و ناصر و حامى و مثبت : فرمودند بنويس

ّشريعت الهيه و ناشر لواء امر حضرت رب البريه و مشتت شمل نفوس شريرۀ مغرضۀ غافله  ّ ّّ
يک دليل ساطع عبد آستان گرديد زيرا هر ّعلت ابتهاج و سرور خاطر و اطمينان و امتنان اين

ّبر فعاليت و شهامت و استقامت آن آيۀ وفا و شمول تأييدات موالى بيهمتا که آن يار عزيز را  ّ
ّدر اين ايام بحمدا از جميع جهات احاطه نموده و لمثلک يليق هذا النصرالبديع و الظفر  ّ ّ

ّالعظيم و الشأن الرفيع و المقام الکريم ز عظيم در حال وقت آنست که پس از اين فو. ّ
ا ياران را در قسمت فارس در مراکز مختلفه شخصًا مالقات نمايند و در مجالس  مدينة



ّعمومى ياران و اماء الرحمن آن اقليم مقدس را متذکر و مطمئن و منجذب و مستبشر  ّ ٰ ّ
ًگردانند و نفوس شريرۀ مهملۀ مغروره را کامال مأيوس و مخجول و منکوب سازند و پس از 

 بمراکز مختلفه از مدن و قرى در اقليم فارس، مراجعت بمدينۀ مبارکۀ شيراز نمايند مسافرت
و در استحکام اساس مجهودات خويش کوشند و خدمات جليله را ادامه دهند و ابواب 
ّفتنه و فساد را بکلى مسدود نمايند و وظيفۀ مقدسه را انجام و اتمام دهند و غلبۀ امرا و  ّ

را بر مدعيان ثابت و مبرهن نمايند و شبهه اى نفوذ کلمة ا و مقهوريت دشمنان دين ا ّ ّ
  .ّنيست که موفق خواهند شد

    
ّکهولت سن وعوارض ناخوشآيند پيرى جناب طراز را در مدت اقامت در شيراز از تحرک باز  ّّ

ٰيک بار شدت بيمارى به حدى رسيد که گمان صعود ايشان ميرفت و حتى برا. نداشت ّ ّ ى ّ
برادر زادۀ ايشان . چند لحظه پزشک معالج اعالم کرد حيات طرازالهى خاتمه يافته است

اند که همۀ ما  سرهنگ فيروز سمندرى که در آن روز شاهد قضايا بودند چنين حکايت کرده
ّپس از اعالن پزشک معالج در نهايت تأثر و اندوه فوق العاده از اين حادثۀ ناگهانى و غم 

طبق رسوم معموله . اق کوچک ايشان در حظيرة القدس شيراز خارج شديمافزا، از اط
همه . بهت و حيرت دوستان ناظر و حاضر را فرا گرفت. صورت جناب طراز را پوشاندند

ّامرا بود و علت معلوم و معينّ ميدانستند حضور ايشان در شيراز بنا به ارادۀ حضرت ولى ّ .
ّوم فرض و واجب است اما تحمل چنين پيشاگر چه تسليم در برابر تقدير محت آمدى در آن  ّ

ّمدت کوتاهى بدين منوال و در . ّموقعيت خطير افکار ما را سخت تحت تأثير قرار داده بود
اضطراب و الم گذشت ناگهان جناب طراز در ميان بحت و حيرت حاضرين بلند شدند و 

  .روى تخت نشستند
حيات توفيق خدمت تا آخرين نفس بود و در آن روز آرزوى جناب طراز در زندگانى و ادامۀ 

هنوز هنگامۀ عمر طوالنى ايشان به پايان نرسيده بود و چنان که در توقيع ذيل مالحظه 
  .ّشود ادامۀ خدمت با وجود کبر سن تأييد و تأکيد گرديده است مى



ّ وجود کبر سن و در واقع يکى از آثار باهرۀ تأييد و اشراقات المعۀ توفيق همين است که با
ّعليلى، عالئم قوت و جوانى و امارات فتوت جسمانى از اقدامات جليله واضح و مشهور و  ّ
ّعيان، زيرا اگر بظاهر نظر شود تحمل مشاق اسفار و تقبل اتعاب و حرکت در مدن و ديار از  ّّ
 و ّخصائص جوانان قوى البنيان و لوازم اجسام متين االرکان است ولى غلبۀ عشق الهى

احاطۀ جذبات ذوق و شوق رحمانى و خلوص قلبى و وفاى صميمى که آن شخص جليل 
ّبدان متصفند مشکالت، علت مزيد روح و ريحان و موانع و شدائد، باعث ازدياد سرور و  ّ
ٰاطمينان، زيرا تمام جوارح و ارکان متوجه بغايت قصوى و هدف اسمى و مقصد عليا، و آن  ٰ ّ

ا و حمايت   و تبليغ امرا و اعالء کلمة ا و صيانت دين اوامر و احکام ا ترويج
ّا از دسائس و فتن ارباب فساد و تذکر غافلين و تنبه جاهلين به شريعت مبادى و تعاليم آن  ّ

مورد تقدير و توصيف و تمجيد در بساط ّ کل اين خدمات عظيمۀ تاريخى. جمال مبين
  :فرمودند. مکرمت واقع
. هاى سابق آن خادم جانفشان امر حضرت رحمان مرقوم و ارسال گشت  نامهبنويس جواب

ّحال مدتى است خبرى از آن يار روحانى و حامى شريعت آسمانى و رافع لواء آئين يزدانى 
ّاين عبد همواره منتظر و مترصد ورود بشارات عظيمه و نويد فتوحات باهرۀ آن . نرسيده

دورۀ خدمات آن يار عزيز با وجود مساعى . بوده و هستّمجاهد دلير و ناصر امر رب قدير 
بايد بتمام قوى در . جليله و اقدامات عظيمه در سنين متواليه انجام نيافته و به آخر نرسيده

و اثبات حقائق دين ا و   آن سامان در تثبيت دعائم امرا و استحکام اساس شريعت ا
ّين و معاندين و مستکبرين بکوشند و قهاريت ّتأليف قلوب و جذب نفوس و دفع شر مفسد ّ

ّا را فعال،ً کامال، بر مدعيان ثابت و مدلل سازند و منکرين و متزلزلين کلمة ا و نفوذ دين ّ ً  
ّمعاندين را بالمآل، مأيوس و مغلوب نمايند و اکليل جليل عزت ابديه را بر سر نهند و گوى  و  ّ

ّگان بربايند و به آنچه منتهى آمال مقربين است در اين سبقت را در اين ميدان عظيم از هم ٰ
  . جهان ترابى و ملکوت سرمدى فائز و مفتخر شوند

ّتعلق اين عبد به آن حبيب، شديد و ممنونيت عظيم و اعتماد کامل و روابط : فرمودند ّ
ّروحانيه متين و ادعيۀ قلبيه مستمر، مطمئن باشند ّ ّ   ّشوقى ربانى   .  ّ



  : از ساحت اقدس رسيد١٩٤٧ اگست ٤ تاريخ تلگراف بعد در
  ترجمۀ تلغراف  مبارک به قرار ذيل است 

  ّمؤجل طرازا سمندرى  طهران 
ّنظر بفشار کار جواب مکاتيب شما بتأخير افتاد خدمات برجستۀ شما را به کمال محبت 

    .شوقى              .آورم  بياد مى
  جناب احمد نبيل زاده

ّناشرين و مبلغين فعال امر بودند خدمات مجدانۀ تبليغى ايشان در الهى، از  عمو زادۀ طراز ّ ّ
ّروحيۀ سليم و بردبارانۀ ايشان .  تاريخ ديانت بهائى مقام و منزلت بزرگ و جاودانه دارد

ّمعروف خاص و عام بود . ّجناب طراز از کودکى محبت فراوانى نسبت به ايشان داشتند. ّ
ر ايران به تجارت مشغول بودند و با جناب سمندر جناب احمد نبيل زاده چند سال د

در يک سفر تاريخى به همراه جناب سمندر به آذربايجان و زنجان . کردند همکارى مى
. ّعشق آباد عزيمت نموده و در آنجا نيز موفق به خدمات بسيارى گرديدند سپس به. رفتند

.  آزار و شکنجه قرار گرفتندّهنگام انقالب اکتبر در روسيه دستگير و زندانى شدند و مورد
ّسياست دولت جديد، جامعۀ بهائى موفق  پس از تغيير سلسلۀ سلطنت در ايران، و بنا بر

. ّگرديد حمايت دولت ايران را براى آزادى زندانيان بهائى در کشور روسيه جلب نمايد
اجعت و در زاده از زندان آزاد شدند و به ايران مر ّاقدامات مؤثر واقع شد و جناب نبيل

طهران سکونت اختيار کردند و کماکان به تبليغ و خدمات ديگر پرداختند و تا آخر عمر 
ّاز جمله افراد مشهور که توسط ايشان مؤمن . ثابت و مستقيم بر عهد و پيمان الهى بودند

  .     گرديد، جناب حاجى واعظ از علماى معروف زمان خود بود
ّبارک را طى تلگراف ذيل بمناسبت صعود جناب ّحضرت شوقى ربانى مراتب همدردى م

  : نبيل زاده، به جناب طراز مرحمت فرمودند
     

  ّ  مؤجل سمندرى  طهران ١٩٤٧ نوامبر ١٣ترجمۀ تلغراف منيع مبارک 



کنم با  ّنهايت محزون براى علو درجات روحشان دعا مى زاده بى از صعود احمد نبيل
  .مات برجستۀ شماآميز نسبت بخد ّتقديرات کاملۀ محبت

   شوقى 
      

ّامرا توقيع بسيار مفصل خطاب به طراز الهى مرقوم فرمودند و ّ  حضرت ولى١٩٤٧در سال 
خانم تقدير نمودند و از مقام روحانى ايشان در عوالم ملکوت ياد  ّاز زحمات طرازيه

  .فرمودند
ز در قالب کلمات در اواخر اين توقيع پاداش مجاهدات چند سالۀ طرازالهى در شيرا

عاشقان  ... ّعلت فرح و ابتهاج" "ّمايۀ حيرت و تنبه بيگانگان" "آيندگان سرمشق"آميز  افتخار
موالى مهربان صادر   از قلم" عالميان ّمغناطيس تأييدات الريبيۀ محبوب" "امر حضرت يزدان

  .گرديده است
   

سمندرى عليه بهاء ا االبهى   شيراز، حضرت آقاى ميرزا طرازا ٰ  
ّ شهرالشرف و ٣ شهرالقول و ١١ شهرالعلم و ١٢ّهاى عديدۀ آن منادى امرا مورخۀ  نامه... 
ّ شهرالسلطان و اول شهرالملک سنۀ ١١  ١٩ عيد رضوان و ٣ شهرالبهاء و ١٣ و ١٠٣ّ

ّ بساحت مقدس مبارک حضرت ولى١٠٤ّشهرالنور سنۀ  امرا ارواحنافداه واصل و مطالب  ّ
  : فرمودند. ًمه تمامًا کامال بلحاظ انور اطهر فائزمرقو

ّبنويس در اين شهور اخيره اينعبد بحدى گرفتار مشاغل و غوائل و دچار مشکالت و متاعب 
هاى متتابعۀ آنحبيب ودود و خادم نازنين و  و زحمات که بوصف نيايد لذا در جواب نامه

مين فتور و تأخير حاصل ولى با وجود العال ّحامى دلير و ناشر ممتاز نفحات امر حضرت رب
ّهجوم اشغال و افکار و تعدد و تنوع متاعب و انهماک در قضاياى مهمۀ متنوعۀ متزايده در  ّ ّ ّ

االرباب  ّنظير امر حضرت رب اکثر اوقات بياد آن قدوۀ اصحاب و احباب و منادى بى
 حسن سلوک و تدبير و مشغول و در احيان زيارت شمول تأييدات الهى را آمل و سائل و از

ّعلو همت و سمو خدمات آن محبوب ّ ّالقلوب احبا و منادى امر حضرت کبريا مشعوف و  ّ



ّالخصوص که در اين ايام قواى جسمانى تحليل رفته و جسم  محظوظ و ممنون على
ا قرينۀ محترمه فخر اماء موقنات  عنصرى ضعيف و نحيف گشته و از مفارقت متعارجۀ الى

ّ تأثرات شديده غلبه يافته آن کنيز عزيز جمال قدم که سنين متماديه در خدمت عتبۀ احزان و
ّمقدسه با آن حبيب سهيم و شريک و بکمال انقطاع و استقامت بنشر آثار و تبليغ و تشويق 

ٰالرحمن مشغول و مألوف بوده حال در اعلى غرف جنان ساکن و از صهباء لقا مرزوق و  اماء ّ
ّديه جالس و بر حال آن قرين ارجمند واقف و ناظر و از ثبات و جانفشانى و ّبر سرير عزت اب

ّموفقيت آن آيت خلوص و وفا شاد و مستبشر نعيمًا لها شرفها ّ ّا بهذه الرتبه العليا و المقام  ّ
ّالحقيقه مجهودات متماديه و تبليغات مؤثره و تذکرات و تشريفات  ٰاالسنى فىّ االرفع االعز ّ
 مسافرتهاى اخيره و اهتمامات بليغۀ آنجناب در اين سنين اخيره در اقليم فارس ّمستمره و

ّسرمشقى است از براى آيندگان و مايۀ حيرت و تنبه بيگانگان و علت فرح و ابتهاج و  ّ
. ّانتعاش والهان و عاشقان امر حضرت يزدان و مغناطيس تأييدات الريبيۀ محبوب عالميان

بخش تاريخ  دات ضايع نگردد بلکه اين خدمات و زحمات زينتاجر اين تبليغات و مجهو
مثيل که در  امرا و اثراتش دائم و برقرار مطمئن باشند زيرا موالى جليل از آن مجاهد بى

ٰسبيل رضايش سالک راضى و اهل مال اعلى همم مبذولۀ آن خادم باوفا را تحسين و  ٔ
  .تمجيد و تبريک نمايند

ٰى و الرتبه العليا و المقام االعز االرفع االعلى ادامکّو لمثلک هذالشرف االسم ّٰ ّا عزًا  ّ
ّالمره و ناصرًا لدينه و نورًا الحبائه و اودائه و نارًا لخصمائه و اعدائه َّ.  

  بندۀ آستانش شوقى .   مالحظه گرديد
د اين مخفى نمان: نويسند ّجناب طراز در زير اين توقيع که با خط زيبائى تسويد گرديده مى.

بنده چون ذکر . ّحق جمع کثير در اين لوح است عنايات در. توقيع دوازده صفحه است
ّام، والدۀ دکتر مهدى سمندرى ايده ا را خواستم که در اين ورقه  ا قرينه متعارجه الى

  . ثبت باشد اين قسمت ابتدا را بزحمت نوشتم
  . است١٩٤٧مبر  سپتا١٤ بديع مطابق ١٠٤ّ شهرالعزة ٧تاريخ  توقيع 



هاى حضرت عبدالبهاء  ّامرا در توقيع فوق، تحقق وعدهّ قسمت عمدۀ بيانات حضرت ولى
  : در مناجات خطاب به ايشان است

  هوا ق جناب ميرزا طرازا عليه بهاءا االبهى مالحظه نمايند٢
       ا ابهى

ٔفرما و اين عبد خود را در بين مال اى خداى يگانه  اين بندۀ خويش را طراز ديباج کينونات 
ُامکان بتاج عبوديت سرفراز کن اين بينوا را بصرف عنايت پر نوا کن و اين بى سر و سامانرا  ّ

. از کأس انقطاع بنوشان و از جام عنايت سرمست نما. و سامانى بخش در پناه خويش سر
. ّا بال و پر مرغ ذلت کجاّاوج عزت کج. ّبندۀ ضعيف چه تواند و پشۀ نحيف چه پرواز نمايد

  ٢ع ع   . ّاى پروردگار تو تأييد فرما تو توفيق بخش انک انت الکريم
   

 آخرين توقيع خطاب به طراز الهى بود که به سبک قديم صادر ١٩٤٧ سپتامبر ١٤توقيع 
ّمدتى باب مراسالت به علت انقالبات فلسطين مسدود شد و وقتى مجددًا فتح . گرديد ّ ّ

ا حکيم  جناب دکتر لطف. شد  ها و بوسيلۀ منشيان ابالغ يعات بصورت پيامباب گرديد توق
  .در آن زمان از منشيان هيکل مبارک بودند

    
 در شيراز ١٩٤٨ اکتبر ١٢بديع، در تاريخ ١٠٥ شهرالکمال سنۀ ١٥ترجمۀ تلغراف مبارک 

  .زيارت شد
  سمندرى   طهران 

  شوقى .  کنم براى حفظ ياران دعا مىّمادر سهيل را بادعيۀ من اطمينان دهيد 
   

ّلقائيه خانم همسر ميرزا محمد فرزند ارشد جناب سمندرى بودند زادۀ جناب  ايشان خواهر. ّ
ّلقائيه خانم از نسوان با فضل و ادب دوران . باشند عندليب شاعر و اديب شهير بهائى مى

ّقزوين که محل سکونت خود محسوبند و بکار تدريس و تعليم اشتغال داشتند و در شهر 
جناب سهيل سمندرى، فارس . ايشان و خانواده بود بانوئى بسيار سرشناس و محترم بودند



ّامرا، مهاجر و مبلغ خستگى ناپذير، شاعر و هنرمند ارزنده و اديب انديشمند، فرزند ارشد 
ّلقائيه خانم و جناب ميرزا محمد سمندرى مى   .باشند ّ

ّميرزا محمد، و لقائيه  ) الهى نوادگان طراز(ديگر فرزندان ايشان . خانم شش فرزند داشتندّ
ّانگيز بانوى موفق و انديشمند، طرب انگيزمعنوى مهاجر قديم و ثابت قدم  خانم ها، زر

ّترکيه، سعيد سمندرى، دکتر جمشيد سمندرى مهاجر سرشناس و خدوم و موفق قارۀ افريقا و  ّّ
  .نوع دوست افريقا هستندآور و  ّنشاط انگيز جذاب مهاجر نام

   
   بديع ١٠٨توقيع 

مهدى سمندرى به   بديع براى دکتر١٠٨ّامرا، توقيع نوروز ّ حسب االمر حضرت ولى
اين توقيع . انگلستان ارسال گرديد تا ايشان آن را براى والد محترمشان به ايران بفرستند  لندن

ّعشع بهائى خطاب به احباى ايران و ّمقارن با افتتاح عهد ثانى عصر دوم اولين دور کور مش
ّممالک هندوستان، افغانستان، عراق، مصر، سودان، سوريه و لبنان عز صدور يافت جناب . ّ

ّطراز حامل آن لوح براى محفل روحانى ملى ايران گرديدند و شخصًا به مجرد دريافت لوح  ّ
ناب فروتن منشى محفل از شيراز با هواپيما به طهران عزيمت نموده و توقيع مبارک را به ج

  .ّروحانى ملى رساندند
  .باشد مرقومات ذيل در مورد ارسال توقيع و دستورات مربوط به آن مى

 خطاب به جناب دکتر مهدى ١٩٥١ اپريل ٢٢ّ جناب دکتر لطف ا حکيم  مورخ  مرقومۀ
  . سمندرى

...  بهجى  االن نيم ساعت به نصف شب است و در قصر ...دوست عزيز و برادر نازنين 
امرا الحمدا حالشان خيلى خوب ّ باشم عرض کنم که هيکل مبارک حضرت ولى مى

اى به افتخار  که مرقومه باشند ديگر اين العاده مشغول و گرفتار مى است ولى مثل هميشه فوق
اند در حدود پنجاه صفحه، بزودى بشما خواهد رسيد، اصل آن با  ّاحباى شرق مرقوم نموده

اند که شما  باشد و دستور داده شايد هم تا اين کاغذ بشما برسد آن رسيده.  از آنيک نسخه



فورى براى پدر بزرگوار جناب آقاميرزاطرازا سمندرى ارسال داريد که ايشان . سواد برداريد
  .اند که شما چکار بکنيد ّفورى به آقاى فروتن برسانند البته دستور داده

  .ّاند تلگرافًا اطالع خواهيد و خواهند داد  چنانچه دستور فرمودهورود آن را به لندن و طهران
 ١٩٥١ اپريل ١٩ّامرا خانم املياکالينز دربارۀ همين موضوع مورخ  مرقومۀ ديگر از ايادى

  . است خطاب به دکتر مهدى سمندرى است و به لندن فرستاده شده
  ّتوسط جناب جان فرابى لندن انگلستان (

 ١٧شنبه  در تاريخ سه(امرا قبل از ترک من از حيفا ّ ئى حضرت محبوب ولىبرادر عزيز بها
  .دستورات ذيل را صادر فرمودند که بشما ابالغ نمايم) اپريل

  .گردد ّحضرت خطاب به احباى ايران به ضميمه ارسال مى رونوشت توقيع آن
  .ن به شيراز بفرستيدّارادۀ مبارک آنست که شما رونوشتى از آن تهيه نمائيد و براى پدرتا

ام، رسيد  ّامرا مايلند به مجرد وصول اين نامه که بوسيلۀ پست هوائى فرستادهّ حضرت ولى
  . ّصحيح و سالم آن را بمن اطالع دهيد

ّايشان با تحيات محبت سازند و از خدمات شما  آميز شما را به ادعيۀ خودشان مطمئن مى ّ
  .نمايند قدردانى مى
  آميز   اميليا کالينز  ّم و محبتّ  با تحيات گر

  )ترجمه(  شود  رونوشت اين نامه به جناب زين ارسال مى
امرا بود و موقعى که جناب طراز ّ  بديع فاقد امضاى حضرت ولى١٠٨ّاولين نسخۀ توقيع 

ّآن را در طهران به جناب فروتن منشى محفل روحانى ملى ايران ارائه دادند اين موضوع 
در جواب ايشان نامۀ زير از . ّار گرفت و علت از ارض اقدس استفسار شدّمورد توجه قر

  .جناب دکترحکيم، منشى مبارک واصل گرديد
نامۀ جناب دکتر حکيم هم چنين مشعر بر ارسال توقيع مبارک به دکتر مهدى سمندرى در 

  . الهى در شيراز است لندن و خبر رسيد توقيع مذکور به طراز
  ١٩٥١ مى ٣٠



اند که لوح  آقاى فروتن سئوال نموده ع به لوح منيع جديد سؤاالتى نموده بوديد که راج... 
ّامضاى مبارک موشح نگرديد، اصل لوح که به خط مبارک است و پنجاه صفحه  منيع به ّ

ايران، يا براى  بودند که سواد کنيد و بفرستيد به دانم براى شما ارسال نموده  باشد نمى مى
اند که بنويسند و بعدًا ارسال حضور مبارک شود که مالحظه  تادهّجناب نورالدين فرس

باشد عجالتًا چون ميل مبارک اين  امضاء مى  بفرمايند و امضاء بفرمايند در هر صورت بدون
بوديد که به پدر بزرگوار  خيلى خوشوقت شدم که نوشته. ّبود که زودتر به احباى شرق برسد

  ...اند  رفته و به آقاى فروتن رسانيدهّاست و ايشان فورى با طياره رسيده
سادگى و انقطاع  ّابعاد خاصى که طراز الهى براى زندگى خود انتخاب نموده بودند جز

و انفاق و ايثارشان ضرب المثل معروف کمال الجود بذل . متاع ديگرى احتياج نداشت به
ّالموجود را در روابط و چگونگى زندگانى جسمانى و مادى ايشان مصور  . نمود مىّ

اى از  اند نمونه ّاى که جناب نورالدين زين حسب االمر مبارک ارسال داشته مرقومه
ّشناسى ايشان و خواهر و برادر و منسوبين مکرم  سخاوتمندى طرازالهى و در عين حال موقع
  . باشد ّدر تقديم اعانات و جلب برکات الهيه مى

خانم و  ّخانم، هماخانم، سياره ّن مهريهّالرحم ا سمندرى و اماء جناب آقاميرزاعنايت,
  .ٰاالبهى مالحظه نمايند ا ّجناب آقاميرزاطرازا سمندرى عليهما و عليهن بهاء

ّنامۀ آن نفوس زکيۀ مخلصۀ موقنه مورخۀ چهاردهم شهرالبهاء سنۀ   بشرف لحاظ انور ١٠٤ّ
ّو تشبث بذيل رداء جمال کبريا ّامرا ارواحنا فداه فائز و مراتب توجه ّ مبارک حضرت ولى

ّبعز عنايت و اظهار لطف و مرحمت مزين و مشرف آن ّ ّذوات مطمئنۀ نورانيه را در مواقع   ّ ّ
ّمخصوصه و مقامات مقدسۀ مبارکه ياد فرمايند و لطائف تأييد و فضل و الطاف رب مجيد  ّ

محبوب  و فيض رايگان آنّرا در حقشان سائلند و اميدوار چنانند که هرحين و آن از کنز روان 
ّعالميان بنعمتى بديع و موهبتى لميع و قوتى متين و نصرتى مبين متمتع و مرزوق و بشمول  ّ
ّانوار فضال آن مليک ذوالجالل خشنود و مسرور باشند راجع به سه باب دکان در قزوين  ّ

ّراث رسيده آن و خانم که از طريق ارث به ٰوالدۀ متصاعده بملکوت رحمن معصومه ّمتعلق به
ّو در کمال رقيت و ميل و موافقت و رضا بمبلغ هفت هزار تومان فروخته وجه مذکور را  ّ



ّاالبهى تقديم ساحت مقدس مبارک نموده ا بواسطۀ حضرت ورقا عليه بهاء اند تا در  ٰ
عمل   اين"ٰضمن خريد اراضى مقام اعلى صرف شود بيان اطمينان فرمودند و فرمودند 

  "    ول و اجرش در ساحت کبريا عظيم و جزيل ممدوح و مقب
  ّنورالدين زين .  حسب االمر مبارک مرقوم گرديد١٩٤٧سپتمبر _ ّ شهر العزة ٧

  مالحظه گرديد   بندۀ آستانش شوقى
   

اقامت طراز الهى در شيراز ادامه يافت و مکاتبات ايشان با ارض اقدس متناوبًا جريان 
ف در جواب عرايض تقديمى طرازالهى از ساحت  چندين تلگرا١٩٤٩در سال . داشت

اى از دوستان شيراز است  ّاقدس رسيد از جمله جواب عرض تبريک عيد ايشان و ذکر عده
  .که به علل متفاوت در عريضه از آنان ياد شده بود

   ١٩٤٩ مارچ ٢٣سمندرى، نخجوانى  
ّتبريکات را تقدير، در اعتاب مقدسه بنهايت محبت متذکر جهت جمي ع نفوس مذکوره ّّ

  )ترجمه(ّشوقى ربانى  .  ّمواهب الهيه ملتمسم
   بديع است، ١٠٦تلگراف ديگر به تاريخ رضوان 

  سمندرى 
ّدراعتاب مقدسه بنهايت محبت بياد شما مألوف، ذکريه را به ادعيۀ من اطمينان دهيد ّ ّ ّ .

  .  تحصيالت خود را در انگلستان تکميل نمايد) فرزند( توصيه ميکنم مهدى 
  )ترجمه(شوقى ربانى  
الهى بودند و  زادۀ طراز سمندرى و خواهر خمسى همسر جناب سرهنگ فيروز ّذکريه خانم

الهى در شيراز، چندين سال در اين  ّاتفاق خانوادۀ خود و همزمان با دوران اقامت طراز به
  .شهر اقامت داشتند

  زاده  صعود جناب منير نبيل
ّالهى و مبلغ شهير و شجيع و فداکار که  زاده عموزاده عزيز طرازنبيل  منير در آن سال جناب آقا

ّتاريخچه زندگى و خدماتشان صفحات زرينى به تاريخ امر بهائى افزوده است به ملکوت 



الهى صعود نمودند و اين فقدان ظاهرى غم عميقى در قلب رئوف جناب سمندرى ايجاد 
  .ّر عم عزيزشان داشتنداى شديد و روابطى نزديک با پس ايشان عالقه. کرد

نبيل و شريفه بيگم خانم بودند، در  ابن على نبيل ّمحمد ّجناب منير دومين فرزند جناب شيخ
ّ ه ق در قزوين متولد شدند و در دوم ارديبهشت سال ١٢٩١ّ محرم ١٥  ه ش مطابق ١٣٢٨ّ
ّتشرف سوم جناب طراز به حضور حضرت  در.  بديع در طهران صعود نمودند١٠٦با  ّ
سفرى براى ايشان در اسفار طوالنى انتخاب شود ابتداء  دالبهاء هنگامى که قرار بود همعب

ّجناب منيرنبيل زاده براى اين منظور معرفى گرديدند زيرا حسن مآب و لياقت و درايت و 
ّخدمات ذيقيمت و شور و اشتياق و ايمان او معرف حضور حضرت عبدالبهاء و کليۀ ياران  ّّ

ات و سفرهاى تبليغى و تاريخى ايشان در مناطق ترکستان، تاجيکستان، دامنۀ خدم. بود
هنگامى که در سمرقند اقامت . ازبکستان، قفقاز و گرجستان و شبه قارۀ هند توسعه يافت

 ١٣٢٨القعده   ذى٢١ترتيب در  بدين. داشتند حضرت عبدالبهاء ايشان را احضار فرمودند
. ّ روز مشرف بودند٩٠ّق فائر گرديدند و مدت ّدر اسکندريه مصر به زيارت طلعت ميثا

ّحضرت عبدالبهاء در آخرين روز تشرف ايشان از خدمات جناب منير اظهار رضايت فرمودند 
ّو خط سير و اقدامات ضروريه در نقاط مختلف را براى ايشان مشخص نمودند که از جمله  ّ ّ

  .تأسيس مرکز امرى در تاشکند بود
  .زاده قهرمان است نبيل: ه جناب امين ميفرمايندمرکز ميثاق در لوح خطاب ب

وقتى نسخۀ . داستانهاى فراوان از اقدامات تبليغى و شجاعانۀ ايشان ورد زبان دوستان است
ّکتاب فرائد نوشتۀ جناب ابوالفضائل گلپايگانى که در جواب رديۀ شيخ ّعبدالسالم کرکوکى  ّ

مداف ميالنى را به خانۀ خود دعوت بود به دست شيخ رسيد وى جناب منير و جناب اح
ّسپس اظهار داشت کتاب فرائد را خواندم، الحق بسيار محکم . کرد و از آنان پذيرائى نمود
اش قيامت کرده است لهذا حاضرم مخارج طبع کتاب و قيمت  و متين است و نويسنده

جناب . اندکتابهاى موجوده را بپردازم که چنين کتابى به نام من در اين دنيا باقى نم
آورى آن  زاده در جواب او گفتند اين کتاب در ممالک مختلف انتشار يافته و جمع نبيل



ّشما بهتر است به امرا ايمان آورده و با نگارش رسالۀ اثباتيه جبران مافات . محال است
  .نمائيد

را نسبت به ّزاده در کشور برما با فرمانرواى آن سرزمين مالقات کردند و توجه او  جناب نبيل
خدمات ايشان بعد از صعود حضرت عبدالبهاء ادامه يافت و مورد . امر بهائى جلب نمودند

  .امرا قرار گرفتّ عليا و حضرت ولى تقدير حضرت ورقۀ
العاده و مشحون از روح فداکار  تاريخ زندگانى جناب منير سرشار از اقدامات و خدمات فوق

  .  استو جانفشان آن خادم برازندۀ الهى
" المنير فى وقايع الکثير مآثر"آثارى چند نگاشته اند از جمله کتاب خاطراتشان به نام کتاب 

  .    باشد مى
. ّپس از صعود ايشان يک تلگراف از ساحت مبارک به محفل روحانى ملى ايران رسيد

  .جناب سمندرى اين تلگراف را در مجموعۀ تواقيع خود ثبت نموده اند
   ١٩٤٩ اپريل  ٢٤ خادم  طهران   روحانى  بوسيلۀ

ّاز صعود منير نبيل زاده مروج جانفشان و اليق امرا محزون و متأثر، براى علو روح او در  ّّ
دورۀ طوالنى . همدردى قلبى مرا به بازماندگان ابالغ نمائيد. ٰملکوت ابهى دعا ميکنم

  . خدمات جليله اش هرگز فراموش نخواهد شد
  )ترجمه(  شوقى   

امعۀ ممتحن ايران در هر دوران به نحوى دچار تضييقات و مشکالت فراوان گرديده و در ج
ّنهايت اشتياق مترصد فرا رسيدن زمانى بودند که ابواب آسايش نسبى باز گردد و گشايشى 

  .حاصل شود
اخبار حاکى از بشارات در کالبد جامعۀ تحت فشار آن روز روحى تازه مى دميد و بر شوق و 

تنها مرجع و پناه ياران حضرت . افزود ق ياران براى خدمت به آستان الهى مىاشتيا
امرا بودند که نبض جامعه را از هر جهت در دست داشتند و مژدۀ فتوحات گوناگون را ّ ولى

مرقومۀ ذيل نمودارى از غلبۀ روحانى و . نمودند با سرعت به سراسر جامعۀ بهائى ابالغ مى
  . و صيانت آن موالى محبوب استدر عين حال حمايت



  ١٩٤٩ سپتامبر ٣٠تلگراف منيع مبارک ، 
   سمندرى 

ياران . ّمطمئن باشيد زمان رفع تضييقات که مدت ها در انتظار آن هستيم فرا خواهد رسيد
ّبشارت اتساع دايرۀ امرا در اقطار عالم و پيشرفت سريع ايوان حول مقام  عزيز مشتاق را به
ّبراى صحت غالمعلى و ترقى روح فريدون .  تزيينى فوق آن مستبشر سازيدٰاعلى و طارمى ّ

ّخدمات ممتاز و تاريخى و مستمر آن خادم امرا را صميمانه تقدير . نژاد دعا مينمايم
  )ترجمه(ّمينمايم   شوقى ربانى     

س در ّاز حوادث نامساعد و دردناکى که در آن دوران اتفاق افتاد شهادت جناب دکتر برجي
ّشهادت دکتر برجيس نشانۀ ديگرى از شدت وخامت اوضاع عمومى و بيانگر . کاشان بود

ّعدم وجود امنيت و آسايش براى احبا الهى در خيل ساير مشکالت حائلۀ غير مترقبه  ّ ّ
ّحوادث نامطلوب پس از اين واقعۀ دلخراش مبين رسوخ تعصبات و . گشت محسوب مى ّ

  .   ح اجتماعى کشور بودبى عدالتى ها در اغلب سطو
 خطاب به جناب سمندرى ١٩٥٠ فوريه ٢٥ّامرا در تلگراف مبارک مورخ ّ حضرت ولى

ّدر مورد فاجعۀ قتل دکتر برجيس اظهار تألم و تأسف فرموده و مرقوم ميدارند ّ:  
  سمندرى طهران  

ّدر اعتاب مقدسه بکمال محبت بياد شما مألوف براى جميلۀ صميمى، ضياء...  ّ ا
از عروج دکتر برجيس . دکتر مهدى و سهيل سمندرى، نخجوانى دعا ميکنم ... روحانى، 

ّشديدًا متألم  از صميم قلب صيانت و موفقيت و استخالص ياران عزيز محبوب را ملتمسم ّ ّ   .
  ّ شوقى   

 بديع در شيراز ذکر ١٠٦ّجناب سمندرى تاريخ دريافت مرقومۀ باال را دوم ايام هاء سنۀ 
  .کرده اند

ّالهى در محل مأموريتشان در شيراز مرتبًا گزارش پيشرفت امور مربوطه و محوله را به  طراز ّ ّ
ّايشان بطور کلى . نمودند رساندند و طلب تأييد و توفيق در خدمات مى عرض مبارک مى

گرديد خوددارى  از ِاعمال ارادۀ شخصى در امور امرى که مستقيمًا به ايشان ارجاع مى



امرا و ّ مودند و به عنوان يک خادم خاضع، مطيع و منقاد تصميمات حضرت ولىن مى
  . تشکيالت ادارى بهائى بودند

، در جواب عريضه و استدعاى ايشان مرحمت ١٩٥٠ اپريل ٢٢تلگراف زير در تاريخ 
  .گرديده است

  سمندرى  طهران 
ّه بکمال محبت بياد شما ّاحساسات شما را از اعماق قلب تقدير مينمايم و در اعتاب مقدس

  )ترجمه(شوقى  .  مألوفم
بهائى سبب  ّحضور جناب طراز در شيراز و رابطه و مکاتبات مستمرشان با مرکز جهانى

ّتشويق ياران گرديد و گاه احساسات و عواطف روحانيه و استدعاى خويش را بوسيلۀ ايشان 
ّربانى  ّ جوابيۀ حضرت شوقىتلگراف دو در. نمودند امرا تقديم مىّ بحضور حضرت ولى

  . اند ًاجابت دعا براى دوستان متقاضى تأييد گرديده و ذيال اعالم فرموده
  ١٩٥٠ مى ١٠تلگراف تاريخ 

  سمندرى 
نخجوانى مشورت کنيد  ّجهة نفوس مذکوره در تلغراف دعا ميکنم با محفل ملى راجع به... 

  ) ترجمه(شوقى    ".     را ملتمسمّخدمات جليلۀ شايان تقدير شما مواهب الهيه نظر به
  ّتوسط  سمندرى :    است١٩٥٠ جوالى ١٦ّتلگراف  دوم مورخ 

از صميم   احساسات الئقۀ شما را عميقًا تقدير ، حفظ و استخالص و نصرت امر محبوب را
آميز من اطمينان دهيد، با  ّقلب ملتمس، جميع نفوس مذکورۀ در تلگراف را بادعيۀ محبت

  )ترجمه(    شوقى   .  ات شماتقدير خدم
الهى در طول اسفارشان مالقات با يارانى بود که بعض اسناد و  يکى ديگر از اقدامات طراز

اعتماد و . ّمدارک و اشياء مهم و بى نظير تاريخى را به امانت نزد خود نگاهداشته بودند
يشان قرار دهند و با ّثقۀ آنان نسبت به جناب طراز باعث گرديد اين اطالعات را در اختيار ا

المللى بهائى  راهنمائى جناب طراز امانات به ارض اقدس ارسال شد و در محفظۀ آثار بين
  . قرار گرفت



اند چنين اشعار  ّاى به جناب خادم دربارۀ اطالع جديدى که بدست آورده ّايشان طى نامه
  : ميدارند

ّک قبضه شمشير حضرت اول ّجناب آقاميرزا عبدالعرفان بينائى از احباى سارى ذکر ي
تکليف خواستند امر مبارک صادر . را نمودند)الباب جناب باب(آمن روحى لرمسه الفدا من

ّشد که تسليم آن مقرب درگاه الهى نمايند تا به موقع خود بواسطۀ عراق ارسال داريد در 
     .ّالمللى در قرون و اعصار و دهور و ايام محفوظ و مصون ماند محفظۀ آثار بين

  قربانت سمندرى   
      

  نسخۀ اصل کتاب مستطاب ايقان
ٰو لوح هيکل ازحضرت رب اعلى  ّ  

ّيکى از موفقيت . الهى بدست آوردن نسخۀ اصل کتاب مستطاب ايقان است ّهاى مهم طراز ّ
ّ◌امرا کوشش گرديد و اقدامات عديده انجام  چندين سنه حسب االمر مطاع حضرت ولى

  .شد
 ١٨٦٢ مطابق ١٢٧٨ّس از باز گشت از سليمانيه به بغداد درسال حضرت بهاءا پ

ّميالدى کتاب ايقان را در جواب سؤاالت خال اعظم جناب سيد ميرمحمد، نازل فرمودند ّ .
ٰ سال از اظهار امر حضرت رب اعلى مى١٨در آن اوقات  کتاب ايقان بدوًا به نام . گذشت ّ

اند و حضرت  ّاين کتاب را سيد کتب ناميدهحضرت بهاءا . ّرسالۀ خالويه معروف بود
ّامرا آن را دومين اثر بزرگ حضرت بهاءا پس از کتاب مستطاب اقدس ذکر ّ ولى

  . فرمودند
 سال از ١٨ّنسخۀ اصلى کتاب ايقان به خط حضرت عبدالبهاء است که حين استنساخ آن 

ّق بخط حضرت بهاءا در حواشى کتاب به طريق تزييد و الحا. ّسن مبارکشان ميگذشت
  .مرقوم رفته است

 ميالدى نزد فاطمه خانم افنان دختر ١٩٤٨ شمسى مطابق با ١٣٢٥اين نسخه تا سال 
. مرحوم حاج ميرزا على، معروف به ترياکى بود فاطمه خانم نوۀ دخترى جناب خال بود



ّکتاب ايقان به همراه مقدارى آثار مبارکه و متبرکه، بوسيلۀ ايادى امرا جناب طرازا 
امرا در شيراز مقيم بودند براى تقديم ّ سمندرى که در آن اوقات حسب االمر حضرت ولى

 شمسى ١٣٣٠ّبحضور مبارک تسليم محفل ملى بهائيان ايران گرديد و در اواخر سال 
  .امرا تقديم شدّ بوسيلۀ ايادى امرا جناب خادم به حضور حضرت ولى

نسخۀ سؤاالت جناب خال . ٰچند ماه بعد به ملکوت ابهى صعود نمودندافنان  خانم فاطمه
  .اعظم بعدًا در اطاق ايشان در مدينۀ شيراز بدست آمد

 بديع ١١٤هاى روزانۀ خود هنگام اقامت در بحرين، در سنۀ  طراز الهى در دفتر يادداشت
  :مينويسند

ده با تأييدات مبارکه و چندين سنه حسب االمر مطاع مبارک کوشش شد و اقدامات عدي
سه ماه بعد آن متصاعده به . ّارادۀ غالبۀ محيطۀ الهيه پيوسته آمد و کتاب به مرکز رسيد

  . ٰملکوت ابهى صعود فرمود
ّالهى بخاطر موفقيت اخيرشان صادر   به افتخار طراز١٩٥٢ مارچ ١٣تلگراف ذيل در تاريخ  ّ

  :گرديده است
ّوفقيت خدمات اصيل شما مشتاقانه دعا ميکنمکتاب ذيقيمت واصل گرديد براى م( ّ  .

  شوقى   
خانم افنان مقيم شيراز،   بديع، بافتخار سرکار فاطمه١٠٣ شهرالملک ١٣در توقيع منيع 

خانم اعالم گرديده  ّالهى و تقدير از همت و گذشت فاطمه دستور تسليم امانات به طراز
  : است

بوديد يک دانه انگشتر عقيق اسم اعظم  هذکر ارسال بعضى از آثار نفيسه را نمود... ,
ّخط  ّعنايتى جمال قدم جل ذکره و ثنائه و مقدارى شعرات مبارکه و لوح هيکل به

ٰالورى حضرت  ّخط مبارک مولى ٰانورطلعت اعلى روح ماسواه فداه و کتاب ايقان به
ّعبدالبهاء که حاشيۀ آن باثر قلم ابهى مزين اين نيت خالص منزه آن ّ ّ ه بسيار مورد تقدير محترم ٰ

  :از لسان اطهر منير گرديد فرمودند



 ّبنويس اين آثار نفيسه را تسليم بندۀ صادق اين آستان مقدس جناب آقاميرزاطرازا
ّسمندرى نمايند تا بواسطۀ ايشان بمحفل ملى روحانى در طهران تسليم گردد و آن محفل 

ّمقدس بوسيلۀ مطمئنى ارسال ارض اقدس نمايند ّ .  
المللى ارض اقدس در  مطمئن باشند اين آثار مبارکه بنام ايشان در محفظۀ آثار بين: فرمودند

  .ٰجوار مقام اعلى محفوظ خواهد ماند
ّدر طى دورانى که اقدامات براى تحويل کتاب ايقان صورت ميگرفت دو تلگراف مبارک 

  :ذيل در فاصلۀ کوتاهى از يکديگر، خطاب به طراز الهى واصل گرديد
   

    ١٩٤٨ دسامبر ١٣سمندرى  
مجهودات شايان . به فاطمۀ افنان اطمينان دهيد که اين اقدام ايشان مورد تقدير من است

  )ترجمه(شوقى   .  تقدير خود شما نزد من ذيقيمت است
وقتى فاطمه خانم افنان عليها : ... نويسند طراز الهى در ذيل ترجمۀ تلگراف فوق مى

ّرا تسليم اين بندۀ ذليل رب جليل ... کتاب مستطاب ايقان ... ن سنه ا پس از چندي رحمة
ّکردند فورًا رفتم طهران تسليم محفل مقدس روحانى ملى ايران نموده عريضۀ تلگرافى  ّ

  . عرض کردم جواب فوق عطا شد
   

  :ّتلگراف دوم بمناسبت صعود فاطمه خانم افنان مرحمت گرديده است
  ١٩٤٨ دسامبر ٢٢   سمندرى    

ّبراى علو درجات روح فاطمۀ افنان دعا ميکنم اميد است منتسبين موفق به خدمات شايسته  ّ
ّمراتب قدرانى محبت آميز خود را نسبت به مجهودات خستگى ناپذير شما اطمينان . گردند
  )ترجمه(ّشوقى ربانى     .  ميدهم

امرا به ّ ت ولى االمر حضر شرح بدست آوردن نسخۀ اصلى کتاب مستطاب ايقان حسب١
  :قلم جناب طراز مرقوم گرديد

   



ٰبسم ربنااالبهى  ّ  
 بديع که باب لقا بر وجه ١٠٩ مطابق با شهرالبهاء سنه ١٣٣١ّدر ايام فروردين ماه سال 

زيارت اعتاب مقدسه و  ّاحبا مفتوح و جمعى از ياران الهى برحسب اذن و اجازه مبارک به
ّتشرف بمحضر انور حضرت ولى عزيز اى از   امرا ارواحنافداه مفتخر و متباهى بودند مرقومهّ

اند  ّزائر آستان مقدس و ايادى امرا آقاى ذکرا خادم که از قصر بهجى مرقوم داشته
بعنوان اين عبد در شيراز واصل گرديد که در آن نامۀ گرامى که مشحون به قسمتى از 

  :اند چنين مرقوم داشتهباشد  مى  بشارات و عنايات شفاهى هيکل مبارک
ابالغ گرديد که اين عبد ) حکيم(ا  ّبارى ديشب امر منيع مبارک توسط جناب دکتر لطف

ّاسرع وقت تفصيل مفصل از کتاب مستطاب ايقان که  خدمت آن سرور گرامى بنويسم به
است و مساعى که در سبيل  ّکجا بوده و در عائله مکرمۀ افنان چگونه محفوظ شده در

طهران و تسليم محفل  ايد تا حين تسليم به آن حضرت، و آمدن به ل آن مبذول داشتهتحصي
ّالتفصيل مرقوم و ارسال داريد که با کتاب  ّملى و غيره آنچه واقع شده و در نظر داريد على

ّالمللى الى ممر الدهور و االعصار بيادگار بماند مستطاب در محفظه آثار بين ّ.  
تحرير اين وجيزه پرداخته و از ساخت اقدس آن موالى بيهمتا  وب بهٔلهذا اطاعتًا المرالمحب

اين عبد مستمند و جميع  ّنمايد که توفيق خدمت و عبوديت آستان مبارکش را به مسئلت مى
  .ا بعزيز و ليس ذلک على. دوستان و ياران الهى نصيب فرمايد

 چند ماهى در شيراز  تاريخ بديع که اين عبد٩٣ ميالدى مطابق با سال ١٩٣٦در سال 
ّتوقف داشتم در ايام عيد سعيد رضوان که روز و ساعت آن در دفاتر يادداشت هاى روزانه  ّ

سرکار فاطمه خانم افنان بنت مرحوم حاج . است خود مذکور و تقديم حضور مبارک گشته
ميثاق ال من قلم ا که ضلع مرحوم حاجى ميرزاحسينعلى المذکور  غفران ميرزاعلى افنان عليه

به خصوص حضرت مقصود بودند اين عبد را دعوت به ناهار در منزل خود نمودند و در 
ّروز مشاراليها رسالۀ اصليۀ کتاب مستطاب ايقان را آورده و در تمام مدت روز به  آن ّ تالوت و  ٌ

را تشويق و ترغيب نمودم که براى حفظ و صيانت  مطالعۀ آن اشتغال داشتم و سپس ايشان
را خودتان بمحضر مبارک تقديم نمائيد تا در محفظۀ  که آن اب مستطاب بهتر آنستاين کت



ّآثار محفوظ بماند و در ايام تشرف خود بمحضر مبارک که در پانزدهم ماه آبان سال 
ّ بديع اين نعمت مرزوق گرديد روزى در اهميت کتاب ٩٧ شهرالقدرة سنه ٣ مطابق ١٣١٩

على در  بن حضرت حسين عربى در مصر طبع شد ذکر همستطاب ايقان بيان فرمودند که ب
ّخط مبارک حضرت  بنده عرض کردم قربان اصل آن در شيراز به. آنست آنها بايد بخوانند
ّمجدد فرمودند چه وقت ديدى؟ عرض شد تقريبًا . فداه موجود است عبدالبها روح ماسواه

ّرک مزين است و در نزد ضلع ّخط جمالمبا حاشيه چند نقطۀ آن به. سال پيش سفر اخير پنج
را که  بسيار تشويق نمودم ايشان. ا است مرحوم حاجى ميرزاحسينعلى عليهماغفران

تر اين است خود شما اين کتاب را بدست خود تقديم و ارسال حضور مبارک  شايسته
  .نمائيد

  .فرمودند بلى بايد تشويق کرد نه اصرار و امر
ّ از خطوط متوسط مبارک است نه خط غبارّبعد فرمودند خط ريز است؟ عرض شد ّ .

عرض کردم . ّفرمودند بسيار مهم است، شما سعى و اهتمام نمائيد و تشويق کنيد که بفرستند
ّاگر حياتى باشد و ارادۀ مبارک تعلق گيرد اين سفر که به فارس بروم و تائيدات مبارک برسد 

ّلعل موفقيت حاصل شود ّ   ." شويد ّت هستم انشاءا موفق مىفرمودند من منتظر اين بشار. ّ
ابتدا به شيراز "ّپس از خاتمه تشرف و مراجعت به ايران، چون امر مبارک صادر شده بود که 

 مطابق با ٩٨ّلذا در روز سوم عيد رضوان سال " و سپس در تمام نقاط سير و حرکت نمائيد
ّاصفهان احبا را مستمرا  از طهران حرکت نموده و در عبور از کاشان و ١٣٢٠ارديبهشت ماه  ّ

ّشيراز باتفاق جناب آقاميرزامحمدحسين  شيراز وارد شده و پس از ورود به مالقات، يکسره به ّ
را در بستر نقاهت افتاده ديدم  مهدوى افنان بمالقات سرکار فاطمه خانم افنان رفته و ايشان

ل درجه رسيده چه نحوى مرض ايشان اشتداد داشت که خون از سينه جارى و تب به و به
نهايت نگران گرديدم که  حياتشان نبود و بى ٌبود و حال مشاراليها طورى بود که هيچ اميد به

مبادا خداى نخواسته حالت ضعف و کسالت رو بوخامت گذاشته و قبل از آنکه توفيق 
ّجهان رخت بربندد و متحير ماندم که در  انجام اين خدمت نصيب اين خانم گردد از اين

حال عنايات  در هر. ع و حال، بايشان چه بگويم و چه نحو ابالغ پيام مبارک نمايماين موق



ّمبارک را نسبت بايشان مختصرأ ابالغ و تذکر به موضوع تقديم کتاب را بوقت ديگر 
ّعود صحت و عافيتشان را قلبأ رجا نموده و . موکول نمودم که حالت ايشان مقتضى باشد

ّع و ابتهال بساحت غنى متعال توجه نموده و دعا درباره ّدر بيت مبارک نيز بانهايت تضر
ّصحت و سالمت و موفقيت ايشان نموده و چندين مرتبه نيز از ايشان عيادت و احوالپرسى  ّ
نمودم و بحمدا حالت تکسير و نقاهت شديد ايشان تدريجأ مرتفع و بهبودى يافتند لهذا 

رک را که اين رساله بمحضر انور تقديم شود و بايشان موضوع رساله مبارکۀ ايقان و ميل مبا
ايشان اظهار داشتند که آروزى خودم . ّدر محظۀ آثار بنام ايشان باقى بماند تذکر دادم

ئى که  لذا مراتب در ضمن عريضه. ّکه بحضور مبارک مشرف گشته خود تقديم نمايم آنست
. ر مبارک معروض گرديدّجناب آقاميرزامحمدحسين مهدوى افنان نيز امضاء نمودند بحضو

ٔاالطهرفداه  ٰاالولى و عيد مبعث مبارک حضرت اعلى ارواحنا لرمسه که پنجم جمادى تا آن
روز  سال فرا رسيد و براى ديدن ايشان بمنزلشان رفتم و مالقات حاصل شد در آن در آن

مبارک براى بار ديگر رسالۀ مبارکه را با مقدارى خطوط اصل و توقيعات مبارک حضرت 
ّروز بايشان مجددأ در باره اين رسالۀ مبارکه تذکراتى داده  در آن. ٰاعلى را آوردند زيارت شد

امرا ارواحنافداه معروض و در باره آن ّ اى بمحضر مبارک حضرت ولى شد که عريضه
ايشان نيز اين پيشنهاد . ّکسب تکليف نمايند تا هرچه که ارادۀ مبارک تعلق گيرد انجام دهند

يرفته و پس از يک هفتۀ ديگر باز بمالقات ايشان نائل و درباره عريضۀ مزبور سؤال شد را پذ
اظهار داشتند، من نتوانستم بنويسم خود شما نوشته بياوريد من امضاء و تقديم دارم لهذا از 
ّطرف ايشان عريضه را تهيه و براى امضاء ارسال داشتم ولى مدتى گذشت و از امضاى آن 

ّ دفعه ديگر بمالقات ايشان رفتم و از علت تأخير امضاى عريضه جويا شدم تا. خبرى نشد
معلوم گرديد که اوالدهاى ايشان رضايت باين عمل نداشته و حتى مادر خود را تهديد 

لذا مأيوسانه عريضه را . اند اند و باين جهت ايشان از امضاى عريضه خوددارى نموده نموده
نهايت حزن و اندوه  انب بشيراز چون منتهى گرديده بود باپس گرفته محو نمودم و سفر اين ج

 شهرالملک ١٩چندى نگذشت که توقيع منيع مبارک بتاريخ . خاک فارس را ترک نمودم
  :فرمايند  زيارت شد که در باره رسالۀ مزبوره چنين مى١٩٤٢ فبرارى ٢٥ بديع مطابق با ٩٨



دوى افنان راجع به نسخه ئى که با امضاى جناب آقامحمدحسين مه درخصوص عريضه
اصل کتاب مستطاب ايقان که نزد فاطمه خانم ضلع مرحوم حاجى حسينعلى است 
ّمعروض داشته بوديد که آرزوى ايشان اينست که مشرف شده خود تقديم حضور مبارک 

  :نمايد، فرمودند
ّبنويس آمدن او بارض اقدس در اين ايام جايز نه، بوسائل ديگر متشبث شوند  انشاءا. ّ

  ".ّموفق بر تحصيل اين کتاب نفيس خواهيد شد
ّ وصول و زيارت دستخط مبارک اين بنده را از يأس و نااميدى که در راه وصول بمقصود 

ّالخاطر گرديدم که تائيدات الهيه شامل حال و ّ حاصل شده بود رهائى بخشيده و مطمئن
درزاده اين بنده آقاى مهندس و چون در آن زمان برا. ًنهاية به نتيجه مطلوبه خواهد رسيد

عزيزا سمندرى رئيس کارخانه قند مرودشت فارس بود و با اين خانواده رفت و آمد و 
ٌارتباط دوستى داشت از ايشان خواهش شد که خانم مشاراليها را مالقات و دوستانه 

ّکمال محبت تذکراتى داده و خواهش نمايد بلکه اوالدهاى ايشان نيز راضى به با ديم تق ّ
کار با  ايشان نيز پس از چندى مأيوسانه نوشتند که بانجام اين. اين رسالۀ مبارکه گردند

ا ميرزا منيرنبيل زاده  بعدًا جناب متصاعدالى. اند توفيقى حاصل نشده اقداماتى که نموده
ّا بشيراز آمدند لذا بايشان شرحى نوشته و متوسل شدم و استدعا  بنى عم،ّ عليه غفران

ٌمودم که ايشان اقدام نمايند تا بهر نحوى است خانم مشاراليها را حاضر براى تقديم کتاب ن
ّايشان نيز بعد از مساعى زياد مأيوس گشته و جواب نوشتند که موفقيت حاصل . نمايند ّ
 ١٩٤٤ نوامبر ٧اين موضوع بهمين نحو در بوتۀ اجمال باقى بود تا در تاريخ . ننمودند

که اين بنده بشيراز عزيمت نموده اقامت نمايم، بوسيله محفل  ى بر اينتلگراف مبارک مبن
ّمقدس روحانى ملى زيارت و حسب االمر از آذربايجان بطهران آمده وفورأ رهسپار شيراز  ّ

ّپس از ورود در مدت چهار سال ايام اخير . گرديده و از آن تاريخ مقيم اين بلده هستم ّ
که خود ايشان  ترغيب ايشان ساعى و پويا بود تا آنحيات اين خانم همواره در تشويق و

ّمحضر مبارک معروض و براى تقديم رسالۀ مبارکه و بعضى اشياء متبرکۀ ديگر   ئى به عريضه



 ١٩ بديع  مطابق با ١٠٣ شهرالملک ١٣در توقيع مبارک که بتاريخ . کسب تکليف نمودند
  :دفرماين  خطاب بايشان صادر شده چنين مى١٩٤٧فبروارى 

بوديد، يک حلقه انگشتر عقيق اسم اعظم  ذکر ارسال بعضى از آثار نفيسه را نموده ٣
عنايتى جمالقدم جل ذکره و ثنائه و مقدارى شعرات مبارک و لوح هيکل بخط انور طلعت 
ٰاعلى روح ماسواه فداه و کتاب ايقان بخط مبارک مولى الورى حضرت عبدالبهاء که  ّ ٰ

ّهى مزين، اين نيت خالص منزه آن محترمه بسيار مورد تقدير از لسان حاشيه آن به اثر قلم اب ّ ّ ٰ
ّفرمودند بنويس، اين آثار نفيسه را تسليم بندۀ صادق امين آستان مقدس . اطهر منير گرديد

جناب آقاميرزاطرازا سمندرى نمايند تا بواسطۀ ايشان بمحفل روحانى در طهران تسليم 
ّفرمودند مطمئن باشند . ّله مطمئنى ارسال ارض اقدس نمايندّگردد و آن محفل مقدس بوسي

ٰالمللى ارض اقدس در جوار مقام اعلى  اين آثار مبارکه بنام ايشان در محفظۀ آثار بين
ّاميد چنانست پس از رفع موانع وسايل زيارت مقامات مقدسه فراهم . محفوظ خواهد ماند

  .گردد
چهارده ماه گذشت و هر وقت مالقات حاصل پس از وصول اين توفيع مبارک نيز قريب 

نمود تا آنکه  ّاجراى سريع امريۀ مبارک تشويق و داللت مى را به  ّميشد تذکر داده و ايشان
و . ّمايلم از لوح مبارک هيکل بهمان شکل باخط ريز بنويسى) فاطمه خانم(اظهار داشتند 

ت با رضايت ايشان از آن ّاين عبد چون چشمم ياراى خواندن و نوشتن خط ريز را نداش
ّعکس گرفته شد که نزد خودشان باقى بماند و باز ديده شد که در تسليم آنها تعلل دارند و 
ّمايلند از روى لوح هيکل عينًا با خط ريز نوشته شود لذا از جناب آقاى سرگرد اقدسى که از 

را انجام  شانباشند خواهش شد که تقاضاى اي ّزادگان سعدى و داراى خط خوشى مى بهائى
دهند ايشان نيز روزى بمنزلشان رفته لوح مبارک را عينًا بهمان شکل استنساخ نمودند و 

انوشه فرزند ارشد ايشان نيز خواهش شد که در اين موضوع کمک  ّمحمد ضمنًا از آقاى على
نموده مادر خود را تشويق و ترغيب نمايند که در اجراى امر مبارک تأخير رخ ندهد ايشان 

ّاى نموده و بمادر خود تذکراتى دادند و همان ايام مجددًا کسالتى بخانم  ز کمک شايستهني ّ
ّرا بتاخير انداخت ولى همين بروز کسالت سبب مزيد تذکر  مشاراليها عارض شد که انجام آن



گرديده و چيزى نگذشت که حاضر بودن خود را براى تسليم امانات مزبور اظهار داشتند لذا 
ٰ که پس از چهارماه از اين تاريخ، ايشان بملکوت ابهى ١٣٢٧ريورماه سال در اواخر شه

ا نخجوانى بمنزل ايشان رفته و طبق صورت  ّصعود نمودند، باتفاق جناب آقاى على
ّمشخصى و رسيدى که بايشان داده شد رسالۀ مبارکۀ ايقان و ساير آثار مبارکه را از ايشان 

 مزبور را برداشته بوسيله هواپيما از شيراز حرکت و در طهران تحويل گرفته و روز بعد امانات
ّتسليم محفل مقدس روحانى ملى گرديده رسيد دريافت شد و تلگرافًا بحضور مبارک  ّ

خانم  شيراز به معروض گرديد و جوابى هم از ساحت اقدس عنايت گرديد پس از مراجعت به
  .ٌمشاراليها ابالغ شد

قرار است که خانم   رسالۀ مبارکه در دست اين خانم از اينّو اما چگونگى محفوظ ماندن
ّاليها صبيۀ جناب آقاميرزاعلى افنان نوۀ جناب حاج سيد محمد ّمعزى خال اکبر که در هنگام  ّ

ّتولد، والدۀ ايشان که زوجۀ اول جناب آقاميرزا نمايند و ايشان از اوان  اند وفات مى على بوده ّ
ّطفوليت در ظل حمايت و ّ تربيت حاجيه خديجه بيگم، مادر پدر خود، که صبيۀ جناب ّ

ّالعاده مورد مهر و محبت جده خود بوده اند قرار گرفته و فوق خال بوده ّاند و چون جده  ّ
ّنمايند مقدارى از اثاثيه و آثار امرى ايشان که  يک سالگى صعود مى و ّمحترمه در سن هشتاد

ّاليها که هميشه در نزد جده خود  ّر اختيار خانم معزىاز جمله رسالۀ مبارکه ايقان بوده د
نمود و اوالدهايشان نيز تأييد  گيرد و از قرار اظهاراتى که خود خانم مى اند قرار مى بوده
ّنمايند جدۀ مرحومه قبل از فوت، کتاب مستطاب مزبور را با مقدارى اشياء و آثار متبرکۀ  مى ّ

ّين رسالۀ مبارکه و آثار متبرکه از همان ايام در صندوقى دهند و در هرحال ا ديگر بايشان مى ّ
ّمحفوظ و مقفل بوده و صندوق مزبور تا مدتى در منزل جناب خال اکبر در محلۀ بازار ّ مرغ،  ّ

خانه نيز جزو خيابان گشته است بوده و پس از  ّکه اکنون مبدل بخيابان و مقدارى از آن
ّمدتى ايشان صندوق مقفل را بمنزل خو را نزد خودشان  چنان محتويات آن د منتقل و همّ

ّطوريکه از خويشان و بستگان نيز کمتر شخص اطالع از وجود  اند به محفوظ ومصون داشته
شدند اظهار  اند و هر وقت هم از ايشان در اين باره جويا مى رسالۀ مزبوره در نزد ايشان داشته

ّرمۀ مبلغين، به احدى ارائه نداده نمودند و جز به بعضى از نفوس محت ّبى اطالعى مى



ّبودند و حتى حضرات آقايان افنان خدام بيت مبارک نيز هر زمان خواسته ٰ اند زيارت نمايند  ّ
اند اين رساله را مخفى  اند و از اخوان خود نيز که مخالف و معارض بوده ايشان ارائه نداده

کوشش را نموده بودند تا داشته و باين ترتيب در حفظ و نگاهدارى آن نهايت سعى و 
ّشرح معروضه فوق موفق بتقديم آن بساحت اقدس گشته و پس از چهار ماه که از تاريخ  به

ٰ بملکوت ابهى صعود نموده ١٣٢٧ آدرماه ٢٩ٌتقديم آن گذشته خانم مشاراليها در شب 
رکه حضرت امر متعاليۀ مبا با تجليلى شايسته در گلستان جاويد شيراز مدفون گرديد و اکنون به

ّامرا ارواحنافداه رسالۀ مبارکه و ساير اشياء متبرکۀ تقديمى ايشان در محفظۀ آثار امرى ّ ولى
ّمحفوظ و از اين توفيق و عنايتى که شامل حال او گرديد ذکر خيرش تا ابدالدهر در ديوان 

ّعدل الهى پايدار خواهد ماند و نظر به تعلق شديد و تشبث و تمسکى که به ا ّ مر الهى و ّ
ّعبوديت و کنيزى آستان مبارک داشت به اوالد خود در وصيت نامه سفارش و تأکيد نموده  ّ
ّکه مقدارى از اموال ايشان بنام حق تقديم گردد و در پنج موقع از ايام متبرکۀ سال مجالس  ّ ّ

  .و محافلى بنام او منعقد نمايند
يادگار  ز در ذهن ياران آن سامان بهالهى در شيرا خاطرات فراوانى از سالهاى اقامت طراز

ّايشان در اين مدت در اطاقى بسيار کوچک در حظيرة القدس شيراز مسکن . مانده است
ّبيان و تشريح زندگانى ساده و بى آاليش و آرايش اين نفس محبوب و معزز ابدًا . گزيدند

ديک شاهد و ناظر آسان نيست شايد يارانى که در آن اوقات در شيراز اقامت داشتند و از نز
بر نحوۀ زندگى ايشان بودند تا حدودى بتوانند آن وضع و حال را توجيه نمايند و  آن 

مناعت طبع و . الهى را در شهر پر شهرۀ شيراز رقم زنند ّموقعيت مخصوص حضور طراز
ّقناعت دل آن چنان بود که حتى وقتى محفل روحانى شيراز بناى جديدى در همان محوطه  ّ

  .جناب سمندرى ترجيح دادند در همان اطاق کوچک و ساده بمانندساختند 
ٰايشان اغلب به افتخار دستجات زائرين که براى زيارت بيت مبارک حضرت رب اعلى به  ّ

کردند  ّرفتند ميهمانى ترتيب ميدادند و بفراخور احوال ابراز محبت و وفا و صفا مى شيراز مى
  .نمودند مور مىو آنان را تشويق و ترغيب به خدمت در ا



افندى در خاندانى پرورش يافتند  طراز. ّالهى نيز خاص خودشان بود نوع ميهمان نوازى طراز
ّکه به ميهمان نوازى معروف و مشهور خاص و عام بود ّاز بدو امر منازل آنان محل تشکيل . ّ

الهى  ازطر. جلسات و مالقات دوستان از هر دسته و طبقه و قوم و قبيله و مذهب و مرام بود
ّافراد خانواده را براى متقبل شدن جلسات عمومى و خصوصًا ايام متبرکه تشويق فراوان  ّ ّ

ّاين وديعۀ شريف و ارثيۀ عزيز در وجود جناب طراز با چاشنى افکار و ايمان و . نمودند مى
ّموقعيت زندگانى مادى و روحانى ايشان در ادوار مختلف حيات رنگ و صفاى بديعى  ّ

آمد حتمًا  شدند و هرکس به مالقاتشان مى رائى از ميهمان را شخصًا عهده دار مىيافت پذي
بايست چيزى ولو بسيار قليل و مختصر ميل نمايد لهذا هميشه بنحو امکان آمادۀ پذيرائى  مى

ّاما ميهمانيهاى مفصل و بزرگ را هم بسيار دوست داشتند. بودند در اوايل بازگشت از . ّ
ن ساله به قزوين که هنوز امور تجارتى و مالى ايشان رونقى نداشت، سفرهاى تبليغى چندي

ّبراى برگزارى جلسۀ ميهمانى عمومى احباى قزوين در منزل خود، کتاب خطى نفيس  ّ
خودشان را نزد يکى از دوستان گذاردند و مبلغى کافى براى مصارف ميهمانى دريافت 

ّر از احبا آراستند که از صبح تا عصر ّنمودند و جشن مفصل رضوان را با حضور چند صد نف
ّمدتها بعد از اين جريان . آن جشن ادامه داشت و پذيرائى با مائدۀ آسمانى و زمينى توأم بود
  .ّتوانستند وجه مذکور را تهيه کنند و کتاب سپرده را باز پس گيرند

ّمحبت و عالقۀ شديد ايشان به افراد در جزئيات رفتارشان مالحظه مى  هرگز حاضر گرديد ّ
 سال ٤٢مظاهر اين عادت در طول . ّشدند کار شخصى خود را به ديگران محول کنند نمى

سير و حرکت و زندگانى کردن به تنهائى در نقاط مختلف من جمله در شيراز و خراسان و 
که  با وجودى. گرديد که در حظائر قدس آن شهرها سکونت داشتند مشاهده مى بغداد

ّ وضع جسمانى ايشان با کمال لطف و محبت آمادۀ خدمت و کمک ّدوستان با توجه به
ّالهى در تمام اوقات کليۀ امور مربوط به خودشان را شخصًا انجام مى بودند طراز دادند و در  ّ

از خاطرات . عين حال مشتاقانه داوطلب همه گونه مساعدت و خدمت به ديگران نيز بودند
واظبت کردن از يارانى بود که براى کار و يا مالقات دور که بياد مانده است نگاهدارى و م

ّآمدند و مدت طوالنى اقامت نموده و گاهى نيز به بيماريهاى سخت مبتال  به قزوين مى



ّدر اين گونه مواقع اضطرارى طراز الهى در نهايت صبر و شکيبائى و محبت و . شدند مى
همان نوازى ايشان ابعاد گسترده اى مي. شجاعت پذيرائى از مرضا را رأسًا به عهده ميگرفتند

ّطراز افرادى براى انجام خدمات حاضر بودند اما بمحض  ّمعموال در منزل جناب. داشت
ّاينکه صداى چکش درب منزل شنيده ميشد ايشان اولين شخصى بودند که براى استقبال  ّ

شدند   نمىّتعلل در اين مورد را نمى پسنديدند و راضى. و باز کردن درب شتاب مينمودند
  .اى بيشتر، منتظر جواب صاحب منزل پشت درب خانه بماند هيچکس لحظه

بارۀ روال زندگانى  اى خطاب به دکتر مهدى سمندرى در نخجوانى در مرقومه جناب على
  :نويسند جناب طراز در شيراز مى

را از آنى استراحت و راحت و رکود . ًحضرت ابوى بزرگوار ليال و نهارًا در خدمت و حرکتند
ّعدۀ زيادى از مسافرين نيز در ايام عيد نوروز و رضوان به شيراز . دانند براى خود جائز نمى ّ

اند اين نفوس فى  معلوم است حضرت ابوى و حضرت افنان چه قدر زحمت کشيده. آمدند
  .ّالحقيقة مؤيد و ملهمند

    
 امتحانات و در دوران اقامت در شيراز زندگانى طراز الهى همچنان دستخوش طوفان

هاى پيشين  ّوقايع يکى پس از ديگرى اتفاق ميافتاد و بر تجربه. ها بود هيجانات و ناآرامى
  .شد عمر افزوده مى

ّترين برادر ايشان بغتتًا به علت سکتۀ  در همان اوقات جناب ميرزا عبدا سمندرى جوان
ّه مدت طوالنى در ّايشان در اسکندري. قلبى از عالم جسم به عوالم الهى صعود نمود

ّمحضر حضرت عبدالبهاء مشرف بودند و خاطرات شيرينى از اين تشرف و مصاحبت افتخار  ّ
  . آميز داشتند و مخاطب چند لوح و مناجات از قلم حضرت عبدالبهاء گرديدند

ّروزى از محضر مبارک استدعا کردند دعا فرمايند تا ايشان از زحمات زندگانى بالمره 
وقت من راحت شدم تو هم راحت   عبدالبهاء در پاسخ فرمودند هرحضرت. راحت شوند
ّميرزاعبدا در اين سفر همراه جناب قائم مقام برادر جناب مختارالسلطنه  آقا. خواهى شد

ّآقاميرزاعبدا تبحر فراوانى در . بودند شرح سفر آنان در يادداشتهاى طراز الهى آمده است



به نواختن تار " ّجناب معلم"ز اوان جوانى تحت تعليم ّموسيقى سنتى ايران داشتند و ا
  .  پرداختند و مهارت کامل يافتند

ّفرمود که او خصائص و مشخصاتى مثل شجاعت،  جناب طراز راجع به برادر خود مى
صراحت لهجه و هوش و ذکاوت بسيار داشت و از لحاظ جسمانى و ظاهرى نيز مردى 

پس از صعودميرزا عبدا، . يابد  ارتقاء بزرگ کشورىتوانست به مقامات  آراسته بود و مى
امرا مرحمتًا با ارسال تلگراف تسليت همدردى هيکل مبارک را ابالغ ّ حضرت ولى

  :فرمودند
     ١٩٥٠ اکتبر ٢٣سمندرى      

ّاز عروج اخوى عزيزتان از اعماق قلب متألم، ارتقاى روحشان را در ملکوت، صميمانه 
  ) ترجمه(شوقى   ...  ردى، شريک شما در احزانم ملتمس، اظهار همد

ّمحاله شاهد اتفاقات بيشترى در دوران  تر ميشود ال ًمعموال افرادى که عمرشان طوالنى
 سال زندگى با حوادث ٩٣ّالهى در طى  زندگانى خويش خواهند بود عجب نيست که طراز

  .        فتر خاطرات خويش افزودندبار ورقى جديد بر د بيشمار تلخ و شيرين مواجه گرديدند و هر
فاصلۀ کوتاهى پس از درگذشت برادر  صعود برادر ديگر ايشان، جناب ميرزا غالمعلى در

ترين برادر خانواده به شرف دريافت  جناب سمندرى کهنسال. ّکهتر ايشان اتفاق افتاد
  .امرا مفتخر شدندّ تلگراف همدردى حضرت ولى
ابط نزديکى که ايشان با يکايک افراد خاندان از کوچک و همبستگى شديد فاميلى و رو

طراز اقليم "چه  اگر. بزرگ داشتند در ذهن و خاطر همۀ بستگان بيادگار باقى مانده است
شمردند و عمر خويش را در دورى و فراق از اهل و  ّامر نازنين الهى را مقدم بر افراد مى" راز

ّقوى و مستمر را که پايۀ و اساس محکم براى حفظ عيال گذراندند ولى هرگز رابطۀ بسيار 
ّخانواده است فراموش نکردند و با ابراز محبت سرشار و عميق متداومًا به تقويت آن همت  ّ
ّگماشتند و اين احساس نزديکى و تقرب راکه نسبت به همۀ دوستان و بستگان داشتند تا 

ّبا توجه به . ايرين منتقل کردندآخرين دقائق زندگانى در وجود خويش نگاهداشته و به س



ّتوان بشدت تأثر حاصلۀ ايشان  لطافت طبع و احساسات رقيقۀ جناب سمندرى بآسانى مى ّ
  .از صعود برادر نازنين و عزيزشان پى برد

ّجناب ميرزا غالمعلى سومين فرزند ذکور جناب شيخ محمدکاظم سمندر بودند هنگام . ّ
ّتشرف دوم پدرشان که به منظور اس ّناقضين انجام شد در معيت  ّتخالص ثرياخانم از بند ّ

ّوالدين به ارض اقدس رفتند و در قضيۀ حملۀ ناقضين در قصر بهجى به والدين ارجمندشان 
  .ّحضور داشتند و در ظلم و  رنجى که آنان متحمل گشتند شريک و سهيم گرديدند

ندشان در قصر بهجى مورد ضرب و در آن واقعه افراد خانوادۀ سمندر هنگام روياروئى با فرز
حضرت . شکايت ناقضين بازداشت شدند شتم اطرافيان همسر او قرار گرفتند و بنا بر

عبدالبهاء با اقدامات شديد و فورى موجبات استخالص آنان را فراهم فرمودند و روز بعد 
را حضرت عبدالبهاء با مزاح، زهر تلخ عهد شکنان . ّهمگى به حضور مبارک مشرف شدند
 نمودند و او را در آغوش گرفتند و نوازش کردند و با  از دل و جان آقاميرزا غالمعلى پاک

ابراز مراحم فوق العاده نسبت به جناب شيخ کاظم سمندر و همسرشان به حضرات امر 
جناب . اين ديدار آخرين مالقات آنان بود. ّفرمودند ثرياخانم را به حال خود وا گذارند

خانم تا آخر حيات زهر تلخ جدائى از فرزند را چشيدند و تن به قضا سمندر و معصومه 
. حضرت به لقب غالم بهاء مفتخر گشتند ميرزا غالمعلى در الواح نازله از يراعۀ آن. دادند

  :     فرمايند در يکى از الواح مخاطبًا مى
آزادگى از بندگى حق،ّ . اى غالم بها، غالم به اصطالح لسان فارسى به معنى بنده است٣

ّبايد به عبوديت عتبۀ مقدسۀ الهيه قيام . دو جهان است و شرمندگى از قصور در درگاه يزدان ّّ
ّنمائى تا حريت از دو جهان را دريابى    ٣...بندۀ او باش و از هر قيود آزاد گرد . ّ

 ١٩٥١ ژانويۀ ١٧امرا به مناسبت صعود آقاميرزا غالمعلى در تاريخ ّ  ولى تلگراف حضرت
  . زيارت گرديد

  سمندرى  
ّادعيۀ حاره جهة ارتقاى روحشان  ّاز عروج برادر شما غالمعلى متألم، شما و منسوبين را به ّ

  ) ترجمه. (شوقى.   در ملکوت اطمينان ميدهم



ّايام اعياد هميشه موقعيت مناسبى براى تجديد ارادت و محبت و دوستى بين ياران است ّ ّ .
ّ بها در ظل واليت امر موالى عزيز بودند فرصت مغتنمى بود تا در در آن روزگاران که اهل

  .   ّايام اعياد بهائى مراتب تبريک و تهنيت خود را به حضور مبارک عرضه دارند
در ماه اپريل و آغاز عيد اعظم رضوان جناب طراز طبق روال پيشين تلگرافى داير بر تبريک 

  :آميز بشرح ذيل واصل گرديد ايتعيد بحضور مبارک مخابره نمودند و جواب عن
   ١٩٥١ اپريل ٢٣

ّاز اعماق قلب احساسات شما را تقدير و در اعتاب مقدسه به کمال محبت بياد شما  ّ
  شوقى .  مألوفم

ّحضرت شوقى ربانى باوجود مسؤوليت اى که داشتند پيوسته از خدمات  هاى بسيار و گسترده ّ
ّرا براى انجام فعاليتخادمان صميمى امرا تقدير نموده و آنان  تر بسيج  هاى بيشتر و وسيع ّ

ٰفرمودند و روند جامعۀ بهائى را از منفى گرائى حتى در بحبوحۀ شدايد و آالم و  مى
  .    نمودند تضييقات وارده حفظ مى

ّهاى محبت آميز هيکل مبارک همچون قواى محرکه تلگراف الهى را به  اى روح و روان طراز ّ
بخشيد و شوق و  ميداشت، نيروى جديدى بکالبد بظاهر کهنسال او مى حرکت و پرواز وا

  .ساخت ذوق مضاعف در وجودشان براى تالش و کوشش بيشتر فراهم مى
در  امرا دکتر مهدى سمندرى ّ و بنا به توصيۀ حضرت ولى   بديع١٠٦پيرو تلگراف رضوان 

ّذ گواهينامۀ تخصصى به  براى ادامۀ تحصيل در رشتۀ پزشکى و اخ١٩٥٠فوريۀ سال 
ّبريتانيا عزيمت نمودند و در اولين سال اقامت در بريتانيا يه ايرلند شمالى مهاجرت کردند و 

نيومن  در اين دوران تصميم گرفتند با خانم ارسوال. محفل روحانى بلفاست را تشکيل دادند
بدوًا . د ازدواج بندندّکه سالها از ياران فعال و خدوم و مؤمن و فداکار و شايسته بودند عق

ّمراتب را به پدر ارجمند خود اطالع دادند و جناب سمندرى نيز طبق آداب و سنن قديم 
ّخانوادگى، به حبل مشورت متمسک گرديدند و از محضر حضرت ولى امرا کسب  ّ

  . تکليف نمودند و اجازۀ مبارک را مستدعى شدند
  : به ايشان ابالغ گرديد١٩٥٠ جون ١٧تلگراف ذيل از ساحت اقدس در تاريخ 



  سمندرى   
خدمات ذيقيمت اخيرتان را از اعماق قلب تقدير و تمجيد ميکنم، ازدواج مهدى مورد 

  ) ترجمه(شوقى  .تصويب واقع
سمندرى  ّخانم نيز طى نامۀ ذيل ازدواج دکتر مهدى ّالبهاء روحيه امرا امة ايادى

  . نيت گفته اندتبريک و ته خانم را تأييد نموده و ارسوال و
  لندن، ارسيوال و مهدى عزيز 

دانيد که من دائمًا مشغول امور  است ولى مى ّهرچند تا حدى جواب نامۀ شما بتأخير افتاده
ّباشم که باالخص اخيرًا بسيار سنگين است من هر مسرتى را  امر محبوب مىّ پستى ولى

ّجهت هر دوى شما در اين وصلت آرزومند بوده و هر موفقيت تان  ى را براى خدمات خالصهّ
در سبيل امر الهى خواهانم و يقين دارم که همراهى شما با يکديگر يک بنيان محکمى 

ّدانم که عروسى شما مايۀ مسرت  ّمسلم مى. برايتان در دورۀ حيات ايجاد خواهد نمود
ۀ نار در است ايشان يکى از بهائيان برجسته بوده و مانند کر جناب طرازا سمندرى گرديده

ّباشند من روح قوى ايشان را  امرا مىّ ولى  امر الهى و فداکارى و اخالص نسبت به
ّنمايم اى کاش عدۀ بيشترى از مؤمنين مانند ايشان در عالم امر موجود  نهايت تحسين مى بى

لکن من  ّبودند البته بسيار مستحسن است هرگاه شما بتوانيد در افريقا بخدمت پردازيد و
دانم هرکجا که باشيد مشغول خدماتى خواهيد بود که آرزوى دل و جان همۀ ماست با  مى

  هردوى شما ّتحيات بهائى به
  ّ    روحيه 

  ١٩٥١ اکتبر ١٤ 
. اى حضور مبارک تقديم نمودند نيومن مستقيمًا نيز عريضه دکتر مهدى سمندرى و ارسوال

 ضمن يک تلگراف از ١٩٥١والى  ج٢٥جواب عريضۀ آنان و دستور هجرت به افريقا، در 
  :ساحت اقدس واصل گرديد

ارسيوال، مهدى، براى مبارکى وصلت شما دعا ميکنم، خدمت را در افريقا توصيه و جهة 
ّموفقيتتان دعا ميکنم   شوقى.           ّ



   
  :  واصل شد١٩٥١به مقام ايادى امرا در اکتبر " طراز الهى"آخرين توقيع قبل از انتصاب 

ّمحبت و عواطف و احساسات مورد تقدير، از اعماق قلب براى حفظ و صيانت مراتب 
  ياران عزيز محبوب دعا مى کنم    شوقى 

ّ همانطورکه قبال ذکر گرديد اکثر تواقيع حضرت ولى امرا خطاب به جناب سمندرى  ً
ر حضرت است در دفت امضاى آن ّمفصل است ولى ايشان فقط قسمتهائى از تواقيع را که به

تمام تواقيع خطاب به ايشان در دفاتر ديگرى . اند نويسى نموده مخصوص خودشان خوش
ّبعض تواقيع مفصل حضرت ولى. آورى گرديده است جمع امرا به مناسبت و مصلحت در  ّ

ّاين کتاب مندرج است تا نفحات مسکيۀ آن در آفاق و انفس اثر گذارد و از درياى لطف و 
  . ذاق مشتاقان در آيداى به م کرم الهى قطره

  مآخذ
  ٣٩٩ص .)  ب١٥٦ّمؤسسۀ معارف بهائى : دانداس(ّآيات بينات  _ ١
  ٤٠٣مأخذ فوق ص  _ ٢
 ٤٣٠مأخذ فوق ص  _ ٣



  
  فصل شانزدهم 

  امرا مقام ايادى ارتقاء به
ّپس از هفت سال مداومت در حفظ و حراست ياران شيراز تحت توجهات عاليۀ موالى 

ّدقت و متانت و عنايت و محبت جامعۀ بهائى را رهبرى و سرپرستى حنون که در کمال  ّ
ّارادۀ حق در ثمين امرا را از تعرضات . مسائل و مشکالت حائله بر طرف شد. نمودند مى ّ ّ

جامعۀ شجاع و مخلص شيراز در نهايت قدرت و . اهل عدوان حفاظت و صيانت نمود
ّقوت در برابر معاندين مقاومت شايان توج هى را عرضه داشت عاقبت مرد کهنسال ّ

ّجوانبخت نتيجۀ بيش از پنجاه سال خدمات مستمر و صادقانه اش را در متن تلگراف 
ّمحبت آميز و استثنائى واصله از ساحت مبارک حضرت ولى   .امرا مشاهده نمود ّ

   
  ١٩٥١ دسامبر ٢٤طرازا سمندرى     

ّ با کمال مسرت بشارت ارتقاء شما به سمت ايادى ّطرازا سمندرى از تبرعات قلبًا مشعوف
ّمقام رسمًا به تمام محافل مقدس روحانيۀ ملى در سراسر جهان ابالغ  امرا اعالم اين ّ ّ

ّگرديد اميد است اين وظيفۀ مقدس باعث ازدياد خدمات باهرۀ درخشانى که در گذشتۀ 
  شوقى . رددا انجام داده ايد گ ّايام در سبيل امر حضرت بهاء

ارادۀ مبارک   ّجناب طرازا سمندرى جزء دوازده نفر اولين گروه ايادى امرا بودند که به
امرا بدان مقام شامخ منصوب گشتند و همانطور که هيکل مبارک در توقيع ّ حضرت ولى
مساعى وجود  دورۀ خدمات آن يار عزيز با: "بودند  بيان فرموده١٩٤٦ نوامبر ١٣ّمنيع مورخ  

دورۀ جديدى از ..." آخر نرسيده  جليله و اقدامات عظيمه در سنين متواليه، انجام نيافته و به
الهى در آن موقع هفتاد و پنج  طراز. خدمات ذيقيمت ايشان در سطح جهانى آغاز گرديد

  . سال داشتند
، امرا سالها قبل از انتصاب جناب طراز بسمت ايادى امراّ در حقيقت حضرت ولى

  :فرمايند  مى١٩٣٦چنانچه در توقيع مبارک در سال . ايشان را به اين مقام آگاه فرمودند



. زيرا آن رجل رشيد از اعمدۀ جامعۀ بهائيان محسوب و در سلک ايادى امرا محشور و .. ِ
  ...ّبصفات و شرايط مناديان حقيقى اسم اعظم متصف و مشهور

  :فرمايند ى م١٩٣٥همچنين در توقيع ماه اکتبر 
ّحقا که بر وظيفۀ مقدسه و خدمات مرجوعه به احسنها قائميد و در همت و فعاليت و ...  ّ ّّ

اينست صفت برگزيدگان امر کبريا، اينست روش و سمت ايادى ... استقامت مشار بالبنان 
  ...ّفعالۀ امر بها

   
 نامه هاى تبريک و ّياران و دوستان پس از اطالع از اين انتصاب فرخنده، از سراسر جهان

هاى  طراز الهى عالوه بر جواب نامه. تهنيت براى ايادى محبوب و عزيز خود ارسال داشتند
ّماند احساسات عميق و تذکرات مخلصانه و  جواب نمى خصوصى دوستان که هرگز بال

ّمتفکرانۀ خود را دربارۀ مسؤوليت مرجوعۀ جديد، طى مرقومۀ مفصل چنين بيان مى ّّ   :دنماين ّ
  ٰ    ا ابهى 

ّاى پاک يزدان من و خداوند مهربان من قوتى ده که تا مقاومت غوائل بسيط زمين نمائيم و 
  ع ع   .    قدرتى بخش که چون بحر محيط موج بر ساحل شرق و غرب زنيم

ّتبريکات و تکبيرات خاضعانۀ برادرانۀ خود را در مقام اول بحهت يوم البهاء و _ ًاوال
ّا و موفقيت هاى عظيمۀ جنود الهى و  پيشرفت امرا و انتشار کلمة_  و ثانيًا١٠٩شهرالبهاء  ّ

ّعساکر روحانى در قطعات خمسه دنيا را بحضور جميع برگزيدگان در ظل آئين نازنين و 
ّايادى امر رب العالمين و عموم مستظلين در ظل لواء پر عظمت و جالل شريعة مقدسۀ  ّ ّ ّ

  .عروض مى دارممبارکه نور مبين م
  . حبل والى آن دلبر آسمانى شود ّسمندرى فداى اقدام جميع متمسکين به

ًاوال  ّاز عموم برادران و خواهران روحانى که از اغلب نقاط امريه تلغرافًا و کتبًا تبريک _ ّ
ّاين ذرۀ بيمقدار و شرمنده و شرمسار در آستان  تلگراف منيع بديع مبارک را خطاب به

زيارتش ديده و دلم روشن شده اگر در جواب فتور و  اند و به دگار عنايت فرمودهّمقدس پرور



کنم و بعد از  ّالعذر عند کرام الناس مقبول  عرض مى طلبم و تأخير واقع شده معذرت مى
ّکمال تعلق و تعشق روحى و قلبى به ّاولياى حق نکات ذيل را تذکر مى  ّ   : دهم ّ

ّالصبر ممدوح اال عند نزول امرى المبرم : "فرمايند االعظم مى ّمبارک جل ذکره جمال ّ
  " المحکم المتين

ّيوم تبلى السرائر . امروز در عالم امر، هم بشارات نازله عظيم است و هم انذارات شديد
ّاست بايد همه متوجه باشيم و در تلغرافات مشروحۀ مفصلۀ نازلۀ صادره از قلم اعالى  ّ

ّمسؤوليت سنگين خود بريم  وحدته الفدا دقيق و عميق شده پى بهٰا العظمى ارواحنا ل والية
ّکه آنچه اين پير عليل ناتوان متوجه  ّوظايف مقدسۀ مبارکۀ امروز خود واقف شويم چه  و به
ّام و محترقم، امروز از غفالت خود ما است خيلى امور در مدت سى سنه از ما فوت  شده

جبران . ايم ّرده و بسيار مواهب الهيه را از دست دادهّشده و از بسيار وظايف محوله غفلت ک
ّماندۀ محدود را بايد متوجه و متذکر بود عطف  لکن وقت باقى ّها البته غير ممکن و گذشته ّ

الوصفى  که بيم آنست بزيان و خسران ابدى دچار گرديم و ندامت زايد نشود چه  گذشته به
ارواح ما را در عالم   و   شماتت ما برخيزند ردا بهاحفاد ف  و براى خود تدارک نمائيم و اوالد
  . ملکوت ملول و مخجول نمايند

ّاست جمعى پهلوانان روحانى و عشاق آن طلعت آسمانى و  پس شايسته و سزاوار اين
ّفدائيان اين عصر ممتاز قرون و اعصار، خود و جميع شؤون را فراموش کنند و امرا را مد 

ٰقرار دهند ارادات خود را در ارادۀ حق سبحانه تعالى فانى و نظر و ديدۀ بصيرت خود 
مطيع صرف باشند . باشند ّمعدوم نمايند و آرزو و تمنائى جز اجراى امر محبوب خود نداشته

مندرجه در ...  و عجز و انکسار خويش را به... ّو منقاد بحت گردند محويت و نيستى خود را 
ّسازند و جميع ما يتعلق به در راه نصرت آئين الهى و الواح و آثار مبارکه ظاهر و عيان 

ّاستحکام مؤسسات و تشکيالت امرى صرف نمايند و اطاعت صرفه به منصۀ ظهور رسانند  ّ
ّو قيام التحصاى جنود السموات و االرضين تا ملکوت توفيق و تأييد را حول خويش بينند و 

ّحى الرقائه الفدا مستقر گردندهمتا رو ّدر جنت رضاى موالى مقتدر توانا محبوب بى ّ .  
   يارب اين آرزو مرا چه خوش است     تو بدين آرزو مرا برسان 



ّاز جميع مواليان خودم در کل اوان و احيان تمناى ادعيۀ خيريه دارم تا بتوانم حرکات  ّ ّ
ا االعظم بياد همه  روم و در بيت قربان همه مى. مذبوحه را در سبيل رضايش ادامه دهم

  هستم 
  کنم اين آستان پر عظمت را  طواف مى

  بياد جملۀ احباب در تمام اقاليم            
 دسامبر آن سال مبنى بر قبول ٣٠تاريخ   و در١٩٥١آخرين تلگراف مبارک در سال 

  :استدعاى دعا براى دو نفر از ياران واصل شد
  شوقى   " براى افنان و پوستچى دعا ميکنم"
   

 در ١٩٥٢ناب سمندرى پيام کوتاهى به شرح زير در اوايل سال سپس در جواب عريضۀ ج
گشت از ساحت اقدس  ّبارۀ اعزام زائرين اعتاب مقدسه که تدريجًا بر تعداد آنان افزوده مى

  .ّعز وصول يافت
  است   بهمن در شيراز زيارت شده١٣ّترجمۀ تلگراف مبارک مورخ 

  ى  طهران  سمندر١٩٥٢ ژانويۀ ٣٠در جواب عريضۀ تلغرافى 
ّاز اعماق قلب مراتب خلوص و تبريکات تقدير، در اعتاب مقدسه بيادتان مألوف، توصيه 

ّشود که زائرين به دو دسته تقسيم شوند دستۀ دويم پس از مراجعت دستۀ اول وارد شوند مى ّ   .
  شوقى 

    دوران نقشۀ ده ساله 
را به منظور استقرار امرا   هسالهنقشۀ تاريخى و عظيم د ١٩٥٣امرا در سال ّ حضرت ولى

ّدر اقصى نقاط عالم طرح و تهيه فرمودند و به جوامع بهائى سراسر عالم ابالغ نمودند ٰ .
بدين ترتيب دوران نقشۀ ده سالۀ جهاد کبير اکبر در ايران آغاز گرديد و ياران مهد امرا که 

ساير ياران و ياوران امر بهائى در پيوسته در انجام خدمات از هر قبيل پيشقدم و پيشآهنگ 
گير در غايت انقطاع و در منتهاى  ّاقطار عالم بودند با همتى فوق العاده و کوششى پى
اگرچه در آينده اين حرکت . آمدند فداکارى در تالش هجرت به نقاط دور و نزديک بر



ار گرفته و عظيم مؤمنين وارسته و جانفشان الهى از جهات مختلف مورد بررسى و تحقيق قر
نتايج مشعشعانۀ اين اقدامات وسيع و گسترده در تاريخ آيندۀ امر بهائى مشروحًا ثبت خواهد 

متين از عهد و پيمانى راسخ در سالهاى پس از  گرديد و براى نسلهاى بعد سندى محکم و
عهد رسولى محسوب خواهد شد ولى به مناسبت الزم است خدمات بعض افراد نزديک 

آور گرديم که در آن زمان با تشويق و ترغيب ايشان و  را طرازا سمندرى را يادبه ايادى ام
ّهمت خودشان  يار و ديار را پشت سر نهادند و رهسپار سرزمين هاى ناشناخته و بعيد 
گرديدند و چند نفرى از آنها گوى سبقت را در ميدان خدمت ربودند و در اين مبارزۀ 

  .افراز شدندروحانى پيروز گشتند و سر 
در اوايل دوران نقشۀ دهساله دکتر مهدى سمندرى و ارسوال خانم همسر ايشان در بريتانيا 

اى بودند ولى چون ميدان جديد خدمت در امر  مشغول انجام خدمات برجسته و شايسته
امر بود با مشورت ّ مبارک، هجرت به نقاط مختلفۀ عالم طبق نقشۀ ملکوتى حضرت ولى

ّرت و تشويق پدر بزرگوار و مهر و محبت ذيقيمت جناب على نخجوانى که از حض با آن
ّپيشگامان هجرت در آن دورۀ خاص و قهرمانى امر الهى بودند، تصميم گرفتند به افريقا 

اى به حضور هيکل مبارک تقديم نمودند و کسب  ايشان بدوًا عريضه. مهاجرت نمايند
امرا درجواب آنان ّ يع ذيل از طرف حضرت ولىتوق. تکليف و استدعاى راهنمائى کردند

  .واصل شد
     

   ١٩٥٢ فبروارى ٥حيفا اسرائيل 
  دکتر مهدى سمندرى 

امر محبوب مرا مأمور بجواب ّ  ژانويه واصل و ولى٢٢ّدوستان عزيز بهائى ، نامۀ شما مورخۀ 
نيا تلغراف و ّمحفل روحانى ملى بريطا از قبل حضرتشان فرمودند اخيرًا هيکل مبارک به

افريقا  آميز جناب نخجوانى را پذيرفته و حرکت به ّتوصيه فرمودند که شما پيشنهاد محبت
ّکه بتوانيد شغلى تهيه نمائيد ميهمان ايشان باشيد نظر به پيشرفت  بنمائيد و تا موقعى

خواهند که هردوى شما از داشتن سهمى  انگيزى که در افريقا موجود حضرتشان نمى شگفت



ّن محروم بمانيد و با آنکه تحصيل يک دوره يا يک شعبۀ ديگر از طب براى دکتر از آ
سمندرى مثمر ثمر خواهد بود ولکن حيف است که وقت را در چنين موقع مخصوصى از 

ّاى نيست که در آتيه راه جهت او باز خواهد بود که بفعاليت فنى و شغلى  دست داد شبهه ّ ّ
ّاشد بپردازد هيکل مبارک در اعتاب مقدسه براى موفقيت ب ّخود که البته راغب بر آن مى ّ ّ

فرمايند و روح فداکارى شما را که حرکت براى معاونت در کار افريقاست  شما دعا مى
  . فرمايند عميقًا تقدير مى

ّبا تحيات حاره بهائى     .ّربانى.   ر  ّ
   

  : ّ و بخط مبارک مرقوم است
 برکت عنايت و هدايت و حمايت فرموده و به کسب اميدوارم که قادر متعال پيوسته شما را

      .فتوحات عظيمه در ميدان تبليغ افريقا نصرت فرمايد
  )ترجمه(برادر حقيقى شما شوقى   
ّ در لندن بود و دکتر سمندرى اقدامات اوليه را ١٩٥٢ فوريه ٢٥تاريخ رسيد توقيع فوق،  ّ

  . براى هجرت به افريقا آغاز نمودند
اى خطاب به فرزند خود   هنگام اقامت در بغداد، نامه١٩٥٧ اکتبر ٢٢يخ الهى در تار طراز

اگرچه تاريخ نگاشت نامۀ زير سالها بعد از هجرت دکترمهدى و ارسيوال خانم  .مرقوم داشتند
ّباشد ولى مشعر بر طرز فکر و تلقى و زاويۀ نگرش جناب سمندرى نسبت به  به افريقا مى

  . ان الهى استخدمات صادقانۀ ياران به آست
ٰالبهى االبهى قيام نموديد، هجرت کرديد مجاهدت را بکمال و جمال و جالل   الحمد ... ّ

. شماها گمان نکنيد که از خدا طلبکاريد. رسانديد و به اجرش کما ينبغى و يليق رسيديد
 رضاى خدا و ارادۀ چه که بعدًا خواهيد دانست که لقاى با. بيقين مبين بدانيد مقروضيد
اميدوارم الزال ... شب و رزو سجده نمائيد و شکرانه فرمائيد. ّمقتدر و توانا چه کيفيتى دارد

مند  ور باشيد و از وجد و شور و سرور شماها، من دائمًا بهره شماها در بحر سرور و فرح غوطه
 ّگردم و سرور شما در پيشرفت امور روحانى است و آنکه انسان بوظايف مقدسۀ مبارکۀ خود



ّآيد از جانب حق است بايد تسليم شد و  ديگر کارى ندارد آنچه پيش مى. عمل نمايد
جات همه فرق  در نقاط و مناطق، هوا و ميوه... ّالبته هر کجا ميقاتى دارد. تفويض کرد

. تمام اشجار اثمار خود را کامل نموده خزان مى نمايد. ًدارند ولى مآال سال تمام ميشود
ًمآال شماها نبايد . کنم مالل و کالل مياريد و افسرده و پژمرده نشويد  مىها تقاضا پس از شما

اش ببريد،  افسرده شويد مانند کرۀ نار برودات را محو نمائيد هر خمود و جمود را در کوره
ّاوهامش بسوزانيد، رطوباتش را اخذ کنيد، تعصباتش را کم کم بگيريد، مقاومت و 

اشک، ديدۀ نمرود را . هر و محيط بر آنها خواهد شدًاستقامت شماها مآال غالب و قا
قسمت شما . کند قطرات آب چون مداومت داشته باشد سنگ را سوراخ مى. سوراخ کرد

اجر شما عندا عظيم است . هم اين بوده مطمئن باشيد خدا حساب همه چيز را دارد
 و ثنائه خوش باشيد و در بذکرا... ا  ا و ال تقنطوا من رحمت تيئسوا من روح عظيم ال

ّور شويد، غواصان بلند همت بحر اعظم الهى باشيد، بعمق بحر رويد،  درياى آيات غوطه ّ
تا انشاءا نفوسى مبعوث شوند و ... ّلئالى گرانبها بدست آريد و در شاهوار شکار کنيد
  ٰانشاءا تعالى . برانگيخته گردند و بقدردانى و شکر نعم الهى پردازند

   
ّيکى از خصوصيات اخالقى طراز الهى ترغيب افراد جامعه به خدمت و مجاهدت 

ّبه همت و تشويق و پشتيبانى طرازالهى  ضيافت ماهيانۀ مالقاتى . صادقانه و بى شائبه بود
.  سال ادامه يافت٦٠براى افراد خاندان سمندرى در طهران تشکيل شد و به بيش از 

گرديد بيشتر بخاطر فقدان فرصت  در طهران منعقد مىّتشکيل اين ضيافت که منحصرا 
ّنتيجۀ عدم رابطۀ مستمر آنان،  ّکافى افراد فاميل براى ديدار مرتب از يکديگر بود که در

ّبا توجه به نوع . ماندند بتدريج نسلهاى جديد نيز از موهبت شناسائى منسوبين محروم مى
، گسستن روابط خانوادگى امرى بسيار ها در خاندان سمندر ّزندگانى و اهميت همبستگى

هاى قديم و جديد، تشکيل اين  ها و دلبستگى لذا برمبناى وابستگى. بعيد و غريب بود
  .   مجمع با شور و اشتياق افراد فاميل مواجه گشت و ادامه يافت



در اين ضيافات عالوه بر ديدار و مؤانست و مصاحبت، مسائل امرى از هر قبيل مطرح 
شد و دربارۀ  اخبار رسيده از منسوبين داخل و خارج کشور در ميان گذاشته مى. گرديد مى

گرديد مانند تصميمات تشکيالت  ّو اگر تصميماتى اتخاذ مى. گرديد ّموارد مهم مذاکره مى
ّامرى جدى تلقى مى   . گشت ّ

کردند و از راهنمائى و کمک هم  در همۀ اوقات افراد يکديگر را تشويق به خدمت مى
گرفت و نتايج نيکوئى  اوامر رسيده از ارض اقدس مورد مذاکره قرار مى. شدند وردار مىبرخ

  .در برداشت
تشويق به امر هجرت نيز فوق العاده شديد بود و در عين حال پشتيبانى از تصميمات 

شد که افراد با دلگرمى و شهامت بيشتر اقدام به برنامه ريزى براى هجرت  يکديگر باعث مى
دون ترديد، ترغيب و تشويق طراز الهى بيش از نفوس ديگر در اخذ تصميم ب. نمايند

تر بودند از حرارت اشتياق  هرچه افراد به اين منبع قدرت روحانى نزديک. ّمنسوبين مؤثر بود
  . گشتند او گرماى بيشترى جذب نموده و مشتعل شده و مجذوب و آمادۀ خدمت مى

ان آکنده از مهر و عالقه و ايمان بود شمع انجمن هايش آنان که قلب. مجالسى نورانى بود
در بازتاب اين کششهاى معنوى . نمودند هاى کوچک و بزرگ را جلب مى بودند و پروانه

اى ثابت قدم و منقطع و مطمئن، از ميان جمع خاندان قيام کردند و به اطراف عالم  ّعده
ّرد توجه موالى عزيز قرار فزونى گرفت که مو تدريجًا تعدادشان آن چنان. هجرت نمودند

هاى بهائى ايران در اين ميدان  اى از زمان گوى سبقت از ساير خانواده گرفتند و در برهه
اى نفيس براى يکايک آن عزيزان جانفشان  جلب رضايت خاطر مبارک هديه. ربودند

 ّگرديد و در دايرۀ تأثير و تأثر ميدان خدمت، موجب قيام تعداد بيشترى از محسوب مى
  . منسوبين براى مهاجرت به نواحى بعيده شد

سالهاى طوالنى مجمع فاميلى سمندرى مفتخر بود نامه هاى مهاجرين عزيز را از سراسر 
افراد فاميل در ايران نيز هريک نوبۀ خود نهايت سعى و کوشش . ّجهان مرتبًا دريافت نمايد

. گى از اوضاع آنان باخبر باشندنمودند تا باب مکاتبات با مهاجرين مفتوح ماند و هم را مى
ّموفقيتها باعث سرور خاطر . رسيد خبرهاى واصله در ضيافت فوق به استحضار عموم مى ّ



بعض افراد . شد ّهمگان بود و اگر مشکلى پيش ميآمد براى حل آن صميمانه تبادل نظر مى
ّفاميل از جمله خانم و آقاى بهار تقبل نموده بودند کتب مورد نياز و مجال ت امرى براى ّ
وسائل . رفتند ّمهاجرين ارسال دارند و يا در طى مسافرت هايشان به ديدار بعض آنان مى
ا سمندرى  سفر مهاجرين تا چندين سال با کمک دو خانوادۀ محترم جنابان عزيزا و روح

ّکه سالها مهاجرين فعال و موفق ترکيه بودند و از اوضاع و احوال مهاجرين و مشکالت  ّ ّ
ّاحتمالى و يا جارى آنها کامال اطالع داشتند آماده مى   .  شد ً

هاى مالى و غيره بطور خصوصى  منسوبين مخلص و منقطع در صورت لزوم براى مساعدت
ّکس از اين پشتيبانى ها و محبت هاى عميق و مشفقانه محروم  هيچ. نمودند اقدام مى

ّرين اين خانواده عالوه بر اتکا و ّشايد رمز موفقيت و استقامت بعض از مهاج. ماند نمى
ّتوکل به تأييدات الهيه، در اين پيوند مستحکم و پايدار عالئق فاميلى بود ّ                .  

گونه اقدام و قبل از اين  امرا، بعض از افراد فاميل پيش از هرّ در دوران حيات حضرت ولى
حضرت بطور مستقيم و يا  ضور آنکه به نقطۀ مهاجرت و مورد نظر خود مهاجرت کننداز ح

المثل در جواب درخواست اجازۀ  فى. نمودند بواسطۀ شخص ديگر طلب راهنمائى مى
ّهجرت جناب سهيل سمندرى به افريقا که توسط طراز الهى استدعا گرديد جواب زير صادر 

  :شد
ويب ًامرا عزيمت سهيل سمندرى را بافريقا جهت خدمت امر کامال تصّ حضرت ولى...
ّبراى موفقيت فرمايند و مى   .خواهند فرمود دعا خدمت جليل اين در ايشان ّ

امرا جناب  زادۀ ايادى افريقا هجرت کرد سيروس سمندرى برادر يکى ديگر از افرادى که به
اى از جناب   پس از اتمام دورۀ تحصيلى دبيرستان نامه١٩٥٤او در سال . سمندرى بود

ّطراز الهى عم مکرمشان  دريافت نمودند که ايشان را تشويق به هجرت به صوماليا و ّ
ّمساعدت با عموزاده و حفيد عم خود يعنى جنابان دکتر مهدى سمندرى و سهيل سمندرى 

ّهجرت وى بعز تصويب موالى حنون نيز فائز شد . در خدمت و اشاعۀ امرا نموده بودند
در مرقومۀ جناب . ه استدعا نمودندبار زيرا جناب سمندرى جوهر رضاى مبارک را در اين



بودند پيام مبارک باين عبارت  ا حکيم که حسب االمر مبارک مرقوم داشته دکتر لطف
  : منقول است

ها  آقايان سمندرى ّآقاى سيروس سمندرى تصويب فرمودند که او هم ملحق شود به راجع به
ّتأييد حق موفقيت در صوماليا خيلى خوب است در آنجا به هاى شايانى نصيبش خواهد  ّّ

ّعنايات مبارک اطمينان دهيد انشاءا موفق و مسرور و سعادتمند  ها را به سمندرى. شد
  .خواهند بود

   
 مارس ١٠امرا در تاريخ ّ ا حکيم که از قبل حضرت ولى  جناب لطف همچنين در نامۀ

  :الهى مرقوم گرديده است نگاشته شده ، به جناب طراز١٩٥٦
 دکتر مهدى سمندرى و ارسيوال خانم و آقاى سيروس سمندرى را به عنايات حضرت آقاى
ّا، موفقيت هاى شايانى نصيب  امرا مسرور و شاد نمائيد، انشاءا در ابالغ کلمةّ ولى ّ

  .   آنها خواهد شد
مساعدت و همکارى مهاجرين با يکديگر سبب دلگرمى و در عين حال اسکان آنان در هر 

اغلب مهاجرين ايرانى به اندازۀ کافى به زبان هاى خارجى آشنائى نداشتند و .  بودنقطه
ّبايست به اين موضوع مهم توجه کنند زيرا نه تنها از لحاظ تأمين  هريک در بدو ورود مى ّ

ّزندگانى بلکه از جهت وظيفۀ اصلى خود يعنى تبليغ امر نيز موفقيتى حاصل نمى   .    کردند ّ
، خطاب به فرزند و همسر ايشان در بارۀ سيروس ١٩٥٥ دسامبر ٦ّ نامۀ مورخ طراز الهى در
  : مى نويسند

جناب  ا مشغول تدريس زبان انگليسى به اينکه مرقوم بود سرکار اورسيوالخانم عليها بهاء
سيروس سمندرى هستند بسيار بسيار مسرور شدم اجر ايشان در خدمات خالصانه شان 

ّمخصوصًا ايشان فرستادۀ حقند براى شماها که . ّالريب و الشک فيها عظيم است  عند
  ... کمک باشند در جميع امور

  :  مرقوم داشته اند١٩٥٥ دسامبر ١٤در نامۀ ديگرى در تاريخ 



به، من که حسرت  نگاشته بوديد، به) سيروس(شرحى از اخالق روحانى پسرعموى خود
اميدوارم بزودى . کردم روش و شيم رفتار مىآن  طور بودم و به برم ايکاش منهم آن مى

ّانگليسى ايشان قوى شود تا کامال لسان ببيان گشايند و امداد از حق طلبند ً.  
طراز الهى مستمرًا ياران الهى را هريک به زبانى و شرحى و رفتارى مخصوص، در نهايت 

شتر با مراجعه به در مورد افراد خاندان خود، بي. نمودند ّمحبت و رعايت حالشان تشويق مى
ّکردند و مکرر  هاى فراوان مى الواح و آثار مبارکۀ خطاب به اعضاء خانواده، تأکيد و توصيه

  : داشتند در نامه ها و يا در مصاحبات اظهار مى
ّا نفوسى مهمه مبعوث شوند عنايات النهايت است بايد شب و  بايد از اين عائله انشاء... 

تقامت افزود تا اينکه اعمال جالب و جاذب برکات و فيوضات خلوص و خضوع و اس روز بر
  .ٰا تعالى ّمواهب و الطاف الهيه شود انشاء و تأييدات و

اند   از بغداد براى فرزندشان به صوماليا ارسال داشته١٩٥٧ اگست ٢٠اى که  در ضمن نامه
 شده بود به  عنايت١٩٥٧ّا حکيم در اول  اگست  پيام مبارک که بواسطۀ جناب لطف

  :افراد خانواده در آن سامان ابالغ نمودند
به آقايان سمندرى ها که در صوماليا هستند عنايات مبارک را ابالغ کنيد و بگوئيد که 
ّهيکل اطهر در حق همۀ آنها دعا مى فرمايند که بيش از پيش مؤيد و موفق بر خدمت  ّ ّ

  ...           گردند
 بود و دو سال پس از هجرت به افريقا به بيمارى سخت دوران حيات سيروس عزيز کوتاه

ّمبتال شد و در ايام جوانى به ملکوت احدديت صعود نمود طراز الهى به سيروس تأکيد . ّ
نموده بودند که بجاى ادامۀ تحصيل در ايران، وقت و فرصت کنونى را براى هجرت و 

 جان شنيد و در ميدان فدا ّسيروس جوان، پند عم بزرگوار را بگوش. خدمت از دست ندهد
  .  قدم  گذاشت و سرفراز به جهان ديگر شتافت

مقاديشو عبارات زير را  طراز الهى درآخرين سفرشان به صوماليا، در دفتر زائرين شهر
  :نگاشتند

ٰابهى  ا  



  فرمايند  االعظم مى ّجمالقدم جل ذکره
، زود است که جميع را آنچه با شماست تبليغ امر است باقى امور در قبضۀ قدرت او

  . . .ّاصالح فرمايد انه لهو العليم الحکيم 
الهى از اقدامات فرزندان عزيز در افريقا بسيار مسرور بودند و در اعزاز آنان، ترجمۀ دو  طراز

  مرقومۀ ايادى امرا جناب آيواس را در دفتر
  :نويسند مخصوص ثبت نموده و مى

ّل نفسى که به اين ارض وارد شد و نامش در سجل ّجناب سهيل سمندرى او خطاب به... 
  :مبارکه ثبت است، ميفرمايند آسمانى در روضۀ

ّبرادر عزيزبهائى، نامۀ پر محبت شما مورخۀ   دسامبر به موقع خود واصل و در موقع ١٥ّ
ّکه شما و عم  موالى محبوب از خدماتى. مناسب تقديم حضور موالى محبوبمان گرديد

دوى شما را  فرمايند که هر هيکل مبارک امر مى. العاده مشعوفند دهيد فوق  مىعزيزتان انجام
ّ از برابر شما برداشته شود و جم  ّادعيۀ خويش از قبل ايشان اميدوار سازم تا هر مانعى به

موالى محبوب احساس . غفيرى در اثر مساعى فداکارانۀ شما بر امر الهى مستقيم گردند
اه دکتر مهدى سمندرى قواى خود را حصر در امر تبليغ در صومالى فرمايند بجاست هرگ مى

هيکل مبارک . ّاين يک کشور مهم است و نور هدايت الهى بايد بر آن بتابد. بنمايد
ّمطمئنند که شما دو روح فداکار، قادر خواهيد بود امر الهى را در آن اقليم صعب پر مشاکل 

  .          استقرار دهيد
ّبا تحيات محب   )ترجمه(مخلص شما لروى ايواس     آميز بهائى  تّ

  مرقومۀ دوم خطاب به دکتر مهدى سمندرى است
ّمحبوب امرا محبت و تکبير خودشان را بشما ابالغ ّ برادر عزيز بهائى  حضرت ولى

. اثمار عديده برکت يابد فرمايند که مساعى شما براى استقرار امرا به فرمايند و دعا مى مى
بوسيلۀ شما و برادر زادۀ عزيزتان بخوبى در صوماليا معرفى گرديده و معرف يافته امرا ّ ّ
ّهيکل مبارک نهايت اعتماد و اطمينان را دارند که شما قادر خواهيد شد مؤسسات . است

ّامريه را با قوت و استحکام استقرار دهيد ّ.  



شو جهة ضبط در آرشيو ما تقاضا دارم بوسيلۀ پست هوائى تاريخ ورود خود را به مقادي
      . ارسال داريد

  )ترجمه(لروى ايواس       
      

 به کشور صومال در افريقا انجام ١٩٥٦طراز الهى راجع به سفرشان که در ماه جوالى سال 
  :نگارند شد و دربارۀ اعضاء خانوادۀ سمندرى در آن کشور مى

و خضوع و خشوع ابالغ کلمه شده ّبا جمعى از هر قبيل مالقات نموده و بجوهر محبت ... 
آنچه کند او کند ما چه توانيم کرد يفعل مايشاء و  "ّو ما بقى به اراده و خواست حق است 

  ." يحکم ما يريد است
  .ّدر سن قرب نود

       غرض نقشى است کز ما باز ماند 
       که هستى را نمى بينم بقائى

  ا سمندرى  ذرۀ بيمقدار طراز              
  :اند  دنبالۀ يادداشت نوشتهدر

جا خداوند براى  طور که اين بدون هيچ نظرى سعى و کوشش و مجاهده در هجرت اين
ّالبته خداوند فضال غفار . عائله و دودمان سمندرى ها پيش آورده کم سابقه است ّ ّ

 ساله، سيروس ٢٣اند و آن جوان  فدائى هم داده. گذارد زحمات آنها هدر رود نمى
ًمآال بردند در نايروبى عمل کردند عروج نمود و جزء  رادرزادۀ من است کهسمندرى ب

  سمندرى .  ّبهائه وا ولى المحسنين ا و گرديد عليه غفران مستشهدين محسوب
الزم به يادآورى است که جناب طراز و دکتر مهدى سمندرى در آخرين روزهاى حيات 

  .ّ محبت و پشتيبانى قلب رنجور او را شاد نمودندسيروس به عيادت او رفتند و با بزرگوارى و
 مهاجرين افريقا ابالغ   ّهاى طرازالهى عنايت حضرت ولى امرا به در يکى ديگر از نامه

  :گرديده است



ا نخجوانى روحيفداه از   بديع مرقومۀ حضرت على١١٢ّ شهرالسلطان سنۀ ١٢دوشنبه 
اند اخيرًا يکى از   رسيد منجمله نگاشته١٩٥٦  ژانويۀ١٩ّکمپاال مملکت يوگاندا مورخ 

ّمهاجرين امريکائى که در افريقاى جنوبى است حضور مبارک مشرف بوده در ضمن بيانات 
اند که امرا در اقاليم صومال در پيشرفت است خانوادۀ سمندرى  مبارکه باو فرموده

  . استقرار اساس امرا در اقليم صومال ايطاليا مشغولند به
  .حضرت است اين ترجمۀ بيانات شفاهى آن

ّمطلوب و ناگوار باعث انصراف و يا تأمل طراز الهى از تشويق ياران  وقوع حوادث و علل نا
ّآرزوى ايشان موفقيت همگان بود و در اين سبيل از هيچ تالش و کوششى دريغ . گرديد نمى ّ

ود خواستم براى تو هم حضرت عبدالبهاء به ايشان فرمودند که آنچه براى خ. ننمودند
اين درس يگانگى و بزرگوارى، سرمشق و راهنماى دائمى و ابدى براى طرازالهى . خواستم
  .گرديد

ّاعتقادات راسخ او در جهات بسيار قابل تعمق و تفکر است طرازالهى  براستى حرکت را . ّ
ّعلت حيات عالم دانسته و سکون و سکوت را در عرصۀ زندگى ابدًا جائز 

ّزاده مبلغ  اى خطاب به  جناب منير نبيل ّاى از طرز تفکر ايشان در نامه نمونه .يدندد نمى
  . سرشناس منعکس گرديده است

اى به استحضار طرازالهى رسانيد که  ّزاده طى نامه در سالهاى نسبتًا دور جناب منيرنبيل
 سامان بروند و از ياران رفسنجان تمايل وافر و تقاضا دارند ايشان براى اقامت طوالنى به آن
جناب طراز در . ّطرازالهى اجازه خواست اين پيشنهاد در کانونشن ملى ايران مطرح شود

  :نويسند زاده مى جواب جناب نبيل
ّدر خصوص حسن نظر احباى الهى در رفسنجان نسبت به اين ناتوان همين قدر عرض ... 

کند که پيشنهاد براى بنده بجائى  نمىکنم ابدًا ابدًا، قلبًا و روحًا دوست ندارم، فطرتم قبول 
پسندم اگر بنا باشد سائر بالد باشم  مى. بلکه از اين مطلب استنکاف قلبى دارم. بشود

ّاز توقف در يک محل و يک مرکز خرسند نمى... بصرف ارادۀ الهى  همه چيز را ... شوم ّ



 عظيمه ديدم و ّکنم و لکن در عبور و مرور و توقف کم، نتائج ّفداى احباى مخلصش مى
  .   ثمرات کثيره
   مقام به انتصاب از پس المللى بين           اسفار
ايادى امرا  

  کنفرانس بين المللى کامپاال
امرا در آغاز نقشۀ دهسالۀ جهاد کبير براى هريک از ايادى امرا برنامۀ سفر ّ حضرت ولى
ّ نقشه، جناب طراز به اتفاق نه نفر از  همزمان با آغاز١٩٥٣در اوايل سال . ّمقرر فرمودند

افريقا _ّالقارات در کامپاال ّاياديان امرا و بنا بر دستور حضرت ولى امرا در کنفرانس بين
  . فوريۀ همان سال تشکيل گرديد شرکت کردند١٨ تا ١٢ روز از تاريخ ٦ّکه مدت 

سالۀ جهاد کبير  ّه طى نقشۀ دههائى بود ک ّکنفرانس کامپاال اولين کنفرانس از سرى کنفرانس
  .تشکيل گرديد

  .امرا در اين کنفرانس بودندّ ايادى امرا لروى ايواس نمايندۀ حضرت ولى
ّحضور احباى بومى افريقا با ظاهر متفاوت و روحيه اى که فارغ و آزاد از بسيارى از عادات  ّ

صفاى قلب و . جود آوردو رسوم ساير شرکت کنندگان بود فضاى ديگرى در کنفرانس بو
سادگى رفتارشان حاضرين را تحت تأثير قرار داده بود و هردو دستۀ شرکت کنندگان با 
. بعض مراسم يکديگر از نزديک آشنا شدند و احساسات روحانى خويش را ابراز داشتند

چنان غلبه نموده  اى در فضاى جلسات موج ميزد و انبعاثات معنوى آن العاده هيجان فوق
افرادى از . اى مشاهده ميکرد  که هريک از حاضرين خود را آمادۀ حرکت و مساعى تازهبود

ّبين احباى تازه تصديق بومى بپا خاسته و از مسؤوليت هاى جديدى که در ظل امر مبارک  ّ ّ
ّعهده دار گرديده بودند با شور و اشتياق سخن گفتند و باعث ارتقاء حاالت روحانيۀ ياران 

. کردند ّاز حاضرين بومى براى اولين بار در چنين حفلۀ نورانى شرکت مىبعض . گرديدند
ّآنان نيز دوش بدوش نژادهاى ديگر براى تحقق بخشيدن به استقرار اساس دنيائى متحد و  ّ

  .   ّمتفق، همراه و همزبان گرديدند



 در حقيقت نتيجۀ فداکاريها و خدمات فاتحين و فارسان و مهاجرين فداکار امر حضرت
ّکوششها و تالش هاى ممتد آنان زمينۀ . ّرحمن در افريقا در اين کنفرانس متجلى گرديد

امرا ّ  نمايندۀ حضرت ولى .تشکيل اين انجمن را در سرزمين افريقا هموار کرده بود
ّدستخط پر مهر و محبت موالى محبوب را خطاب به شرکت کنندگان ابالغ نمودند و از  ّ

ّهاء سخن گفتند و تذکر دادند مردم سياه هميشه مورد عالقۀ حضرت ّمنويات حضرت عبدالب
جمعى در افريقا جريان  دسته  امرا بوده و هستند و آروزى مبارک چنين است که تبليغّ ولى
اى در   دستجمعى در افريقا سرآغاز جنبش تازه حضرت دربارۀ تبليغ ّاعالم منويات آن. يابد

ّاعى شديد مبلغين و مهاجرين، هزاران نفوس در کمال سرعت ميدان تبليغ شد و در اثر مس
  .  امر بهائى را پذيرا گرديدند

هاى جداگانه هريک نواياى قلبى خود را بيان  ّساير حضرات ايادى امرا طى سخنرانى
  .ّداشتند و اظهار عبوديت نسبت به موالى حنون نمودند

از بوميان افريقا بودند و اختالف نژادها و نيمى از شرکت کنندگان از ميهمانان و نيمى ديگر 
  .ّرنگ ها نمودار کثرت و تنوع و در عين حال نمود زيبائيهاى خلقت بود

ّرفتار محبت آميز ياران نسبت به احباى بومى و بخصوص برخورد مالطفت آميز نمايندۀ  ّ
.  جلب کردّامرا با آنان، توجه روزنامه نگاران و مخبرين جرايد را بسيارّ حضرت ولى
امرا به جناب ايواس دستور داده بودند که هر بهائى سياه پوست را از طرف ّ حضرت ولى

ّهاى الفت و محبت  بدين ترتيب دانه. ايشان در آغوش گيرند و تکبير مخصوص ابالغ دارند
در قلوب سياه پوستان سفيد قلب افريقا جاى گرفت و آينده نشان داد که در سايۀ تعليمات 

هاى تاريک عقب ماندگى بيرون آمدند و   بهائى، افريقائيان فراموش شده از پس پردهامر
ّاستعداد و خالقيت خويش را در زمينه ّبسيار و متفاوت  و در گسترش امر الهى به منصۀ  هاى ّ

  .ظهور رساندند
ّطرازالهى يک عريضۀ تلگرافى مبنى بر تشکر از عنايات و مواهب الهيه در سفر مبارک ثر ا ّ

امرا نمودند و تلگراف زير در جواب ايشان ّ افريقا تقديم حضور حضرت ولى_ کامپاال
  :عنايت شد



   بديع١٠٩ شهر الملک ٩ _ ١٩٥٣ فوريه ١٥تاريخ 
ّ  در مسرت موفقيت حاصله سهيم براى مواهب موفوره دعا مى کنم    شوقى  ّّ  

ناشدنى راهى    جالب و فراموشکنفرانس مذکور به پايان رسيد و شرکت کنندگان با خاطرات
ّالهى باتفاق ايادى امرا جناب موسى بنانى پس از اختتام  طراز. ديار خويش گرديدند

  .      کنفرانس به سفرهاى خود در افريقا ادامه دادند
   کنفرانس امريکا و افتتاح مشرق االذکار  

به ايشان فرمودند، اگر امرا ّ  ميالدى، حضرت ولى١٩٤٠الهى در سال  ّدر تشرف طراز
قريب سيزده سال از آن تاريخ گذشت و در اين . فرستادم جنگ نبود شما را به امريکا مى

ّالهى به خدمات فداکارانه و مؤثر طبق هدايت موالى محبوب مشغول و مألوف  ّمدت طراز
در  ميالدى ارادۀ مبارک براى سفر جناب طراز به امريکا و شرکت ١٩٥٣بودند تا در سال 

مراسم افتتاح مشرق االذکار ويلمت در ايالت الينويز و شرکت در کنفرانس بين القارات 
  . ّامريکا تحقق يافت

اى از  تعداد قابل مالحظه. ّايشان به اتفاق جنابان فروتن و عالئى به نيويورک وارد شدند
ّاحبا و عده امرا را  ادىّاى از خبرنگاران و عکاسان به استقبال آمده بودند و حضرات اي ّ

اى که در آن اوقات چندين هزار تيراژ داشت راهنمائى کردند  براى مصاحبه با روزنامه
  .    ومصاحبه انجام گرفت

 ٦ اپريل تا ٢٩افتتاح مشرق االذکار امريکا و در پى آن تشکيل کنفرانس امريکا که از تاريخ 
ّى در اياالت متحدۀ امريکا  ادامه يافت، نقطۀ عطفى در استقرار امر بهائ١٩٥٣ماه مى 

  .محسوب است
  ١٩٥٣ّافتتاح مشرق االذکار، ام المعابد غرب 

ّالمعابد غرب که اولين سنگ بناى آن به دست تواناى حضرت عبدالبهاء گذاشته ّ اکمال ام
  .  سال طول کشيد٤٠شده بود متجاوز از 

کاگو اجتماع کردند ّ نمايندگان محافل روحانى محلى امريکا در شي١٩٠٧در نوامبر سال 
  .االذکار غرب مذاکره و مشاوره نمايند تا دربارۀ انتخاب زمين مناسب جهت بناى مشرق



 به سفرهاى غرب تشريف فرما شدند و يکى از ثمرات ١٩١٢حضرت عبدالبهاء در سال 
ّحضرت در خاک امريکا نصب سنگ پايۀ بنائى بود که احباى غيور امريکا  عالى اقدام آن

تعداد افراد بهائى در جامعۀ امريک قليل .  کامل در صدد ساختمان آن بر آمدندبا شجاعت
ّبود ولى ياران از موقعيت استثنائى حضور مبارک در سرزمين جديد استفاده نموده و به 
مواهب الهى و ميمنت قدوم مبارک و لطف و عنايت و تشويق حضرت عبدالبهاء به اين 

  .اقدام عظيم مبادرت کردند
اى که امروز بناى  ّ گروهى از زنان و مردان و کودکان در محوطه١٩١٢ه مى در ما
االذکار در آن استقرار يافته است در حضور حضرت عبدالبهاء بودند تا شاهد يک  مشرق

  .ّواقعۀ مهم در تاريخ امر بهائى باشند
ّاولين سنگ بناى ام اق بود او بسيار مشت. ّالمعابد غرب، تبرع يک خانم امريکائى است ّ
االذکار داشته باشد بدين منظور قطعۀ سنگ سختى را يافت و آن را  سهمى در بناى مشرق

ّفاصلۀ محل سکونت وى تا مقصد طوالنى بود و حمل آن . برداشت و پياده به راه افتاد
اى با سبد چرخدارش به او رسيد و  ّدر بين راه پسر بچه. سنگ وزين ابدًا براى وى آسان نبود

ّچرخ دارش گذاشت اما فقط  دۀ وضع خانم براى کمک آمد و سنگ را روى سبدبا مشاه
ّپسر بچه سنگ را تحويل . ّمقدارى از راه بدين ترتيب طى شد زيرا مسير آن دو يکى نبود

عاقبت مردى در حين عبور حاضر شد براى حمل سنگ . خانم داد و پى کار خود رفت
حضرت . ّاد و تا محل موعود رسانيدسنگين مساعدت کند و آن را بر پشت خود نه

  .     عبدالبهاء همين سنگ را به عنوان پايۀ بنا محسوب داشتند
اى از وقايع ايثارگرانه و مخلصانۀ بسيار ديگرى است که در  اين عمل خانم امريکائى نمونه

  . ّاالذکار امريکا اتفاق افتاد ّطى دوران ساختمان مشرق
ست از کارهاى معمول خويش برداشت و همۀ اوقات خود ّجناب برژوا طراح ساختمان، د
ّدر طى اين سالها همسرش .  طرح مزبور سه سال طول کشيد. را صرف طرح ريزى بنا نمود

ّکه که نقاش ماهرى بود دکان شيرينى و بستنى فروشى داير کرد تا امرار معاش آنان معوق  ّ ّ
رژوا مقدارى گل از باغچۀ منزلش چيد و وقنى ذخيرۀ مالى آنها تمام شده بود آقاى ب. نماند



ّبه نيويورک برد و چند دالر قيمت فروش آن را بابت خريد کچ و وسائل الزم طراحى و 
ّ که در نيويورک منعقد گرديد با توجه به ١٩٢٠در کانونشن سال . گرى پرداخت ريخته

ائى از ميان کاناد_دالالت حضرت عبدالبهاء طرح آقاى لوئيز بورژوا آرشيتکت فرانسوى 
المعابد غرب انتخاب گرديد و بعدًا به تصويب ّ ساير طرح هاى ارائه شده براى ساختمان ام

  . حضرت رسيد آن
ّ◌المعابد غرب  بينى فرموده بودند که پس از اتمام بناى ام حضرت عبدالبهاء پيش

  .انگيزى حاصل خواهد شد انتصارات شگفت
ّرفت زيرا تعداد احباى اياالت متحده و کانادا االذکار به کندى پيش مي تکميل بناى مشرق ّ

  . شد آورى نمى ِفقط دو هزار نفر بود و اعانات کافى براى مخارج بنا جمع
 مرقومه اى صادر فرمودند که ناچار ١٩٢٩امرا در سال ّ در اين احوال حضرت ولى

کرده است و ّاند فرش ابريشمى را که يکى از احبا به حضور حضرت عبدالبهاء تقديم  شده
ّترين دارائى جامعۀ بهائى بشمار ميرود براى حراج به اياالت متحده  ًاحتماال يکى از باارزش

ّقاليچۀ مزبور مدت ده سال در . بفرستند تا از بهاى فروش آن مخارج اتمام بنا تأمين گردد
  .روضۀ مبارکه جاى داشت

ار اقتصاد در امريکاى شمالى امرا مصادف با سقوط بازّ وصول هديۀ نفيس حضرت ولى
 ّبود و عملى نگرديد اما در عوض دوستان بسيار تحت تأثير فداکارى حضرت ولى امرا ّ

ّتا عاقبت روز اول ماه . اى براى اهداء اعانات بوجود آمد قرار گرفتند و جوش و خروش تازه
ّبا و مجلل ّ نتيجۀ فداکاريها و خدمات احباى غرب و شرق به صورت معبدى زي١٩٥٣مى 

ّمطمح نظر خاص و عام گرديد و به عنوان ام المعابد غرب مفتخر شد ّ ّمعبد قارۀ امريکا به . ّ
ّعنوان مبلغ صامت در سکوت شکوهمندش پيام مودت و آشتى بين ملل عالم را به  ّ

دارد و هر سال هزاران نفوس از اين طريق با امر بهائى آشنا مى  ديدارکنندگان عرضه مى
ّبائى ظاهرى و جذابيت و هنر معمارى بناى مشرقزي. شوند االذکار آن چنان جالب انظار  ّ

  .ّمردم و متفننين گرديد که عاقبت به عنوان يک بناى ديدنى در سراسر عالم شهرت يافت



پهناور امريکا معبدى زيبا و آراسته بر پاخاست که جاذب قلوب  ّبراى اولين بار در کشور
ان را از هر گروه و طبقه و مذهب و مرام و نژاد صميمانه مى بينندگان بود و مردمان جه

  . پذيرفت
. ياران شرق و غرب براى شرکت در مراسم افتتاح مشرق االذکار غرب به شهر ويلمت آمدند

  .  نفر در هر جلسه حضور يافتند١٢٠٠برنامه در سه نوبت اجراء شد و تعداد قريب 
حضرات . ز اياديان امرا مضاعف گرديد نفر ا١٣ّاهميت اين جشن تاريخى با حضور 

ٰالبهاء روحيه خانم، طرازا سمندرى، اميلياکالينز، موسى بنانى، ذکرا  ايادى امرا امة ّ
اکبرفروتن، زيگفرد شافالخر،  ا عالئى، دروتى بيکر، على خادم، هوراس هولى، شعاع
 نفر اياديان، از نقاط ١٨ جمع ّ◌ا ورقا و پل هنى ، از جرج تانزند، کارين ترو، ولى

  .ّمختلف جهان براى شرکت در برنامۀ افتتاحيه آمدند
امة البهاء . ّجناب پل هنى ناظم اولين جلسه بودند و به جمع حاضرين خوش آمد گفتند

ّ◌امرا مأمور افتتاح معبد بودند و در ابتداى  ّروحيه خانم به نمايندگى از طرف حضرت ولى
. دگان درخواست نمودند که هنگام تالوت دعا و مناجات بپاخيزندجلسه از شرکت کنن

طنين . ّکنفرانس با تالوت آيات از حضرت بهاءا و از قرآن مجيد و انجيل مقدس آغاز شد
ّآيات در زير گنبد مرتفع مشرق االذکار جذابيت روحانى مخصوصى داشت ّ.  

ّ، براى اکثريت احباى شرکت "ّام المعابد"حضور در يک  کننده در آن جلسه بى سابقه بود ّ
  .شد اى استثنائى محسوب مى و دقائق تاريخى آن تجربه

  .حضرات ايادى امرا، خادم و سمندرى نيز هريک برنامۀ جداگانه اى اجراء نمودند
   ١٩٥٣ مى ٢

ّياران حاضر به زيارت شمايل مبارک جمال اقدس ابهى و حضرت رب اعلى نائل  ٰ
ٰ بر روى ميز قرار داشت و حضرات ايادى امرا، حارسان امر رحمن شمايل مبارک. گرديدند

هرکس فرصت يافت تا دمى نظر . در دو طرف ميز در نهايت خضوع و ابتهال ايستاده بودند
  .به جمال حضرت مختار افکند و عهد و ميثاق ديرين را تجديد نمايد

  ّکنفرانس بين القارات شيکاگو 



 ١٩٥٣ مى ٦ّ ويلمت، کنفرانس بين القارات شيکاگو در روز  پس از افتتاح مشرق االذکار
  .هاوس، در شهر شيکاگو تشکيل گرديد در پالمر

ّ◌امرا تحيات آن حضرت را به  ّ امة البهاء روحيه خانم به نمايندگى از طرف حضرت ولى ّ
 ّ◌امرا را به زبان انگليسى قرائت شرکت کنندگان ابالغ داشتند و سپس پيام حضرت ولى

  .کردند
  :فرمايند ّدر قسمتى از آن پيام خطاب به احباى شرق مى

ّيا احباء البهاء و مشاعل حبه و منابع ذکره بين البريته چه مقدار عظيم و خطير است اين  " ّ ّ
ّجهاد روحانى و چه رفيع است مقام ومنزلت فارسان  مضمار عبوديت و مجاهدان و باسالن 

آنچه را لسان عظمت در اين روز فيروز به آن . شع نورانىّاين مبارزات در اين عصر اعز مشع
ّلعمر ا از براى ناصر مقدر شده آنچه که خزائن " ّشهادت داده بياد آوريد قوله عز بيانه 

ّدر اين اوان که جشن اکبر ابهى بر پا، صداى الوحا الوحا يا احباء " ارض بآن معامله ننمايد ٰ
ّهاء از عالم باال متصاعد و هتاف يا طوبى و يا يشرى و يا عزًا البهاء العجل العجل يا امناء الب ٰ ٰ

ّو يا شرفًا لمن قام بکليته على نصرة امرالبهاء از مال اعلى متتابع و رنۀ ملکوتى انصرونى  ّٔ ّ
ٰنصرکم العهد منکم و الوفاء من ربکم و معينکم و ناصرکم، از خلف سرادق ابهى مرتفع ّ .

ّمان زمان تشتت و هجرت و مجاهدت و مبارزت و جانفشانى و يوم يوم جهاد اکبر است و ز
  ..."استقامت در سبيل امر مالک قدر 

 نفر از ١٣٠اى رسيد که  شور و اشتياق در قلوب ياران با استماع پيام مبارک به مرحله
حاضرين به پا خاستند و با انجذاب و هيجان آمادگى خود را براى اقدام به امر هجرت و 

  .ۀ جهاد کبير اکبر اعالم داشتندشرکت در نقش
ّ در ضمن برگزارى مراسم شکوهمند افتتاح مشرق االذکار موفقيت اين کنفرانس در 

  .مطبوعات امريکا انعکاس قابل مالحظه اى داشت
کردند و مصاحبه هاى  پس از ختم کنفرانس مذکور جناب طراز به چند ايالت امريکا سفر

 ٢٥ بديع مطابق با ١١٠اثر امريکا در سنۀ   را در سفر بهجتمطبوعاتى داشتند و دو مقالۀ زير
  : ، بعنوان راديو و جرائد نوشتند١٩٥٣جون 



  دهيم  دنياى تاريک امروز بشارت يک روشنائى عظيم مى به
و ده سال پيش آفتابى روشنى بخشنده و حرارت دهنده از افق تاريک ايران طالع  در يکصد

ّتمدن مادى بمنتها . ام ام و براى حيات بشر آمده سهّفرمود موعود جميع کتب مقد. گشت ّ
ّو همۀ متمدنين شهادت . دهد درجه رسيده و جامعۀ بشر را بسرعت تمام بهالکت سوق مى

دهند روح آسايش و آرامش از جامعۀ بشر سلب شده و بجاى او اضطراب و اضطرار و  مى
ّو رحمة للبشر براى ما تمدن تازۀ ًپدر مهربان آسمانى رأفة . وحشت و دهشت جايگزين گشته ً

ّروحانى آسمانى آورده اگر تمدن مادى با اين تمدن روحانى آسمانى دست در آغوش شود  ّّ
ِراحت و آسايش ابدى سرمدى خود رسد و دورۀ تاريکى و ظلمت  ّهيئت اجتماعيۀ بشرى به ِ

اطه فرمايد و منتهى گردد و آفتاب حقيقت و وحدت و يگانگى و الفت کرۀ زمين را اح
مجازات اميال و اعمال خود محترق شود و محو  هرگاه امر و فرمان پدر عملى نشود بشر به

ّگردد و مضرات تمدن مادى بدون تدين را مشاهده نمايد و نادم گردد آن ّ وقت است که  ّّ
  . ندامت دست دهد و ابدًا ثمرى نبخشد

ّاين تمدن معنوى روحانى آسمانى که مؤسس آن حضرت به ّا جل ذکره و ثنائه است  اءّ
تواند بشر را از جميع مهالک موجوده و مفاسد شديده و  قادر است و محيط است مى

  .ظلمت عظيمه نجات بخشد و برهاند و سفينۀ وجودش را بساحل نجات و سالمت رساند
 ّاگر حضرات حکماء و فالسفه و دانايان عالم و پيشوايان مذاهب امم مجتمع شوند و ترحمًا

ّللبشر تعاليم مقدسۀ حضرت بهاءا را با ديدۀ انصاف بنگرند و مورد دقت و حدت بصر  ّ ّ
ّقرار دهند بسرعت تمام، کالبرق الالمع نجات و حيات بشر را در او بينند و متفقًا باتفاق و  ّ ّ
ٰاتحاد بمقام اجرى گذارند يا ليت ايکاش اين صال را بشنوند و اين ندا که يکصد و ده  ّ

اى ندارد   است مرتفع است اجابت فرمايند و بخود و جامعۀ بشر رحم کنند شبههسال
  .اجرشان عندا عظيم است و شأن و قدرشان جليل و جزيل

ّنمايد شدت و حدت تاريکى  که ظلمت شب طلوع آفتاب را ايجاب مى طورى بارى همين ّ
قيقى و انوار ملکوتى از ّمدنيت و احاطۀ ظلمت اعمال و افعال بشرى ايجاب نمود آفتاب ح

پس پردۀ غيب ظاهر گردد و اين ظلمت مهلکه را زائل فرمايد و ممالک افئده و قلوب 



ّبشرى را مانند مهتاب در شبها روشن و منور سازد پس مجدد بشارت باد شما را آنچه را در  ّ
ّقرون و اعصار متماديه هيئت جامعۀ بشريه با آه و ناله و اشک و رياضات شاقه  منتظر و ّ

ّمترصد بودند و باو نرسيدند از افق شرق کالشمس فى وسط الزوال ظاهر و عيان شد چشم  ّ ّ
همه روشن و دستورى کافى و تعاليمى بدع آورد تا جهان و جهانيانرا از اين التهاب و 

پس اى جامعۀ بشر بشتابيد بشتابيد و . اضطراب و بالياى پى در پى خطرناک نجات بخشد
ا  راپردۀ وحدت و لوآء پرعظمت انوار و مريضخانۀ شفابخشندۀ حضرت بهاءّدر ظل اين س

ٰجل ذکره و تعالى شأنه درآئيد تا حيات جديد يابيد و به زندگى تازه و فراغت بال و آسايش  ّ
  .ّحال و مسرت وجدان رسيد

  الحيوان و االنسان  ماالفرق بين
 عطا نشده جز عالم حيوانى و طبيعى ّحيوان چون قوۀ عاقله و کاشفه و نفس ناطقه باو

ّعالمى ديگر را قائل و متصور نبوده و نيست ولکن انسان چون قوائى فوق قواى حيوانى 
ّدارا و مالک است که او عبارت است از نفس ناطقه و قوۀ عاقله و کاشفه لهذا بر عوامل 

ّطبيعت غالب و محيط است ولکن مسلم و محقق و مکشوف و مبرهن است که  ّمغلوب قوۀ ّ
ّالطبيعه است و آن قوه را الهيون و حکما و دانايان روى زمين از  محيطۀ غالبۀ قاهرۀ ماوراء ّ ّ

ّالمقربين و رب ّالعالمين رب ّحضرت رب ا را  دانند و جميع ماسوى المشرقين دانسته و مى ّ
ّدر کل قرون و اعصار مقهور و مغلوب آن قوۀ غالبۀ سماويۀ الهيه ي ّ ّ قين داشته و دارند ّ

ّباالخص در اين سنوات اخيره يعنى دورۀ جنگ سابق و الحق و اکتشافات جديده و 
ٰاختراعات بديعه و ظهور صنايع محيرالعقول که حتى نفوس مخترعين خود را مات و  ّ ّ
ّمبهوت نموده و جدًا◌ بر عظمت اختراع خداوندى و صنع عظيم الينحل پدر آسمانى  ًّ

ّکامال متوجه و  ّمتعجب و متفکر ساخته که آنچه عقول در اين قرن اخير ترقى نموده و ً ّ ّ
ّبکمال نسبى رسيده بر حيرت و دقت و رأفت افکارش يک بر هزار افزوده و يقين نموده 
هرقدر قواى بشرى و افکار انسانى و عقول فالسفه و مخترعين اوج گيرد و امواج علوم و 

 آن بحر اعظم و شبنمى از آن اقيانوس کبير نرسيده اى از قطره اختراعات موج زند تازه به
ّا در حق شما اهل غرب شهادت داده و در زندان عکا فرموده حضرت بهاء اند امروز  ّ



ّانصاف تکلم  آفتاب صنعت از افق غرب نمودار و نهر هنر از بحر آن جهت جارى بايد به
  . نمود و قدر نعمت دانست انتهى

ّنعمت آسمانى خود که موعود جميع کتب مقدسه بود در اقطار لهذا اهل عالم را بخوان 
ّجهان با اين اختراع بديع جديد شما که مؤيد و موفق به ايد صال زده  ايجاد او شده ّ

از افتخار که سبب " اى اهل عالم همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار" :فرمايد مى
ّاختالف است بگذريد و بآنچه علت اتفاق است توجه ن ّ   .مائيدّ

ّاى برادران و خواهران عزيز غربى من، جميع صاحبان بصيرت و دانش و اطباى دقيق و  ِ ِ
نمايند هيکل عالم را امراض کثيرۀ عديده مانند مرض  دهند و اذعان مى حاذق شهادت مى

ّسرطان مستولى شده و احاطه نموده و او را بر بستر يأس و نا اميدى انداخته روحانيون 
ّ و سياسيون امروزه تمامًا معالجه نتوانند و از عهدۀ دفع و رفع برنيايند چه که حاضره عمومًا

دو دسته خود گرفتار امراض گوناگونند لهذا هيکل عالم طبيب حاذق و پزشک  هر
باشد يعنى روحانى  طلبند که در مکتب پدر آسمانى و دارالفنون الهى داخل شده مى دانا

ّت بشرى مقدس و منزه بقوۀ ملکوتى و الهامات الهى و باشد آسمانى باشد از جميع شئونا ّ ّ
القدسى و وحى خداوندى و معالج و ترياق الهى اين هيکل مريض از پا افتاده  تأييدات روح

را معالجه فرمايد و نجات بخشد و براه اندازد اهل بهاء و ساکنين در سفينۀ حمرا امروز 
دهند که آن   و دول بشارت داده و مىجميع ملل و ده سنه است در کرۀ ارض به يکصد

ّدهنده و اورشليم جديد اعنى موعود تورات مقدس و انجيل  ّپزشک آسمانى و روح تسلى
ّجليل و قرآن مجيد و ساير کتب مقدسۀ آسمانى ظاهر شده اهل زمين آن پدر آسمانى را 

ّ المدعوون کثيرون ّالشکور ّنشناختند مگر عدۀ محدود و معدود که پذيرفتند و قليل من عبادى
ّو المختارون قليلون و مانند حواريون آنچه بود و نبود از مال و جان و اهل و عيال همه را در 
ّايران در محبت و عشق او فدا نمودند و هر فردى از افراد هر نژاد و دين و مذهب و آئين در 

ا يافت و اسقام او ّظل تعاليم نور مبينش وارد و داخل شد از اين داروخانه درمان گرفت شف
ّو صحت کامل حاصل نمود آن طبيب حاذق آن پزشک دانا آن پدر آسمانى . زائل گشت

ّآن موعود کتب مقدسه آن مخزن اسرار الهيه آن علمنى ربى آن معلم حقيقى حضرت  ّّ ّ ّ



ٰا جل ذکره و تعالى اقتداره بودند که به بهاء ّپادشاه ايران ناصرالدين شاه خطاب فرموده  ّ
ّالتى  المدينة ّيا سلطان انى ما دخلت المدارس و ما طالعنا المباحث فاسئل: "فرمايند مى

ّاين هيکل مقدس مبارک آسمانى تعاليمى را "  الکاذبين ّکنت فيها لتوقن بانى لست من
ّعندا براى نجات و حيات و احياء اموات و حل معضالت و مشکالت آوردند که قادر  من

ا  نه را شفا و مفاسد موجوده را اصالح فرمايد کلمۀ حضرت بهاءاست جميع امراض مزم
هاى اتومى و هيدروژنى ابدًا ابدًا آن تأثير را ندارد مطمئن باشيد  ّآنقدر مؤثر است که بمب

در . ّ نفر حواريون مسيح را بر کرۀ زمين غالب و محيط فرمود١٢ايست که  اين همان کلمه
ّ قالع قلوب را تصرف فرمود و ملوک و مملوک را خاضع و افئده و قلوب بشر نفوذ کرد و
ٰخاشع فرمود تعالى تعالى کلمة   ... الغالبة  ٰ

    
  کنفرانس استکهلم 

اين کنفرانس با فاصلۀ . ّکنفرانس استکهلم تنها کنفرانسى بود که در قارۀ اروپا تشکيل گرديد
طراز   برگزار شد و جناب١٩٥٣  جوالى٢٦ تا ٢١ّکمى بعد از کنفرانس امريکا در ايام بين  

ّايشان گزارش اقدامات را در هر مرحله و محل، مرتبًا به ارض اقدس . در آن حضور يافتند ّ
  . تقديم مى نمودند

 ٣مرقومۀ جناب دکتر حکيم منشى مبارک در جواب عرايض ايشان است که در تاريخ 
  :  بديع، از حيفا واصل گرديد١١شهرالکلمات 

تمام را بمحض ورود از نظر اطهر . توب شما پر از اخبارات خوش امرى بوداخيرًا چندين مک
ام و خيلى سبب سرور قلب مبارک شده، امروز پيامى براى شما داشتم از هيکل  گذرانيده

  :اطهر که مى فرمايند
از خدمات شما در امريک و نقاط ديگر خيلى مسرور مى باشند و زحمات شما را خيلى 

حال نيز پس از ختم کنفرانس استکهلم ميل مبارک : فرمايند يند و مىفرما خيلى تقدير مى
مراکز امرى ديدن نمائيد و سبب تشويق دوستان بشويد و همه را  اين است که در اروپا از

راجع به آقاى دکتر سمندرى و : فرمايند در ضمن مى. خدمت و تبليغ امرا بنمائيد تشويق در



فرمايند و اميدوارند که هر دو  ّکه در حق هر دو دعا مىآقاى سهيل سمندرى مطمئن باشيد 
ّبه موفقيت هاى تابانى نائل شوند   . اميدوارم اين مکتوب قبل از ختم کنفرانس بشما برسد. ّ

     
ا سمندرى پس از دريافت مرقومۀ فوق براى اجراى نواياى حضرت  ايادى امرا طراز

  . امرا به آلمان سفر کردندّ ولى
  رانس هندوستان کنف

الهى  طراز.  اکتبر تشکيل گرديد١٥ تا ٧ در روزهاى بين ١٩٥٣کنفرانس هندوستان در سال 
ّدر آن کنفرانس حضور يافتند و در خاتمۀ کنفرانس هند اسفارى در شبه قارۀ هندوستان 

کويت، يمن و عدن رفتند و با دوستان آن سامان : نموده و از آنجا به مناطق خليج فارس
 اپريل ١٦ّهنگامى که در عدن توقف داشتند يک تلگراف به تاريخ . قات نمودندمال

ّطى آن درخواست نموده بودند . ّ از محفل روحانى ملى ايران به يمن مخابره گرديد١٩٥٤
طبق امر حضرت . خبر ذيل را به استحضار جناب سمندرى در هر کجا که هستند برسانند

جواب را به طهران مخابره . ضوان در طهران الزم استّولى امرا وجودشان براى عيد ر
  . کنند

. ايشان در آن اوقات و در خاتمۀ سفر به نواحى خليج فارس در شرف حرکت به حجاز بودند
عراق  ّپس از اطالع بر اين دستور، بى درنگ به مصر رفتند و روز دوم رضوان از آنجا به

  . عرب عزيمت نمودند
ز عراق به طهران بروند ولى هواپيما براى سفر به طهران ممکن الهى قصد داشتند ا طراز

نگرديد اجبارًا شش روز در عراق ماندند و روز هشتم رضوان وسائل سفر فراهم آمد و به 
  .ّروز در مجمع نمايندگان در ايام عيد رضوان شرکت کردند  طهران وارد شدند و همان

ادر شد و ايشان را براى اقامت در ّبعدًا از طرف حضرت شوقى ربانى دستور ديگرى ص
  . خراسان اعزام داشتند

   
    مدافع سرسخت و فداکار در خراسان   



   نار عشقى بر فروز و جمله هستيها بسوز 
  ّپس قدم بردار و اندر کوى عشاقان گذار

ّجامعۀ بهائى مانند اقيانوس مواج دائمًا در حرکت و گاه در طغيان شديد بوده است و در 
ّستمر خود با حوادث و موانع بسيارى روبرو و مقابل گرديده و از جهات مختلف با تالطم م

انگيز دست يافته  انواع بحرانهاى منتظره و غير منتظره مصادف گشته و به پيروزيهاى شگفت
ّگوئى هرگونه مخالفت و معاندت نيروئى محرک براى بسيج ياران و افزايش همم و . است

  .اصد نهائى امرا بوده استمساعى آنان در پيشبرد مق
ّوجه موجب تشتت جمع  اگرچه وجود بعض موانع تداومى طوالنى نداشته است و به هيچ

ّمؤمنين و انشعاب دائمى در بين ياران نگرديده است ولى بعلت اهميت حفظ وحدت که  ّ
باشد، پديدار شدن مسائلى را که طبيعت مخالف و  ّاصل اول و هدف غائى امر بهائى مى

ّعاضد با روح وحدت و يگانگى دارد جدى فرض نموده و براى رفع آن اقدامات ضرورى م
  .و الزم اعمال نموده است

ّمهر ومحبت پدرانه و عميق جناب طراز نسبت به ياران و توجه شديد براى صيانت آنان از  ّ
ّعوامل نا موافق، توأم با خصوصيات ديگرى که داشتند نامشان را در صدر فهرست 

الهى خظاباتى است که  ثمرۀ پايمردى و استقامت طراز. ين شجاع جامعه قرار داده بودمدافع
ّحقا که  ..." "...ّحقا که حصن حصين را پاسبان وفاداريد" از قلم موالى حنون صادر گرديد 

  "   ...ّدر موارد بأساء و ضراء چون جبال راسيات ثابت و راسخيد
الهى  در خراسان  ّ ذيل مأموريت جديدى به طرازّامرا طى تلگراف مبارکّ حضرت ولى
رهسپار ديار پرچمداران غيور " حامى و معين عزيزان محبوب ابهى"بار ديگر . احاله نمودند

  .    ٰعهد اعلى گرديد
   روحانى طهران ١٩٥٤ مى ٤ترجمۀ تلغراف بديع مبارک 

   مشهد
خاضع بايد . شود سمندرى عزيمت بمشهد جهت اقامت طوالنى نمايد توصيه مى

  امضاء مبارک .       مالقاتهاى خودش در مراکز ادامه دهد  به



القدس شهر مسکن گزيدند و طبق روال  پس از ورود به مشهد در حظيرة" طراز اقلم راز"
تمام اوقات ايشان صرف . اى براى خود ترتيب دادند  و بى پيرايه پيشين زندگانى بسيار ساده

پشتوانۀ تالش . شد ّايجاد روح اخوت و همبستگى بين ياران مىها و  ديدارها و رفع کدورت
روح الهى و جنود آسمانى ظهير و "الهى در اين خطاب مستتستتر بود  و مجاهدات طراز

  " حافظ و دليل و ناصر آن عزيز است
  ّالهى براى تقويت بيشتر نيروى معنوى ياران دست به اقدامات مجدانه در خراسان طراز

.  و سرپرستى کالسهاى دروس امرى يکى از کارهاى مثبت و نافع ايشان بودترتيب. زدند
الهى به ويژه پيرامون صيانت اساس شريعت  امرا وظايف طراز پس از ارتقاء به مقام ايادى

ّدر خط اول جبهۀ تدافعى قرار گرفت" مدافع شجيع"الهى افزايش يافت و  ّفعاليت هاى . ّ ّ
شد و فقدان زندگانى  وجب تحليل رفتن قواى جسمانى مىشبانه روزى در سنين باال م

  .      راحت و اسباب آسايش، سالمت جسمانى ايشان را در معرض خطر قرار داده بود
ّشدت برودت هوا . در فصل زمستان کمبود وسائل مورد احتياج زندگى بيشتر محسوس بود

ى به بيمارى سرماخوردگى در استان خراسان مزيد بر علل ديگر شد و سبب ابتالء طرازاله
  .شديد گرديد

ّسميحه خانم بنانى همسر ايادى امرا جناب موسى بنانى که با جناب طراز مکاتبه مستمر  ٰ
الهى اشاره نموده و  اى خطاب به دکتر سمندرى به وضع زندگانى طراز داشتند در نامه

  :نويسند مى
 سرماخوردگى سخت نوشته بودند اى داشتم که با حالت زکام و ّاز ابوى مکرمتان مرقومه

ٰحتى نصف صفحه را به شخص ديگر واگذارده بودند که بنويسد ّمعلوم است اين حثۀ . ّ
  .ضعيف و نحيف جناب سمندرى و آن سرماى شديد خراسان با هم سازگار نيستند

الهى در مقابله با ناماليمات زندگى، خاطرات  بهترين شواهد سرسختى و مقاومت طراز
داستان زير يکى از شمار . اند است که اوقاتى در سفر با ايشان همراه بودهدوستانى 

  .الهى است خاطرات فراوان بعض از ياران و منسوبين از طراز



ًمعموال . ايشان در طول سالهاى عمر خود چندين بار به رفسنجان و توابع آن مسافرت کردند
ّيک بار در ايامى . سافرتى بودقسمت عمدۀ مشکل سفر در آن دوران کمبود وسائل راحت م

ّکه در شهر قزوين توقف داشتند و عازم رفسنجان بودند يکى از منسوبين ايشان جناب ناصر 
الهى را تا رفسنجان همراهى کنند جناب  شوند با اتومبيل شخصى طراز روحانى داوطلب مى

ّروحانى ابتدا با دقت وسائل مورد نياز را براى طول سفر آماده و تهيه  کنند زيرا در بين  مىّ
چنين براى راحت و  هم. ّراه رفسنجان دسترسى به وسائل ضرورى ممکن و ميسر نبود

. سازند استراحت مسافر ارجمندشان در صندلى عقب اتومبيل بستر مختصرى فراهم مى
هم صحبت  مسافران گاهى با. گذرد آمدن حادثه مى اوايل سفر بدون ناراحتى و يا پيش

ّدر اواسط راه براى توقف بسيار کوتاه در محلى از ماشين پياده . رم بودندکردند و سرگ مى ّ
ّبعد از مدتى جناب روحانى سوار ماشين شده و براه مى افتند و طبق معمول . مى شوند

ّاما بعد از نيمساعت متوجه . گويند براى سرگرم کردن جناب طراز حکايت و روايت مى ّ
شود و از آئينۀ  مطلق و ممتد باعث نگرانى مىاين سکوت . شوند جوابى نمى رسد مى

اند و براى  الهى به خواب رفته بدوًا گمان مى نمايند طراز. کنند ماشين به عقب نگاه مى
گردند و پتو را کنار ميزنند و در آن حين   شخصًا بطرف صندلى عقب برمى اطمينان خاطر
ّوليت و عالقۀ قلبى نسبت به احساس توأمان مسؤ. کنند در زير پتو کسى نيست مالحظه مى

ّدر نهايت نگرانى و تأسف به . شود الهى باعث ناراحتى و اضطراب شديد ايشان مى طراز
ّطرف محل توقف قبلى برمى با خود . کند گوناکون احاطه مى در بين راه افکار. گردند ّ

 ضعيف در ّالهى با آن وضع جسمانى و جثۀ گويند پس از همۀ پيش بينى ها اکنون طراز مى
که قرار بود در نهايت راحت و آسايش به مقصد  اند درصورتى ّوسط بيابان تک و تنها مانده

شود با سرعت بسيار زياد رانندگى کنند تا هرچه زودتر  ّتصوراتى از اين قبيل سبب مى. برسند
کم هيکل  شود و کم اى نمودار مى ناگهان، از دور سايه. ايشان را سالمت پيدا کنند

ّبينند که در وسط آفتاب گرم روز عصا زنان و با سرعت در کنار جاده بسوى  الهى را مى طراز
  !. رفسنجان در حرکت بودند



ّطرازالهى حتى در آن موقعيت لطافت طبع نشان داده و در مقابل عذرخواهى ها و تعارفات  ّٰ
  ! شوم من ديگر هرگز با يک قزوينى همسفر نمى: گويند همسفرشان به مزاح به او مى

ّکه خداوند اين جثۀ ظريف را مأمور کارهاى سخت و طاقت فرسا نموده و روح  عجب آنست
نسائم روحانى و ملکوتى از سوى موالى مهربان با صدور . و توان جوانى در او دميده بود

تلگرافهاى تشويق آميز متداومًا جريان داشت و واکنش آن توان حرکت و سرعت غير منتظره 
  بود " ب درگاه کبرياّمقر"در وجود 

        
   روحانى ١٩٥٤ مى ٢٦ّترجمۀ تلغراف مبارک مورخ 

   طهران 
ّسمندرى اطمينان دهيد از صميم قلب براى موفقيت ايشان در مأموريت جديد دعا  به ّ ّ

  شوقى  .          نمودم
   

اى  هضمن عريض. ّايام رضوان فرا رسيد و طراز الهى هنوز در مشهد خراسان اقامت داشتند
جواب . امرا تقديم داشتندّ ولى  مراتب تهنيت و تبريک اين عيد اعظم را به حضور حضرت

، ١١٢ شهرالجالل ١٥ا حکيم، در تاريخ  ّايشان طى تلگراف بوسيلۀ جناب دکترلطف
  . واصل شد١٩٥٥ آپريل ٢٣

ّمحبوب يکتا شما را بادعيه و عنايات خاصۀ خود مطمئن و از خدمات و فداکا رى شما ّ
    .    ترين تبريکات عيد سعيد رضوان تقديم فرمايند شايسته تقدير مى

  ا حکيم  لطف  
ّالهى دربارۀ شرح تشرف يکى از دوستان و ذکر عنايات حضرت ولى طراز   : نويسند امرا مى ّ
عبد احقر  ا وثوق بجنوردى از فم اطهر در ذکر اين  جناب دکتر قدرت١٩٥٥ مارس ١٤در 
  : اند اع فرمودهاستم

در . مشهد فرستادم ايشان درع امرند را به در مشهد جناب سمندرى مشغولند من خودم ايشان
شيراز باعث شدند مخالفين ساکت بمانند البد قربان و دهقان را شنيديد، در مشهد هم 



ّ را مالقات کنيد نام ايشان در قرن اول و دوم بهائى ثبت  ّموفقند شما از طرف من ايشان
  .اطراف بروند خواهد شد بعدًا بايستى براى تبليغ به

ّچند مشخصۀ بارز جناب طراز پيوسته ايشان را براى مأموريتهاى خاص و رفع موانع و حل  ّّ ّ
از جمله صراحت لهجه، بيان حقيقت، اجتناب از مداهنه و . داشت مشکالت آماده مى

ّن الهى مانند اشعۀ ساطعه از ّمحبت قلبى ايشان نسبت به يارا. ّصميميت و يگانگى بود
خاست و درک آن عواطف معنوى براى احدى مشکل نبود و اثراتش  قلب و روانشان برمى

. گشت در مصاحبات و مالقاتهاى خصوصى و عمومى و نگارش مکاتيب ظاهر و نمايان مى
ّنه تنها در امور خدمات امرى بلکه در امور و مصالح شخصى و مادى آنچه خير و صالح 

بينى و بصيرت در حفظ منافع  با تيز. نمودند دانستند در نهايت صفا و سادگى القا مى مى
  .دادند افراد و جامعه پيوسته کوشا بوده و نهايت قدرت و شهامت را نشان مى
ّبهمين علت غبارى بر . نصايح و اندرزهايشان توأم با خلوص و تواضع و فروتنى کامل بود

ّرد مشکالت کلى، تذکرات عمومى که تؤام با چنين نشست و در موا دل شنونده نمى ّ
ّخصوصيات بود اثرات و ثمرات نيکو ببار آورده و تغييرات الزم در مسير حرکت و احوال 

  . گرديد افراد حاصل مى
ّبا بردبارى و تحمل مشقات جسمى و روحى و توکل در امور و " مدافع شجيع"در اين سبيل  ّّ

ّقامت و پشتکارى قابل توجه تا خاتمۀ امور محوله تالش حکمت و تدبير و مشورت، با است ّ
در حقيقت هدف و سرورشان انجام و اتمام هر کار بود ولى هيچگاه خدمات . نمودند مى

خويش را اليق و کافى نمى دانستند و اغلب اوقات اين فکر و احساس شخصى را با 
  .         گذاشتند دوستان در ميان مى

امرا در مکتوبى از جناب هادى رحمانى که به ّ ه حضور حضرت ولىّاى از تشرف ب خاطره
  : بديع مرقوم گرديده چنين است١١٢ّ شهر الشرف ١٧تاريخ 

روز اول ورود عرض کردم حضرت ايادى امرا سمندرى رجا دارند که در درياى خدمتى ... 
  .بيفتند تا گناهان هشتاد ساله را بشويد



ايشان درع امرا هستند بحمدا در "ّ متوجه شده فرمودند ّوجه مبارک با تبسم شيرينى
ّشيراز موفقيت کامل نصيبشان شد با مخالفين خوب مبارزه کردند، حال در مشهد موفقند و  ّّ

  ."قائم برخدمت
ديدند و منتظر  الهى خود را براى اقدامات بعدى آماده مى ّدر مدت اقامت در مشهد طراز

  .  اقدس بودندوصول دستور جديد از ارض 
االمر مطاع مبارک  ا حکيم که حسب  جناب دکتر لطف١٩٥٥مرقومۀ يازدهم مى  در

  :الهى در مشهد صريحًا تأکيد گرديده است ّاند اهميت اقامت طراز نگاشته
  .و همچنين کتاب خاطرات شما از طريق لندن واصل و تقديم ساحت اقدس گرديد... 

ٰ مقدس اعلى مىديروز عصر در رکاب مبارک بمقام آمدم توى اتومبيل، فرمودند بشما  ّ
بنگارم که شما در مشهد بمانيد وجود شما حال در مشهد خيلى الزم است تلغرافًا بشما 

اند خيلى الزم است که چندى را در مشهد بمانيد دو مکتوب شما  ّاند و اطالع داده فرموده
) يادداشتهاى روزانه(ند و خاطرات نيز از نظر مبارک گذشت و امروز عصر بمن عنايت فرمود

را فرمودند در قصر بهجى خواهند گذاشت و خيلى اظهار سرور از خدمات و زحمات شما 
  ا  قربان شما لطف.  باشيد فرمودند خوشا بحال شما که اينطور مشمول الطاف مبارک مى

ّ در بحبوحۀ مقابله ايشان با مشکالت و مسئوليت خطيرى که در حفظ احباى  الهى در ّ
ّمأموريت جديد در خراسان بر عهدۀ داشتند اخبار مسرت بخش از کشور صوماليا افريقا، _ ّ

ّمحل مهاجرت چند نفر از افراد خانوادۀ جناب طراز واصل شد و سبب تقويت مضاعف آن 
صوماليا، از _ تشکيل محفل روحانى در شهر مقاديشو. روح مقاوم و خستگى ناپذير گرديد

ّجمله موفقي هاى شايانى بود که در پس مجاهدات ايثارگرانه نصيب مهاجرين عزيز آن  تّ
هاى محکم جامعۀ رو به توسعۀ آينده محسوب  محافل روحانى در افريقا پايه. سامان گرديد

جواب محفل  لذا خبر اين اقدام به ارض اقدس گزارش شد و مرقومات زير در. شدند مى
  .روحانى جديد صادر گرديد

    
   محفل روحانى بهائيان مقاديشو  ١٩٥٥ مى ٣حيفا 



 اپريل شما مشعر بر ٢١امرا محبوب از مشاهدۀ نامۀ ّ دوستان بهائى عزيز حضرت ولى
ّتبريک رضوان و خبر ترقى حاصله و تشکيل محفل روحانى مشعوف گرديدند اين يقينًا يک 

رک گرديد هيکل مبارک با العادۀ قلب مبا ظفر بزرگى است براى امرا و مورث سرور فوق
سرور مخصوص ورود دوستان جديد را بميدان خدمت حضرت بهاءا خوش آمد 

ّدارند که براى موفقيت و هدايت و مصونيتشان دعا  فرمايند و همۀ شما را مطمئن مى مى ّ
هاى روحانى خود بسيار باحکمت  ّفرمايند که در فعاليت خواهند فرمود هيکل اطهر تأکيد مى

  . ّ که سبب بروز مخالفت و بدخواهى عناصر متعصب نشودباشند
  )ترجمه(ّربانى    . ّبا تحيات گرم بهائى       ر

  :ّو بخط مبارک مرقوم گرديده است
تان برکت و هدايت و اعانت  ّاميد است که قادر متعال شما را بمناسبت خدمات تاريخيه

ًال عون عطا فرمايد تا دامنۀ خدمات فرمايد و جميع موانع را از سبيل شما مرتفع سازد و فض
  .ّهاى عاليۀ حاصله را تمکن دهد ّخود را توسعه داده و موفقيت
  برادر حقيقى شما     شوقى

 خطاب به جامعۀ بهائى مقاديشو صادر گرديد و در ١٩٥٦ مى ٢٩مرقومۀ ديگر در تاريخ  
  ّ عز وصول ارزانى داشت؛١٩٥٦ جون ١٥يوم 

   
امرا محبوب ّ  آپريل بمحضر حضرت ولى١١ّبريک رضوان شما مورخۀ آميز ت ّنامۀ محبت

ّفائز و هيکل مبارک مايلند شما را مطمئن سازند که نظراتتان و هم چنين جريان و ترقى و 
فرمايند و  ّفرمايند در عتبۀ مقدسه براى شما دعا مى ّنمو امرا در صوماليا را عميقًا تقدير مى

   ...ّرجاى هر موفقيتى
  ) ترجمه به مضمون(    ّربانى. ّبا گرمترين تحيات بهائى   ر
  :ّبخط مبارک مرقوم فرمودند

  .اميد است که مجهودات اليقه نمائيد و در خدمت امرش بدست آوريد
  شوقى         برادر حقيقى شما 



اغلب اوقات دکتر مهدى سمندرى مرقومات واصله از ارض اقدس را براى پدر ارجمند 
ّد تا قلب حساس و رئوف ايشان از موفقيتداشتن ارسال مى ّ ّهائى که در قارۀ افريقا نصيب  ّ

تواقيع فوق از جمله مراسالت دکتر . افراد خانوادۀ سمندرى گرديده بود شاد و مسرور شود
ّمهدى سمندرى است که مشعر بر رضايت خاطر مبارک از اقدامات مهاجرين غيور و فعال 

 ١٧خراسان، در تاريخ  يکشنبه _  جناب طراز در مشهدّباشد و هنگام توقف افريقا مى
  .  به دست ايشان رسيده است١٩٥٥ دهم جوالى ١١٢ّشهرالرحمۀ سنۀ 

ّامة البهاء روحيه خانم در تعقيب مراحم حضرت شوقى ربانى نسبت به خادمين و مهاجرين  ّ
زبانهاى مختلف ايشان به . بهائى، باب مکاتبه با بعض دوستان را مفتوح نگاهداشته بودند

خانم  مرقومۀ زير به زبان عربى است و براى فارس امرا ارسوال. فرستادند براى آنان نامه مى
ّکه از اهالى بريتانيا و يکى از فاتحين قارۀ افريقا ) همسر دکتر مهدى سمندرى(سمندرى 

  . هستند نگاشته شده است
  ّالبهائيه     الى االخت العزيزة١٩٥٦ جوالى ١٢
ّبالنيابة عن المحفل الروحانى ان  ّر شکرًا على رسائلک المحبوبة التى کتبتهااشک ّ ّ

ّالخبرالمستحسن الذى کانت تضمنه اقتسمت مع حضرة ولى ّ ّامرا انه لکثيرالرجاء لتقدم  ّ ّ ّ
  .االمر من جميع انحاء

ّقارۀ افريقا بواسطۀ ارشاد المحافل الملية القوية ّ ّا التى جعلته مسرورًا فى ّاالربعة حقًا هى افريق ّّ
ّالسنوات االخيره فالبد هذه ٰان تکون قارة مبارکة بلغ تحياتى الى جميع اعضاء ّ ّ المحفل  ّّ

  .ّالروحانى
ّالتحيات الحارة اليک ّ   روحيه     ّ

  ّامالک جناب شيخ محمد کاظم سمندر
. م شد امالک وسيع جناب سمندر در قزوين پس از صعود ايشان بين اوالدان و ورثه تقسي

الهى و چند نفر از خواهران و منسوبين ايشان در فکر فروش امالکى بودند که از پدر به  طراز
ّآنان بارث رسيده بود و چون تصميم داشتند وجوه آن را تقديم ساحت اقدس نمايند طى 

جناب دکتر .  از حضور مبارک کسب تکليف نمودند١٩٥٦اى بتاريخ بيستم سپتامبر  عريضه



يم در جواب عريضۀ ايشان حسب االمر مطاع مبارک مرقوم داشتند اگر آن ا حک لطف
  .   امالک را نفروشند بهتر است

ّامرا در دوران واليت امر نوزده نفر از متقدمين از جمله جناب شيخ ّ حضرت ولى
ّمحمدکاظم سمندر را به عنوان حواريون حضرت بهاءا تسميه فرمودند و بنا بر ارادۀ آن  ّ

ضرت قسمتى از امالک جناب سمندر خصوصًا بيت مسکونى ايشان به عنوان بناى ح
ّاهميت اين ساختمان عالوه بر اين . تاريخى امرى در شهر قزوين شناخته شد و حفظ گرديد

بود، به افراد بسيارى از قدماى امر " سمندر نار موقده در سدرۀ سينا"که منزل و مأوى جناب 
ّن اوليۀ امر يعنى از دوران سيدکاظم رشتى و ايام مبارک حضرت شد که در دورا مربوط مى ّ ّ ّ

در خاطرات جناب سمندر از نام . ّرب اعلى به اين منزل تشريف آوردند و اقامت نمودند
ّبعض بزرگان و متقدمين مانند جناب ماليوسف على اردبيلى، جناب شيخ عظيم، جناب  ّ

ّخال، جناب حاجى سيدعلى شهيد، جناب ديان،  ّجناب سياح، و جناب حاجى ّ
ّاين بزرگواران و بعدًا افراد متقدم و ممتاز ديگر جامعۀ بهائى . ياد شده است... خان  سليمان

ّو همچنين احباى خارجى مانند خانم و آقاى دريفوس منزل سمندر را بقدوم خويش 
ّمتبرک ساختند و هريک ايامى در اين بيت بسر بردند ميهمانان از کثرت تعداد مسافرين و . ّ
بهرحال روزگارى درب منزل سمندر . ّجهتى نيز به خاطر موقعيت جغرافيائى شهر قزوين بود

  .شبانه روز بروى مسافرين و مردم شهر باز بود و اهل خانه پيوسته براى پذيرائى آماده بودند
 را به امراّ ولى آميز حضرت  در قسمتى از مرقومۀ ذکر شده، جناب دکتر حکيم پيام عنايت

  :نمايند الهى ابالغ مى طراز
ّفرمايند مطمئن باشيد هميشه در مد نظر مبارک هستيد و در حق شما  هيکل اطهر مى ...  ّ

  .       فرمايند دعا مى
ّتوقف طراز الهى در مشهد منحصر به دفاع در مقابل حمالت وارده بر جامعه و افراد نبود 

له در صورتى ممکن است که قدرت تدافعى افراد ّايشان کامال مى دانستند که بهترين مقاب
ّآن جامعه افزايش يابد و اين چنين افزايش، بستگى تام به تجهيز ياران و تجهيز آنان متکى  ّ
ّو بستگى به تزييد معلومات و آگاهى از ماهيت و خصوصيات ذاتى اين امر مبارک و  ّ



 ساختن نفوس با کمک ّاهداف عاليۀ آن داشت لذا اقدامات مجدانه اى براى آماده
ّتشکيالت محلى آغاز نمودند که در عين حال مزيد تقويت ارکان مؤسسات امرى نيز گرديد  ّ

  .و از پراکندگى احتمالى و تزلزل روحانى ياران جلوگيرى شد
ّايام توقف در مشهد به درازا کشيد و عيد رضوان سنۀ  " مجاهد دلير" بديع فرا رسيد ١١٣ّ

 رضوان را به ساحت اقدس معروض داشتند و اين جواب عطا مراتب تبريک عيد اعظم
  :شد

عزيز امرا احساسات و عواطف شما را ّ  جناب سمندرى، تلغراف شما رسيد حضرت ولى
.   آورند ّدهند که در اعتاب مقدسه شما را بياد مى فرمايند و اطمينان مى تقدير مى

  ا  لطف  
 نقاط مختلف بعض کشورهاى جهان، با جناب طراز در اثر مسافرت هاى پياپى به

ّاحتياجات محل و در عين حال با استعدادها و قابليت هاى نهفته در آن نقاط آشنا گرديده  ّ
ّو امکانات موجود را از هرجهت، چه سازنده و يا احيانًا مخرب، مد نظر داشتند و  ّ

وفائى رساندند و چون براى شک ّاطالعاتى که کسب نموده بودند بعرض مبارک مى
ّورى از آن اهميت فراوان قائل بودند شخصًا داوطلب کمک  استعدادهاى مطلوب و بهره

ّموقع شناسى و عدم دير کرد در امور، يکى از علل موفقيت هاى . شدند رسانى و خدمت مى ّ
اى که نسبت به  پيشنهادات و نظرات روشن بينانه. ّايشان در انجام خدمات محوله بود

  .       گرفت امرا قرار مىّ عه بهائى داشتند اغلب مورد تأييد حضرت ولىاوضاع و احوال جام
الهى بود در مرقومۀ جناب دکتر  فى المثل دربارۀ سفر به عراق که بسيار مورد نظر طراز

  : چنين مندرج است ١٩٥٦ّا حکيم مورخ هفتم آگست  لطف
موده بوديد عين آن مکتوب از نظر ّشرحى نيز راجع بمسافرت عراق و سليمانيه مرقوم ن ... 

فرمايند مسافرت شما را  فرمايند بشما بنويسم که هيکل اطهر تصويب مى اطهر گذشت مى
ّفرمايند مطمئن باشيد اميدوارند موفقيت کاملى  بعراق و براى خدمات شما در آنجا دعا مى ّ

ّ جديت نمايند را تشويق نمائيد که  ّفرمايند جديت نمائيد و دوستان مى. خواهيد داشت ّ
قسمتى که از نقشۀ دهسالۀ جهاد روحانى نصيب آنهاست زودتر انجام دهند و رفتن شما را 



فرمايند يقين بدانيد الطاف و عنايات مبارک هميشه در هرکجا  ّبه سليمانيه نيز تصويب مى
درى فرمايند و در بارۀ آقاى دکتر جمشيد سمن ّهمراه شما خواهد بود و در حق شما دعا مى

  .فرمايند نيز، مطمئن باشيد دعا مى
البهاء ايادى امرا حرم مبارک عليها سالم ا نيز امر فرمودند که از طرف  حضرت امة

حضرتشان بشما بنگارم که عکسى که از دوشيزگان بهائى مشق نطق براى حضرتشان ارسال 
هميشه بياد شما بوده و فرمايند  مى نمايند و ّايد واصل شد و خيلى از شما تشکر مى نموده
ّباشند و اميدوارند که موفقيت مى فرمايند  هاى شايانى در عراق بدست خواهيد آورد و مى ّ

  .  فرمايند ّاند که در حق آن دوشيزگان دعا مى که هيکل اطهر اطمينان داده
  .خراسان زيارت شد مشهد  در١٩٥٦ آگست ٢١مرقومه فوق درتاريخ 

برکت بود و جامعۀ بهائى از وجود ايادى امرا  ار پر ثمر و پرنتايج اقامت در خراسان بسي
ّدرحصول اقدامات مورد نظر و فعاليت هائى که به تشويق  طراز الهى آغاز گرديد استفادۀ  ّ

  .شايان بردند
 ٦، ١٣٣٥ آذرماه ١٥، ١٣٧٦ّاالول   بديع، سوم جمادى١١٣ شهراالسماء ٢ايشان در 

ّ جمادى اول ٧افى از مشهد خراسان رأسًا عرض کرده و در  يک عريضۀ تلگر١٩٥٦دسامبر 
  . جواب ذيل عطا شد

  سمندرى طهران
ّفرمايند و بادعيۀ  محبوب امرا احساسات شما را از اعماق قلب تقدير مىّ حضرت ولى

ّپرمحبت خود در اعتاب مقدسه اطمينان مى ّدهند و براى عموم احباء نيل بانجام اهداف  ّ
    .      فرمايند تان مبارک مسئلت مىنقشه را از آس

  ا  لطف
امرا به انحاء و الحان مختلف صادر گرديده و به ّ عنايات مخصوصۀ حضرت ولى

  .شد الهى ابالغ مى طراز



به قصد زيارت به ارض اقدس ) نوۀ جناب طراز(خانم سمندرى  انگيز  طرب١٩٥٧در سال 
ّرفتند و قسمتى از خاطرات تشرف خود را طى اى براى پدر بزرگ ارجمندشان ارسال   نامهّ

  : اند جناب طراز از اين پيغام مرحمت آميز چنين ياد نموده. داشتند
 ژانويۀ ٢٧، ١١٣ّ شهرالسلطان ٩ّانگيز سمندرى از قصر بهجى در عکا، يکشنبه  پاکت طرب

  . در مشهد خراسان واصل و زيارت شد١٣٣٥ بهمن ٧، ١٩٥٧
ّالرحمن مشرف بوديم نظر مبارک را معطوف بفانيه فرموده جوياى  اءاى ام ّاند با عده نوشته ّ

ّسالمتى شما شدند عرض عبوديت و بندگى شما را بحضور انور مبارک رساندم فرمودند 
ّمن از سمندرى راضيم سمندرى درع امرا، مؤسس امرا، رکن رکين امرا و ايادى 

فرمودند . ل در کجا هستند؟ عرض شد در مشهدفرمودند حا. ممتاز و برازندۀ امرا است
  .بغداد مشهد او را فرستادم، حال هم به ّسمندرى در شيراز موفق شد به

را   ّکمى مکث فرموده با لبخند که البته شما خود بهتر مى دانيد فرمودند و بعد هم ايشان
  . ّترکيه خواهم فرستاد به
   

ّ مرجوعه با موفقيت انجام پذيرفتدورۀ اقامت در خراسان پايان يافت و وظيفۀ آرامش و . ّ
سکون دوباره در جامعۀ ممتحن خراسان حکمفرما گرديد و قلوب ياران مطمئن شد و عوامل 

در . جناب طراز راه سفر پيش گرفتند. ّتمرد و فتنه از نفوذ در قلوب مؤمنين ممنوع گرديدند
د در سفر شيراز بودند وقتى  که آخرين سنه از حيات عنصرى موالى محبوب بو١٩٥٧سنۀ 

ّاز دستور مبارک مبنى بر شرکت در کانونشن ملى عربستان و تشکيل اولين محفل روحانى  ّ
ّملى آن کشور اطالع يافتند بدون درنگ به طهران آمدند و حسب امرا ّ االمر حضرت ولى ّ

  .براى شرکت در انجمن شور روحانى بحرين آماده شدند
  عربستان ّملى شنکانون ّاولين در  شرکت

  بحرين   در
ّتشکيل محفل روحانى ملى عربستان يکى از هدفهاى بسيار مهم و تاريخى در نقشۀ ده ساله  ّ

  .شد محسوب مى



ّکانونشن ملى . امرا عازم بحرين شدندّ الهى به نمايندگى از طرف حضرت ولى طراز
شهر الجالل رضوان  ١٩شمسى، ١٣٣٦ ارديبشت ٧ّعربستان براى اولين بار در تاريخ  

  . ميالدى تشکيل گرديد١٩٥٧ بديع و مطابق با اپريل ١٤٤
  .ّچنين حامل توقيع مبارک براى کانونشن ملى عربستان بودند الهى هم طراز

  ّمقدمات سفر به بحرين  
ّاى به خط جناب دکتر لطف ا  ّ دستور مبارک طى مرقومه١٩٥٧ّدر تاريخ اول آپريل 

  :حکيم واصل شد
ًمودند بشما بنگارم اوال فوقامر فر نمايند و نيز  العاده تقدير خدمات شما را نموده و مى ّ
ّفرمايند مطمئن باشيد که هيکل اطهر براى کليۀ دودمان حضرت سمندر دعا مى فرمايند  مى ّ

ّکه بيش از پيش موفق و مؤيد در خدمت امر مبارک گردند مى فرمايند مقدارى عکس است  ّ
عدد شيشۀ عطر گل نيز عنايت فرمودند  ا همراه به کانونشن ببريد و نيز چهاراند شم که فرستاده

ّتوسط جناب ورقا که بشما بدهند آنها را نيز همراه ببريد و از طرف مبارک بالنيابه دوستان را  ّ
فرمايند پس از اتمام کانونشن سعى  ّدر کانونشن عطر بدهيد يا بزنيد که معطر بشوند باز مى

را در آنجا تشويق کنيد بخصوص تشويق در مهاجرت و   عراق برويد و دوستانبفرمائيد به 
ّفرمايند هرچه بيشتر مردم ضديت  خدمت که امروز اعظم نعمت است براى هر فرد بهائى مى ّ

اند بيدار  نمايند امرا بيشتر جلوه نموده و مردم که در عالم خمودت مانده و مخالفت مى
شود نبايد مأيوس بود  شوند و سبب پيشرفت امر مبارک مى ع مىّشده زودتر از امرا مطل

شود اعداء سبب تبليغ امرا  ّمخالفت مخالفين سبب ترقى و شهرت امر مبارک مى
  ..شوند  مى

فرمايند اميد  ّا جذاب را نيز تبريک بگوئيد مى انگيزخانم سمندرى و آقاى دکتر امين نشاط
ّاست در اين اتحاد آنها موفقي ّ ّت خوبى در خدمات امرى با هم موفق بشوند در حق آنها ّ ّ

خواهند در چندى قبل عکس الواح مبارکه را که  حسن خاتمه و سعادت و خوشى را مى
بوديد رسيد و فورى بر حسب امر آن پدر بزرگوار تقديم حضرت  ّبخط خود ارسال نموده

ارى پس از کانونشن خانم حرم مبارک نمودم خيلى از لطف شما مسرور شدند ب ّروحيه



اند براى تشويق آنها کوشش نمائيد و تشويق کنيد  سفرى بعراق خواهند نمود چنانچه فرموده
ّتوانند متشتت شوند و هجرت نمايند امروز مغناطيس تأييد در هجرت و خدمت امرا  تا مى

  .ا است  و تبليغ و انتشار کلمة
.  بديع به جناب طراز رسيد١١٤ رضوان ٣ا مطابق ب١٩٥٧ اپريل ٢٣مرقومۀ فوق در تاريخ 

ّاقدامات اوليه پس از وصول دستور حرکت بالفاصله آغاز . ّاوامر مبارک معلوم و معين بود ّ
  .گرديد

ايشان براى عزيمت به بحرين احتياج به ويزاى مخصوص داشتند ولى به علل مختلف 
حلول . ّ طهران ميسر نگرديدالهى به ثمر نرسيد و اخذ ويزاى ورود به بحرين در کوشش طراز

صبرى در انتظار بسر  شد و هنوز جناب طراز در طهران در نهايت بى ّايام رضوان نزديک مى
ّاما وقتى . نمودند ّبردند و براى رفع مشکل به طرق مختلف متوسل شده و تالش مى مى

ًکامال از کوشش ايشان و همراهى دوستانى که در اين راه سعى ميکردند مثمر ثمر نگرديد و 
اميد شدند با مشورت ياران و ياوران و همکارانشان قرار  نتيجۀ اقدامات خود در طهران نا

ّاين شد ايشان بسوى مقصد حرکت کنند و به محل نزديک ترى بروند تا اگر ابواب فرج  بر
ّبا اين نيت و با توکل به. باز شد بتوانند بموقع در کانونشن حضور يابند ّتفاق ارادۀ الهى با ّ

ّسرتيب سهراب نمايندۀ محفل روحانى ملى ايران از طهران به شهر اهواز واقع در استان 
زادۀ ايشان سرهنگ فيروز سمندرى که  ّبر حسب تصادف در آن ايام برادر. خوزستان رفتند

ّمدتى در اين شهر مأموريت مهم دولتى داشتند شديدًا بيمار و بسترى بودند ّ الهى به  طراز. ّ
اى از مستقبلين براى عيادت فيروز عزيز رفتند و چندين  ّرود به شهر همراه با عدهمحض و

مالقاتى بس . ّساعت بر بالين ايشان نشستند و با لطف و محبت دعا و مناجات خواندند
اين ديدار آن چنان شوق و . انگيز و در عين حال مشحون از عالئق فاميلى طرفين بود حزن

 بدحال لختى توان حرکت يافت و ساعاتى چند از گرمى لطف فرحى ايجاد کرد که بيمار
ّمدت توقف ايادى ممتاز امرا به علت . الهى مسرور و شادمان گرديد عميق و صميمانۀ طراز ّ ّ

که قلبًا نگران حال سرهنگ فيروز  الهى در حالى ادامۀ سفر کوتاه بود و خاتمه يافت و طراز



و ) هيگ(اق برادر زادۀ ديگرشان ويولت خانم سمندرى ّبودند در پى برنامۀ قبلى به اتف
  . ّجناب مظفر نامدار به آبادان عزيمت نمودند

براى دوستان آبادان بسيار مغتنم بود و آنان از " ّالقلوب احبا محبوب"سفر تقريبًا غيرمنتظرۀ 
ن براى اکثر استفاده نمودند و در يک روز دو جلسه پر شور و پر هيجاّ اين فرصت کوتاه حد

ّايام رضوان فرا رسيده و . ّمالقات با ايشان و با شرکت احباى مشتاق آن سامان منعقد گرديد
اى نه از سوى  تا آن موقع خبر تازه. الهى بسيار نگران تأخير در سفر خود به بحرين بودند طراز

اب ايشان عاقبت شور و الته. دوستان در ايران و نه از ياران مقيم کشورهاى عربى نرسيده بود
باعث شد بدون داشتن ويزاى بحرين، صبح روز بعد به اميد تأييدات الهى با يک کرجى 

ّدر آن ايام کرجى هاى کوچک تنها وسيلۀ سفر به نواحى و . بطرف کويت حرکت کردند
ها وسائل راحت تعبيه نشده و وجود  در اغلب اين کرجى. ممالک اطراف خليج فارس بود

ّاز جمله مدت سفر بعلت ضعف موتورهاى . ّات متعددى داشتندّنداشت و مسافرين مشق ّ
ّکننده بود به همين علت قايق حامل  ّقايق بيش از حد انتظار مسافرين طوالنى و ناراحت

ايادى امرا . الهى تمام ساعات شب در راه بود و روز بعد به ساحل بحرين رسيد طراز
ز ورود قايق به اسکلۀ بحرين در ساحل به جناب فيضى و جناب دکتر منوچهرسلمانپور قبل ا

جناب فيضى شرح اين مالقات را چنين توضيح . استقبال آمده بودند و وارد کشتى شدند
  :اند داده

چنان ريزش اشگ شروع گرديد که . جناب طراز از وقت سحر نزديک نردبان ايستاده بودند
. گريستيم عظمتش گريستم و نور و  پرّمحبت و  و گرم پر مهر آغوش ّمدتى در. دانستم راه را نمى
با عطاى ميوه و پوست . ّفهميدند،  تحمل فرمودند، صبر کردند، چيزى نگفتند حال مرا

بعد توقيع منيع . تا بعد از ظهر آنجا بودم... کندن پرتقال به دست عزيزش فانى را آرام فرمود
با عالمى حزن و اندوه از ايشان . را که براى انجمن بود با دو آلبوم عنايتى را دادند که ببرم

  .خداحافظى کردم
ّمتأسفانه ويزاى ورود جناب طراز تا آن موقع حاضر نشده بود ولى ايشان باز هم نا اميد 
نشدند و مانند هميشه در مقابل اين مشکل ايستادگى کردند زيرا معتقد بودند نهايت سعى و 



ّ صورت نيز مشکل حل و فصل نشد بايد اهتمام در انجام هر امر بايد معمول گردد اگر در آن
لذا با همان کشتى کوچک و . با تقدير کنار آمد و کار را به دست خداوند ذوالجالل سپرد

  . سبک به سفر خويش ادامه دادند
ّيکى ديگر از مشخصات نامطلوب کرجى هاى کوچک عدم مقاومت آن در مقابل امواج 

ئى، طويل بودن زمان سفر و فقدان وسائل دريا بود که مزيد بر علل ديگر يعنى حرکت بط
گرديد براى مسافرين بسيار  حرکت شديدى که در اثر امواج دريا ايجاد مى. شد راحت مى

بينى هوا و اوضاع دريا در نواحى خليج فارس  در آن اوقات وسائل پيش. آزار دهنده بود
ّشان اتکاء شد و دريانوردان بر همان شيوۀ قديم هواشناسى مخصوص خود يافت نمى

  . نمودند و روياروئى با انقالب هوا چندان غير منتظره نبود مى
ّاوضاع ظاهرى خبر از تالطم دريا داشت ولى جناب طراز بدون توجه به موقعيت جوى به  ّ ّ

بيخوابى و خستگى و . کم دريا منقلب و تالطم امواج شديدتر شد کم. سفر ادامه دادند
ّکشتى پس از توقف کوتاه در . تظار و اضطراب افزودفقدان وسائل استراحت بر زحمت ان

طوفان آرام نگرفت و قايق همچون حباب کوچک دستخوش . بحرين بسوى قطر براه افتاد
مسافر مبارز پس از ساعتها سرگردانى از  .امواج دريا بود ولى بهرترتيب به ساحل قطر رسيد

فر از ياران حاضر بودند و به بارغۀ اميد درخشيد در ساحل چند ن. رنج سفر فراقت يافت
ّالهى را با عزت و احترام  اند و طراز کشتى آمدند و مژده دادند که براى ورود به قطر ويزا گرفته

ّروز بعد از کنسولگرى جناب فيضى را خواستند و اطالع دادند .  از کشتى پياده کردند
 اين خبر استقبال نمودند ايشان فورًا از. ويزاى جناب طراز براى ورود به بحرين حاضر است

  : نويسند جناب فيضى مى. و به کنسولگرى مراجعه کردند
  .ّبا موقعيتى که وجود داشت تحصيل ويزا يک معجزه بود باور نميکردم

ويزاى صادر شده ميبايست از بعض مراجع ادارى بگذرد و اين . گذشت وقت به سرعت مى
ه از تصويب ويزا مطمئن شدند از جناب فيضى پس از اين ک. مراسم بطئى انجام ميشد

کنسولگرى تقاضا کردند تلگراف موافقت را بجاى اينکه به طهران بفرستند، مستقيمًا به 



ّخوشبختانه با نظر ايشان موافقت کردند و تلگراف را تهيه نمودند و رأسًا . قطر مخابره نمايند
  .       بحرين آماده شدبدين ترتيب ويزاى . به جناب فيضى تحويل دادند تا ارسال نمايند

ّ نزديک ساعت شش بعد از ظهر جناب طراز و مسافرين در طياره مستقر ١٩٥٧ اپريل ٢٠ ّ
ايشان در بارۀ اين سفر تاريخى . ّمدت پرواز تا بحرين کمتر از يک ساعت طول کشيد. شدند
  :نويسند مى

زل جناب آقاحشمت ّ پس از ورود به بحرين غروب ما را نزديک فرودگاه جزيرۀ محرق به من
 نفر مرد و زن ٢٧ا عليه بردند نزديک  ثابت شرقى بهاء ّا ثابت فرزند جناب آقامحمد

در اين مجلس آيات . حاضر بودند شب بسيار مبارکى گذشت و بروح و ريحان منتهى گشت
الهى و اشعار تالوت کردند و بنده صحبت کردم و الواح در مقامات مهاجرين تالوت گرديد 

  . ّيقتًا از حضور حضرات لذت وافر حاصل نمودمحق
جناب طراز اواخر شب، پس از خاتمۀ جلسه براى استراحت به منزل خانم و جناب فيضى 

ًايشان معموال قبل از هر سفر طوالنى که در پيش داشتند دوستان را مستحضر داشته . ميروند
کثرت تعداد . ّعين مى نمودندو آدرس يکى از ياران را در آن مناطق براى مکاتبات جارى م

نام يکايک دوستان ثبت گرديده و پيوسته گوشه اى از  مراسالت که در دفتر روزانۀ ايشان به
ّفعاليت و مسؤوليت روزانۀ طراز الهى بوده است به شرح زير مالحظه مى   :شود ّ

ّشب هشتم رضوان توسط حضرت استاد فيضى روحيفداه مراسالت واصل گرديد و مسرت 
زادۀ رفسنجانى، پاکت جناب  مل بخشيد مراسالت واصله در بحرين پاکت جناب صادقکا

ّابوالقاسم شيدانشيدى، پاکت جناب آقاميرزاعبدالعلى عالئى از ترکيه، و جناب  حاجى
ا مهرابخانى از  خانم عالئى، پاکت جناب آقاميرزانعيم ريحانى، و جناب روح هما

ناب اسفنديار بختيارى از کراچى، و از عدن جناب کارت تبريک ج. مملکت اطريش رسيد
انگيز سمندرى از اسالمبول، تلغراف  ٰاالبهى و پاکت طرب ا مهدى مولوى عليه بهاء ّمحمد

ابوالقاسم پاينده از  ّ، نامۀ جناب آقاسيد١٩٥٧ آوريل ٢٤ّعراق عرب بامضاى بهائى مورخ 
ّا موفقيت حاصل  هدايا و اخذ حقوقکويت، ايشان موقع مراجعت بايران الحمد براى  ّ

اند، پاکت جناب آقاميرزاجعفر رحمانى از لنگرود حاوى تبريک عيد، پاکت  نموده



مقاديشو، از فرزندى دکترمهدى سمندرى و جناب سهيل سمندرى حامل سه _صوماليا
کتر خانم و جناب مهربان سهيلى از مقاديشو جوف پاکت د ٰعکس از مقام اعلى و نامۀ پروين

  . سمندرى، کارت جين و مسعود و احمد خمسى از طهران جوف پاکت رسيده از طهران
ا حکيم  ّاند و دستخط حضرت دکتر لطف جناب سرهنگ شاهقلى از طهران نگاشته

اند ذکر جمعى در آن مسطور و مرقوم   تاريخ را از طهران فرستاده١٩٥٧ّروحيفداه اول اپريل 
  .اق عرب و ذکر مهاجرين خراسان و غيره استاست و تأکيد براى رفتن بعر

يادبودهائى که از سفر طراز الهى به بحرين در اذهان ياران آن منطقه باقى مانده است بسيار 
ّدر اين مجلد به ذکر بعض خاطرات مهم اکتفا گرديد. ّمفصل و شنيدنى است جناب . ّ

  : کنند روزها چنين ياد مى فيضى از آن
ّها گريان، و اگر قوت قلب  زبانها بسته، قلوب در طپش، چشم. يمچه بگويم چه حالى داشت

خواند و نه حرف ميزد و نه مجلس شروع  حضرت سمندرى نبود احدى نه مناجات مى
الهى الهى سراج امرت را " ناگهان نداى پر حالوت حضرت سمندرى بلند شد . شد مى

يزى نگذشت که افق چ. ريخت اشگها سيل آسا فرو مى..." بدهن حکمت بر افروختى 
اى از چوب خرما در  رعد و برق بى سابقه اى شروع شد ما در کلبه. سراسر تاريک گرديد

ديديم که چگونه برق آن را روشن  سواحل را مى. خارج شهر نزديک سواحل عربستان بوديم
حضرت سمندرى چه ... سه روز بدين منوال گذشت . رفت کرد و گاه در تاريکى فرو مى مى

ّحال فهميدم چرا حق عزيزترين ايادى خود را براى ما فرستاد زيرا . زيزى استوجود ع
  .ّبايستى محفل ملى را بر پا داريم دانست در سخت ترين مواقع، ما مى مى

ّبخدا اگر حق نفرموده بود بنده از بحرين خارج نشوم در فراق سمندرى نمى ماندم و 
  . نمودم جان قبول مىرفتم و بندگى ايشان را به دل و  همراهشان مى

يکى از مطالب . گردد ًاز خاطرات طراز الهى از سفر تاريخى بحرين قسمتهائى ذيال درج مى
ّجالب توجه در يادداشتهاى ايشان نوع تاريخ گذارى ايام است ّ :  

 رمضان ٢٧، ١٩٥٧ اپريل ٢٨، ١٣٣٦ ارديبهشت ٨، ١١٤ّيوم يکشنبه اول شهرالجمال 
روزها در منزل حضرت فيضى و حرم .  رضوان است٩، ١١٤ شهرالجمال ٢ دوشنبه ١٣٧٦



ّمحترمه مزاحم هستيم احباى الهى روحيفدا هم اياب و ذهاب دارند ولى با نهايت مالحظه 
  .پاکت ساحت اقدس امروز در بحرين زيارت شد .و رعايت حکمت

اب طراز جن. ّاحبا براى شرکت در اين کانونشن از نقاط مختلف و مورد نظر به بحرين آمدند
  : ستايند کنند و مى کوشش ياران را در اين جهت و جريان بسيار تمجيد مى

اند و بجهت سايرين هم  جناب منوچهر سلمانپور و حرم محترمه از کويت تشريف آورده
اند ابدًا قصورى  ٰقدر که ممکن بوده اقدامات الزمه و سعى و کوشش مجرى فرموده آن

فرمايند اميد  کترافنان هم از مسقط بسالمتى ورود مىاست تلگراف آمده که حضرت د نشده
شب را در . امروز ناهار در خانه صرف شد و قدرى راحت کردم. است بسالمت وارد شوند

غزل مبارک که در . اى محدود و حرم و اوالد عزيزشان در منزل گذرانديم ّمصاحبت با عده
 و تعالى شأنه نازل شده قرائت ّا جل ذکره چال بر هيکل اقدس ابهاى حضرت بهاء سياه

کردم و بعضى آثار ديگر تالوت شد و اشعار جناب بلبل معانى و جناب مخلص 
  .خواب رفتم هوا طوفانى و باد شديد بود بسيار کم...  ا بهاء عليه

 رضوان بود عصر ما را به يک باغ که دو سنه است خريدارى شده و به عنوان ٩امروز که 
ّهزار متر مربع وسعت دارد، بردند مقدارى درخت نخل در  حدود دهاوقاف امرى است و 

يک سمت آن کاشته شده و داراى چاه آب و کشت و يک قسمت باغ نيز يونجه زار و سبز 
  .اند که سقف آن نيز از چوب درخت است يک اطاق از چوب خرما ساخته. است
ّمجلس را تهيه کرده صغير و  و وسائل  بان خنک خوبى بود فرش و صندلى از شهر آورده سايه

نفر از نمايندگان هم حاضر بودند مناجات   نفر بودند و چند٥٠کبير زن و مرد حاضر بيش از 
خواندند و نطق حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فداه در بارۀ عيد اعظم رضوان به اضافۀ 

که ّمحمدى  لوح مبارک عيد را جناب گل. بعضى الواح کوچک را خودم قرائت کردم
ّخوانند تالوت فرمودند بکلى روح و حيات تازه دميدند   بسيار بسيار آيات را خوب مى

جناب بلبل معانى اهل حصار خراسان اشعار خواندند، شيرينى و چائى و شير دادند و از 
بودند  ٰهمه پذيرائى نمودند الى مغرب وسائل تفريح بزرگان و اطفال را جمعًا فراهم کرده

ًجامعۀ بهائى اين شهر باغ کوچکى را که قبال در نزديکى شهر .  بودبسيار بسيار خوب



قدرى در باغ راه رفتم و . اند ّداشتند فروخته و محل جديد که وسيع است خريدارى کرده
اى   است، گمان نکنم هنگام شب جلسه٩ساعت قريب ...  اوضاع آن را از نزديک ديدم

  .ديگرى منعقد شود
ّدند و به منزل جناب منوچهر آگاهى رفتيم عده اى از دوستان روز بعد جناب اصفهانى آم

ّکه از مسقط و دوبى و قطر آمده بودند مالقات کرده لذت برديم مخصوصًا از ورود جناب 
اندازه مسرور شدم الى  خان افنان سدرۀ رحمان که مهاجر مسقط هستند بى دکتر نصرا

دمت جناب فيضى به منزل ايشان خ...  ظهر جلسه و صحبت امتداد يافت ١٢نزديک 
صبح حضرات حکايت کردند که جواب تلگرافى . آمديم راحت کرديم بسيار خسته بودم

ّاند انعقاد کانونشن ملى در قطر  که از قطر به ارض اقدس فرستاده بودم عطا شده و فرموده
  .است اند ولى هنوز نرسيده اين تلگراف را با پست فرستاده. هم باشد مانعى ندارد

 ٢٩، ١٩٥٧ اپريل ٣٠، ١٣٣٦ماه   ارديبهشت١٠، ١١٤ شهرالجمال ٣شنبه  صبح سه
نياز و شرب چائى و صبحانه مراسالت  ّ بعد از نماز و توجه بحضرت بى١٣٧٦رمضان 

خان افنان و  بود تکميل نموده فرستادم جناب دکتر نصرا پست را که دو روز بود نوشته شده
ّاطالع دادند که الحمد جناب سرتيپ سهراب با حضرات جناب دکتر سلمانپور آمدند و 

ظهر اتومبيل  از در ساعت سه و نيم بعد. جناب روحانى جناب راستان و غيره تشريف آوردند
  . آمد و براى شرکت در کنفرانس حرکت کرديم

  ّاولين کنفرانس در باغ حظيزة القدس 
ّتشکيل اولين کانونشن ملى عربستان يک واقعۀ تاريخ ى و بزرگ در تأسيس جوامع بهائى ّ

ّاستقرار تأسيسات ملى در آن سرزمين مقدمۀ توسعه و . بخصوص در کشورهاى عربزبان است ّ
ّانسجام ساير تشکيالت امريه وابسته محلى گرديد و اهميت آن درطول زمان بيشتر شناخته  ّّ

ند براى مطالعه و ّخاطرات موثق طرازالهى دربارۀ برگزارى کانونشن مذکور بهترين س. شد
پژوهش نسل هاى حاضر و آينده است تا تمام اوضاع را از لحاظ زمان و مکان بررسى 
ّنمايند و تاريخ مدون و مشروح در بارۀ جامعه اى که از جهات بسيار در شرايط سخت و 

ّتشکيل کانونشن ملى در بحرين نمونه اى از تصميمات . ّمحدود قرار داشت تهيه نمايند



ّمشکالت موجود موجب توقف نگرديد و .  ّت ولى امرا و ارادۀ الهى بودخطير حضر
  . تأييدات خداوند ناهموارى ها را هموار کرد

  :الهى چنين است شرح مختصر و مجمل آن روزهاى فراموش نشدنى از دفتر خاطرات طراز
مسقط، القدس  با حضور چهارده نفر نمايندگان از  ّاولين روز کنفرانس در باغ حظيرة
گلوريا خانم حرم جناب فيضى از طرف نسوان، جناب . دوبى، قطر و حومۀ کويت و توابع

 هدايت ا سهراب و طرازا سمندرى، و سه  حشمت ا ثابت از محرق، به اضافه سرتيپ
 نفر بوديم در کمال روح و ريحان در ٢٧ّنفر از اعضاء محفل مقدس روحانى که جمعًا 

ّسه نفر، بنده و سرتيب سهراب و گل محمدى مناجات .  ظهر شروع شدساعت چهار بعد از
تالوت کرديم يک مناجات از جمال مبارک يکى از حضرت عبدالبهاء و يک مناجات از 

بعد انتخاب منشى و ناظم به . جناب سرتيپ سهراب صحبت کردند. ٰمقام واليت عظمى
به سمت منشى انتخاب شدند عمل آمد و حضرت فيضى به عنوان ناظم و جناب سلمانپور 

ٰبنده هم در موضوع اطاعت و انقياد صرف نسبت بمقام واليت عظمى روح ماسواه فداه 
ّآنچه الزم بود عرض کردم و تذکرات الزمۀ ديگر داده شد و بعد نوبت قرائت پيام 

ّامرا شد و بنده آن را که بخط مبارک امضاء شده بود و ترجمه ّ مخصوص حضرت ولى
  :ودند بشرح ذيل تالوت نمودمب کرده

بواسطۀ ايادى امرا جناب طرازا سمندرى نمايندگان و ميهمانان مؤتمر بهائيان شبه جزيرۀ 
  عربستان       

ّبا قلبى مملو از بهجت و قدردانى اجتماع اولين مؤتمر تاريخى بهائيان شبه جزيرۀ عربستان  ّ
ّ نشانۀ اولين فتحى است که پيروان ايرانى واقعۀ تاريخى که گويم اين آمد مى را خوش

ا باالجتماع بدست آورده و امر مبارک را در سرزمينى که شامل قبلۀ اسالمى  حضرت بهاء
ّو مهد يکى از اديان مهمۀ جهان است وارد و شالودۀ نظم ادارى جمال اقدس ابهى را در 

بر جهانى بهائى وارد سال دوم در اين ساعت پرسعادت که جهاد اک. اند آنجا تأسيس کرده
ّگردد اين فضل جديد تقدم و تعالى آئين الهى در سرزمينى  مرحلۀ سوم بروز و ظهور خود مى

يابد بايستى با تدابير نمايندگان  ّکه مقام مقدس و حصن حصين اسالمى است افتتاح مى



ى جهانى نقشۀ ّجوامع بهائى آن اقاليم از هرجهت ممتاز گردد و در ظل اهداف جهاد روحان
ّشش سالۀ فرعى خود را طرح نمايند که بموجب آن بر عدۀ حاميان دلير و مبارز امر مبارک 
ّو عدد مراکز بهائى بيفزايند و محافل روحانيۀ محليۀ جديده سرمايۀ ملى مدارس تابستانه و  ّّ ّ

ّاوقاف محليه تأسيس نمايند و از همه برتر و باالتر آنکه يک قطعه زمين ب ّراى تأسيس اولين ّ
در اين هنگام با احساس شديد . االذکار بهائيان شبه جزيرۀ عربستان ابتياع کنند مشرق

ّمحافل مليۀ ايران و عراق و همچنين دو جامعه اى را که آن دو محفل سمت نمايندگى آنانرا  ّ
يش داريم نمايم که براى احراز اهدافى که در پ اند تأکيد مى دارند و موجد اين قيام گشته

  ..."مساعى خود را مضاعف ساخته با ارسال 
     

االمر و دستور مبارک از عطر مرحمتى که ايشان براى شرکت  پس از قرائت پيام فوق حسب
جناب بلبل معانى اشعار بنام ... کنندگان در کانونشن فرستاده بودند به جميع حاضرين دادم

  .کانونشن ساخته بودند قرائت نمودند
جناب فيروز صميمى، جناب محسن آموزگار : سه نفر از نمايندگان از منطقۀ کويتمتأسفانه 

ّپرور به علت مشکالتى که براى آنها توليد کردند با وجود فعاليت و  و جناب ضياء عدل ّ
ّهمه از عدم حضور آنان متأثر شدند ولى غائبين آراء . کوشش  بسيار نتوانستند حاضر شوند

  . خود را فرستادند
ى در اين کشورها آسان نبود و مهاجرين براى رو بروشدن با هر واقعۀ غير منتظره آماده زندگ
  : مينويسند. بودند

ّبارى جميع نمايندگان برنامۀ معمول کانونشن را دنبال کردند و اولين جلسۀ کانونشن تا 
ّقق ّساعت نه شب ادامه يافت و منويات قلبى ياران آن نواحى در سايۀ هدايت الهى تح

  . يافت
پس از ختم جلسه بهر . کم هوا منقلب گرديد و باران شديدى تؤام با رعد و برق آغاز شد کم

  . ترتيب به منزل مراجعت کرديم



نامۀ مبارک را بحضرت  ّتوسط جناب دکتر اشراق، سواد عنايت. مراسالت امروز ارسال شد
 را براى فرزند فرزندم اظهار عنايت مبارک. خاورى روحيفداه به مشهد فرستادم اشراق
ّانگيز سمندرى که دعا براى موفقيت او در ازدواج بود بوسيلۀ جناب بهادر فرستادم نشاط ّ .

خانم فرهادى ساکن قطر  آقا و حکيمه ّآقا بهار شرحى نگاشتم، بجناب عباس بجناب على
 خانم را دخت آزما شرحى نگاشته و نامۀ امين نامه نوشتم، مشهد بسرکار طاهرۀ خانم پاک

سوماليا مقاديشو بحضرات سمندريها وصول نامۀ نمرۀ پنجاه دکتر مهدى سمندرى . فرستادم
آقا سمندرى و حرم محترمه و بحضرت سيروس سمندرى و بجناب  کذلک بجناب سهيل

  .مهربان سهيلى جواب نامۀ ايشان ضميمۀ پاکت دکتر ارسال گرديد
   

 رمضان ٣٠ ١٩٥٧ّ اول مى ١٣٣٦ماه  ديبهشت ار١١، ١١٤ شهرالجمال ٤يوم چهارشنبه 
ّ جناب سلمانپور و حرمشان تشريف آوردند ساعت نه صبح است و بايد به محل ١٣٧٦

امروز برودت هوا شديد است و بنده از درد کمر در رنج و زحمت هستم . کنفرانس برويم
  . ولى اميدوارم بروح و ريحان بگذرد

 نفر از ياران ٢٥کانونشن جمعًا با حضور  .  شديمنزديک ساعت نه و نيم بود از شهر خارج
 نفر نمايندگان محترم عزيز تشکيل گرديد و پروگرام شروع شد و اجرا ١٩مقيم عربستان و 

بنده هم لوح مبارک انقطاع که ذکر ملوک نعمان و کيان و انقطاع آنان در آن . گشت
ع استقامت مشروحًا مذکور است تالوت نموده و قدرى هم صحبت کردم و بعد در موضو

ّصحبت کردم که از اول ظهور الى امروز اين دو امر انقطاع و استقامت احباى الهى و عشاق  ّ ّٰ
ّطلعت آسمانى سبب فتوحات عظيمه و موفقيتهاى کامله و مغناطيس  برکف آن جان  ّ

ّتأييدات الهيه بوده و ملوک و مملوک را اين دو قوۀ قويۀ اهل بها و اين دو عمل بر ّ جستۀ ّ
ساکنين بر سفينۀ حمراء مأيوس و نااميد نموده و خسته کرده و سنگرها را خالى نموده 

ّپيام فضليه و رحمتيۀ مبارک مجدد امروز توسط دکتر سلمانپور تالوت . اند گذارده و رفته ّ ّّ
گرديد و جميع نمايندگان مطالب خود را بيان کردند يعنى پيشنهادات خود را شرح دادند و 

ه نمودند پروگرام بتمامه اجرا گرديد شايد يک ساعت از ظهر گذشته بود غذا براى توجي



صرف ناهار يک ساعتى امتداد يافت و دوستان دسته دسته . ناهار سفارش دادند و آوردند
زار که بواسطۀ باران ديشب طراوت و لطافت بسيار يافته بود  ها و کنار يونجه زير اشجار نخل

ّبه علت آلودگى محيط اطراف حشرات مزاحم فراوان بودند و تنها . ندّعکسهاى متعدد گرفت
وسيلۀ موجود و معمول که چندين مرتبه انجام شد اين بود که امشى زدند و در نتيجه در 

  .حمالت حشرات کمى تخفيف حاصل شد
ّعصر در مجمع همه حاضر شدند و اعضاء هيئت ترقى نسوان از شهر آمدند و مجلس منعقد 

ّيه و اجراى پروگرام آن جلسه با هيئت مذکور بود مناجات و لوح مبارک عيد و غيره ته. شد
امر کردند بنده قدرى صحبت بدارم لهذا بدوًا قدرى صحبت کردم و يک . تالوت کردند

سپس حضرت سرتيپ . فقره از وصاياى مبارکه را تالوت نمودم و مشروحًا توجيه نمودم
در اواخر جلسه هوا نيز . ز نمايندگان صحبت کردندسهراب و حضرت افنان و چند نفر ا

در خاتمه به مناسبت برنامه جالبى که حضرات نسوان ترتيب . رفت تدريجًا رو به تاريکى مى
  .رحمان ايران تالوت نمودم و مجلس ختم شد داده بودند يک لوح کوچک در ذکر اماء

ايندۀ مسقط به منزل جناب خان افنان نم  نيم شب بود جناب دکتر نصرا٧نزديک ساعت 
 و نيم مذاکره و صحبت کرديم و حضرت افنان بمنزل ٩فيضى تشريف آوردند و تا ساعت 

  .بنده مختصر در اطاق راه رفتم و يادداشت هاى مربوط به آن روز را نوشتم. تشريف بردند
نوازى حضرات فيضى و  االن حضرت فيضى روحيفداه به اطاق من تشريف آوردند، ميهمان

  . و نيم است بايد راحت کرد١٠ساعت نزديک . گلوريا خانم از هرجهت شامل حال است
   

ّ اول شوال ١٩٥٧ مى ٢، ١٣٣٦ماه   ارديبهشت١٢، ١١٤ شهرالجمال ٥پنجشنبه  ّ١٣٧٦  
ّامروز اول وقت صبح جناب دکترسلمانپور تشريف آوردند و در حضور حضرت فيضى که در 

پوش حضرت ورقۀ مبارکۀ  زديم و مشغول بوديم و تن  ّاطاق بنده بودند مدتى با هم حرف
بنده يک شيشه از عطرهاى . عليا را که بخاندان حرمشان عنايت شده آوردند زيارت کرديم

بودند و سربسته و مصرف نشده بود بايشان تقديم  عنايتى را که هيکل اطهر انور عطا فرموده
  .نمودم



قلى به طهران، و جواب  شاه ب جناب سرهنگپاکات ارسالى امروز که به پست دادم، جوا
  . ّجناب آقاسيدابوالقاسم پاينده که در جوف پاکت ايشان بود

ّداود متحده از ترکيه  مراسالت واصلۀ امروز وسيلۀ حضرت فيضى پاکت جناب آقاميرزا ّ
تبريک عيد اعظم و خبر وصول پاکت بنده و خبر ورود مهاجرين جديد و استقرار آنان، 

 عدن از جناب سعيد انور و خبر خوش آيند توفيق ايشان در اخذ اجازۀ اقامت پاکت از
بافى داير سازند و پاکت از کويت از جناب  حال در صدد هستند دستگاه قالى ساله بود و سه

  .                          ّگهرريز بود که جدًا از بنده دعوت نموده اند به کويت بروم
ّنده که از قطر توسط روحانى ملى طهران عرض شدهجواب عريضۀ تلغرافى ب . بود رسيد ّ

تلگراف بنده به اين مضمون بود که اگر در بحرين مشکالت وجود داشت در قطر تشکيل 
جواب . کانونشن ممکن است؟ و هدايت و تأييد مبارک را ملتجى و ملتمس گرديده بودم

 ٨تلگراف که با پست امروز رسيد در اند اين  عطا شده بود و قطر را تصويب و اجازه فرموده
ا در  بود ولى در آن موقع موانع بر طرف شده و ما بسالمت و به ارادة رضوان بقطر رسيده

  .بوديم بحرين وارد و مستقر شده
ٰدر ساعت نه و نيم وارد باغ زمين اوقاف بهائى شديم جلسۀ سوم کانونشن شروع شد الى 

   پروگرام اجرا گرديدجميع. يک بعد از ظهر خاتمه يافت
آن آالت و ادوات براى  بنده دو لوح کوچک و پرمطلب تالوت کردم و تجهيز خودمان را به

ٰقيام و خدمت و نصرت عرض کردم اگر احباى الهى باستقامتى کبرى و موهبت عظمى و  ٰ ّ
ّقدمى ثابت و قلبى راسخ و قوتى ملکوتى و تأييدى الهوتى و انجذابى رحمانى و انقطاعى 

ّوحانى و ولهى ربانى و روحى قدسى و شعلۀ نورانى و لمعۀ آسمانى بر خدمت امر قيام ر
ّخضعت لهم االعناق و عنت لهم الوجوه و ذلت : "فرمايند حضرت عبدالبهاء مى: نمايند

  )٢٢مائدۀ آسمانى جلد پنج ص . (االحلى ٰالى آخر بيانه..." ّلهم الرقاب
ّو اعضاء اولين محفل مقدس . ن به مبارکى انجام شدّانتخابات محفل روحانى ملى عربستا ّ

  .ّروحانى ملى شبه جزيرۀ عربستان انتخاب و اعالن گرديدند



ّتوسعۀ امرا در کشورهاى عربى آخراالمر به مرحله اى رسيد که توانستند مجموعًا موفق به 
 مهاجرينى ياد ّتشکيل محفل روحانى ملى گردند در اين اقدام بايد از زحمات ايثارگرانۀ

ّنمود که طبق طرح اولين نقشۀ چهل و پنچ ماهۀ حضرت ولى امرا از مهد امرا به  ّ
هاى تأسيسات  ّکشورهاى عربى هجرت کردند و در کشورهاى عرب زبان متفرق شدند و پايه

ها خانوادۀ شجاع و سليم و غيور در بناى اين  ادارى بهائى را پى ريزى نمودند و بعدًا ده
نظم نوين فداکارانه راه سرزمينهاى سخت و دشوار را پيمودند و با استقامت و پايدارى در 

ّقدم ثبات در طريق مؤمنين اوليه . ّاستحکام و توسعۀ آن همت و کوششى واال مبذول داشتند ّ
ّو سفرها و تبليغ و قهرمانى هاى تاريخى آنان گذاشتند و صفحات تاريخ جديد امر رب 

باشد که نام عزيز يکايک آنان نه تنها بر صفحۀ کتاب بلکه بر قلوب . ندمجيد را آراست
  .مردمان نيک انديش جهان نقش ابدى يابد و سرمشق آيندگان قرار گيرد

  :نويسند جناب طراز در دنبالۀ خاطرات دوران کانونشن مى
ق اند در اطا القدس که دو سنه قبل خريده ّ اعضاء روحانى ملى در حظيرة٩شب ساعت 

در وضع تشکيل جلسات محفل . فوقانى مجتمع شده ناظم و منشى را انتخانتخاب نمودند
بسيار صحبت شد ولى بجائى نرسيدند تا اين که قدرى در چگونگى اوضاع نقاط و رعايت 
حکمت و رعايت حال نفوس بحرين، کويت و قطر مذاکره گرديد و قرار شد هرچندى در 

  .ط از بعضى نقاط ديگر مشکالتى بيشترى در برداشتمسق. يکى از اين نقاط تشکيل شود
االذعان مبارک  ّبارى بنده اول شخص بودم که براى سفر خودم و اجراى فرمان واجب

ّبحبل شور با محفل ملى متمسک شدم حضرات اعضاء محفل از مسقط و دوبى و کويت . ّ
ا  خير حضرت دکترلطفّو توابع آنها، کل مايل بودند بنده بزيارتشان بروم لکن در نامۀ ا

  : اند حکيم روحيفداه نگاشته
فرمايند پس از اتمام کانونشن سعى بفرمائيد به عراق برويد و دوستان را در آنجا  باز مى

تشويق کنيد بخصوص تشويق در مهاجرت و خدمت که امروز اعظم نعمت است براى هر 
ّفرمايند هرچه بيشتر مردم ضديت و مخالفت  مى. فرد بهائى نمايند امرا بيشتر جلوه  مىّ

شوند و  ّاند بيدار شده زودتر از امرا مطلع مى نموده و مردم که در عالم خمودت مانده



ّنبايد مأيوس بود مخالفت مخالفين سبب ترقى و شهرت . شود سبب پيشرفت امر مبارک مى
  . شوند انتهى شود و اعداء سبب تبليغ امرا مى امر مبارک مى

اء محفل مشورت فرمودند که مبادا با ايجاد تأخير در اجراى دستور مبارک در لهذا اعض
ّسفر عراق موانع توليد شود و اتفاق آراء شد که از مسقط و دوبى که دور است چشم پوشيده 
ّو لکن بنده در سر راه خود در کويت چند شبى احباء را در آن نقطه مالقات کرده و سپس 

  . مبه بصره و عراق حرکت نماي
 ١٣٧٤ شوال ٢، ١٩٥٧ مى ٣، ١٣٣٦ماه   ارديبهشت١٣، ١١٤ شهرالجمال ٦يوم جمعه 

ٰدر خدمت حضرت فيضى روحيفداه هستم مشغول يادداشت شدم الى ساعت نه ختم 
اى هم  ّعده. ديروز لوح انقطاع را ديکته کرده و جناب بلبل معانى حصارى نوشتند. کردم

اطفال و بعد . ختصرى يادگار از اين روزگار نوشتمدفاتر يادداشت آوردند و براى هريک م
ساعت بعد از ظهر  خان سهراب تشريف آوردند و تا نيم ا سرتيپ هدايت. جوانان هم بودند

اينجا بودند روز بزيارت کتابهاى عالم بهائى و تماشاى چندجلد آنها گذشت و ايشان 
 قصر بهجى و روضۀ مبارکه را سؤال چندين فقره را براى بنده ترجمه نمودند و از بنده فاصلۀ

ّنمودند شرح قصر و فواصل فاصلۀ حيفا بعکا و عکا به بهجى را بيان کردم ّ.  
بعد چون هنوز . االعظم سؤال نمودند حکايت کردم ّهاى اسم اعظم و سرا از عائله

هم از حضراتى که قرار بود ساعت ده بيايند و ما را به حظيرة القدس ببرند نيامدند بنده 
فرصت استفاده کرده و تصميم گرفتم بعد از گذشت دو هفته، صورت خود را نظيف کنم و 

با عجله خواستم . ّمشغول شدم ولى مدتى طول نکشيد که مستقبلين آمدند و مرا صدا زدند
ّکار را تمام کنم اما سبب شد که محل زير گلو و صورت را به نحوى بريدم که ناچار از رفتن  ّ

ّاين اتفاق را که تا امروز سابقه نداشت . و استدعا کردم عذر مرا بپذيرندمنصرف شده 
 از جراحت گردن و  ّعندا دانسته و با در نظر گرفتن شدت حرارت هوا و ناراحتى که من

خانم هم  سرکار گلوريا. صورت توليد شده بود در منزل ماندم و به باغ حظيرة القدس نرفتم
  .نها نگذاشتند و تشريف نبردنداز روى لطف و مرحمت مرا ت



قدرى راحت کردم عصر برخاستم يک . امروز رويهم رفته حالم مقتضى نبود بيرون بروم
شب جمعى از . خانم فيضى صحبت کرديم و ايشان پذيرائى نمودند ساعتى با سرکار گلوريا

ه باغ مراجعت کردند و براى مالقات تشريف آوردند و تا نزديک ساعت نه مصاحبت ادام
جنابان فيضى، سلمانپور، راستان . بعضى زودتر و بعضى در اين ساعت تشريف بردند. يافت

ا روحانى و پسرعموى ايشان و حرم جناب سلمانپور در مالقات امشب خبر دادند  ، مسيح
ّالحمد امروز هم روز بسيار خوش و پر موفقيتى بود و يک قسمت عمده کارها را انجام 

اند و خيلى مسرور بودند و در ضمن برگزارى جلسات کانونشن،  شدهاند و سبک  داده
اند و به سبک ايرانى براى ناهار  ّمجلس تذکرى هم براى چند نفر از رفتگان داشته

شب قدرى تحرير نموده قدرى نان و شير صرف کرده در . آبگوشت تدارک ديده بودند
  . راحت کردم  شب١٢اطراف ساعت 

 ١٣٧٦ّ شوال ٣، ١٩٥٧ مى ٤، ١٣٣٦ماه   ارديبهشت١٤، ١١٤ شهرالجمال ٧يوم شنبه 
پوشيدن نبودم به زحمت  پس از بيدارى آنقدر کمرم درد داشت که قادر به بلندشدن و لباس
جناب فيضى با همان . برخاستم و لباس پوشيدم و بيرون رفتم و وضو ساخته نماز خواندم

بعدًا جنابان افنان، . نده آوردندميهمان نوازى مخصوص خودشان چائى صبح را به اطاق ب
ّ بود چند نفر از احبا ٨نزديک ساعت . سلمانپور و رضوى به مالقات آمدند و مسرور شديم
در باغ همۀ نمايندگان حاضر بودند . براى همراهى آمدند و مرا به حظيرة القدس بردند

اند  ردهاند و مذاکره ک ّخالصه مطالب را که در محفل مقدس روحانى تصميم گرفته
تصميمات آنان عالوه بر اصولى که يکتاموالى مقتدر توانا روح . بحاضرين ابالغ کردند

  .  فقره بود٣٠اند، قريب  فداه در پيام بديع منيع مبارک القا و ابالغ فرموده ماسواه
ّترجمۀ پيام مبارک مجدد با دقت تصحيح شده و بهريک از نمايندگان يک نسخه مرحمت  ّ

بندۀ ناتوان و جناب سرتيپ سهراب هم . ّ به مفاد آن توضيحاتى دادندنمودند و راجع
ّهريک تشکرات خود را بعرض حاضرين رسانديم و به خاطر عنايات و توفيقات و تأييدات 
. ّمبارکه که شامل حال گرديده اظهار امتنان و شکر نموديم و مسرت خودمان را ابراز کرديم

ا از کربال آمدند ايشان از قطر حرکت کرده به  ليه بهاءنيا ع در اين وقت جناب جالل ستوده



ٰهنگامى که از عراق عرب مهاجر براى کربالى معلى خواستند ايشان . اند کويت رفته ّ
داوطلب شدند و رفتند و محفل روحانى کربال را تشکيل دادند اکنون به کويت مراجعت 

بنده در سفر .  دائم در کربال ساکن شونداند تا اشياء خانۀ خود را جمع نموده و به طور کرده
  .بودم بسيار از ديدارشان شاد شدم را در دوبى مالقات کرده سه سال و نيم قبل ايشان

ّامرا خطاب به نمايندگان مؤتمر ملى واصل ّ تلگراف تشويق آميز و پر عنايت حضرت ولى
  روى پاکت مرقوم بود؛. شد

  ّتوسط ايادى امرا طرازا سمندرى
  ) عربستان(نمايندگان و حاضرين در کانونشن بهائيان شبه جزيرۀ 

پاکه حال در  ّاميد است برکات شارع مقدس امرا و مرکز عهد و ميثاق الهى بر آن جوامع نو
ّکمال شجاعت در چنين موقعيت دشوار در تالش هستند تا علم امر پر جالل را بلند نموده 

عه داده و قوائدش را مضاعف نموده و بنياد آن را و قوائم ارکان نظم ادارى را توس
  )ترجمه(ّشوقى ربانى  .   مستحکم سازند، متداومًا واصل گردد

ّشود که ايشان از استقبال احبا و شور و  الهى موارد زيادى مشاهده مى در يادداشتهاى طراز
 از نسل گذشته و اند زيرا اگرچه بسيارى امرا ياد نموده هيجان آنان در مالقات با ايادى

ّعلت نزديکى با قرن اول و دوم بهائى به اهميت حضور اياديان حال به ّ ّ امرا در ميان خود  ّ
ّهريک با مشخصات خود " حارسان امرا"ّطور که بايد واقف نبوده و نيستند اما  آن

اى  قطهاياديان در هر ن.  وفادارى و پايدارى و خلوص و استقامت محسوبند هاى زندۀ نمونه
ّهاى محبت و دوستى را مستحکم نموده و  ّملتى که بودند رشته از عالم و در بين هر جمع و

بازتاب اشتياق دوستان در برخورد با . کردند در قلوب نفوس اطمينان و اعتماد ايجاد مى
  : الهى ميخوانيم در خاطرات طراز. شد هاى متفاوت ظاهر مى آنان به گونه

ا  بهاء خانم فيضى عليها اى انگليزى بسرکار گلوريا انم يتيم نامهخ امروز محترمه عايشه
ّبودند و بسيار از مالقات پريروز ما تشکر کرده و يک دفترچۀ فرستاده بودند که من  نوشته

ننمايند و  بودند ناهار تدارک چيزى در آن بنويسم ضمنًا از خانم فيضى درخواست کرده



تصادفًا جناب . بسيار زحمت کشيده بودند. ار بفرستندداوطلب شده بودند براى ظهر ناه
  .احمدآقا محسنى هم آمدند و ناهار مرحمتى خانم يتيم را همراه با ايشان صرف کرديم

امروز هم چنين افتخار مالقات با جناب دکترافنان و جناب روحانى و بعضى ديگر را به 
نندگان به عهدۀ خانم گرامى زحمات پذيرائى ما و تمام ديدار ک. صرف فضل الهى داشتيم
  . و عزيز گلوريا فيضى است

الهى موجود است و در هريک   صدها نامه از دوستان از سراسر دنيا در انبوه مراسالت طراز
ّاحساسات تشکر آميز و قلبى و صميمانه بطور مستقيم و يا غير مسقيم در قالب کلمات 

  .دنى استاى خوان متفاوت منعکس گرديده است که خود مجموعه
شده و اظهار  ّحساس و موقع و وضع مهاجرين ياد تاريخى و  دورۀ  آن  از  الهى خاطرات طراز در

  :       ميدارند
ّشب بنا بود مجلسى تشکيل شود اما حال بنده مقتضى نبود، عطش بسيار داشتم و زحمت 

  . داد لذا جلسه به فردا شب موکول گرديد مى
ّمعلوم شد ادارۀ نظميه محل سعى براى اخراج يکى از هم چنين ضمن صحبت با ياران  ّ

معلوم . محفل روحانى بايد براى اين موضوع مذاکره کند و چاره اى بيانديشد. دوستان دارد
ا ّ لعل. ِنيست تکليف اسکان مهاجرين غير عرب با اعمال اين وضع چه خواهد شد

  .ّيحدث بعد ذلک امرًا مرضيا
شن براى صرف غذا اينجا ماندند و زحمت گلوريا خانم هم چند نفر نمايندگان کانون

  . پس از عزيمت آنان بنده نيز قدرى کارهاى پس افتاده داشتم انجام دادم. مضاعف شد
 يک ١٣٧٦ شوال ٦ ١٩٥٧ مى ٧، ٣٦ ماه ٢_ ١٧، ١١٤ شهرالجمال ١٠شنبه  يوم سه

درد کمر و . يرون رفتمساعت بيشتر به طلوع آفتاب مانده بود برخاستم و با زحمت زياد ب
دهد کذلک شصت پا باز ناراحت است اميدوارم خداوند  مى  پشت خيلى شديد زحمت

 روحانى، جناب  صبح جناب افنان و جناب راستان، جناب محسنى، جناب. فضلى فرمايد
احمد قزوينى تشريف آوردند و صحبت  ّعلوى، جناب اصفهانى و جناب موفق نوۀ آقاميرزا

  . کرديم



ّمحسنى اوراق شناسائى و ساير مدارک الزم مرا بردند تا مجدد ورقۀ درخواست بنده جناب 
... ّرا براى اخذ ويزاى کويت بنويسند و هم چنين براى گرفتن بليط طياره اقدام نمايند

  .ّا براى فردا مرتب خواهد شد انشاء
 خويش سهمى را با الهى در طول حياتشان با عالقۀ زياد از مواهب زندگانى ظاهرى  طراز

در اواخر عمر آنچه باقى مانده بود بيشتر محدود به اوراق . دوستان قسمت ميکردند
رونويسى از آثار امرى و يا خطوط زيباى خود و فرزندشان و يا هداياى کوچکى بود که 

چنانچه در قسمتى از دفتر يادداشتهاى روزانه ذکر . سايرين در اختيارشان قرار ميدادند
  :    ندا نموده

 يک نسخه از نفحات قدس به رسم يادگار براى اوالد دکتر افنان و قدرى زعفران تقديم 
ّکردم و يک نسخه از آن به اضافۀ پنج صفحه عکس از الواح مبارکه متفرقه بحضرت 

  . فيضى روحيفداها تقديم گرديد
ّامروز در خدمت جناب فيضى بعضى کتب خطى از الواح بديعه و بعضى از خط  ثلث و ّ

غيره که بسيار خطوط شيرين و قديم بود و از اجداد خودشان است و هم چنين يک کتاب 
  .اند زيارت کرديم ّبخط ريز از آثار مبارکه را که جمع و مرقوم فرموده

نفر از نمايندگان قطر جناب روحانى و علوى و  دوران کانونشن هم خاتمه يافت و چند
ا ناطق و   در اين روز آخر ميهمان حرم متصاعد الىراستانى بقطر مراجعت نمودند ما هم

ا خان ناطق بوديم در خدمت عائلۀ حضرت فيضى همراه با  ّبهائيه خانم و جناب احسان
در مراجعت بمنزل، جناب افنان تشريف . خان به منزل ميزبان رفتيم ا طفل ايشان احسان

ّ طيارۀ مرا آوردند و حسابها را تصفيه آوردند و بعد چندنفر ديگر آمدند و تذکره و بليط
  .ا است فرمودند اين زحمات کال در عهدۀ جناب محسنى عليه بهاء

عبدا انور مهاجر يمن بوديم تقريبًا  ّشب در جزيرۀ محرقه منزل جناب ثابت شرقى و حاجى
يضى جناب ف. بسيار خوب و فراموش نشدنى بود ّسه کيلومتر با اتومبيل طى شد مجلس

ٰا تعالى شأنه را تالوت و ترجمه فرمودند  روحيفداه يک فقره از الواح قديمۀ حضرت بهاء
 بنده سئوال کردند اصل کتاب مستطاب ايقان چگونه بدست آمد شرح آن را عرض  از



ّکه چگونه با تأييدات مبارکه و ارادۀ غالبۀ محيطۀ الهيه کتاب بمرکز رسيد و به فاصلۀ . کردم
  .ٰاه پس از آن، تقديم کننده کتاب بملکوت ابهى صعود نمودسه م

ّ شوال ٧، ١٩٥٧ مى ٨، ١٣٣٦ماه   ارديبهشت١٨، ١١٤ شهرالجمال ١١يوم چهارشنبه 
١٣٧٦   
در محضر حضرت فيضى عزيز بعضى الواحات خطاب بحضرت عبدالبهاء را ... امروز

ٰايرب ترى حين ا: "فرمايند تالوت کرديم که جمال مبارک مى ّلوحى يتحرک قلمى و ّ
ّترتعش ارکانى اسئلک بولهى فى حبک و شوقى فى اظهار امرک بان تقدرله و لمحبيه ما  ّّ

ّقدرته لسفرائک و امناء وحيک انک انت ّ  فرمايند و در بارۀ ديگران مى". القدير المقتدر  ا :
ّيشهد بذلک قلمى االعلى انه يخبرکم بما ورد" ّالمشرکين الذين  القدم من جنود  على جمال ٰ

ها مشغول  در اين زمينه" . الرفيع الکوثر  ّا رب الباطن العلم عند  ّالظاهر و فى  يطوفون حوله فى
ّايام خوشى که در . امروز روز آخر است. ّصحبت بوديم که بعضى احباء تشريف آوردند

ّموفقيت حاصله با ياران عربستان سهيم و شريک بوديم گذشت خانم  ياکمک گلور به. ّ
ّدان را بسته و مرتب نموده اطاق محل اقامت را تخليه کردم سپس در دفتر يادداشت  جامه ّ

آقامحسنى همراه با اهل بيت خودشان  جناب احمد. خانم يتيم مطالبى به يادگار نوشتم
ّآمدند و به اتفاق به جزيرۀ محرقه رفتيم و از آنجا عازم فرودگاه شديم بليط و تذکره را امضاء ّ 

  .کردند و اضافه بار را پرداختيم
از حضرت فيضى روحيفداه و جناب محسنى خداحافظى . ّبارى طياره آمادۀ حرکت شد

نموده با احساس توأمان سرور و اندوه از ياران مخلص و با وفا جدا شديم تا ديدار ما دوباره 
  .کجا دست دهد
ويت مشغول تالوت آيات و تا هنگام ورود به ک. بسيار راحت آمديم. ّطياره خلوت بود
شود و نفوذ قدرت اليزالى که بهر  به نقشۀ الهى که بهر ترتيب اجرا مى. ّکلمات حق بودم
  .کردم گردد فکر مى نحو اعمال مى

بنا به دستور مبارک پس از اختتام کانونشن قرار شد جناب طراز به عراق عزيمت نمايند و 
ايشان . قامت کنند و سپس به بصره و بغداد بروندّقصد داشتند اول به کويت رفته و سه روز ا



ّبسيار مايل بودند در اين سفر از سليمانيه نيز ديدن کنند و اين احساس را در يکى از نامه 
ّبهرحال اولين محل مورد نظر ايشان کويت . اند هاى خصوصى با شور و اشتياق ابراز داشته ّ

الهى در سفر اخيرشان و  دامات طرازخاطرات مختصرى از اين ديدار گوياى بعض اق. بود
  :مجهودات تبليغى و تشکيالتى ياران کويت ميباشد

  کويت 
ّسفر اول هشت يا نه شب اقامت .  ورود به کويت هنگام عصر بود اين سفر سوم من است

ّکردم شب آخر توقف من مصادف با شب اول محرم بود جمعًا نوزده نفر صغير و کبير بوديم  ّ ّ
سفر ثانى بهمراه جناب ايادى امرا حضرت بنانى و . نورانى داشتيمو جشنى روحانى 

ّ روز بر حسب امر مبارک به افريقا محل مهاجرت ١٢خانم آمديم آنها پس از  سرکار سميحه
َخودشان مراجعت کردند و بنده انتظار ويزاى يمن را داشتم که برسد و به يمن بروم ّمدت . َ

ّالى اول)  روز٣٨(دو ماه بيانى  اربعين در کويت بودم و اغلب اوقات مبتدى داشتيم تا ٰ
شب ماندم سپس به مصر و عدن و يمن  آنکه ويزاى يمن رسيد و به بصره رفتم در بصره پنج

جناب سلمانپور و حرم . ام اين سفر ثالث به کويت است و اين بار از بحرين آمده. سفر نمودم
ّاى مقدماتى ورود مرا منظم کنندبودند تا کاره ًشان قبال به کويت آمده محترمه ّ.  

   
. در خاتمۀ کانونشن گزارشى از مؤتمر عربستان به حضور مبارک تقديم کردند" طراز الهى"

امرا در ّ پس از بازگشت از عربستان مرقومۀ منشى مبارک را که به دستور حضرت ولى
 اقامت در  هنگام١٩٥٧ نگاشته شده بود در نهم ماه جوالى ١٩٥٧ جون ٢٨تاريخ  

  .ّدارالسالم بغداد زيارت نمودند
ّفرمايند بشما بنويسم که هيکل اطهر راپرت شما را بدقت و با کمال سرور مطالعمطالعه  مى

فرمايند شما آقاى  ّفرمودند خيلى مسرور شدند که شما موفق شديد به عربستان رفتيد مى
فرمايند و  ود جديد دعا مىسهيل سمندرى را اطمينان بدهيد که هيکل اطهر در بارۀ مول

ّفرمايند شما توقف  ّاميدوارند که بزرگ شده موفق بخدمات تاريخى خواهد شد مى
فرمايند  را در عراق امتداد بدهيد زيرا که در آنجا وجود شما خيلى الزم است مى  خودتان



فرمايند  ىفرمايند و م خانم هزارى دعا مى ا فيروزه مطمئن باشيد در بارۀ روح متصاعد الى
فرمايند به افسرخانم افنان اطمينان دهيد  ٰاجر او در عالم ملکوت ابهى عظيم است و نيز مى

باشند مطمئن باشند که هيکل اطهر  که هيکل اطهر از خدمات او خيلى مسرور و راضى مى
به يمن برويد " سمندرى"دانند که شما  فرمايند هيکل اطهر صالح نمى ّدر حق او دعا مى

  .نظر نمائيد ّست از يمن بکلى صرفبهتر ا
   

ّالهى در اواخر ايام حيات حضرت ولى طراز ّ امرا، اسناد مربوط به باقيماندۀ امالک جناب  ّ
ّسمندر را که عبارت از منزل مسکونى و زمين و باغ بزرگ متصل به آن بود تقديم حضور 

  .   مبارک کردند
امرا ّ ولى  اى از طرف حضرت از مرقومهجواب عريضۀ جناب طر ا حکيم در جناب لطف

  :ارسال داشتند و در ضمن اشعار ميدارند
ّفرمودند به شما بنويسم اوال خيلى تقدير محبت ها و خدمات شما را مى فرمايند در  ...  ً

انشاءا . ثانى اوراق زمين و خانه و غيره بسالمت رسيده پيش مبارک محفوظ خواهد بود
ن و عربستان از هر جهت به شما خوش گذشته است يقين است در اين مسافرت بحري

ّموفقيت هاى شايانى نصيب شما شده سرور قلبى و سعادتمندى شما را هميشه از آستان . ّ
  .الهى خواهانم
ّامرا در طول دوران واليت و سرپرستى امرا در عين فعاليت هاى شبانه  ّحضرت ولى ّ

ّروزى و فوق تصور و مسؤوليت هاى ّالمللى و هزاران برنامه و نقشه و کار، با دقت نظر به   بينّ
کهنسال نيز در خيل ساير " شاهباز. "فرمودند ّزندگانى خادمان عزيز جامعۀ بهائى توجه مى

خادمان کماکان مورد نظر مبارک قرار داشت و لطف و مهربانى موالى حنون نيروبخش قوا 
  .  ّطيره در ايام کهولت و پيرى بودو حرکت و ممارست ايشان در ايفاى وظايف خ

  :نويسند مى اى از هزار را يادداشت کرده و الهى نمونه طراز
اى در جواب   در مرقومه١٩٥٧ ژوئن ١٢ا حکيم روحيفداه در تاريخ  حضرت دکتر لطف

  :عريضۀ بنده مى نويسند



د زياد خود را ّفرمودند به شما بنگارم، شما تا ميتوانيد مراعات صحت خود را بنمائي...
ّخسته نکنيد حال که در آن صفحات هستيد، سليمانيه، عتبات و ساير نقاط برويد و احبا را  ّ
ّتشويق نمائيد که مراکز جديده تأسيس نمايند البته اعالن نکنند با کمال حکمت و متانت 
. ّرفتار نمايند و در ضمن کوشش نمايند نفوس مستعده را تبليغ نمايند ولى اعالن نکنند

رويد اطمينان  فرمودند آقاى فرهادى که در قطر و ساير مهاجرين را در صفحات عراق که مى
ّدهيد که هيکل اطهر در حق همۀ آنها توجه مخصوص نموده دعا مى فرمايند که بيش از  ّ

ّپيش موفق و مؤيد شوند در خدمات امرى هيکل اطهر مى فرمايند مرکز بايستى بحرين باشد  ّ
ّ در بحرين، ولى جلسات ميتواند سيار باشد در نقاط مختلف، ولى مرکز ّمنشى محفل ملى

ّبايستى بحرين باشد و نيز فرمودند اعضاى محفل جديدالتأسيس را به نيات مبارک  ّ
ّاطمينان دهيد هيکل اطهر مخصوصًا توجه نموده در حق همۀ آنها و موفقيت آنها در  ّ ّّ

  .فرمايند خدمات امرى دعا مى
ۀ دهساله، ياران عراق بخاطر روياروئى با موانع فراوان به انجام بخشى از در دوران نقش

ّمجهودات محوله موفق گرديدند از جمله در ماه جوالى   آرامگاه جناب ميرزا بزرگ ١٩٥٧ّ
ا شناسائى گرديد و جسد ايشان به گلستان جاويد بهائيان منتقل  نورى پدر حضرت بهاء

  .  شد
ّدر عراق حضور داشتند و به اتفاق ايادى امرا در آسيا، جنابان طراز الهى در آن موقع 
ّا خان عالئى و دکتر عليمحمد ورقا که به امر حضرت ولى على اکبر فروتن، شعاع امرا به  ّ

  .      عراق آمده بودند در اين مراسم شرکت کردند
گ نورى را به دنياى  خبر انتقال رمس ميرزا بزر١٩٥٧ جوالى ١٧امرا در ّ حضرت ولى

  :بهائى را بدين مضمون اعالم فرمودند
ّخبر انتقال رمس حضرت ميرزا بزرگ، يکى از اهداف مهم نقشۀ جهاد کبير را به ايادى 

  . ّامرا و محافل روحانى ملى اطالع دهيد
ّطراز الهى در پست عکس اعضاء محفل روحانى ملى عراق در رابطه با انتقال رمس ميرزا 

  :اند نورى مرقوم نمودهبزرگ 



ّنه نفر اعضاء محفل روحانى ملى عراق جناب محمدحسين روحانى کازرانى شيرازى ّ ...
ّمقيم خرمشهر که موفق شدند بقاياى تربت مطهر حضرت آقاميرزا بزرگ خان روحى  ّ ّ

الفدا را باعتبار نصف از سنگ مرقد که باقى مانده و نصف از بين رفته، پس از صد  لرمسه
مرا . ت سال به زحمات زياد بدست آوردند و محفوظ ماند براى ميقات تا استقرار يابدو بيس

را در سينه دارم و بحضور ) ميرزا بزرگ(در وسط مالحظه ميفرمائيد که عکس آن بزرگوار
لکن نظر به بحکم بالغۀ عظيمه به  تلگرافًا امر به حکمت ميفرمايند و. مبارک تقديم گرديد
 فرمودند که بعدًا مبادا مغرضين و معرضين روزى اعتراض يا استبعاد ّمحافل مليه اعالن

  . بارى اين عکس را محافظه نمائيد بماند بيادگار. نمايند
الهى در بغداد ساکن  زمان با اقامت طراز ّيکى از ياران عراق، خانم قدسيۀ وحيد که هم

القدس عراق  در دفتر حظيرةالهى  رفتند بياد دارند طراز بودند و اغلب به ديدار ايشان مى
ّمرتب مشغول کار بودند و عالوه بر فعاليتهاى تشکيالتى و روزمره و گاه رسيدگى به بعض  ّ ّّ
ّمسائل خصوصى و عمومى جامعۀ بهائى، زيارت احبا نيز وقت زيادى الزم داشت ولى 

 و آن يک تسبيح داشتند. ّايشان با صبر و بردبارى و محبت عجيب همگى را جوابگو بودند
قبل از ترک عراق کيف دستى محتوى . ّرا هم به عزيز وحيد همسر قدسيه خانم هديه دادند

ّمدتى بعد . اوراق و يادداشتهاى خودشان را به ما سپردند و ما مسؤل نگاهدارى از آن بوديم
ّآتش تعصبات مذهبى که مدتى در زير خاکستر . بحران شديد سياسى در اين کشور بروز کرد ّ

 اغماض باقى مانده بود در وزش طوفان شديد هيجانات ناشى از تغييرات سياسى انکار و
پس از عزيمت . ّاى از احبا گرفتار و زندانى گرديدند ّدولت بار ديگر افروخته شد و عده

  .جناب طراز از بغداد، جناب خادم به عراق آمدند و کيف امانتى ايشان را تحويل گرفتند
ّگراف مبارک که توسط جناب آيواس به محفل روحانى لندن ّدر دوران توقف در عراق تل

، براى جناب طراز به بغداد ١٩٥٧_ ٥_٢٢فرستاده شده بود از طريق آن محفل در تاريخ 
اين تلگراف در جواب عريضۀ ايشان مبنى بر استدعاى دعا براى سرهنگ . ارسال گرديد

  . الهى بود فيروز سمندرى برادرزادۀ طراز



ّدر حق دو اوالد ايشان نيز دعا ... کنند  را براى ارتقاء روح فيروز دعا مىّحضرت ولى ام
ّفرمايند که در ظل امرا بزرگ شده موفق به خدمات برجسته گردند مى ّالبته آن فاميل . ّ

فرمايند تمام اشخاصى که در اين سفر  و نيز مى. محترم را از طرف مبارک تسليت بگوئيد
  . نمايند  و همراهى نموده اند خيلى تقدير مىهمراه شما و بشما کمک

ّجناب شيخ محمد کاظم سمندر در يادداشتهايشان دربارۀ تولد فيروز مينويسند مخفى : ّ
ّا فيکل حين بعزم زيارت ارض اقدس به  ّنماند زمانيکه فرزندى آقا ميرزا عبدالحسين ايده

به ايشان نوشتم اسم او را . ودمصر رفته بودند خداوند رحمن پسرى به ايشان مرحمت فرم
ّچه ميل داريد بنويسيد و ايشان بتوسط حضرت مستطاب سيدى آقاى آقا سيد اسدا  هر ّ ّ

عين عبارت جناب ... الورى عرض نمود ا بحضور مبارک حضرت مولى قمى عليه سالم
. ر فيروز شودبنويس اسم فيروز بگذارند تا جناب سمند: "ّآقا سيد اسدا که مينويسد فرمودند
  "  ها نيز فيروز هست ها ميگذارند و اسم غالم ميرزا شاهزاده ّبعد تأمل فرمودند و فرمودند فيروز

 جوالى در بغداد به جناب طراز رسيده و ٧جناب لطف ا حکيم در تلگراف ديگرى که 
  :اند در جواب نامه و گزارشات ايشان است مرقوم نموده

ّ فرمودند به شما اطمينان دهم که هيکل اطهر توجه نموده و در .امر فرمودند به شما بنگارم
فرمايند خيلى مسرور شدند از ديدن آن عکسها، فوق العاده خوب و به  ّحق شما دعا مى

فرمايند سمندرى هيچوقت فراموش  فرمايند و مى خيلى تقدير خدمات شما را مى. موقع بود
ّقاى داود طويق و آقاى کامل عباس تقدير ّفرمايند البته شما از آ مى. شود نشده و نمى

ّخدماتشان را از طرف مبارک بنمائيد اميدوارند که بيش از پيش موفق به خدمت باشند 
فرمايند که  ّراجع به کسالت اخوى آقاميرزا عنايت ا سمندرى، در حقش دعا مى

بارک را ابالغ آقايان سمندرى ها که در صوماليا هستند عنايات م ... کسالتشان برطرف شود
ّداريد و بگوئيد هيکل اطهر در حق همۀ آنان دعا ميفرمايند بيش از پيش موفق و مؤيد بر  ّّ

  .... خدمت گردند
  عبد فانى، دکتر لطف ا حکيم  



جناب عنايت ا سمندرى برادر جوانتر جناب طراز بودند و از دوران کودکى مشمول 
ّرر به خطاب و عنايتى مفتخر شدند چنانچه در عنايات الهى گرديدند و از قلم اعلى مک

  : لوحى خطاب به ايشان ميفرمايند
 هوا  

ّيا عنايت ا، عنايت الهى شامل است يکى از عناياتش توجهش به تو از شطر سجن " 
  ١..."ٰاست و همچنين ذکرى که از سماء قلم اعلى مخصوص تو نازل شده

در دوران . بدالبهاء شامل حال ايشان بودّدر ايام ميثاق نيز رحمت واسعۀ حضرت ع
ّامرا به زيارت لقاى موالى خود موفق شدند و در موقع مرخصى از حضور مبارک،  واليت ّ

خدمات ايشان در طول حيات و در سفرهاى .  بديع گرديدند١١٠حامل توقيع منيع نوروز 
يادآور ميشود شهيد ًمجمال . ّمکرر تبليغى و تشويقى شايستۀ شرح  و تفصيل بسيار است

  . مجيد و عزيز جناب بهمن سمندرى نوۀ آن بزرگوار بودند
   

ّ خطاب به عموم محافل روحانى ملى در ١٩٩٢ اپريل ٨بيت العدل اعظم در پيام مورخ 
سراسر جهان خبر شهادت جناب بهمن سمندرى را اعالم فرمودند و پيام ديگرى به مناسبت 

  :ازماندگان و دوستان ايشان بشرح ذيل نيز صادر فرمودنداين حادثۀ أسف انگيز خطاب به ب
  ا بازماندگان و دوستان شهيد سبيل الهى بهمن سمندرى عليه رضوان

خبر دهشت اثر فدائى درگاه جمال کبرياء بهمن سمندرى قلوب جميع ياران را با سوز و 
 در عنفوان آن جان پاک که فى الحقيقه از عالم خاک وارسته بود. گداز دمساز ساخت

. ّجوانى با کمال شجاعت و غيرت و شهامت بر خدمت امر حضرت احديت قائم بود
نه از . ّمخصوصًا در ايام شداد بر معاضدت دوستان و غمگسارى ياران مشغول و مداوم

ّاستقبال خطر در سبيل عبوديت جمال ابهى گريزى داشت و نه از قبول زحمت شدايد در 
عاقبت خدمات . نياز ّود و پاکباز و متوکل به عنايت حضرت بىمنقطع ب. طريق وفا پرهيزى

  .ّمخلصانه اش اجر جزيل يافت و باکليل شهادت مزين شد



ٔشکى نبوده و نيست که اهراق خون مطهرش بار ديگر بحر عنايت مال اعلى را بجوش آورد  ّ ّ
  .و لئالى فتح و ظفر جديدى را بر دامن دوستان مشتاق در سراسر آفاق ريزد

ا معاندين امرا هزار بار تجربه کرده ولى درس عبرت نگرفته اند و اعمالى مرتکب عجب
بزعم باطل خويش پندارند که با . ميشوندکه از نظر حق مردود است و نزد اهل انصاف منفور

غافل از اينکه . قتل و غارت و ظلم و ستم اهل بها را از طريق حقيقت منحرف گردانند
 که چنان اعمال غير انسانى ياران رحمانى را سبب سعادت دو بالعکس نتيجه گيرند چه

ّجهان است و اهل عدوان را باعث ذلت بى پايان و امر يزدان را سبب اشتهار و انتشار 
  .روزافزون در عالم امکان

ّاز آستان الهى ملتمسيم که قربانى آن نفس نفيس را در بدايت سال مقدس قرن صعود 
ز فرمايد و آن را فاتحة االلطاف اجراء نقشه هاى بديعه ياران در ّحضرت مقصود بعز قبول فائ

ّالبته خويشان و دوستان آن سالک باديۀ وفا چون ناظر به مقام و . ّايام و شهور آينده نمايد
ّعلو درجات آن متصاعد الى ا گردند حزن و اندوهشان را که از مقتضيات شؤن بشرى 

ن سلوک نمايند که سبب مزيد سرور آن روح پر فتوح است فى الجمله تخفيف بخشند و چنا
  . در عوالم بقا گردد

ّفرزند ارجمند جناب عنايت ا، جناب مهندس عزيزا سمندرى مهاجر موفق و جانباز 
ّايشان نيز مدتى رابط مکاتبات ارض اقدس بودند در کشور ترکيه در محل مهاجرت بطور  ّّ

ّخانم ويولت سمندرى هيگ به مقام عضويت در . ّناگهانى و غير مترقبه صعود نمودند
ّاى و عضويت دارالتبليغ بين المللى ارتقاء يافتند هيئت مشاورين قاره ساير  فرزندان جناب . ّ

ا سمندرى چه در مهد امرا و سپس در اقطار عالم هريک در ميادين خدمت و  عنايت
  . رافراز گشتندالعاده نائل و س هاى فوق مجاهدت و مهاجرت به پيروزى

    
ّ در تاريخ امر بهائى مقارن با اختتام دورۀ واليت امر و مقدمۀ آغاز عصر جديد و ١٩٥٧سال 

  .طاليۀ تأسيس بيت العدل اعظم بود



امرا نسبت به اياديان امرا و ّ در اين سال تاريخى و خطير احساسات حضرت ولى
ّ در دو مرقومۀ محبت آميز ذيل رضايت خاطر ايشان از خدمات حضرات ايادى امرا

  :منعکس گرديده است
 ١٩٥٧ ژانويۀ ٢٧اى که درتاريخ  ايادى امرا جناب لروى ايواس در قسمتى از مرقومه

  :نويسند نگاشته اند مى
جناب و ساير ايادى امرا را در ايران تقدير  امرا خدمات خالصانۀ آن ّ  حضرت ولى

ٰآن نفوس محترم بجميع قوى بخدمت امر قائم و پيوسته در اعالء الحقيقه  فرمايند فى مى
  انتهى . ا ساعى و جاهدند ا و نشر نفحات کلمة

  :  فرمايند هم چنين در پيام کوتاه ديگر آن حضرت خطاب به ايادى امرا مى
   فروتن، توسط خادم ١٩٥٧ مارچ ٢٠حيفا 

ّالمثيلى را براى تحقق نوايا  نم عنايات عديمک پيام ايادى آسيا را از اعماق قلب تقدير مى
  .صميمانه ملتمسم

   امضاء مبارک 
ّموفقيت   هاى مهاجرين افريقا ّ

ّمهاجرين بهائى در افريقا با موفقيت هاى شايانى رو برو گرديدند ّمردم قارۀ سياه که سرزمين . ّ
بال کردند و دسته ا استق دل بود با آغوش باز از پيام حيات بخش حضرت بهاء مردم سفيد

دسته و گروه گروه به خيمۀ امن و حصن حصين پروردگار عالميان پناه آورده و پس از قرنها 
ّتحمل سختيها و باليائى که بازتاب تعصبات و اوهام و نادانى مردمان غافل بود به زنجير  ّ

حراها و پيشتازان فداکار امر حضرت يزدان، سراپردۀ يگانگى را در ص. عدل الهى آويختند
ّهاى دور و نزديک در سرزمين فراموش شدۀ افريقا برافراشتند و با همت بسيار در  جنگل

اجتماع مردمان و صيانت آنان در اين سراپردۀ الفت و يگانگى اقدامات قهرمانانه و 
  .جاودانه نمودند

اوضاع و احوال ّمرقومۀ ذيل نمودارى از تبرع ايثارگرانه ياران قديم و جديد بهائى در هنگامۀ 
  . باشد پيکار با فقر شديد اقتصادى و مالى مردم در يک کشور کوچک افريقائى مى



  : ترجمه و مضمون توقيع بديع مبارک
  ّمحفل روحانى محلى مقاديشو 

ّامرا محبوب تبرع ارسالى محفل شما را براى صندوق ّ دوستان عزيز بهائى حضرت ولى
دالر و نيم بواسطۀ جناب بنانى دريافت فرمودند حضرت المللى بمبلغ هشت  ٓداراالثار بين

ّمحبوب امرا از اين تبرع که محفل روحانى بهائيان مقاديشو را با مرکز جهانى امرا ّ ولى
العاده از راپرتهاى واصله و  امرا فوقّ حضرت ولى... سازد عميقًا مسرور شدند مرتبط مى

ّشود قرين مسرت گرديدند و  ۀ شما و ساير دوستان انجام مىتبليغ امرا که در آن اقليم بوسيل
ّفرمايند که مساعى خود را مضاعف سازيد زيرا نفوس متجسسه در اين ايام بسيارند  تأکيد مى ّ

  .شود که قيام به تبليغ نمايند القدس چون سيل بر نفوسى نازل مى و برکات روح
ّتحيات محبتّهيکل اطهر شما را بادعيۀ خويش مطمئن ساخته و  آميز خود را ابالغ  ّ

  مخلص شما لروى ايواس.      فرمايند مى
ّارتباط عميق و دوستانۀ اياديان امرا با يکديگر و درک عالى آنان از مسؤوليتهاى بزرگى 
که در قبال سمت برجستۀ خود داشتند در تمام دوران خدماتشان به طرز فوق العاده واضح 

ّامرا اذهان ياران کامال متوجه اهميت ّ بل از صعود حضرت ولىق. شد و روشن مشاهده مى ّ ً
بستگى وجدانى موجود بين اياديان نگرديده بود و دوستى و  اين نزديکى و هم

امروز . شناختند امرا مى ّاى از خصوصيات مقام ايادى هاى صميمانۀ آنان را جلوه همکارى
ى حضرات ايادى امرا شواهد زندۀ وجود هاى خصوص خاطرات پيشين و باقيمانده و نامه

  .    ّفضاى وحدت و يگانگى و محبت فيمابين آنان است
 نامۀ ذيل را ١٩٥٧ ماه آگست ٢٤ّالهى هنگام اقامت در دارالسالم بغداد، در تاريخ  طراز

  :  اند از افريقا دريافت نمودند و آن را در دفتر يادداشت روزانه ثبت کرده
اند   خود نگاشته١٩ بديع نمرۀ ١١٥ّ شهرالرحمه ١١ا در نامۀ  ّى ايدهدکتر مهدى سمندر
ّالبهاء ايادى امرا حرم مبارک روحيه خانم ربانى نامه که از حضرت امة افتخار قرينۀ  اى به ّ

وقتى مهدى به : ... در آخر نامه نوشته اند. عليها بهاءا رسيده است دکترسمندرى ارسيوال،



ّنگارد از او تقاضا کنيد محبت مرا بايشان ابالغ دارد و   سمندرى عريضه مىايادى امرا
  .باشند بگويد که ايشان غالبًا در فکر و ياد من هستند و بى نهايت براى من عزيز مى

  امراّ حضرت ولى صعود
  من چه گويم يک رگم هشيار نيست "

  شرح آن يارى که او را يار نيست 
هنگام اقامت در عراق و در حظيرة القدس آن شهر از "  درگاه کبريابندۀ مخلص"طراز الهى 

شرارۀ حزن و اندوه که اين رادمرد بزرگ را در عنفوان . ّصعود هيکل مبارک اطالع يافتند
ّمحبوب تا سر حد نابودى کشانيد و درد و رنج و تأسف  جوانى و هنگام صعود شارع امر

 را در سايۀ عنايت خويش پرورش داده و از نيسان شديد در واقعۀ صعود مرکز ميثاق که او
مرحمت الهى سقايه نموده بودند تجديد گرديد اين بار در دوران حيات طوالنى و پر 
ّتحرک، غم مصيبت جانگداز و جبران ناپذير صعود يگانه ولى امر، موالى حنون را بر  ّ

خاطرات دوران . نموددو احساس توأم غم و نگرانى غلبه . دوش کهنسال خويش هموار کرد
ّپيشين در ايام صعود حضرت بهاءا و مرکز ميثاق تجربياتى بود که در آن لحظات حساس  ّ ّ

ّجامعۀ بهائى در موقعيت تاريخى . فکر ايشان و ساير مسؤلين جامعه را به خود معطوف نمود
ين موقع، در چن. و خطير انجام بزرگترين نقشه براى توسعۀ امر در سطح جهانى قرار داشت

ٰملجأ و پناه و سرپرست روحانى، آهنگ مال اعلى نموده بودند ّالهى با تأسف و تحسر  طراز. ٔ ّ
قابل توضيح براى آخرين وداع با موالى عزيز عازم لندن گرديدند و با  الوصف و غير زائد

ّتحسر فراوان در مراسم تشييع مقتدائى که از عالم جسمانى به عوالم الهى پرواز نموده و 
  .اميد ديدارشان در اين عالم غير ممکن و نامقدور گرديده بود شرکت کردند

ّ سال واليت حضرت شوقى ربانى، طرازالهى فقط يکبار به زيارت محبوب ٣٦در دوران 
ّمشرف گرديدند ولى در تمام اين دوران و هنگام اقامت در هرگوشه و کنار جهان، ابر 

ّرحمت باريد و محبت خاص و يگانۀ آن ها توقيع منيع در  ده  .ضرت شامل حال ايشان شدح ّ
ّادوار مختلف و در موارد عديده خطاب به ايشان عز نزول يافت، خدمات مهم ارجاء گرديد  ّ

الهى و هدايت و  سالمت روحى و جسمى طراز حضرت نسبت به حفظ ّو توجه صميمانۀ آن



ّ مستند بر اين ادعا  شفاهى و پيامهاى خصوصى، شواهد داللت دائمى ايشان و عنايات
  . است

از طرفى . توان تنش هيجانات ناشى از آن اوقات پر اضطراب را توجيه نمود؟ چگونه مى
ّقبول پايان ايام نادر در زندگانى شخص و از طرف ديگر روياروئى با حوادث نامعلوم آينده 

ّبدون پشتيبانى و حمايت راستين ولى امر جو سنگينى به   .  وجود آورده بود ّ
  : دارند هائى که هنگام ديدار از کويت ايراد کردند اظهار مى الهى در يکى از سخنرانى طراز

امرا در آن جا ّ حسب االمر مبارک در عراق عرب بودم و خبر موحش صعود حضرت ولى
خداوند اسباب زمين و آسمان را ... توانم شرح دهم چه حالى دست داد نمى... به من رسيد

... ده در روز شنبه در لندن حضور يافتم و به جمع اصحاب ملحق شدمفراهم کرد تا بن
کرد که به اين زودى صعود  ّهيچيک از اهل بهاء تصور نمى. صعود مبارک بغتى واقع شد

فرمايند من  سال عمر مى از افرادى که عقيده داشت هيکل مبارک صد يکى. واقع شود
کرد که معنى آن  دند ولى به قلبم خطور نمىکه صريحًا به من اشاره فرموده بو با اين. بودم

ّ سال ليالى و ايام را به خدمت و ٣٦ّحقيقتًا ايشان در مدت . کلمه صعود مبارک است
ّکس متوجه نظم ادارى  بعد از صعود حضرت عبدالبهاء هيچ. نصرت امر مبارک گذراندند

مالحظه ... دود بودندراه اجراى آن را نمى دانستيم، محافل روحانى مع. بديع اين امر نبود
سمندرى مکتوبى نبود که من : يک روز در حال مشى فرمودند... کنيد قلم مبارک چه کرد

  ...    جواب ندهم، هرکه نامه نوشت به او جواب دادم
  ١١١ص )  ب١٥٦ّدانداس مؤسسۀ معارف بهائى (ّآيات بينات  _ ١مأخذ 

  



  اياديان  قيادت اندور                               الهى       طراز
  

  فصل هفدهم   
دوران قيادت ايادى امرا  

کنندگان پايان يافت و اياديان  انگيز تشييع در ميان بهت و حيرت و اسف شرکت مراسم حزن
امرا در آخرين پيام ّ  ولى حضرت. پس از خاتمۀ مراسم به ارض اقدس رهسپار گرديدند

آن هيئت نورا . ّ امر بهائى ناميده و معرفى فرمودندمبارک، اياديان را هيئت عاليه و حارسان
ّاکنون با مسؤوليتى فوق تصور مقابل بودند زيرا معلوم و مشخص شد ولى ديگرى موجود  ّ ّ ّ

. ّمحول گرديده است" حارسان"نيست و سرپرستى و ادارۀ جامعۀ رو بتزايد و توسعه به 
و صيانت امرا و ادامه و اکمال اياديان در ارض اقدس به شور و مشورت در بارۀ حفظ 

نقشۀ جهاد کبير ده ساله پرداختند و قرار شد نه نفر از آنان براى اقامت در ارض اقدس مرکز 
ّاز جناب طراز تقاضا شد براى اتمام خدماتى که در ايام . جهانى عالم بهائى تعيين شوند

حضرت . ض اقدس بمانندمبارک به ارادۀ آن حضرت بعهدۀ ايشان گذاشته شده بود در ار
ّامرا در دوران واليت امر تعداد زيادى الواح مبارکه به خط طلعات مقدسه را جمع ّ ولى ّ

ّآورى فرموده بودند و جناب طراز بکار خط شناسى و تصديق صحت الواح مبارکه مشغول  ّ
د حيات ّبودند لذا مقرر گرديد ايشان به اتمام خدمت قبلى بپردازند زيرا تنها شخص در قي

الهى تا ماه دسامبر در اقدس ماندند و به  طراز. بودند که از عهدۀ اين خدمت بر ميآمدند
  .ّوظيفۀ مرجوعه با کمال دقت و شکيبائى مشغول بودند

   ّمقام و موقعيت اياديان امرا  
ّآمدۀ مصيبت بار صعود موالى محبوب، توجه جناب طراز را بيش از گذشته  ّموقعيت پيش

ّؤوليت هاى مشخص و معين شدۀ حضرات ايادى امرا جلب نمودبه مس چنانچه مقارن . ّّ
  هايشان دو قسمت از بيانات حضرت بهاءا را در اين باره همان اوقات در دفتر يادداشت با

  :  اند ثبت کرده
  :فرمايند ّدر لوح مرحوم آقامحمدحسن بلورفروش مى



ّالتکبير و البهاء و النور و الضياء ّ ّ على ايادى امرا الذين نصروا امره فى البالد و الديار ّ ّ ٰ
ّجعلناهم مفاتيح ابواب العلم و العرفان فى االمکان تعالى الرحمن الذى ايدهم  اولئک عباد ّّ

  .  على القيام على خدمة امره المحکم المتين
  :فرمايند ا در بارۀ ايادى امرا مى در لوح دنيا حضرت بهاء

ّ البهاء و التکبير و الثناء على ايادى امره الذين بهم اشرق نور االصطبار و ثبت حکم ّالنور و ٰ ّ ّ
ٰا مولى الورى  االختيار  المقتدر العزيز المختار و بهم ماج بحر العطاء و هاج عرف عناية

ّنسئله تعالى ان يحفظهم بجنوده و يحرسهم بسلطانه و ينصرهم بقدرته التى غلبت االشياء  ٰ
  ١. ّالسماء و مالک ملکوت االسماء الملک  فاطر

  : در سفر نامۀ مبارک حضرت عبدالبهاء مرقوم است
جمال مبارک ريشۀ اوهام را . ّيکى از خدام در بارۀ رؤسا و ايادى امرا پرسيد فرمودند... 

که آثار اى هستند  ّکند ايادى امر در اين ظهور باسم و لقب وارث نيستند بلکه نفوس مقدسه
ّتقديس و روحانيتشان در قلوب نفوس ظاهر شود و دلها بحسن اخالق و نيت و عدالت و  ّ

. ّنفوس خود شيفتۀ اخالق ممدوحه و صفات مرضيۀ آنها شود. انصافشان مجذوب گردد
نه لقبى است که بهرکه خواهند بدهند نه . ّوجوه خود متوجه شيم و آثار باهرۀ ايشان گردد

ّکه بخواهد وارث شود ايادى امر دستهاى حقند پس هرکه ناصر و خادم مسنديست که هر
تر  ّا است او دست حق است مراد اين معنى است نه لفظ و عبارت، هرکس فانى کلمة

  ٢. تر ّتر مقرب ّاست در امرا مؤيدتر است و هرکس خاضع
   

اياديان امرا . خود رسيدامرا به نقطۀ اوج ّ وظيفۀ خطير اياديان پس از صعود حضرت ولى
ّدر ارض اقدس اجتماع نمودند و هيئتى را از بين خود برگزيدند تا يراى يافتن وصيت نامۀ 

اعضاء اين هيئت شامل چهار نفر از اياديان مقيم . ّحضرت شوقى ربانى به جستجو پردازند
واس و حضرات ّالبهاء روحيه خانم، ميسن ريمى، اميليا کالينز، لروى آي امة: ارض اقدس

ّايادى امرا يوگو جيگرى، حسن باليوزى، هوراس هولى، موسى بنانى و عليمحمد ورقا 
 صندوق مختوم و مهر شدۀ محتوى اوراق ١٩٥٧ نوامبر ١٩هيئت جديد در تاريخ . بودند



خصوصى و اسناد و مدارک آن حضرت را گشودند و نتيجۀ کاوش کامل هيئت را ضمن 
در اين بيانيه اعالم گرديده بود که هيچگونه . ع ايادى امرا رسانيدندّاى به اطال ّبيانيه

ّاوراق وصيتنامه از حضرت ولى   .امرا بدست نيامده است ّ
امرا سپس طبق الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء هيئت مسؤول و سرپرست جامعۀ   ايادى

  . بهائى را از بين ايادى انتخاب کردند
البهاء  امة: ِ نفر منتخبين عبارت بودند از٢٧َامرا منتخبين از بين اسامى نه نفر ايادى 

ّروحيه خانم ربانى، ميس اميلياکالينز، جناب لروى ايوئس، جناب پل هنى، جناب ميسن  ّ
اکبر فروتن، جناب حسن باليوزى افنان،  ريمى، جناب ابوالقاسم فيضى، جناب على

  . جناب سرهنگ جالل خاضع
ّمعرفى ) اسرائيل(ّ عنوان سرپرست جامعۀ جهانى بهائى به دولت محل اين هيئت جديد به

که در اغلب " عاليجناب"اعضاء هيئت از همان ابتداى کار از قبول عنوان و اطالق . شدند
مراسالت ارض اقدس خطاب به آنان ذکر گرديده بود خوددارى نمودند و ضمن مرقومۀ 

ايادى "ّ بهائى تذکر دادند به همان خطاب  به ياران و تشکيالت ادارى١٩٦١ دسامبر ٢٥
اکتفا نمايند" امرا .  

     
ّاولين ابالغيۀ حضرات ايادى امرا که متضمن توجيه کامل وضع ادارى جامعۀ بهائى پس  ّ ّ

ّمنتشر شد و ياران از موقعيت موجود مطلع گرديدند امرا بودّ از صعود حضرت ولى در اين . ّ
  :   بيانيه آمده است

ّامرا حضرت شوقى ربانى در لندن  ّ◌ ياران عزيز هنوز نه روز از استقرار عرش اطهر ولى
ّحارسان مدنيت جهانى حضرت "نگذشته بود که ما بيست و شش نفر از ايادى با سمت 

در مرکز جهانى امرا اجتماع نموديم تا دربارۀ اسف " بهاءا که در مرحلۀ جنين است
اند به   از حين صعود حضرت عبدالبهاء اهل بها بدان مواجه گشتهانگيزترين وضعى که

ّمشاوره پرداخته و براى حفظ مصالح عاليۀ امرا کليۀ تدابير الزم و مناسب را اتخاذ نمائيم ّ ّ .
ترين مقام  ّدر هيجدهم نوامبر ايادى امرا در بهجى محفلى در حرم اقدس در حول مقدس



منعقد ساخته و سپس به روضۀ مبارکه داخل و در نهايت خضوع عالم بهائى به نام مبارک 
در صبح يوم بعد يعنى نوزدهم نوامبر نه نفر از . ّو انکسار به آستان مقدس ساجد گشتيم

ّايادى امرا منتخب از ايادى مقيم ارض اقدس و چند قارات شرق و غرب در معيت  ّ
ُالبهاء روحيه خانم مهرهاى صندوق آهنين و م امة محبوب امرا را ّ يز تحرير حضرت ولىّ

ّبرداشته و محتويات ثمينۀ آنها را به کمال دقت رسيدگى کردند و سپس اين عده به ساير  ّ
ّايادى مجتمع در روضۀ مبارکه در بهجى ملحق گرديده و متفقًا تصديق نمودند که حضرت 

ن تصديق نمودند که چني اند و هم اى از خود به جاى نگذاشته ّشوقى افندى وصيت نامه
اند، اغصان عمومًا يا فوت نموده و يا به  امرا اوالدى از خود باقى نگذاشتهّ حضرت ولى

َعلت بى وفائى و عدم اعتقاد به الواح وصاياى حضرت مولى ٰالورى و ابراز کينه و عداوت  ّ
ّنسبت به شخصى که به عنوان اولين ولى  از طرف امرا در آن سند مقدس تسميه گرديده ّ

  . اند ّامرا ناقضين عهد و ميثاق معرفى شدهّ حضرت ولى
ّاولين اثر و بازتاب درک اين حقيقت که تعيين جانشين براى حضرت شوقى افندى مقدور 

ّحال که راهنما و الهام دهنده و طراح . نبوده است، ايادى امرا را به ورطۀ نا اميدى افکند
اقاليم و جزائر پراکنده در درياها ديگر قادر به انجام ّمجهودات احباى الهى در جميع 

ّمأموريت ممتاز خود نخواهد بود بر جامعۀ پيروان جان نثارش چه خواهد گذشت؟ با اين 
امرا را که به تمامه مصروف ّ وصف چون از اين ورطۀ تاريک، حيات حضرت ولى

ما . ّلب حزين ما تسلى يافتّفداکارى و خدمات بى نظير گشته تمعن نموديم رفته رفته ق
ّخود مى دانستيم که حضرت شوقى افندى اولين شخصى بودند که ايادى و جميع احباى  ّ

ّمتفرق در عالم را متذکر مى ٰداشتند که ظهور حضرت بهاءا قوى◌ و ذخائر ايمانى نوع بشر  ّ ٰ
راى را چنان به حرکت در آورده که بالمآل وحدت ملل و اقوام و نصرت نظم جهان آ

ّما ايادى امرا به عنوان حارسان مدنيت جهانى ... ّالهيش را متحقق خواهد ساخت 
حضرت بهاءا که در مرحلۀ جنين است يک هيئت نه نفرى از ايادى را تعيين نموديم که 

  ...در مرکز جهانى امرا به انجام خدمت مشغول باشند
      



. ّامرا اهميت مضاعف يافت ايادىامر صيانت و حراست جامعه در دوران قيادت 
ّالهى نظر به اهميت موقع و اوضاع و احوال آن ايام حساس بيان حضرت عبدالبهاء را  طراز ّ ّ

  :   اند در دفتر مجموعۀ تواقيعى که خطاب به ايشان صادر گرديده است درج نموده
ّبيائيد اين مسئلۀ مهم را بذهن بسپاريد شخصى از طهران نوشته که مشي ّت کليه هميشه بر ّ ّ

ّعرش ظهور مستويست يعنى هميشه حق در لباس خلق است من مؤکدًا جواب نوشتم بشما  ّ
ّگويم آگاه باشيد که بين ظهورين ايام بطون است هرچند براى شمس حقيقت در  هم مى

مرکز تقديس خود غروب و افولى نيست ولى از مقتضيات عالم امکان طلوع و غروب است 
ّايام بطون و فترت حق را بلباس خلق ظاهر مىاشخاصيکه در  گويند که هرلحظه بشکلى  ّ

ّبت عيار برآمد آنها سبب اختالف امر و تفرقۀ خلقند اينگونه عنوانات بهانه است و 
مقصدشان آنکه خود را مرکز آثار گويند لهذا بايد بآنچه در الواح و آثار منصوص است 

  ٣.* يز نهّبظاهر تمسک نمود و سر موئى تجاوز جا
پس از اين که هيئت اياديان ارض اقدس انتخاب شدند ساير اياديان يا به طريق سابق به 

ّنقاط مأموريت خود باز گشتند و يا مأموريت جديدى به آنان محول گرديد ّ ّ.  
   

  اقامت در ارض اقدس پس از صعود واليت عهد  دوران
دورۀ قيادت ايادى امرا، پس از تشکيل هيئت اياديان منتخب در ارض اقدس و آغاز 

ايشان داستان . جناب طراز اکثر اوقات مشغول بررسى و شناسائى خطوط الواح بودند
ّزيارت يک لوح را که از قلم جمال مبارک و در صغر سن صادر گشته است چنين شرح 

  : دهند مى
 اکبر ّ هنگامى که باةفاق جناب ميرزا على١٣٢٥من اين لوح را در طهران در سال 

اى در  بخارى خانه رفتيم در باالى جا کرديم و به خانۀ احباب مى رفسنجانى مسافرت مى
بعد . ّاى درنگ نکردم و فورا ثبت نمودم دقيقه. ّلوح بخط مبارک بود. طهران زيارت کردم

ّپس از آن مکرر به طهران رفتم و سعى کردم بخاطر آورم اين لوح . رونوشت لوح را گم کردم
ّکه در ايامى در ارض اقدس در  تا اين. ام تا دوباره زيارت کنم ولى نتوانستم دهرا در کجا دي



ّبحر مطالعه و تشخيص الواح بودم در ميان الواح پاکتى زرد رنگ بود که بخط حضرت 
  :امرا روى آن مرقوم فرموده بودندّ ولى

ّدر اينجا ده لوح است يکى به قلم حضرت رب اعلى و نه لوح بخط حضرت ب ٰ ّ ،هاءا
  .  ا جناب ارسطوخان تقديمى متصاعد الى

به چند تن از حضرات . بدين ترتيب لوحى را که سالها پيش زيارت کرده بودم پيدا شد
ّايادى که به ديدن من آمده بودند عرض کردم اين لوح از الواح مهمۀ اين دوران است و 

سه از کودکى به قواى ّسندى است که مثل آن نيست چون دليلى است که مظاهر مقد
  .باشند ّمکنونه مجهز مى

ّخوانين مهم مازندران يا يکى از  ّدارد و ظاهرا به يکى از) هو(و )  خ م(اين لوح فقط کلمۀ 
. اند اند و جناب حکيم از خوانين مازندران بدست آورده عائلۀ خودشان مرقوم نموده

ّاحتماال اين لوح در سن    .: سالگى نازل گرديده است٨ً
     خ م 

المحبوب   انشاء ا در سايۀ رحمت و قباب عنايت سبحانى ساکن و مستريح باشيد و بر  هو
ّحسب ظاهر من کوچکم خط ندارم و لکن چون اين امى بسدرۀ الهى متمسک است بى  ّ ّ

نويسد و اين در عالم باطن نزد اهل بصر مشهود است اغيار از  ّخواند و بى خط مى علم مى
  .اه نبوده و نيستندآگّ اين سر

خدمات در دورۀ قيادت ايادى امرا  
    

  گذشت   چه١٩٦٣ تا سال ١٩٥٧در سالهاى بين 
ّ در ارض اقدس ماندند و از آنجا به ترکيه عزيمت نمودند ١٩٥٧جناب سمندرى تا دسامبر 

  .   االذکار کامپاال به افريقا رفتند و سپس براى استقرار حجر زاويۀ مشرق
از آنجا راهى .   مارا و مصر سفر کردند و در کانونشن اقليمى قاهره شرکت نمودندبعد به آس

بار از اين کشور خارج شدند  قرار بود ايشان در عراق بمانند ولى چون يک. بغداد شدند



امرا  ّويزاى قبلى باطل شد و اخذ ويزاى مجدد ممکن نگرديد و بنا بر تصميم هيئت ايادى
ّز به خاطر نزديکى به ارض اقدس در ترکيه مقرر گرديدّمحل اقامت جناب طرا ّ  .  

ّامرا در ارض اقدس در نهايت جديت به اکمال و اتمام  َدر آن زمان هيئت منتخب ايادى ّ
ساله بامساعدت و فداکارى ياران وفادار و خدوم اقدام کردند و  طرحهاى تنظيمى نقشۀ ده

ّتصميمات مهم در اين سبيل اتخاذ نمودند  مقصد و هدف آنان انجام نواياى حضرت .ّ
هاى آينده  ّهيئت اياديان در ابالغيۀ زير ضمن توضيح هدف هيئت، برنامه. امرا بودّ ولى

  :جامعۀ بهائى را بدين شرح مرقوم داشتند
ّايادى امرا با تصميم به اجراى کليۀ نوايا و اميال حضرت ولى ّ ّامرا، از محافل مقدسه  ّ

که از طرف حضرتش براى  ّنمايند که به انعقاد کنفرانسهاى بين القارات بطورى دعوت مى
 طرح ريزى گرديده اقدام نمايند و هريک از آنها را مرکز و محور تصميمات ١٩٥٨سال 

خود قرار دهند و از اين راه وظايف مربوطه به مرحلۀ بعدى جهاد روحانى را به انجام 
  ... رسانند

ّ ايادى امرا در ارض اقدس، محافل روحانى ملى با جديت تمام در تعقيب تصميم هيئت ّ ّ
  .ّهاى محوله گرديدند مشغول ترتيب کنفرانس
  عاقبت کنفرانس جاکارتا

امرا قرار بود کنفرانس بين المللى جنوب شرق آسيا در شهر ّ به موجب دستور حضرت ولى
نزى بخاطر احترام و تأييد قوانين جامعۀ بهائى اندو. جاکارتا در کشور اندونزى تشکيل شود

ّاجازۀ دولت اندونزى را براى انعقاد کنفرانس دريافت نمود و محل کنفرانس با   کشورى بدوًا
ّدر نظر گرفتن تعداد تقريبى شرکت کنندگان و ساير جوانب از لحاظ امنيت عمومى و هم 

  .چنين مرتبت امرا  تعيين شد
نمود و امر بهائى به عنوان  قيده و مذهب را تأييد مىدولت اندونزى در آن وقت آزادى ع

ّيک ديانت مستقل شناخته شده بود ولى همزمان در آن کشور موقعيت مخصوصى وجود  ّ
ّداشت و دستجات متعصب و بنيادگراى مذهبى فعاليت شديدى را آغاز نموده و اوضاع  ّّ

ران کشور براى مقابله با سران و رهب. ّمملکت متشنج و مردم عامى مضطرب و هراسان بودند



يافت و از طريق  آتش فتنه و شورش که ظاهرًا در زير خاکستر، گسترش فراوان مى
شد  هاى مردم تغذيه مى هاى دولت در انجام خواست ّهاى ملت و به بهانۀ نارسائى نارضائى

در کرد و سعى فراوان در اطفاء آن  ّاز هرگونه علتى که باعث انفجار آتش گردد پرهيز مى
ّهمان مراحل اوليه مى   .نمود ّ

ّمتأسفانه ترتيب دهندگان و مسؤولين بعض قسمتهاى کنفرانس به علت فقدان آشنائى با  ّ
ّاوضاع محلى رعايت حکمت ننموده و تدابير الزم از طرف آنان  اتخاذ نگرديد و بدون در  ّ

ّنظر گرفتن موقعيت حساس سياسى کشور تبليغات وسيع براى معرفى کنفران ّ س تدارک ّ
. ديدند و در روزنامه هاى معتبر جاکارتا اخبار مربوط به تشکيل کنفرانس بهائى انتشار يافت

خبر ورود و اجتماع هزاران نفر از بهائيان از سراسر عالم به منظور شرکت در اين مجتمع 
اى در مردم و سران دولت بوجود آورد و دولت محتاط  بزرگ بين المللى هيجان فوق العاده

اش به تزلزل ارکان حکومت منجر و  مطلوب که ممکن بود دامنه  ترس وقوع حوادث نااز
منتهى گردد با شتاب و بر خالف موافقت قبلى خود اجازۀ تشکيل کنفرانس جاکارتا را لغو 

کوشش و تالش هاى بعدى بهائيان براى اعادۀ تصميم پيشين دولت با مراجعات . نمود
ّدولت به ثمر نرسيد و معلوم و مسلم شد که اخذ مجدد اجازۀ بسيار و مالقات با مأمورين  ّ

  .  وجه امکان پذير نيست انعقاد کنفرانس به هيچ
حضرات . قبل از آغاز کنفرانس ياران دسته دسته از ممالک مختلف به جاکارتا وارد شدند

 نمايندگى از ايواس نيز به طرازا سمندرى و عالئى و فدرستون و لروى: ايادى امرا جنابان
ّايادى امرا مقيم ارض اقدس به جاکارتا آمدند و پس از اطالع از خواست  طرف هيئت

ّجديد دولت اندونزى، با هم به مشورت پرداختند و تصميم گرفتند محل ديگرى براى 
تشکيل کنفرانس تعيين نمايند و از اتالف وقت جلوگيرى کنند زيرا ياران که از راههاى دور 

اميد شرکت در اين مجتمع آمده بودند بال تکليف مانده و بعض از آنها تصميم  بهو نزديک 
خوشبختانه اقدامات سريع مسؤلين به نتيجه رسيد و . داشتند به مراکز خود مراجعت نمايند

  . ّحضرات ايادى موافقت نمودند محل کنفرانس از جاکارتا به سنگاپور تغيير يابد



ّ مصمم بودند بهر ترتيب در کنفرانس جنوب شرق آسيا جناب طراز همراه با يارانى که
ّشرکت نمايند به سنگاپور رفتند و کنفرانس در آنجا با موفقيت بسيار منقعد شد تشکيل . ّ

ًاى کامال غير منتظره در برداشت و سبب اعالن عمومى و وسيع  کنفرانس در سنگاپور نتيجه
  .امر بهائى در بين اهالى چينى آن سرزمين شد

ّه تغيير محل کنفرانس در آن اوقات سهل و آسان نبود و ممانعت دولت اندونزى و اگرچ
ّمشکالت اوليه ظاهرًا باعث زحمت مضاعف و ناراحتى همگان و رنجش دوستان گرديد و  ّ
برنامۀ تنظيمى اجرا نشد ولى همان علل ناموافق راهگشاى ميدان ديگرى براى آيندۀ امر 

اند بار ديگر وقايع آن روزها را   لى چين پذيراى امر بهائى گرديدهامروز که اها بهائى گرديد و
ّکنيم چگونه دست تقدير صدها نفر از ياران را از محل  آوريم و مالحظه مى به خاطر مى

ّمعهود به نقطۀ ديگر گسيل داشت و بدين وسيله پيام الهى در بين ساکنان چينى محل اعالم 
  .                     گرديد
ان شرکت کننده پس از اختتام کنفرانس با يادبودهاى فراموش ناشدنى از جريانات يار

ّاغلب آنان براى اولين بار . ّخاص اين کنفرانس به مناطق و ممالک خويش مراجعت کردند
اى اندوخته  ّدر زندگانى خود با فرهنگ جديد مردم شرق آسيا آشنا شده و تجربيات تازه

الملل ايجاد ارتباط مستقيم  هاى بين ترين نتايج انعقاد کنفرانسّ براستى يکى از مهم. بودند
ّهاى مختلف ملتها و تمرين يگانگى و وحدت در عين  ّبين ياران و شناخت و درک سنت

  .کثرت و تفاوت از جنبه هاى بسيار است
الهى اقدامات معمول را دنبال نمودند، سفرهائى به هند و  پس از خاتمۀ کنفرانس طراز

سپس در خاتمۀ سفرهايشان . ان داشتند و از نواحى مختلف آن دو کشور ديدن کردندپاکست
الهى  سفر ديگر طراز. ّمرکز اقامت ايشان هنوز در ترکيه و در شهر اسالمبول بود. ّبه ترکيه رفتند
  . انجام شد و ايشان  به ارض اقدس عزيمت نمودند١٩٥٨در ماه نوامبر 

 در ايران انجام شد و شهرهاى مختلف ١٩٥٩ تا مارچ ١٩٥٨اسفار ديگر در فاصلۀ دسامبر 
ّاز جمله به استان خوزستان رفتند و از شهرهاى اهواز، آبادان، خرمشهر و . را زير پا گذاشتند



سليمان ديدن کردند و در جلسات بسيار حضور يافته و از نزديک اوضاع جوامع آن  مسجد
  . نقاط را مالحظه نمودند

از جمله خاطره اى . از ايشان هنگام ديدار از خوزستان بجا مانده استيادبودهاى بسيارى 
  .ّاز ايام اقامتشان در مسجد سليمان است

ّتعداد جمعيت . مسجد سليمان شهر کوچکى بود و در دامنۀ کوههاى زاگرس قرار داشت
. ّبهائى نواحى متفرق آن مجموعًا سيزده نفر بودند و محفل روحانى تشکيل گرديده بود

افتاده ديدن مى  ناب طراز همانند دوران گذشته که مشتاقانه از نقاط کوچک و دورج
  .نمودند به منظور مالقات ياران اين سامان زحمت سفر را به خود هموار کردند

. العاده با حضور ايادى امرا تشکيل دادند ّروز اول ورود ايشان محفل روحانى جلسۀ فوق
. ّميمات براى تهيۀ برنامه در دورۀ اقامت ايشان بودّعلت انعقاد اين جلسه اخذ تص

ّتعارفات معمول رد و بدل . ّالهى بدوًا معرفى نامۀ خود را تسليم هيئت محفل نمودند طراز
اى از افراد  ّايشان در جواب گفتند مگر بين افراد بهائى فرقى هم هست که عده. شد

رکت کنند و ديگران نتوانند؟ دستور العمل ّميتوانند بدون ارائۀ معرفى نامه در تشکيالت ش
ّدر هر مقام و موقعيت . وظيفۀ ما تمرين اوامر است. هاى عمومى براى همه يکسان است

ّبايد از قوانين اطاعت نمائيم مخصوصًا اگر منتخب جامعه باشيم ومسؤوليت انجام وظايف 
  .مهمترى به عهدۀ ما باشد

. ل بيوت تبليغى با حضور جناب طراز بوديکى از برنامه هاى تنظيمى محفل تشکي
ّخوشبختانه در آن ايام بيوت تبليغى در شهر داير بود و تعداد زيادى از متحريان در جلسات  ّ

ّاما به علل موقعيت هاى محلى همۀ افرادى که مرتب در اين . کردند تبليغى شرکت مى ّ ّّ
ور انفرادى تشکيل و اداره جلسات حاضر ميشدند مردان بودند و بيوت تبليغى نسوان به ط

ّزيرا نسوان متحرى بخاطر محدوديت هائى که در زندگانى فردى و اجتماعى آنها . ميشد ّ ِ
  .وجود داشت مايل نبودند شناخته شوند



امرا از فرصت مطلوب استفاده کرده و يکى از دوستان غير  روزى از روزهاى اقامت ايادى
که  ّى مالقات کند البته با تأکيد و توضيح اينبهائى را دعوت کردم تا با جناب سمندر
  .ايشان بزرگ فاميل ما هستند و سالمندند

ّدوست من خانم جوان و تحصيل کرده و هنرمندى بود و افکار نسبتًا روشن و مترقى داشت 
ولى در پيروى از اعتقادات همسرش وى نيز وابستگى شديدى نسبت به يکى از احزاب 

انه دعوت مرا پذيرفت و صبح يک روز آفتابى و ماليم به ديدار او صميم. پيدا کرده بود
جناب طراز ترجيح دادند در قسمت بيرونى منزل و در هواى آزاد بنشينيم . ايادى امرا آمد
مالقات آن دو چند ساعت طول کشيد ولى آن خانم در تمام مدت . و صحبت کنيم

فقط . الهى باشد ّل بر درک بيانات طرازاى اظهار نکرد که دا سکوت نموده بود و ابدًا کلمه
  .ّدر خاتمۀ مالقات با محبت و بسيار دوستانه با ايشان خداحافظى کرد و رفت

الهى مرا سخت ناراحت کرد زيرا اميدوار بودم  العمل او در برابر سخنان پندآميز طراز عکس
ود را با ايشان در مالقات با ايادى امرا تخفيفى در افکار وى حاصل گردد و احساس خ

ٰمنتهى . مردم همه ظاهرًا گوش دارند: الهى در جواب گلۀ من گفتند طراز. در ميان گذاشتم
شنوند بعضى گوش دارند ولى نمى توانند بشنوند و بعضى گوش  بعضى گوش دارند و مى

  .خواهند بشنوند دارند و نمى
  .            ارس عزيمت نمودندالهى از خوزستان به ف دوران اين ديدار بسرعت سپرى شد و طراز

 منعقد گرديد در شهر ١٩٥٨در اوقاتى که کنگرۀ حضرات ايادى در ارض اقدس در نوامبر 
ايشان . لنگرود کتابخانه اى به نام ايادى ممتاز امرا جناب طرازا سمندرى افتتاح گرديد

ّاولين مبلغى بودند که در ادوار گذشته به اين شهر وارد شده بود   . ندّ
بيت .  بود و ايشان به شيراز رفتند١٩٥٩در اواسط ماه مارچ "  ّالمبلغبن سراج"سفر بعدى 

ّمبارک حضرت ٰدر اثر تعرض مخالفين شديدًا صدمه ديده و مهاجمين قسمتى از ساختمان 
ّالهى سه بار به بيت مبارک مشرف  در چنين احوال طراز. و سقف بيت را خراب کرده بودند

  .ّ آن وضع اسفناک عميقًا باعث تأثر ايشان گرديدمشاهدۀ. شدند



ّروز اول رضوان کانونشن محلى با شرکت  ّ نفر نمايندگان محافل و جمعيت هاى اطراف ٤٥ّ
ّحضور جناب طراز در آن موقع و اوضاع دگرگون و منقلب براى تقويت روحيۀ . تشکيل شد

ّياران و ادامۀ فعاليت هاى آنان الزم و ضرورى بود شق و عالقۀ جامعۀ امر نسبت به اين ع. ّ
ّبناى متبرک و تاريخى به حدى بود که تخريب آن حادثه اى بس ناگوار و عظيم محسوب  ّ

  .شد مى
 نفر شرکت ٢٠٠الهى در شيراز، جوانان محفل بزرگى آراستند و  ّدر آخرين شب توقف طراز

ان در برابر ناماليمات و ّاجتماع احبا در آن اوقات نشانۀ مقاومت و استقامت آن. کردند
موج مخالفت هاى معاندين باال گرفته و نوعى عدم اطمينان و . حوادث غير منتظره بود

  .شد ّامنيت از آينده احساس مى
ايشان بدوًا تصميم داشتند به .  روزه شيراز را ترک گفتند٢١جناب طراز پس از اقامت 

ان اين ديدارها عملى نشد و بنا به ّشهرهاى مهم ديگر سفر کنند ولى باوجود اشتياق فراو
ٰاظهار خودشان حتى فرصت نيافتند به اصفهان که فاصلۀ کوتاهى با شيراز داشت سفر کنند  ّ
ّزيرا روز اول عيد رضوان تلگرافى از هيئت ايادى امرا واصل گرديد و طى آن از ايشان  ّ

به آن کشور عزيمت ّدرخواست کرده بودند که بايد براى شرکت در کانونشن ملى برما 
امرا تماس  ّحضرات ايادى براى تأکيد اهميت اين سفر دو بار نيز با تلفن با ايادى. نمايند
  . اپريل با هواپيما از شيراز عازم طهران شدند٥لذا جناب طراز روز . گرفتند

ّ اما ّ فرودگاه قديمى شيراز توسعه يافته و براى اولين بار بروى هواپيماهاى جت باز شده بود
در آن روز گرم مسافرين  مجبور گرديدند چندين . ساختمان مخصوص مسافرين آماده نبود

ّساعت در هواى آزاد منتظر ورود اولين هواپيماى جت بمانند ّ .  
هنگام . الهى عارض شد در اثر تابش مستقيم آفتاب در وسط روز، سردرد مختصرى به طراز

از ايشان استقبال کردند و از آنجا يکسر به بيت ّورود به فرودگاه طهران، جمعى از احبا 
باوجود خستگى راه و عارضۀ سردرد، از . ّمبارک حضرت بهاءا هدايت و مستقر شدند

طراز الهى از . حين ورود ايشان تا ساعت نه شب رفت و آمد دوستان و مالقاتها ادامه يافت



ات متفاوت فوق العاده اميد بخش ّسفر به شيراز راضى بودند زيرا روحيۀ قوى ياران از جه
  .بود

ناماليمات هم بود ... اين سفر مبارک بود: نويسند ايشان در بارۀ سفر اخير خود به شيراز مى
  . ّلکن حرارت احباى الهى آنها را دفع مى فرمود

در دوران قيادت ايادى امرا صيانت جامعه بهائى بسيار مشکل شد و با موانع مختلف 
ّ يکى از وظايف جارى حضرات ايادى امرا توضيح و توجيه موقعيت خاص .مقابل گرديد ّ

در اغلب . ّجامعه در برابر پيش آمد ناگهانى و ناگوار صعود حضرت ولى امرا بود
يادداشت هاى جناب طراز ذکر گرديده است که در بعض نقاط در اين باره سؤاالتى مطرح 

ّ و مکان در بارۀ مسؤوليت هاى خطير حضرات ميشد و يا خود ايشان بنا بر ضرورت زمان
ايادى امرا در دورۀ پس از صعود مبارک صحبت ميکردند و اذهان ياران را با جوانب 
ّمختلف اين مسئله آشنا نموده و تعهداتى که از هر قبيل به عهده داشتند به آنان گوشزد 

کى از امضاء کنندگان که خود وى ي ّتمرد و نقض عهد ميسن ريمى در حالى. کردند مى
ّابالغيۀ هيئت ايادى امرا بود و اشاعۀ افکارش که با هيچ يک از موازين الواح وصاياى 
ّحضرت عبدالبهاء منطبق نبود متأسفانه افراد نادرى را در گوشه و کنار عالم بهائى دچار 
ّتوهم و ترديد ساخت و کارشکنى هاى اشخاص نزديک به وى در بعض نقاط موجب 

نا گفته نماند ميسن ريمى عضو . ّگرانى هاى تعداد قليلى از احبا نسبت به آيندۀ امر گرديدن
  .شوراى بين المللى بهائى بود

ِخانم جسى رول، جنابان على : اعضاء ديگر شوراى بين المللى عبارت بودند از ِ ِ
ّد متحده، ا حکيم، چارلز ولکات، يان سيمپل، بورا کاولين، خانم ميلدر نخجوانى، لطف

ِخانم سيلويا ايواس، خانم اتل رول ِ ِ ِ.  
آمد که مشعر بر نوع استنباط ناقضين از  در بعض اسفار سؤاالت در مواضيعى پيش مى

  .اوضاع جامعۀ بهائى و نحوۀ سرپرستى آن بود
اى از جهان سعى بليغ مبذول داشتند  ّالهى در اين اوقات خطير و حساس در هر نقطه طراز

جود را مبتنى بر الواح و آثار بهائى تشريح نمايند و توضيح دهند تا اذهان ياران تا حقايق مو



هايشان  نگرش ايشان در يکى از يادداشت. ّاز هرگونه تشويش و ترديد رها و منزه گردد
الهى  طراز. هنگام ورود به برما و مالقات با يکى از دوستان منعکس گرديده است

  :  نويسند مى
را آوردم يک يک نکاتش را ) الواح وصايا حضرت عبدالبهاء(مبارکه لهذا وصاياى ... 

ّتالوت و بيان نمودم و از آن بزرگوار استدعا کردم قدرى دقيق شويد و دقت فرمائيد 
ّبودند و اغصان ديگر هم که در ايام مبارک  اى اراده نفرموده ّوجه اوالدى نبود و ذريه بهيچ

امرا به ّ حضرت ولى. باقى نماند که جانشين گرددپس غصن . از شجر امرا ساقط شدند
بودند مالحظه نمائيد غصنى نبوده تا  پسر من دکتر مهدى سمندرى مهاجر افريقا، فرموده

ا است در فقرۀ ديگر در  ّامرا و احباء عرض شد در وصايا ذکر افنان و ايادى. ذکرش شود
. شند اگر کسى مخالفت کرد فورًا اخراجش کنندفرمايند ايادى امرا بايد بيدار با آخر مى

اين وظيفۀ ايادى امرا است و آنان بايد وظايف مرجوعه را اجرا نمايند تا جامعه امر از 
ّتشتت و اختالف و تفرق محفوظ بماند ّاگر غصنى و مقام واليتى بود که اين امر مهم به . ّ

بود و بعد فقرۀ کتاب مستطاب اقدس ّمسلم است که نخواهد . شد ايادى امرا رجوع نمى
بارۀ انتخاب ايادى امرا براى خدمات هيکل اطهر،  در موضوع اوقاف تالوت شد و بعد در

خاکپاى مبارکش در اتومبيل عرض کردم قربان، آيا ميقات نرسيده هيکل اطهر  خودم به
فرمودند خير . د؟نفوسى را براى خدمت و اجراى اوامر مطاعۀ مبارکۀ خود انتخاب فرماين

  .خير اين مال بعد است
ّعصيان و طغيان عهد شکنان و بى وفايان در تاريخ امر بهائى از دوران اوليۀ امر اتفاق افتاد و  ّ ّ

هاى فراوان در  ّمنحصر به يک دورۀ خاص نبود و اثراتش سبب دوريها و جدائى ها و رنج
  .ها و روابط آنان گرديد خانواده

ّاى که در ايام تشرف به حضور حضرت عبدالبهاء  م سمندر در رسالهّجناب شيخ محمدکاظ ّ
ّو در مدت اقامت در عکا نگاشته اند و براى طبع به مصر نزد جناب حاج  ّ

خراسانى فرستادند و ايشان چاپ و منتشر کردند، شرح روياروئى و مکالمات و  حسن ميرزا



اساس آنان را  ّگونه و اتهامات بىپايه و تفسيرهاى واژ گفتگوى ناقضين و استدالل هاى بى
  . با زبان ساده و بى پيرايه نگاشته اند

هائى از تدابير ناقضين ياد شده است که براى سست کردن بنيان  در اين رساله از صحنه
عهد و ميثاق و ايجاد ترديد در ذهن اطرافيان حول مقام مبارک و زائرين آستان الهى معمول 

ّفوق انسانى و محبت آميز حضرت عبدالبهاء در مقابل توطئه ها و ّميگردد و در مقابل رويۀ 
ّحضرت درس آموزنده و راهنماى مشخص و معين براى  ها، گذشت و اغماض آن آشوب ّ

  .  همگان است
الهى نيز خود شاهد بر قضاياى تلخ وارده بر خواهر و در نتيجه بر بستگان و نزديکان  طراز

  .مت و فداکارى آنانبودند و ناظر بر استقامت و مقاو
و چنانچه در فصول قبل ذکر شد ماجراهاى مختلفى را در دوران حيات خويش مالحظه 

امر مبين متباهى " رکن رکين"و " مدافع شجيع"نمودند و به نيروى ايمان و ايقان به لقب 
براى حفظ و صيانت ياران از کيد کينه توزان همچون پدرى مهربان کوشيدند و . گرديدند
  .  سعى نمودندنهايت

طراز الهى در سفرهاى شرق دور با بصيرت و آگاهى که پس از چندين سال مسافرت و 
معاشرت و دوستى با ياران آن نقاط داشتند به تکميل و تقويت وجدان و پرورش ضمير و 
تعليم و تربيت آنان پرداختند و پيوسته از استعدادهاى نهفته در مردم آن نواحى در کسب 

  .   راضى و شاکر بودندآداب روحانى
 انجام شد شامل نکات ١٩٥٩هائى از خاطرات ايشان در سفر به برما که در سال  قسمت

ّمتنوع از خصوصيات جامعۀ بهائى برما در آن روزهاى پر التهاب و پر هيجان تاريخ امر است  ّ
الهى  ّو مشعر بر لزوم حرکت فعاالنه براى استحکام قواعد جوامع جوان بهائى است طراز

  : مينويسند
   

  حرکت از کراچى به برما



ّهواپيما يک ساعت در کلکته . ساعت پرواز ده و نيم صبح بود تمام روز را در راه بوديم
  . درنگ نموده و به برما حرکت کرد

ساعت به وقت رنگون هشت . هفت بعد از ظهر بفرودگاه رنگون پايتخت برما وارد شديم
على ساکن ٰ مرتضى غالم ّبودند جناب سيد ريف آوردهّشب بود چهارنفر احباى الهى تش

ِهتل استرند آوردند و در طبقۀ  رنگون که منشى محفل روحانى بودند با سه نفر ديگر ما را  به ِ
وضو ساخته بتالوت آيات و لوح مبارک احمد و طلب ... فوقانى اطاق دونفره کرايه کرديم

  . يازده شب است بايد راحت کردتأييد پرداخته مشغول يادداشت شدم اکنون ساعت
اشرف بود از طرف مجلس  ّالشبيبى اهل نجف جعفر ّدر اين سفر يکنفر به نام جناب محمد

يک صفحه لوح ملوک براى او تالوت کرده قدرى هم ... رفت  تجارت بغداد به ژاپن مى
  .با وى صحبت کردم
  رنگون   _  حظيرة القدس برما

ّ شوال ١٦_١٩٥٩ آپريل٢٤_ ١٣٣٨ ارديبهشت ٣_  بديع١١٦ شهرالجالل ١٦جمعه 
١٣٧٨  

حظيرة القدس در کنار شارع . القدس بردند ّاحباى الهى اتومبيل آوردند و ما را به حظيرة
ّدر طبقۀ فوقانى که محل اجتماعات بود نمايندگان حاضر بودند احبا . است عام واقع شده ّ

در ساعت ده کانونشن . ه نفر بودهمه تشريف داشتند و تعداد شرکت کنندگان بيش از پنجا
  . رسمى شد

  شروع کانونشن 
  .پروگرام را خواندند و امر کردند بنده يک مناجات عربى بخوانم

ّمناجات يا ربنااالعلى از حضرت ولى ٰ امرا را تالوت کردم بعد جناب بختيارى يک  عزيز ّ
 برمائى و يکنفر به مناجات فارسى را تالوت کردند و يکنفر به زبان اردو و يک نفر به

ّبنده نامۀ محفل مقدس . ّسپس نمايندگان خود را معرفى کردند. انگليزى تالوت نمودند
ّروحانى ملى ايران را تسليم کردم و معرفى نامۀ مرا پس دادند  ّمعرفى. نامۀ خودم را ارائه دادم ّ

  :و يک شعر هم خواندند



ّوارى و دال بر ايمان و عرفان کامل آنها ّالبته اين نظر به بزرگ. آفتاب آمد دليل آفتاب
بعد اوراقى دادند تا منشى . جالله و ثبوت بر عهد و ميثاق الهى بود نه لياقت بنده جل ّبحق

و ناظم براى مجمع انتخاب کنند انتخابات را بنحو احسن انجام دادند و سه نفر را براى 
مودند در همان جا عرض عريضۀ تلغرافى بحضور هيئت ايادى ارض اقدس تعيين ن

بعد . ّاشخاص معين شده حاضر شده و تلگراف را نوشتند و براى مخابره تقديم نمودند
ّجوان امريکائى مستر کيت ديفولو آمدند و منتخباتى از ابالغيۀ هيئت ايادى امرا را قرائت 

 سنۀ امرا حاوى اقدامات ّابالغيۀ هيئت ايادى. نمودند و بزبانهاى مختلف ترجمه شد
ّموفقيت. گذشته، پس از صعود هيکل مبارک بود ّهاى حاصله سبب مسرت کل شد قسمت  ّ ّ

در . يک بعد از ظهر بود مناجات خاتمه تالوت کردند. ديگرى از ابالغيه براى فردا ماند
  .  ّهمانجا تدارک ناهار براى جمعيت داده بودند و ما را هم ميهمان کردند

ّمجددًا احبا ساعت سه بعد  از ظهر به هتل آمدند و ما را همراه بردند عصر جلسه تجديد شد ّ
مناجات بچهار لغت تالوت کردند امر کردند بنده صحبت بدارم به لغات مختلفۀ 

براى مترجمين هم بسيار سخت بود که اصطالحات را . انگليزى، برمائى و اردو ترجمه شد
مقدار نيز بسيار بد  جهت به اين بىترجمه نمايند حقيقتًا براى حضرات مشکل شد و از اين 

ًکامال محسوس است که همه . ّگذشت چاره هم جز صبر و تحمل و تکرار بعض فقرات نبود
  .ّاطالع بودند خبر و بى کم

ّاز لحاظ اوضاع مالى و اجتماعى هم مردم خيلى فقير بودند هنوز تمام اين جمعيت با 
بارى . اند  رسوم خود را تغيير ندادهاى آداب و ّخورند به قدر ذره چنگ و دست غذا مى

امروز بخيال خود يک رشته مذاکرات در بارۀ نقشۀ دهسالۀ جهادکبير اکبر و زحمات 
ّمتقدمين امر در ايران و تضييقات شديدۀ آنها بنحو اشاره صحبت شد و اينکه ملوک سلسلۀ 

ّقاجاريه در مملکت ايران، و سالطين آل عثمان در ترکيه، حکومت و  خالفت را در اثر ظلم ّ
ّا جل ذکره و ثنائه از دست دادند و جميع علماء و پيشوايان  ّو تعدى شديد بر حضرت بهاء

نافذالقول آن زمان از بين رفتند و نتوانستند از پيشرفت امر الهى ممانعت کنند و امرا امروز 
  . در جميع اقطار مشتهر و تعاليم مبارکه منتشر است



 تالوت نمودم که ترجمه کردند و عرض شد امروز روز قيام و اقدام و ثبات و آياتى چند را
امرا بنانى و  در نتيجۀ اطاعت حضرت ايادى. استقامت و اجراى اوامر مبارکه است

ا نخجوانى و ويولت خانم که همراه با طفل سه  خانم و داماد ايشان جناب على سميحه
ٓاالن ششهزارنفر از قبائل افريقائى بهائى دارند و مشغول ساله خود به افريقا هجرت کردند، 

ٰامرا حتى در زندان در افريقا نفوذ نموده و مجلس دارند و . االذکارند ساختمان مشرق ّ٣٥ 
ّبارى عرض شد من در اوايل سنم ذکر رنگون را شنيدم و الواح . قاتل و سارق مؤمن شدند

رنگون رسيده و هنوز شماها کارى انجام  را بهرنگون را خواندم هفتاد هشتاد سنه است ام
ّايد بيائيد عهد کنيد نفوس مخلصۀ فعالۀ اليقه را براى محفل ملى انتخاب نمائيد و  نداده ّ

براى جبران گذشته قيام عاشقانه نموده تالفى مافات نمائيد بايد کشتى امرا بساحل رسد 
عزيز محبوب ّ ن کنيم و وفا بحضرت ولىّافراد موظفيم قيام نموده غفالت خود را جبرا

  .امراا نمائيم
از صحبت بنده و کذلک از مناجاتى که صبح تالوت شد نوار . عرايض بسيار عرض شد

ساعت شش مناجات ختم را خواندند لهذا . مطالب ديگر نا گفته باقى ماند. صوتى گرفتند
يک شيشه . ّ و موفق شديما نموده ّآهنگ زيارت مرقد جناب عباسعلى بت عليه غفران

ا قدرى  عطر را باز کرده و بحاضرين که همراه آمده بودند دادم و بمرقد آن متصاعد الى
  .ها تالوت نمودم نثار کرده و مناجات

 ١٧_ ١٩٥٩ اپريل ٢٥ _١٣٣٨ماه   ارديبهشت٤_ بديع ١١٦ شهرالجالل ١٧صبح شنبه 
  ١٣٧٨شوال 

در اين .  يک بعدازظهر آن جا مشغول بوديمساعت نه صبح در کانونشن حاضر شده تا
ربع ساعت وقت باقيمانده داشتيم  ساعت به هتل مراجعت نموده ناهار صرف شد و سه

ّجمعيت دوستان . القدس برگشتيم ظهر بحظيرة درست ساعت سه بعد از. استراحت کردم
وا هم ه. ظهر جلسه تمام شد از حاضر شدند و به کارهاى جارى پرداختند و در شش بعد

ها لنگر انداخته  ديفولو کنار اسکلۀ رفتيم کشتى  تاريک شده بود در خدمت جناب مسترکيت
ّچراغها روشن و قشنگ بود اينجا مرکز تجارت برنج است مرکز مهم صادرات برنج است 



ّاروپ و امريک و حتى روسيه حمل مى که از اينجا به بنده ... پس از مراجعت به هتل . شود ّٰ
ٓبودم شستم و االن ساعت ده است يادداشت را  ودم را که دو روز بود عوض کردهلباسهاى خ

  . کنم بعجله با خستگى زياد يادداشت مى
  :برنامۀ امروز کانونشن به اختصار اين بود

اقدس را که ديروز  ديفولو قسمتى از پيام مخصوص ارض پس از مناجاتها جناب کيت_  ١
  .بانگليزى خواندند و بلسان برمائى ترجمه شدعصر براى کانونشن برمه رسيده بود 

ّسمندرى در موضوع اهميت اين پيام که بالهامات الهيه بوده است صحبت نمود بعد _  ٢ ّ
ّدر موضوع انتخابات و اهميت آن که بايد با توجهات قلبيه و خلوص نيت انجام شود و  ّ ّ ّ ّ

 تشريح شد و بزبانهاى ًمداخله در امور سياسى، اين مطلب کامال  ثالث در موضوع عدم
اى و زبان انگليزى براى مستر ديفولو بيان کردند سپس انتخابات شروع  مختلفه اردو و برمه

ٰشد تعداد نمايندگان نوزده نفر بودند و الحمد تعالى بنحواحسن و اکمل هيئت محفل 
  .ّروحانى ملى برما انتخاب گرديد

ّعصر، جناب مسترکيت ديفولو بقيۀ ابالغيۀ اى   هيئت ايادى را تالوت کردند و بلسان برمهّ
ا را در مملکت برما خواندند تا جوانها  کين تاريخ نفوذ کلمة ترجمه نمودند و ميس مانگ

سپس حاضرين عطر دريافت کردند . ّبمطالب آشنا و پيران متذکر بخدمات گذشتگان شوند
مند   بختيارى نشان دادند بهرهٰو با شيرينى پذيرائى شدند و از عکوس مقام اعلى که جناب

  .شدند
ّتأسيس محفل روحانى ملى واقعۀ مهم و خاطرۀ عزيز است و در تاريخ بهائى هر مملکت  ّ

ّمحافل ملى اساس متين براى ادارۀ تشکيالت سراسرى هر کشور محسوب . شود ثبت مى
 آيندۀ خود هاى ياران برمه نيز از اين تأسيس بى نهايت شادمان و به پيشرفت. گردد مى

  :الهى آمده است هاى طراز در دنبالۀ ياداشت. اميدوار بودند
ّ جناب مسترکيت ديفولو عکسهاى متعدد از جمعيت و از اعضاى محفل مقدس روحانى  ّّ

... ّالتأسيس برداشتند هيئت محفل نيز يک عکس بيادگار با اين شرمسار گرفتند ّملى جديد



 نفر از رجال و دونفر از اماء ٧. ان آن ممکن نيستانتخاب بنحوى خوب برگذار شد که بي
ّموقنات به عضويت انتخاب شدند اينها کل بصرف تأييدات الهيه بوده و هست الغير ّّ.  

دالر براى صندوق محفل   الفداء از ارض اقدس مبلغ يکهزار  لهم  امرا روحى حضرات ايادى
 منصور گردند و در صراط مستقيم ّاند اميدواريم از هرجهت مظفر و جديد مرحمت فرموده

تعاليم الهى مشى نمايند اميدواريم اعضائى که امروز بمبارکى و سالمتى انتخاب شدند با 
  . ّروح جديدى کمر بخدمت بندند و موفق شوند

ّ شوال ١٨_ ١٩٥٩ اپريل ٢٦_ ١٣٣٨ ارديبهشت ٥_  بديع١١٦ شهرالجالل ١٨يکشنبه 
  .ديفولو به حظيرة القدس رفتيم کيت ساعت نه صبح بود در خدمت مستر١٣٧٨

جلسۀ سوم منعقد شد بعد از تالوت مناجاتها بالسنۀ مختلفه فارسى، عربى، انگليزى، اردو 
ا  عليه غفران ّا جناب عباسعلى بت ّمجلس تذکرى براى ارتقاء روح متصاعد الى. اى برمه

 مختصر از کلمات عاليات تشکيل دادند امر کردند و بنده يک فقره فارسى و عربى قسمت
. لسان انگليزى و عربى هم تالوت کردند  را تالوت نمودم و بعد جناب بختيارى عزيز به

ّجناب بختيارى از طرف محفل مقدس روحانى ملى پاکستان و هندوستان به ياران حاضر  ّ
اين بنده چند آيه از بيانات . تعزيت و تسليت گفتند و جميع حاضرين طلب مغفرت کردند
ّجمال مبارک در بارۀ اهميت موت و ارتقاء ارواح مقدسه به مقامات عاليه را که به اين بيان  ّ

ٰالحمد الذى جعل الموت بابًا للقائه و سببًا لوصاله و علة لحيوة "قوله تعالى : آغاز ميشود ً ّ ّ
ضوع ّقرائت کرده و مجدد قيام نموده در سه موضوع تبليغ مشروحًا و مبسوطًا و مو" عباده

هجرت و مجاهدت که براى تبليغ باشد صحبت نموده و در اطرافش توضيحات الزمه 
ّداده شد و بعد در موضوع صندوق خيريۀ محفل مقدس روحانى ملى جديد ّ ّالتأسيس عرض  ّ

ّطلبد، تبليغ مخارج دارد بايد احباء تأسى و اقتداء بحضرات  شد که هرکار اسباب مى ّ
لهذا . منظور اعانات خود را مى پردازند ّ نمايند کل براى اينايادى امرا در ساحت اقدس

ّياران قريب هشتصد روپيه نقد و مقدارى تقبلى با کمال وله و سرور و وجد و حبور تقديم و 
ّعکاس آمد در طبقۀ تحتانى ساختمان عکس جمعيتى گرفتند. ّتقبل نمودند روز با  آن. ّ



نفر بودند تسجيل  ه مادر و دختران که پنج نفر حاضر بودند يک عائل١٥٠اطفال حدود 
  . ٰا تعالى انشاء. شدند اميدواريم در امرا ثابت و راسخ و مستقيم مانند

هنوز يک مقدار از نامۀ عمومى حضرات ايادى امرا باقى مانده بود جناب 
مندرى بنده س. ديفولو قرائت کردند و خانم لهالها بزبان برمانى ترجمه نمودند مسترکيت

 پس از زيارت .  سال داشتند٢٥ّعرض کردم پس از غروب آفتاب عهد، حضرت ولى امرا
ّالواح وصايا که ثقل سنگين مسئوليت امرا را به ايشان محول نموده بود بدوًا امور را  ّ

ٰفداء که در ظل عطوفت جمال اقدس ابهى  بحضرت ورقۀ مبارکۀ عليا ارواحنالرمسهااالطهر ّ
ّه بودند سپردند و مسافرتى موقت فرموده و در محل تنها به توجه و تذلل و توسل تربيت شد ّّ ّ ّ

کردن عالم و عالميان الزم بود در  ّبدرگاه احديتش گذراندند و کسب آنچه براى اداره
دارالفنون الهى فرموده به حيفا مراجعت نمودند و زمام امور را در يد و کف قدرت و غلبۀ 

ٰم وجود و قوى براى خدمت و نصرت و تربيت و هدايت اهل بهاء قيام و ّالهيه گرفته بتما
در اوايل دورۀ واليت امر .  سنه شب و روز با سرعت مانند برق کوشيدند٣٦اقدام فرمودند و 

 ساعت در روز کار ميکردند هيکل اطهر سعى و اهتمام عجيبى براى ١٨ ساعت و اواخر ١٦
احباب و اصحاب  دند و به بيان و قلم سرمشق فداکارى بهپيشرفت امرا در اقطار عالم نمو

پير و جوان، دختر و پسر دادند آن چنان که هنوز نه در تاريخ خوانده شده و نه در اعصار 
ّسابقه شنيده و گفته شده است حقيقتًا عجيب تر از همه اين است که حتى اغيار عمليات  ّٰ

 ايجاد ارتباط شرق و غرب چه زحماتى در. اند العاده و اعجاز شمرده مبارک را خارق
تعداد  کشيدند و مشروحًا چه دستوراتى دادند چه مقدار تلگرافاتى صادر فرمودند، چه

ّجوانها مشرف شدند و آنها را بکلمات سماويه و الهامات غيبيه و امدادات الهيه خلق جديد  ّ ّ ّ
ّمرا سروران مکرم و بعث جديد فرموده و مبعوث بخدمت کردند مانند حضرات اياديان ا

ّفروتن، خاضع، خادم و امثالهم، غربى و شرقى روحى تازه در نفوس مستعده دميده 
ٰنفسات مسيحائى آنها را براى خدمت مبعوث فرمودند تعالى تعالى شأنها لم ترعين  به ٰ

  .بمثلها
  جويد زبحرت گوهرى      کوثرى کن زانکه شاه مهترى      قطره مى



قوال و افکار غير بهائيان را خواندم و جناب بختيارى به زبان اردو و جناب بعد چند فقره از ا
  .فرمودند اى ترجمه مى ّسيدعبدالحسين شيرازى بزبان برمه

مجلس بمناجات خاتمه يافت اين قسمت صحبت را ابدًا قادر نيستم بنويسم، بنگارم، 
د براى تدريس و حقيقتًا بشر کجا قادر است شرح خدمات و زحمات مبارک را بيان کن

تشريح چنين نظم بديع الهى چقدر تلغرافات و خطوط بسرانگشتان قدرت و عنايت برأفت 
ّو رحمت کبرى بايران و امريکا بمحافل مقدسۀ مبارکۀ مليه در سنوات عديده و همه ساله  ّ ّ
 ّمرقوم فرمودند و راه اجرا و هدايت را الينقطع نمودند و به تصحيح عمليات ما شب و روز

همه ملوک، امپراطور، رؤساى جمهور و ملوک در دنيا  عرض شد اين. اوقات صرف فرمودند
ّهستند که با وزراء و امراء و اصحاب و مشاورين خويش مجالست و همکارى دارند اما کل  ّ

جميع رعايا در تمام دنيا .  هستند در ادارۀ امور مملکتشان به نحوى دچار عجز و ناتوانى
ّ همه در تکليف متحير همه مضطر، همه مضطرب، همه ناالن، همه ناراضى بل شاکى، ّ

الفداء  ّلمظلوميته عزيز و محبوب امرا روحىّ حضرت ولى. گريان، همه خائف و همه خاسرند
ّوحيدًا فريدًا قيام فرمودند با سپاهى شکسته و مقتول، تسخير ممالک و ديار و قارات مهمۀ  ّ

 ديار و گوشه و کنار و جزائر و بالد با نژادهاى مختلفۀ عالم و سپاهش در هر. عالم را فرمودند
اى خون  قطره. ّالسن عديدۀ کثيره در قارات خمسۀ جهان فاتح و ناجح و شاکر و حامد بودند

تقديس و تنزيه و ثبات و  از بينى کسى نيامد مدائن قلوب قالع نفوس جزائر بعيده را به
د در کرۀ زمين و در عالم اديان و اعصار ماضيه چنين استقامت و انقطاع صرف فتح فرمودن

ّالظهور االعظم و اقتدار قلم  سابقه بوده ذلک من مزاياء هذا ثبات و فتوحات عظيمه بى
  . العظيم نبائه

ّآنچه امروز لذت بسيار داد و روح تازه بخشيد و قلوب افسرده را حيات جديد کرم فرمود )
 روح ماسواه فداه بود که در بدو شروع جلسه صفحۀ صوت مبارک حضرت عبدالبهاء

  .استماع گرديد
  افزاى او     هست در گوشم همى آواى او    آن صداى خوب جان



ٰامروز تعداد احبا دو برابر روز اول بودند بسيار مجلس گرم و پرحرارتى بود حتى حرارت هوا  ّ ّ ّ
  . ا شديد بود هم ماشآء

_ ١٩٥٩ اپريل ٢٧_ ١٣٣٨ ارديبهشت ماه ٦ _ بديع١١٦ شهرالجالل ١٩صبح دوشنبه 
ٰ شوال در ساعت پنج بيدار شدم پس از بيدارى و اداء صلوة و ادعيۀ مبارکه يک نامه ١٩ ّ

  .براى طهران عرض کرده دادم اميد سالمت برسد
     

ّخدمت در ظل تشکيالت و اطاعت و پيروى از دستورات جزو النيفک شخصيت طراز ّ الهى  ّ
ّن با هيئت ايادى امرا در ارض اقدس و يا اعتبار و عزت شخصى ّتقرب ايشا. بود

ٰهيچيک را دليل و يا مجوزى براى مستثنى محسوب نمودن خويش از اجراى قوانين ادارى  ّ
  : نويسند ًذيال مى. نمى دانستند

طهران، ايادى امرا در آسيا وسيلۀ جناب هادى رحمانى شيرازى شرح _پاکت به ايران 
  . ّ روحانى ملى مملکت برما عرض شد ّسيس محفل مقدسسفر و تأ

ًاز هندوستان نماينده نيامد از طرف سنگاپور و جاکارتا هم نيامد ولى خوب بود که اقال 
نفرى که آمده بودند سبب تقويت روحى و تشويق نفوس حاضره براى خدمت  همان چند

  .شدند 
اقامت ما آمدند و بشارت دادند جواب ّهتل محل  ا به بهاء ٰجناب غالم مرتضى على عليه

تلغراف ارض مقصود رسيد کذلک از کراچى تلغرافى بجهت جناب بختيارى رسيد که به 
ّعضويت محفل روحانى ملى انتخاب شده اند و ايشان بايد براى انتخاب اعضاء عامله رأى  ّ

ختيارى اعظم به دهلى، با شرکت جناب ب نامه اى به جناب فتح. کنند  خود را تلغراف
  .ّعرض شد و حرکت خودمان را به دهلى به ايشان اطالع داديم

بسيار . عصر مستر کوکوجى آمدند ما را بيرون شهر به يک معبد که نامش پاگودا است بردند
ّاين معبد در مرکز بالنسبه مرتفعى قرار دارد و چند سال است کامل . تماشائى و عجيب بود

هاى عظيمى از طال و نقره که در ژاپن  ّکرديم مجسمهدر اطراف داخل و خارج گردش . شده
شود در معبد گذاشته بودند حقيقتًا قلب بنده از ديدن آن گرفت که بشر بدبخت  ّتهيه مى



براى انسان فکور از ديدن اين . نمايد ّاوهام خود را به گمان اينکه حق است پرستش مى
ّمناظر يک نوع رقت سرى دست مى   .ّه حق استغاثه ميکنددهد و در دل به درگا ّ

     خرق کن اين پردۀ صد توى را 
   خوش تماشا ده کنون آن روى را            

اند و در زير آن بنائى عظيم  در قرب جوار اين معبد عظيم کوه مصنوعى بزرگ ترتيب داده
ّآنجا براى تدرس و تحصيل است که نفوس مشغول شوند و نگذارند آداب و . اند ساخته

گفته شد . ّکتابخانۀ مهم حضرات در آنجا محفوظ است. قديمه از دست برودرسوم و آثار 
کنند ظروفى  اين افراد بهيچوجه کار نمى. نفرشان پونگى هستند از بين هر صد نفر آنها نه

هريک يکى از آنها . بسيار ظريف از چوب رنگ آميزى شده دارند که سرپوش دارد
زند و از آنها غذا گدائى و   و ساکنين را صدا مىدارد از درب منازل مردم عبور کرده برمى

در اين ساختمان غرفه هاى عديده وجود . ّمحلى هم براى خواب آنها هست. طلب ميکند
ّزن و مرد و دختر و پسر هيکل خود را با همان چادر و سرپوش که يک تکه پارچۀ . دارد
  .هاى آنها از هم جداستّ اند ولى محل رنگ است پوشانده ّعنابى

  .ّنفر مشغول خواندن ذکر و تذلل و انکسار بودند ما وارد شديم چند. ايست بارى هنگامه
    پس کند فارغ ز بيم اين و آن      هم مگر لطف تو گيرد دستشان    

شب در وقت مراجعت ما را براى مالحظۀ بازار عمومى شب بردند مردم و کسبه در نيمۀ 
نهايت   است تمام بازار در زير چادر ها است که بىبسيار بازار عظيمى. شوند شب جمع مى

هاى کوچک و بزرگ مانند زنجير به هم  ّظريف و قشنگ، محکم و متين است و دکه
زن و مرد، دختر و . ّمتصل است هر آنچه در بازارهاى کرۀ زمين است در اينجا موجود است

ّجمعيت مانند دريا . روشندف شنوند و مى گويند، مى مى. پسر، پير و جوان نشسته و مشغولند
شوند در هر حال در اين  مى ّزند خريدارها از هرطبقه و ملت و نژاد در اين بازار ديده موج مى

شکر که  شکرهاى تازه حاضر داشت هريک از ما يک ليوان آب نى بازار يک نفر هم نى
ّار لذت ليموى تازه در او فشرده بودند صرف کرديم و در آن حرارت هوا و حرکت بسي آب



 بود راحت ١١شب ساعت . قدر آرام بود که شرح نتوان داد اين عظمت آن بازار به. بخشيد
  .کرديم

 ١٩٥٩ اپريل ٢٨_ ١٣٣٨ماه   ارديبهشت٧_   بديع١١٦الجمال  ّشنبه اول شهر صبح سه
  . القدس بردند ّ شوال، در ساعت نه آمدند ما را بحظيرة٢٠_

ٰى برمه الى يک ساعت از ظهر رفته در ّحضور در محضر نورانى اعضاى محفل مل
القدس بوديم يک ساعتى هم راه رفتيم و آفتاب خورديم و عرق کرديم در اين  حظيرة

  .ّمختصر آنچه تذکرات الزم بود و بنظر رسيد عرض شد فهرست آنها اينکه
ّبايد وحدت و اتحاد را بمقامى برسانيد که جالب و جاذب تأييدات الهيه شود و ا_  ّاول ين ّ

  .ّممکن نه مگر بخضوع و خشوع و محويت و فداکارى نسبت بيکديگر
  .ّتأسيس يک لجنۀ تبليغ و مهاجرت از جوانان فعال دختر و پسر_ثانى 

ّتأسيس مراکز و نقاط انفرادى است که کم کم تبديل به جمعيت بهائى شود و در _ثالث 
  . رضوان آينده محفل روحانى تشکيل شود

  .  قلبى و مالى مهاجرينتقويت روحى و_رابع 
ّ محافل روحانيه اى که نقدًا داريد تا اينها کم کم قوى ١٢رسيدگى و مواظبت از _ خامس

  . ّشود و بخدمت پردازد و از عهدۀ وظائف مقدسه برآيد
ّشور و مشورت کامل براى ثبت محفل مقدس ملى در دفاتر دولتى_ سادس ّ.  
در موضوع تربيت . القدس تشکيل شود حظيرةکنفرانس تبليغى در  ًاقال ماهى يک_ سابع

  .ّاطفال هم شرحى عرض شد که بايد جدًا قيام و اقدام بيشترى بشود
  . ديگر وقت نبود و مجلس خاتمه يافت 

 .  
نوع غذاهاى اهالى برمه براى مسافرين و ديدار کنندگان از آن کشور چندان مطبوع نبود 

ٰحتى براى افراد کم خوراک و قانع و بى تو ّقع مانند جناب طراز نيز مدتى طول مىّ کشيد تا  ّ
شد در آن موقع  الهى مانع مى از طرفى تواضع و فروتنى طراز. به طعم و مزۀ آن عادت کنند

ّبراى تهيۀ غذا رأسًا اقدام کنند لذا در هر کجا همرنگ جماعت بودند و ميدانستند افراد 



ّمحلى مردمى حساس و عالقمند به آداب خويش هستن د و از ميهمانشان انتظار دارند تا ّ
هاى  ّاحترام به موجوديت فرهنگى اقوام يکى از راه. ّحد مقدور رسوم آنان را رعايت نمايند

در . ّآماده نمودن آنها براى قبول تدريجى تجدد و احتراز از بعض سنن فرسودۀ پيشين بود
. اند اره نمودهّخاطرات سفر برمه به مشکل تطبيق مذاق شخص با غذاهاى محلى اش

  : نويسند الهى دربارۀ جريانات روزهاى بعد مى طراز
 نفر حاضر شدند بسيار شب خوبى بود تبريک ٦٠عصر در جلسۀ ضيافت نوزده روزه قريب 

ّتأسيس محفل ملى عرض شد سپس در موضوع هجرت و مجاهدت و تکثير نقاط امرى 
، سبب ظهور و بروز تأييدات مشروحًا صحبت شد که فداکارى، عشق ورزى، انقطاع صرف

ّاند تجربه آسان است احباء قيام و اقدام نمايند تا تأييدات الهيه را به  فرموده. شود ّالهيه مى ّ
برد  هاى خود را جمع و به انبار مى عرض شد روزى زارع خرمن. ظاهر ظاهر مالحظه کنند

اضى و اتالل و دامنۀ جبال ها را در ار کند که اين گندم روزى از انبار بيرون آورده امر مى
ّبپاشند و متفرق سازند اين عمل او بدين سبب است که مجددًا خرمن ها بدست آرد و  ّ

شرحى در اين باب عرض شد و مبحثى در بارۀ . ّهزاران سيلو را مملو از گندم تازه نمايد
ى و اقتداء ّآنها تأس ّحضرات حواريون حضرت روح ماسواه فداه بيان گرديد که ما مأموريم به

نفر از آنها را که خارکن بود عرض کردم و بتالوت چند آيه از بيانات   ّنمائيم بعد قصۀ يک
ختم " ّو ان جندنا هم الغالبون"ّولى محبوب عزيز امرا ارواحنا فداء پرداختم که آخرش به 

  .  ّبعد از پذيرائى محبت آميز ما را ساعت نه شب به هتل آوردند. شد مى
 شهرالجالل ١١برکت ايادى عزيز نفيس امرا حضرت فروتن روحيفداه به تاريخ  پاکت با
ّاين نامه به دهلى رفته و محفل مقدس ملى از آنجا فرستاده.  از ارض اقدس رسيد١١٦ اند  ّ

ّ قضاياى ترکيه تمامًا بنفع امرا تمام شد و امرا بسمع اهالى ترکيه  اند الحمد نگاشته ّ
ّمقدس روحانى ايران   تلگراف آمده که يکنفر از اياديان امرا و نمايندۀ محفلعمومًا رسيد

ّبراى تشکيل محفل ملى ترکيه حرکت نمايند ّ .  



_ ١٩٥٩ اپريل ٢٩_ ١٣٣٨ ارديبهشت ماه ٨_  بديع١١٦ شهرالجمال ٢صبح چهارشنبه )
ّستم البته ، پس از تالوت نماز و لوح مبارک عيد، لباسهاى خودم را ش١٣٧٨ّ شوال ٢١

  . شوم لکن اينها خود ورزش است خسته مى
ا نخجوانى و به شيراز براى جناب آقاميرزا  ّيوگاندا براى جناب على_پاکات به کمپاال

  .خانم ارسال شد ابوالقاسم افنان و فردوس
ّعلى منشى محفل مقدس روحانى ملى ٰ مرتضى جناب غالم تشريف آوردند تا زيارت  ّ

را براى ايشان اعراب بگذاريم لهذا هردو را بقدر امکان انجام داده و هاى مبارک  نامه
  .  گذارده بودم تقديم کردم عکس يک صفحه از لوح مبارک ايادى را که تاريخ
القدس رنگون مناجات فارسى جناب  شب مجلس نهم عيد اعظم رضوان در حظيرة

ّدر اهميت . تالوت شد) سمندرى(بختيارى لوح عيد توسط بنده  عيد اعظم صحبت شد ّ
ٰکه در شدت مصائب و باليا و حدت طغيان اعداء و موقع سرگونى جمال اقدس ابهى و  ّ ّ

همتا جمال  ّوقت ضيق شديد بر احباء و موقع ريزش اشک اصفياء از مفارقت محبوب بى
ْپاشا تشريف بردند و سراپرده زدند و اظهار امر من باغ نجيب مبارک به ُيظهره َ ُِ دند ّاللهى فرمو ْ

دوازده روز اقامت فرمودند و الواح کثيره نازل شد که خود الواح عيد يک کتاب است اين 
ّا مجددًا عشاقى مبعوث فرموده و فدائيانى جديد خلق کرد و به بود که کلمة ميدان خدمت  ّ
ّسپس شرح تشرف خودم را در روز رضوان و تقسيم گل سرخ را حکايت کردم . و فدا فرستاد
قدر گل بود که اصحاب حاضر در آن مجمع  ر باغ رضوان در خيمۀ مبارک آنو اينکه د

در حقيقت يکى از اسماء عيد اعظم عيد گل است ما . ديدند جهت ديگر را نمى
  .نفهميديم

ناگهان يک نفر از جمع حاضرين با شنيدن عرايض بنده برخاست و فورًا رفت مقدارى گل 
ّد لهذا اين گلها بين جمعيت حاضرين صغير و کبير سرخ تازه خريد و آورد و روى ميز گذار

ّدر موضوع عمل به اوامر و احکام شرحى صحبت شد بعنوان وصيت و . تقسيم گرديد
امر امر است و نهى نهى، در جميع امور بايد . ّنصيحت که با شريعۀ الهيه بازى نتوان کرد

ديده تبديل شود، مانند ها به آداب ج در موضوع عادات قديمه که بايد آن. اطاعت کنيم



ّغذا نخوردن با دست، ايام محرمه را محترم داشتن و اوامر و نواهى را اجرا کردن، شريعة ّ  ا
بايد به روش و شيم و اجراى اوامر مطاعۀ مبارکه تشهير شود و مزايايش بر جهانيان مکشوف 

  . ها قدرى جسارت کردم در اين زمينه. گردد
ّهيئت محفل مقدس روحانى ملى براى بنده نگاشته بودند توسط اى که حضرات  نامه تقدير ّ ّ

مرتضى على منشى آن محفل بفارسى خوانده شد و ما را خجل و شرمنده  جناب غالم
اى تالوت شد و بنده مناجاتى بفارسى تالوت کردم و  عاقبت مناجاتى به زبان برمه. فرمودند

ًّا همه منقلب بودند روحيات ّآخر مجلس سر. بسيار محفل خوبى بود. مجلس ختم شد
يکايک دوستان دست دادم و خداحافظى کردم  با. اطفال و صغار مرا هم منقلب نموده بود

ّو آنها را به حق قيوم سپردم تا در سراپردۀ حفظ و حمايت خويش به ترقيات فوق العاده در  ّ ّ
شب پس از . ودوقتى به منزل آمديم حال من هنوز منقلب ب. آيندۀ نزديک رهنمون سازد

اى بحضرت ايادى امرا آقاى فروتن روحيفداه عرض  ّصرف غذاى مختصر، طى نامه
  . کردم که زنده مانديم و رونق امر را ديديم

 ٢٢_ ١٩٥٧ اپريل ٣٠_ ١٣٣٨ ارديبهشت ٩_  بديع١١٦ شهرالجمال ٣صبح پنجشنبه 
 حاضر کردند و آماده دان را بسته و ّ، آخرين روز توقف بود جناب طراز جامه١٣٧٨ّشوال 

ارض اقدس به ايادى امرا حضرت فروتن مرقوم داشتند و  نامه به. براى کار و حرکت شدند
ّتشکر امتنان از مراحم ايشان و هيئت ايادى امرا نمودند و جريان توقف چند روزه را  اظهار ّ

  .در اين سرزمين گزارش دادند
ّسپس منشى محفل مقدس روحانى ملى با يک فر ديگر به مالقات آمدند و سپس رئيس ن ّ

ّمحفل مقدس ملى همراه با شخصى بنام محمود که سوابق اطالعاتى دربارۀ امر داشت و  ّ ّ
ّاگرچه وقت محدود و کوتاه بود اما در آن ساعات . ّمعلم مدرسه بود به ديدار ايشان آمدند

ّراى متحرى مشتاق که الهى ب  پايانى اقامت، امکان خدمت و تبليغ فراهم گرديد و طراز
قدرى عربى و کمى فارسى ميدانست بدوًا يک صفحه از سورۀ ملوک قرائت کردند و تا 

ا که  المللى حضرت بهاء ّحد مقدور راجع به وحدت عالم انسانى و ديانت عمومى بين
اصول و اساسش بر روى يک نظم بديع است و اين نظم قادر است بر اينکه هيکل عالم را 



ٰتم و اکمل و ابهى اداره فرمايد و وحدت عالم انسانى در کرۀ زمين استقرار يابد و بنحو ا ّ
ديده شود و آهنگ وحدت شنيده شود و تربيت عمومى اوضاع ارض را به نحو مطلوب 

فرمايند و ترى االرض غيراالرض مشاهده گردد،  تغيير دهد و مصداق کلمات الهى که مى
  .صحبت کردند

امرا تسجيل شود و به   مذاکرات مشتاق گرديد در حضور ايادىاين شخص در خاتمۀ
ّلهذا به او تذکر دادند بايد در محفل مقدس روحانى حاضر . جامعۀ اهل بهاء ملحق گردد ّ

  . شود و اوراق تسجيلى را طبق روال تشکيالت در آن نواحى بنگارد و امضاء کند
ّ بعد از ظهر به اتفاق شش نفر از دوستان الهى ساعت دو طراز. ساعات پايان اقامت فرا رسيد

ّدر فرودگاه کارهاى مقدماتى سفر . که براى مشايعت آمده بودند با اتومبيل بفرودگاه رفتند
  .انجام شد و ايشان با حضرات دوستان و مستقبلين با وفا و صميمى خداحافظى کردند

ر پايان آن آزردگى از چنانکه در آغاز هر سفر ديدار ياران باعث شعف و شادى بود د هم
  :بقول عماد خراسانى. دورى در دل و جان جايگزين مى شد

  جدائى از چه و تلفيق از چيست
  بهم اين جمع و اين تفريق از چيست،

ّبهم رفته معما در معماست: الهى نيز  زندگانى طراز ّ .  
ان صف متقاضي. ّتشريفات معمول گمرکى قبل از حرکت مطول و بسيار خسته کننده بود

الهى پس از ورود به هواپيما نيز  طراز. ّطوالنى و مدت انتظار به علل مختلف به درازا کشيد
ّنتوانستند استراحت کنند و با اين حال و احوال اما به عشق خدمتى ديگر به دهلى وارد 

  .شدند
  پرد          در دمى از نه فلک مى بگذرد الجرم عاشق بدين پر مى

             
  دهلى ورود به

  ّ چون ريخت ساقى الست  جرعۀ      
  ّ بر سر اين خاک شد هر ذره مست 



اعظم و کرمانى و ساير دوستان  جمعى از نمايندگان از دهلى و اطراف آن بهمراه جناب فتح
ّرائحۀ محبت آنان خستگى ناشى از زحمت سفر را . بفرودگاه آمده حاضر و منتظر بودند

لى با تأخير زياد آوردند ولى چه باک که اکنون مصاحبت دانها را در فرودگاه ده جامه. زدود
  .با ارباب وفا بود و حاميان غيور و با صفا

  گذرد جان نمى     کسى زحسن و جوانى ز
  ّولى براه محبت اگر گذشت گذشت

الهى از فرودگاه همراه با جناب  طراز. الهى بودند ّدر اين سفر جناب بختيارى در معيت طراز
اعظم و  شان که مهاجر آن نقاط بودند به منزل جناب هوشمند فتح حترمهکرمانى و حرم م

. شفيقه خانم رفتند و جناب بختيارى به گروه حضرات نمايندگان اطراف ملحق شدند
ّهريک از احباء مرد و . استقبال دوستان از طراز الهى بى نهايت زيبا و آراسته و تماشائى بود

ناب طراز انداختند ايشان بازتاب احساسات خويش را زن و دختر و پسر حلقه گلى بگردن ج
  : کنند هايشان چنين توصيف مى در يادداشت

دسته گلى به گردن اين بندۀ شرمنده انداختند و يکى از جوانان چند عکس ... هريک 
ّهاى گل، عوض زنجير و سالسلى است که در دورۀ قاجاريه ماهها، سالها،  گرفتند اين حلقه
ّحباب و اصحاب اوليه در کنج زندانهاى متعفن ايران قرار داشت سالسل و در گردنهاى ا ّ

ّاغالل را آن عشاق حقيقى قبول کردند و تأسى و اقتدا بمظلوم عالم و سيد امم نمودند و  ّ ّ
ًرأفة و رحمة و عناية بدون هيچ استعداد و استحقاق زنجيره هاى گل در مالء عام و در بين  ً ً

.  عبد احقر افقر گرديد زد نصيب و قسمت اين ن نفوس که موج مىّجمعيت متشکل از هزارا
  .کرد ّعبد مرتبًا عرض مى لسان اين

  ّبا همه کروبيان عالم باال   ّ     ما نتوانيم حق حمد تو گفتن  
 به کشور عراق سفر کردند و از ياران مقيم شهرهاى ١٩٥٩ايشان بار ديگر در سپتامبر سال 

  .دبغداد و بصره ديدن نمودن
ّدر هشتم سپتامبر به مساعدت و همراهى جناب شيخ عبدا معلم از دارالسالم بغداد با  ّ
ّماشين بسوى نجف اشرف حرکت کردند و پس از ورود به نجف براى اقامت موقت به منزل 



ٰآقاميرزا عباس طاهرى و طوبى خانم افنان رفتند و دو شب و سه روز در آنجا ماندند در . ّ
ّمدت اين توقف ّبار به زيارت ضريح مطهر حضرت على  کوتاه يکّ ّابى طالب مشرف  ابن ّ

 ٢١يک مجلس هم با حضور . آمدند دوستان ساکن نجف اغلب براى مالقات مى. شدند
وجود تضييقات و مشکالت  با. ّنفر از ياران محل و مهاجرين عزيز از خرد و بزرگ تشکيل شد

ّامر تبليغ سهل و آسان نبود ولى ياران محل . در شهرهائى که مراکز اسالمى محسوب مى شد
ّو مهاجرين شجاع و خدوم آن نقاط با تالش فراوان به وظيفۀ اصليۀ خود مشغول بودند و با 
ّمدد از تأييدات الهى و توکل و تفويض، پيام حيات بخش حضرت بهاءا را تا حد مقدور  ّ

شود در طول اقامت طرازالهى در چناچه مالحظه مى . نمودند و ميسور به اهالى ابالغ مى
ّنجف، عالوه بر انعقاد جلسۀ عمومى براى احبا، جلسۀ ديگرى در همان شب با شرکت 

ّصبح روز بعد نيز دو نفر متحرى همراه . ّاى از ياران و چهار نفر متحرى منعقد گرديد ّعده
ّاحباى محل به مالقات ايادى هاى تبليغى انجام  امرا آمدند و با آنها مذاکرات و صحبت ّ

الهى گرديد ديدار با يکى از  ّدر اين سفر موضوع ديگرى که سبب مسرت خاطر طراز. شد
وى پس از . ّافرادى بود که در مسافرت قبلى به عنوان متحرى و مبتدى مالقات کرده بودند

ّفوز به ايمان، به عضويت محفل روحانى محل انتخاب شده بود اين شخص بصرف خاطر . ّ
  .الهى را تا کربال همراهى کنند ت يافت طرازّمأموري

جمع . امرا مجتمع شدند ّدر کربال فقط احباى معدودى هنگام شب براى ديدار با ايادى
 ساله که با مادرشان به جلسه ١٤ و ١٩جوان بهائى زادۀ در سنين  آنان عبارت بود از دو

زندگانى . به آن دو جوان دادندّالهى به مناسبت و اقتضاى اوضاع تذکراتى  آمدند و طراز
ّکردن و تربيت جوانان در حوزۀ شهرهاى مذهبى اسالمى کار آسانى نبود احبا در آن محيط 
ٰو اجتماع بسيار تنگ و محدود حتى کتاب و انتشارات امرى به اندازۀ کافى در دسترش  ّ

. حروم بودندّهاى فکرى موجود در کشورهاى متمدن غربى م نداشتند و از امتيازات آزادى
ّعرف و فرهنگ سنتى در تمام ارکان زندگانى مردم تأثير فراوان و کلى داشت ّتعداد احبا . ّ

بسيار کم بود و در نتيجه فرزندان آنان جز در محيط خانۀ خويش و در بين افراد نزديک و 



آنان بيشترين فشار بر دوش والدين نهاده شده و . شدند فاميل، از تربيت بهائى برخودار نمى
ّمجبور بودند حتى المقدور از امکاناتى مانند حضور مبلغين سيار حد اکثر استفاده نمايند ّ ّّ   .  

 ٤اى براى خود در نظر داشتند و بدين منظور ساعت  الهى براى فرداى آن روز برنامه طراز
ّصبح بيدار شدند و ساعت پنج به اتفاق همراهان به ضريح مقدس حضرت على  ابن حسين ّ

همهمۀ شديدى در صحن حکمفرما . ّجمعيت کثيرى در آنجا مشغول زيارت بودند. درفتن
بود زائرين مسلمان عجوالنه در رفت و آمد بودند و هرکس سعى داشت بهر ترتيب خود را 

ّبه ضريح حضرت سيدالشهدا برساند ّگيهاى زيارت اغلب اعتاب مقدسۀ اسالمى در  ويژه. ّ
  :اعى اين شعر بودشد که تد اين جا هم مشاهده مى

  ّ    رهرو منزل عشقيم و ز سرحد عدم 
  ايم تا به اقليم وجود اين همه راه آمده

ّالهى در خيل هجوم زائرين بيتاب و منتظر داخل صحن شدند و باتفاق سه نفر از  طراز
ّاى از محوطۀ زيارتگاه ايستاده و زيارت نامۀ مفصل حضرت  همراهان آرام در گوشه ّ

ّ را تالوت نمودند و از درگاه حق براى موفقيت مهاجرين آن سامان دعا کردند و ّالشهدا ّسيد ّّ
  .استدعا نمودند خداوند نفوسى را در آن اقليم براى خدمت و نصرت امرا مبعوث نمايد

الهى پس از مراجعت از  طراز. زمان سفر اخير ايشان بسرعت ميگذشت و رو به پايان ميرفت
آورى لوازم و اثاث خود  اقدام کردند و به بنگاه مسافربرى رفتند  ى جمع، فورًا برا اين زيارت

که سوار اتومبيل شده و آمادۀ حرکت بودند مالحظه  ّاما هنگامى. تا به بغداد عزيمت نمايند
کردند جناب حياتى که ميزبان ايشان بودند دوان دوان از دور مى آيند و با دست اشاراتى 

الهى هنگام تعويض کت خودشان، پاسپورت و ويزاى اقامت  طرازکنند بعدًا معلوم شد  مى
عراق را که دريافت آن بسيار مشکل بود از جيب خارج کرده و در طاقچۀ اطاق منزل جناب 

تصادفًا ميزبان عزيزشان بعد از . کنند آنرا دوباره بهمراه بردارند حياتى نهاده و فراموش مى
بينند و بيدرنگ پاسپورت را   به جا مانده را مىعزيمت ايشان به اطاق ميروند و اسناد

دارند و با سرعت و به موقع و قبل از حرکت وسيلۀ مسافرتى خود را به بنگاه مسافربرى  برمى
  .رسانند مى



ّاى به شهرهاى موصل و کرکوک و سليمانيه  الهى بعد از مسافرت به کربال، سفر ده روزه طراز
  .ّو نه روز در بصره توقف نمودندداشتند و از آنجا به بصره آمدند 

اى از عشق  اند گوشه  از بصره ارسال داشته١٩٥٩ سپتامبر ٣٠اى که به تاريخ   از خالل نامه
ّو عالقۀ ايشان نسبت به احباى الهى محسوس است اين نامه بعد از مراجعت از سفرهاى 

  .:ّموصل و کرکوک و سليمانيه نوشته شده است
 ٢٤. حمدى هستم ايشان تأليفات در اثبات امرا دارند در بيت جناب حاجى احمد

  .ام ّساعت است که فقط براى زيارت احباى الهى به اين شهر آمده
  ..امشب هم در اين مدينه خواهم بود فردا به عراق مراجعت مى نمايم

  :دهند ّدر قسمت ديگر نامه تذکر مى
ّام کنم امروز وارد دارالسالم ّ در مدت نه روز و نه شب در بصره فرصت نشد نامه را تم

شش پاکت برايم رسيده . شدم در اطاق حظيرة القدس، منزل خودم، تنها هستم) بغداد(
  .است

  .اند کذلک از قبرس جدا دعوت نموده... ّمراکش مکرر مرا دعوت کرده اند از
نقطۀ فردا جمعه است و من به دو . ًلکن فعال وقت نبود قرار بود يک هفته در بصره بمانم و

  . روم و پس از مراجعت براى سفر بزرگ آماده هستم نزديک براى ديدار دوستان مى
ّالهى در آن اوقات خطير و دقيق تاريخ امر بهائى توجه ياران را نسبت به مسؤوليت طراز هاى  ّ

سفرهاى ايشان به . ّمحوله که در دوران نقشۀ دهساله عهده دار گرديده بودند جلب نمودند
مهاجرين فداکار، با ثبات قدم . ّعرب زبان از دوران گذشته تا آن ايام ادامه يافتکشور هاى 

ّشمارى را تحمل نموده و با حکمت و مدارا و  هاى بسى ّو استقامت فوق العاده محدوديت
ّصبر و شکبيائى به اقدامات و فعاليت هاى امرى مشغول و مألوف بودند ديدار ياران اين . ّ

ً مکررًا نصيب جناب طراز گرديد و متقابال استفاضه از حضور ايادى سامان موهبتى بود که ّ
  .امرا براى دوستان پيوسته ارزشمند و مغتنم بود ممتاز

ّمدت نسبتًا کوتاهى از صعود حضرت ولى ّامرا ميگذشت اما حزن و اندوه اين حادثه در  ّ
. ر شديدترى احساس ميکردندخانم فشا ّالبهاء روحيه قلوب ياران ادامه داشت و باالخص امة



ّاى به خط و انشاء  جناب طراز را با نوشتن نامه در همين اوقات ايشان همکار عزيز خود
  :فارسى شاد و مسرور نمودند

  ايادى امرا جناب طرازا سمندرى )
يا برادر عزيز روحانى من مکاتيب شما رسيد و سبب سرور قلب من شد ميدانم که شب و روز 

وجود اينکه پير و عليل و خسته هستيد هميشه  محبوب ما جان فدا مى کنيد و بادر سبيل 
الحمد که بعد از صعود محبوب ما، شما فقط فکر . مشغول خدمت اين امر عظيم هستيد

ا  ّخدمت به آستانش کرديد و از مملکت به مملکت سفر کرديد و به جميع احباب محبت
کنم و انشاءا شما  ّدعا در حق شما مى. بخشيد جديد مىدميد و به روح پژمردگان جان  مى

  ١٩٥٩ نوامبر ١٠ّروحيه     کنيد    اين دل شکسته را هيچوقت فراموش نمى
ّالهى اغلب اوقات از پشتکار روحيه خانم در تحصيل زبان فارسى و عربى، مخصوصًا  طراز

  .ستودند بيل مىبراى جوانان صحبت ميکردند و اشتياق و کوشش ايشان را در اين س
الهى در ارض اقدس بعض تمرينات خود را که از  ّخانم در ايام اقامت طراز ّالبهاء روحيه امة

دادند و در مورد  امرا نوشته بودند به ايشان نشان مىّ هاى حضرت ولى روى سرمشق
  . کردند نويسى مشورت مى ّخط

   بديع ١١٦فهرست بعض سفرها در سال 
اند در   بديع از آن ديدن کرده١١٦الهى در سال  طى را که طرازفهرست تعدادى از نقا

ًثبت جزئيات اين سفرها فعال ممکن نگرديد و در اين . اند هايشان مرقوم نموده يادداشت ّ
  : مجموعه فقط به ذکر اسامى نقاط اکتفا شد

اد دکن، آب پونه، پنجگينيز، حيدر. دهلى، لکهند، بمبئى: ّپرواز از طهران به خطۀ هندوستان
اهالى کامارانى براى ديدن . (ارناکوالم، مدرس، کلکته، کامارانى. بنگلور، ميسور، کوچين

  ).جناب طراز به بمبئى هم آمدند
مرى،  کراچى، الهور، سيالکوت، راولپندى، ابيت آباد، کوهستان: سفر به پاکستان

  .رنگون: برما. گمرى، سکهر، کويته، حيدرآباد هند مونت
  . ماه و نيم امتداد داشت و بسيار مبارک بوداين اسفار دو



امرا در تمام ادوار زندگانى آنان در سفر و حضر و در حين  روابط دوستانۀ حضرات ايادى
حوادث نيک و يا نامطلوب پيوسته جريان  انجام امور و رتق و فتق معضالت و روياروئى با

ّمنبعث از مرتبت خاص و مسؤوليت روح توافق و تفاهم بين آنها که در اکثر مواقع . داشت ّ
ّخطيرشان در قبال امر الهى و جامعۀ رو بتزايد و متحول بهائى بود و در مسير زمان متوقف  ّ

ّانگيزۀ صميميت و وفايشان نسبت به يکديگر از محبتى پر شور و محترمانه مايه . نگرديد ّ
مطالعه و برآورد هاى خصوصى حضرات ايادى منبع غنى و سرشار براى  نامه. گرفت مى

ّها و روابط سالم و انسانى آنان است و اغلب حاوى مطالب تاريخى و اطالعات  دوستى
  .        ّعمومى و مهم ميباشد

، ايادى امرا جناب ١٩٦٠الهى در بغداد اقامت داشتند يعنى درماه جون  اوقاتى که طراز
ّباعث تأسف و تألم گرديد و در اين خبر بسيار . بنانى بيمار و در بيمارستان بسترى شدند ّ

هايشان خطاب به جناب بنانى  ّحالى که امکان سفر و مالقات ممکن نبود طى يکى از نامه
با ابراز نگرانى عميق از بيمارى رفيق شفيق و يار ديرين خود و پس از ابراز احساسات 

  : نويسند ّصميمانه، به تنها وسيلۀ همدردى متوسل شده و مى
  .کنم تا شفا از خزانۀ اسم اعظم واصل شود ياقت دعا مىبا عدم ل... 

ّحقيقتًا عوالم دوستى پايدار و ذيقيمت اين دو ايادى امرا نمونۀ کامل مودت و الفت 
  .روحانى و معنوى بود و قدمت زمان بر عمق و استحکام آن افزود

هم به نقاط مختلف در ّالهى به کشورهاى عربى دو ايادى امرا مدتى با  ّدر سفر دوم طراز
ايشان در . آن نواحى سفر کردند و در خدمات بسيارى شريک و سهيم يکديگر بودند

ّها و گفتگوى هاى خصوصى و عمومى مکرر از خدمات شايان و ارزشمند جناب  سخنرانى
ها و افراد عائلۀ آنان با سربلندى و افتخار ياد  بنانى و فداکاريهاى جناب نخجوانى و خانم

  .  ندنمود
    

  روابط پدرانه و محترمانه با اطفال 



ّعالقۀ جناب طراز به اطفال شديد بود اغلب دوستان از دورۀ طفوليت خود خاطراتى از 
ّايشان بياد دارند و مهر و محبت خاص و طرز رفتار جناب طراز را فراموش نکرده اند که با  ّ

شدند و صحبت  اطفال مواجه مىچه احترام و لطافت و ظرافت با آنان و ساير کودکان و 
يکى از اين خاطرات در بغداد هنگام اقامت در منزل جنابان . نمودند کردند و رفتار مى مى

اى با الهام دختر چهارسالۀ جناب دلومى  طراز الهى روابط صميمانه. دلومى و سلمان است
شما روح تازه پيدا گفتند من به خاطر شما به عراق آمدم تا از روح پاک  داشتند و به او مى

وقتى . نواخت الهام در همان سنين کودکى پيانو مى. نمودند پيوسته وى را تشويق مى. کنم
ّنواخت و اسباب مسرت بود در  الهى ميهمان خانوادۀ او بودند براى ايشان نيز پيانو مى طراز

الهى مى آمدند از هنر الهام  ضمن دوستانى که دسته دسته براى مالقات طراز
ّايادى معزز امرا در کليۀ سفرهايشان به ممالک شرق و غرب حضور . شدند مى مند رهبه ّ ّ

ّشمردند و به الحان و رفتار مختلف محبت خود را به آنان منتقل  اطفال را غنيمت مى
  .کردند مى

ًکامرون ساکن کانادا خاطرۀ ديدار جناب طراز را در شهر تورنتو کامال به _خانم پت هاردى
توانند او را به  دارد دخترى ده ساله بود و والدينش مطمئن نبودند مى ارد وى اظهار مىياد د

قبل از . ّجلسۀ پرجمعيت مالقات با ايادى امرا ببرند ولى با ترديد او را به همراه بردند
عزيمت به جلسه، والدين پت اکيدًا به او سفارش کردند آرام باشد و آداب حضور در 

  :پت از خاطرات آن شب ميگويد. را را رعايت نمايدمحضر ايادى ام
بر . چنين حالتى برايم سابقه نداشت. الهى شدم هاى طراز ّمسحور شخصيت و صحبت

خالف قولى که به والدين خود داده بودم پس از اتمام سخنرانى جناب طراز، دستم را با 
چه رنگ بود؟ ايشان با چشم هاى حضرت بهاءا : اطمينان خاطر بلند نموده و پرسيدم

ّمحبت مرا به جلوى ميز خطابه فرا خواندند و با ظرافت و رأفت به من نگاه کردند و با 
ًلبخند گفتند کامال يادم نيست ولى به خاطر دارم وقتى به ايشان نگاه کردم چشمهاى آن 
 حضرت تيره رنگ بود و مانند اقيانوس عميقى به نظرم آمد که با وجود ژرف و عمق با

  .اطمينان و ايمان و بى محابا خود را به درون آن انداختم



   
در سفرهاى شرق دور . شد همدلى جناب طراز با اطفال باعث جلب اطمينان خاطر آنان مى

ها و  و در مجامع و مجالس کوچک و بزرگ، در جمع بهائيان و در معابر عمومى و پارک
شايد در . ت متقابل وجود داشتّساير جاها، هر کجا اطفال حضور داشتند جاذبۀ محب

اى از يادبودهاى ديرين را که  آينده تعداد فراوانى از دوستان در زواياى خاطر خود مجموعه
  .        در دوران کودکى از ديدار با جناب طراز دارند به رشتۀ تحرير درآورند

                  ١٩٦٠اواخر سال  در طوالنى سفرهاى يک دوره آغار
صورت اسامى نقاطى نوشته شده که از روز " طراز الهى"از دفاتر يادداشت در يکى 
، ضمن حرکت از طهران بهمراهى ١٩٦٠ نوامبر ١٧ مطابق ١١٧ شهرالقدرة ١٤پنجشنبه 

. اند و تا نهم رضوان سال بعد ادامه يافته است احمدخان صميمى آغاز کرده جناب ميرزا
  : اين سفرها شامل ديدار از

ُشاه، حيدرآباد، کراچى، پيشاور، راولپندى، سيالکت،  ّ، سکهر، نوابکراچى، کويته
، چيتاگانک داکا، کلکته، نيودهلى، )توقف يک ساعته(اليلپور، الهور، کراچى، داکا 
، گال، سنگاپور، مااليا، ماالکا، مملکت )يعنى خانۀ خدا(َکلمبو سيالن، کندى، دهيوويتا 

اپور، بانکک صيام، برما، رنگون، ديدۀ نو، توآن ّمااليا، جاکارتا، باندوک، مجدد سنگ
  . باشد دهلى مى ِت، بمبئى، پونا، پنجگينى، حيدرآباد دکن، اوجين، ايندر و نيو

   
ًکه قبال ذکر شد دوران قيادت ايادى امرا مصادف با طلوع دورۀ جديدى از  همانطورى

هيئت ايادى امرا براى . ها و دسيسه هاى عهدشکنان و بى وفايان بود انواع مخالفت
صيانت جامعه و افراد بهائى مستقيمًا درگير مقابله با طرفداران ميسن ريمى بودند و هر يک 

ّاز ايادى امرا در قبال مسؤوليتى که به عهده داشتند اقدامات مقتضى و مجدانه اى تعقيب  ّ
ّر بودند و ابراز تأسف ّجناب طراز قلبًا از اين جريانات ناموافق محزون و متأث. نمودند مى
 که مبتال به مشکالت جسمانى بوده و پرهيز غذائى  کردند ولى در عين حال باوجودى مى

ّسختى براى ايشان معين شده بود به مدد توکل و ايمان روح نشاط و سرزندگى در خالل  ّ



اى با اشاره به اوضاع آن روز  ايشان در نامه. گرديد ّکلمات و سخنانشان متجلى مى
  :نويسند ىم

ّخورم غصه است آنهم اختيارى نيست  خورم غذاست، چيزى که زياد مى  چيزى که کم مى
ٰاين غذائى است که جامعۀ بشر شب و روز، اعلى و ادنى، وضيع و شريف مى خورند منهم  ٰ

  ...قسمت کامل از اين طعام بى پير که سراسرعالم را احاطه نموده مرزوقم 
  :گويند  خطاب به دوستان مىهاى خود و در يکى از صحبت

موجود و جمود و خمود   خواهد تا برودت طورى است که حرارت شديد مى) مردم(انجماد
هم فرق  در عالم، هرکدام با) مردم( ّدانيد فلزات حاضره شما مى. قرون و اعصار را زائل کند

ُکرنا ... ويالفاحش دارد حاال اگر شما هم بخواهيد روز بروز از حرارت خود بکاهيد ديگر وا
ُو دهل بايد طورى باشد که اين نفوس خواب آلود را بيدار نمايد ُ       .  

  " اقليم راز طراز"   وضع جسمانى 
ّالهى از ايام جوانى دچار بعض مشکالت صحى بودند و لکن ابتالئات جسمانى  طراز ّ

ّايشان هرگز مانعى براى فعاليت هاى الزمۀ حيات و ارائۀ خدمت نشد  دوران کهولت در در. ّ
  : گويند وصف حال خود مى

حال من خيلى ضعف دارم . ّپيرى رأس جميع ابتالئات است آدم جوان اتکا نمى خواهد
ّتمام بدن کرخ و سخت است اعصابم ناراحت است اما در جوانى به اين موضوع توجه  ّ

گشتم   سال تب داشتم و ناراحت بودم ولى آخر شب که از جلسات بر مى٣٨. نمى کردم
اگر کسالت و نقاهت جزئى پيدا کند و خود را در بستر   انسان. ديدم هيچ کسالت ندارم مى

اگر مقاومت و استقامت کند طبيعت آن امراض را دفع . شود ّاندازد امراض بر او مسلط مى
  .کند مى

داشتند  ّنويسند که پدرشان در اواخر ايام زندگانى اظهار مى جناب دکتر مهدى سمندرى مى
ّخواهند از انجام وظيفۀ خود استعفا بدهند اما  ريک از اعضاء و ارکان من به تنهائى مىه

ايد و بايد  ّگويم که شما همه با هم متحدًا آمده کنم و مى من استعفاى آنها را قبول نمى
  .ّمتحدًا خاتمۀ خدمت بدهيد



ن مصداق يافت ّامرا در حق ايشاّ براستى دعاى مبارک حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى
  . ّو تا آخرين نفس به خدمت امر الهى قائم و موفق بودند

ّهاى مربوط به اسفارى که با ايشان داشتند روحيۀ  ّجناب سهيل سمندرى طى يادداشت
مخصوص و انقطاع از وجود جسمانى را که در رفتار روزانۀ جناب طراز مشهود و معلوم بود 

  : چنين شرح ميدهند
نظور آديس آبابا ترک کرديم در فرودگاه بين المللى حبشه، تا پا از هواپيما را به م... وقتى

معلوم شد جمع کثيرى . رسيد ٰابهى از جميع اطراف به گوش مى  بيرون گذارديم صداى ا
ّاز افسران و خلبانان و ميهمانداران و راهنمايان خط بين المللى به شرف ايمان و معرفت امر 

از دقيقۀ ورود دوستان به مالقات تشريف آوردند و به همين ترتيب از .. .بهائى فائز شده اند
ّبام تا شام دسته دسته احبا و متحريان حقيقت به مالقات مى آمدند و مسرور و مشعوف  ّ

ّاما چند روزى نگذشته بود که يک مرتبه حال مزاجى حضرت ايادى امرا بالمره . بودند ّ
فانى تا نزديک . به فانى فرمودند طبيب نياوريد. ديددگرگون شد و مرض سخت مستولى گر

ظهر اطاعت نموده و صبر کردم ولى ديدم بيش از اين اطاعت و صبر خطرناک است لهذا 
که با نهايت  با وجودى. ّخواهش کردم اول طبيب آن کشور را که اهل يوگسالوى بود آوردند

ّر اوليه مضر بود و آب بدن ّجديت به مداوا و معالجه پرداخت ولى همان چند ساعت صب ّ
دوستان پيشنهاد کردند ايشان را به مريضخانه ببريم ولى حال ايشان . تقليل يافته بود

افتضاى حرکت را نداشت لذا طبق دستور پزشک معالج دقيقًا به مراقبت پرداختيم تا 
ّتدريجًا خطر بر طرف شد و اندکى قوت يافتند اما چون آن شب آخرين شب اقامت در  ّ
حبشه بود ايشان با وجود عارضۀ تب و ضعف از اطاق طبقۀ باال به سالن پائين آمدند و 
ّبيش از يک ساعت با نهايت قوت به اداء نطق پرداختند بطورى که همۀ حاضرين متعجب  ّ

  ...ّو مبهوت از ةأييدات و امدادات رب الملکوت شدند
سمندرى سؤال کردند  ان از جناب دکترامرا به امريکا روزنامه نگار در سفر ايادى ممتاز

ّرابطۀ طراز الهى با اطبا چطور است؟ دکتر سمندرى اظهار داشتند پدرشان مريض مطيعى 
  .نيستند



امرا، پزشک براى معاينۀ ايشان و صدور ّ  حسب االمر حضرت ولى١٩٤٠ّدر تشرف سنۀ 
ّبار دوم که .  خوب استجناب طراز به او گفتند الحمدا حالشان. ّدستورات صحى آمد

ّتوصيۀ مجدد حضرت ولى  بر پزشک بنا الهى  ا به عيادت ايشان آمد پس از معاينه از طراز ّ
جناب طراز با ملح . ّايد که صحت شما اينطور رضايت بخش است پرسيد شما چه کرده

  .ّمن خودم را به دست اطبا ندادم: کالم فرمودند
وران بيمارى جناب طراز در ايران بياد دارند که از اى از د جناب هادى رحمانى خاطره

  . کند امرا حکايت مى ّروحيۀ شاد و مطمئن ايادى
ِالهى از سفر شمال ايران با حالت ضعف و بيمارى به طهران آمدند و در منزل خانم و  طراز

بنابر  ىّميزبانان مسئول ايشان تعلل را جائز ندانسته و جناب رحمان. آقاى بهار بسترى شدند
ّدعوت کردند و به اتفاق يکديگر به بالين ) شهيد(تقاضاى خانم مليح بهار از پروفسور حکيم

  : جناب رحمانى ميگويند. طراز الهى رفتند
پرداختند ولى در اين  دادند و سپس به نوشتن نسخه  پروفسور حکيم معاينات الزمه را انجام 

 داشتند و با صدائى رسا و با هيمنه که با محکم نگاه الهى دست دکتر حکيم را هنگام طراز
کنى؟ ايشان  پروفسور چه مى: پرسيدند وضع جسمانى ايشان در آن وقت ابدًا تطابق نداشت 

  . ابدًا الزم نيست: الهى گفتند طراز. نويسم نسخه مى: جواب دادند
هى با لحن ال ايد؟ طراز پرسيدند اگر الزم نيست چرا مرا باين جا آورده ّپروفسور با تعجب 

جناب : ماليم و سيماى نورانى خود در مقابل سؤال پزشک عاليقدرشان جواب دادند
  !تان پروفسور لقاى شما شفاست نه نسخه

ّالهى در موارد شخصى به حال و اوضاع جسمانى توجه چندانى نداشتند ولى از  اگرچه طراز
  .نمودند مرضا رأسًا همه گونه مراقبت مى

  : دنويسن دکتر سمندرى مى
ّالهى از اوان طفوليت به خدمتگزارى و پرستارى تمايل داشتند و مهارت نشان  طراز
ّشد مراجعه به طبيب و تهيۀ  جوانى هرکس از افراد خانواده بيمار مى در دورۀ نو. دادند مى

بياد دارم يکى از دوستان و همکارانشان هنگام عبور از . شدند دارو را ايشان عهده دار مى



اين بيمارى در آن زمان بسيار خطرناک .  منزل ما ميهمان بودند دچار تيفوئيد شدندقزوين در
بدوًا اطاقى براى استراحت بيمار اختصاص . بود و تقريبًا داروئى براى معالجه وجود نداشت

الهى شخصًا عهده دار گرديدند تا به فضل الهى بيمار بهبودى  يافت و تمام پرستارى را طراز
  .حاصل کرد

در موردى ديگر خدمتکار خانۀ . هاى درمانى شامل حال همه کس ميشد  گونه مراقبتاين
  . کردند ما سخت مريض شد و پدرم شخصًا از او پرستارى مى

    برما
            

  حافظ وظيفۀ تو دعا گفتن است و بس 
  در بند اين مباش که نشنيد يا شنيد

در طول اين سفر از نقاط .  انجام شد١٩٦١الهى از برما بار ديگر در سال  ديدار طراز
. بسيارى ديدن کردند و از نزديک اوضاع جوامع بهائى را در آن کشور مالحظه نمودند

کشور براى پيشرفت  هاى جوامع بهائى هر ّشناخت حوائج و نيازها و برآورد استعداد و قابليت
ّ بسيار مهمى بود که هاى مختلف اجتماعى و روحانى موضوع در امر تبليغ و توسعه در زمينه

ّهاى آتى در سطح جهانى و ملى مد نظر قرار گيرد بايست در طرح ريزى نقشه الزامًا مى در . ّ
ًالهى که بطور اختصار ذيال از آن بهره گيرى شده است اقدامات  بخشى از يادداشتهاى طراز

  : گردد هاى ايشان در اين اسفار مالحظه مى و برنامه
 رمضان ٢٥، ١٩٦١ ماه مى ١٣، ١٣٣٩ اسفند ٢٢، ١١٧  شهرالعال١٢صبح دوشنبه 

، از بنگلۀ صيام به رنگون آمديم کمتر از يک ساعت پرواز داشتيم تقريبًا دو ساعت بعد ٨٠
ّدر طياره بيسکوئيت و يک فنجان کاکائو دادند به . ّاز نصف شب به محل اقامت رسيديم

  . يم بين سايرين تقسيم کرديمهمين مقدار غذا قناعت کرده و يک سيب که همراه داشت
. شب ورود حالم طورى بود که روز بعد نيز بزحمت قدرى جلوى هتل راه رفتم و برگشتم

  .ها بيکار نماندند و نگذاشتند راحت کنيم موقع استراحت پشه



نزديک ظهر بود دو نفر از احباب آمدند معلوم شد اينجا خارج شهر است و دوستان 
ّد و چون قصد ما مالقات احباء بود مجبور شديم به همان هتل که دو توانند نزد ما بياين نمى

ّسنه قبل با جناب بختيارى آمديم تغيير محل دهيم لهذا يک ساعت بعد از ظهر حساب آن 
  .هتل را داده و به هتل استرند که در وسط شهر واقع است منتقل شديم

ستان ما را به اين جا حضرات دو. اطاق تنگى داريم ولى عيب ندارد جمع و جور است
ّعلى معلم تشريف آوردند و فرمودند دو ٰ مرتضى ّشب جناب سيد. رسانده تشريف بردند

احمدخان صميمى از جاکارتا رسيده است و قرار است ايشان  تلغراف از جناب آقاميرزا
  . هرکجا هست خدايا بسالمت دارش. شب بسالمتى وارد شوند فردا

جناب پيمان همراه ما در اين سفر . ض شده و مزاحم استّمدتى است کمر درد شديد عار
ّبودند و جميع زحمات را متحمل شدند حق اجرشان را عنايت فرمايد ّ.  

کشور هاى شرق دور جزو ممالک در حال پيشرفت محسوب مى شدند و امکانات زندگانى 
ضع راحت بى نهايت محدود بود براى مثال جناب طراز در يادداشت هايشان دربارۀ و

  : نويسند ّمحل اقامت خود مى
 رمضان ٢٦، ١٩٦١ مارس ١٤، ١٣٣٩ اسفند ٢٣، ١١٧ شهرالعال ١٣شنبه   صبح سه

اطاق اين هتل آنقدر کوچک و تنگ است که حکم قبر را دارد ايکاش آنهم سالم _ ٨٠
جناب اوباسين و يک نفر ديگر از اعضاء . بود ملزومات او هم معلول است، چه بايد کرد

ّريف آوردند و براى کمر درد بنده يک نوع روغن آوردند تشکر کردم قدرى حرف محفل تش
کمر درد شديد است در بستر افتادم و جناب پيمان کمک . زديم و ايشان تشريف بردند

کردند و روغن را براى تسکين درد به کمر بنده ماليدند ولى ابدًا نتواستم از سر و صداى 
 اطاق ما در اين هتل خراب است و چند نفر تعميرکار رفت و آمد راحت کنم زيرا وسائل

  .ّآمدند تا راه آب سد شده را که خيلى اسباب ناراحتى بود باز کنند
ًفعال تمام اين ممالک، اندونزى، ميناوى، مااليا، سنگاپور، برونى سراواک صيام، 

 در تحت نظر پرتقال_الئوس، کامبوج، ويتنام جزائر کوکوس، جزائر نيکبار اندمان و تيمور 
  . ّيک محفل ملى ناحيۀ جنوب شرق آسيا هستند



ّدر حدود ساعت پنج بعد از ظهر جناب اوباسين رئيس محفل مقدس تشريف آوردند ما را 
  .القدس بردند به حظيرة

  القدس  ّزيارت احباى الهى در حظيرة_
ر کردند نفر زن و مرد و اطفال بودند از زيارت آنها مسرور شديم ام ّجمعيت حاضر سى

مناجات شروع و ختم هر دو را خواندم چهار ساعت آنجا بوديم يک ساعت به صرف 
انگليزى ترجمه کردند و دو   ًکال سه ساعت تمام صحبت شد و به لسان. چائى مشغول بودند

ّيک دور موفقيتهاى هيئت . نفر بنوبت به لسان برمائى مملکت خودشان ترجمه نمودند  ّ
فداء در ارض اقدس و  ّالمقدسة ز صعود هيکل اطهر انور ارواحنا لرمسهايادى امرا را پس ا

ّاجراء دستورات مقدسۀ مبارکه و اجراء نقشۀ بديعۀ منيعۀ الهيه، يک يک آنچه به تأييدات  ّ
الهى انجام شده بيان شد و ظهور و بروز عظمت امر الهى پس از غروب شمس 

غربًا و اياب و ذهاب همه روزۀ توريستها و حيرت و ٰالعظمى در کرۀ ارض شرقًا و  ا واليت
ّتعجب آنان و بيانات الطف احلى حضرت ولى ّامرا که مقام اعلى ملکۀ کرمل خود مبلغ  ّ ٰ

ّاالذکار و افتتاح اول  خواهد، و شرح افتتاح سه مشرق ّصامت است و ديگر اينجا مبلغ نمى
 اسفار ايشان به ٠ء خانم عليهاسالم االبها در کامپاال با حضور حضرت حرم مبارک امة

ّورزى احباى  ّقارۀ آمريکا و افريقا و مژدۀ سفر ايشان به سيدنى استراليا، فداکارى و عشق
ّالهى رجال و نساء براى تأسيس محافل روحانيه در امريکاى التين، همت مهاجرين از  ّ

را براى نقشۀ اهداف ّامريک و کمکهاى مالى دختران که هنگام ازدواج مهريۀ خود 
ّجهادکبير اکبر تقديم کردند و وحدت شرق و غرب را به عمل ثابت و مسلم کردند، ذکر 
ّنوشتۀ روزنامۀ انگليزى در لندن دربارۀ اينکه حضرت شوقى افندى بعد خود را معين 

ًاند، مشروحًا مفصال صحبت کردم اگر هم در قلوب چيزى باشد و از اظهار  ننموده ّ
القلب و  ّى نمايند جواب کافى شافى از روى نصوص قاطعۀ الهيه شنيده مطمئنخوددار

ّالفؤاد شدند و در موضوع اياديان امرا و مبين اول حضرت عبدالبهاء و ثانى  ّ
ّالعدل اعظم که معصوم است و در ظل عصمت کبراى  العظمى، و ثالث بيت ا واليت

امرش امر الهى و دستورش دستور آسمانى و ٰجمال اقدس ابهى از خطا مصون و مأمون و 



ّحالل جميع  ّاطاعتش واجب بر ملوک و مملوک و اوست مبين امور و مسائل مبهمه و
ّمشکالت حاصله و واضع احکام متفرعۀ غيرمنصوصه درکتاب الهى، بارى اين مسائل 

  .تشريح و توجيه گرديد
حضرت دربارۀ  عد از صعود آنامرا و چه بّ الهى چه در دوران حيات حضرت ولى طراز

ّاهميت مقام و تبيينات ايشان در هر محفل و مجلسى که مناسب ميديدند براى دوستان 
  .کردند صحبت مى

الهى بى نهايت غم  جهت و لحاظ براى طراز امرا از هرّ صعود غيرمنتظرۀ حضرت ولى
ّانگيز و غير قابل جبران بود و محروميت از محبت و لطف آن حضرت العاده سخت و   فوقّ

ّالهى به مدد اطمينان خاطر و اعتقاد راسخ به صحت تقديرات  نمود ولى طراز مشکل مى
ّالهى بر اين گونه احساسات رقيقه غالب شده و گاه تذکرات حضرت ولى امرا را در  ّ

  .نمودند هاى عمومى و خصوصى در ارض اقدس يادآورى مى مالقات
داشتند که تا ايشان مطمئن نشدند امرا  رت اظهار مىاز جمله در بارۀ صعود آن حض

ً سال قبل از صعود کامال ١٧ يعنى ١٩٤٠در سال . محفوظ خواهد ماند صعود نفرمودند
  .خسته بودند

ِ روزى آنحضرت هنگام تشرف جناب طراز به ايشان فرمودند مغز خسته، چشم ها خسته،  ّ
  ... ها خسته، اعصاب خسته  انگشت

ّ بديع به اتفاق ميرزا احمدخان صميمى همراه جديدشان از ١١٧در سنۀ  طراز الهى 
در . شهرهاى مختلف هندوستان، پاکستان ، اندونزى، سنگاپور و تايلند و برما بازديد کردند

  :  هاى مربوط به اين اسفار مرقوم ميدارند دنبالۀ يادداشت
 رمضان ٢٧. ١٩٦١رس  ما١٥، ١٣٣٩ اسفندماه ٢٤، ١١٧ شهرالعال ١٤صبح چهارشنبه 

١٣٨٠   
. قبل از طلوع آفتاب قيام نموده و نماز تالوت کردم و بتالوت مقدارى آيات مشغول شدم

احمدخان صميمى ديشب دو ساعت و نيم از نصف شب رفته  معلوم شد جناب آقاميرزا



خانم ايشان چون مريض . اندازه خوشحال شديم  ا وارد شده در همين هتل منزل دارند بى
  . و نيامدند شان حرم جناب خمسى مانده ّاند نزد صبيه بوده
ّالهى در ايام کهولت و در سفرهاى طوالنى اکثرًا با دوستان داوطلب و يا افرادى همراه  طراز

چنانچه در شرح . شدند ّبودند که از طرف تشکيالت ادارى بهائى انتخاب و معين مى
اهى جناب صميمى جناب پيمان در شود قبل از همر ًاحوال آن روزها ذيال مشاهده مى

  .نمودند الهى سفر مى ّمعيت طراز
  مراسالت واصله از جاکارتا 

ّنفر از احباى الهى براى مالقات تشريف آوردند و ساعت هشت و نيم تشريف  عصر چهار
  بردند

تعداد مراسالت واصله از بستگان و دوستان و ساير ياران که به جاکارتا رسيده بود و در آن 
  .واب آنها نوشته شد متجاوز از بيست و هفت نامه بودشب ج

ا تشريف آوردند ساعتى بودند بسيار مردمان  جناب درگاهى و پسر ارشدشان آقاعطاء
  . ّمخلصى هستند قدرى صحبت کردم و تذکرات الزمه داده شد

 کراچى و از آنجا بطهران سفر ّاند جناب پيمان با طياره به حال که جناب صميمى آمده
از امشب بنده با جناب . ٰايشان حساب هتل بنده را الى امروز غروب پرداختند. فرمايند مى

  !.اطاق شديم و ايشان از امشب بايد حساب ما را نگاهدارند صميمى هم
وقت خواب پشه . وضع نامناسب هتل تنها مربوط به سر و صدا و خرابى اسباب و غيره نبود

  .ها نيز تک تک در خدمت ما بودند
، ١٩٦١ مارس ١٦، ١٣٣٩ اسفندماه ٢٥، ١١٧ شهرالعال ١٥در يادداشت صبح پنجشنبه 

  :   ّ احساس نگرانى و رقت قلب يک پدر منعکس گرديده است١٣٨٠ رمضان ٢٨
 روز بود به او نامه ننوشته بودم فورى يک ١١امروز . خبرم يک ماه است از دکتر مهدى بى

ّم و اظهار حب و خلوص بحضرات نامه به دکتر مهدى و ارسيوال خانم نوشت
سمندرى و جناب مهندس يگانه نموده به آدرس صومال افريقا به دکتر مهدى  آقا سهيل

بليط از . ّادارۀ طياره رفتيم يک بليط از کلکته به بمبئى خريديم سمندرى فرستادم بعد به



ّاينجا به کلکته را قبال تهيه کرده بوديم و بى  ّتعدى حضرات براى تعويض ارز بسيار . ّ
بعد به ادارۀ . ّحرکت ما روز جمعۀ آينده با طيارۀ چکسلواکى خواهد بود. انصافى نمودند

مهاجرت مملکتى براى دريافت ويزاى سه روزه مراجعه کرديم مجبور بوديم فورًا اقدام کنيم 
وار بود تا ّراه طويل و سرباال و سرپائين و تپه و ماهور و ناهم. تا براى روز جمعه آماده باشد

روز اقامت مبلغى معادل سى پول  براى يک. ّمحل يعنى اداره مهاجرت رسيديم مرکز آن به
  .برما را خواستند

مسافرت و تحصيل ويزا به ممالک مختلف هم وقت گير و هم پرخرج است، واقعًا عجيب 
  . است حيرت اندر حيرت آيد زين قصص

اى  ّنفر حاضر بودند عده د قرب چهلالقدس مجلس منعقد ش ساعت پنج و نيم در حظيرة
ّبودند که در جلسۀ اول حضور نداشتند مجلس بسيار خوبى بود مناجات شروع با بنده بود، 

ٰمحفل الى نزديک ده امتداد . صحبت کرديم به انگليزى ترجمه کردند و بعد بلسان برمائى
ّله و اقدامات مجدانۀ  سا١٠ّيافت تذکرات الزمه بشارات جاريۀ در پيشرفت نقشۀ مبارکۀ 

هيئت ايادى امرا در ارض اقدس و نتايج حاصله پس از صعود مبارک هيکل اطهر انور 
و شرحى از ... العظمى و عظمت امرا در انظار دول و ملل و اوضاع ارض اقدس  ا واليت

ّفداکارى و استقامت احباى ايران و امريکا براى تأسيس محافل مقدسۀ مليه در ّّ  امريکاى ّ
  .التين داده شد

  ديده نو
 رمضان ٢٩، ١٩٦١ مارس ١٧، ١٣٣٩ اسفند ٢٦، ١١٧ شهرالعال ١٦صبح جمعه 

١٣٨٠    
ّساعت از راه رودخانه و خشکى، با کشتى و اتوبوس طى  ّفاصله تا ديده نو در مدت چهار

ٰجناب آقاسيدمصطفى روحى، عليه غفران. شد  اينست داستان. ا در اينجا شهيد گرديدند ّ
جناب . ّ انقالب شد و چند نفر از احباء کشته شدند١٩٤١که در موقع جنگ 

ٰجناب مرتضى على که در آن اوقات . اند ّآقاسيدمصطفى هم در همين انقالبات کشته شده



اند و  اند جزو افرادى هستند که صدمه ديدند و دست چپ ايشان را هم شکسته حاضر بوده
  .ًآثارش کامال باقى مانده است

وا، جناب  ّبا حضور اعضاء محترم محفل روحانى جناب عبدالرحمن، جناب اوباب
ال، جناب گوتات، جناب کوپواو  شوى، جناب اوتاکو، جناب اوکان اوبارکن، جناب اوگوتن

صحبت بسيار .  نفر حاضر بودند٢٠٠جناب کوسامو مجلسى منعقد شد و صغير و کبير قريب 
  . ّمفصل و طوالنى شد

  ته  هوهان)
بين راه رنگون و ديدۀ نو به هوتان ته رفتيم محفل روحانى و گلستان جاويد دارند ولى هنوز 

  . ثبت نشده است
ّشب مجدد جمعيت صغير و کبير آمدند اول مقدارى شيرينى که براى اطفال آورده ّ بوديم  ّ

ٰتقسيم کردند و مجلس رسمى شد چند آيۀ اول کتاب اقدس امنع ابهى تالوت و ترجمه  و ّ
بيان شد و تأکيد گرديد که در رأس اجراء اوامر مبارکه، اعمال صداقت و امانت است و 
استقامت پس از معرفت الزم است در اين جا نيز بشارات ارض اقدس و ساختمانهاى 

االذکار در کمپاال و سيدنى استراليا و آغاز ساختمان در فرانکفورت آلمان داده شد  مشارق
ّاحباى محلى کمتر امک ان شنيدن اخبار بين المللى را داشتند لذا در دو جلسۀ صبح و عصر ّ

ّاز اقدامات حضرات ايادى امرا در جميع امور صحبت شد و به اطالع حضار رسانيدم که  ّ
ّحضرات ايادى در رضوان آينده بجهت تأسيس محافل مليه در امريکاى التين پراکنده  ّ

ه ياران توصيه گرديد که خوب است نام در خصوص هجرت و کمکهاى مالى ب. شوند مى
ّمحل آنها جزو تبرع کنندگان در دفتر مشرق االذکار فرانکفورت به يادگار بماند ولو مبلغ  ّ

  . اهدائى قليل باشد
اوضاع اطفال در اغلب اين نواحى از جهات عديده احتياج به اصالحات آموزشى و 

فقدان . ليم و تربيت اطفال الزم بودّپرورشى زيادى داشت و تذکر در اين باب مخصوصًا تع
ّوسائل آموزشى کافى و وجود افراد متفنن و متخصص در امور تعليمى و ساير جهات مربوط  ّ

 جوامع ٠به اطفال و کودکان و جوانان در بيشتر کشورهاى در حال توسعه سبب نگرانى بود



 و براى حصول به ّبهائى خصوصًا توجه بيشترى نسبت به پرورش نسل آينده داشته و دارند
  .شوند ّاين هدف مهم فوريت قائل مى

ّمتأسفانه قلت تعداد مبلغين سيار نيز هميشه يکى از کمبودهاى قابل مالحظه بود و در  ّ ّ
ايشان در دنبالۀ اظهارات خود .  ّالهى مکررًا به آن اشاره شده است يادداشتهاى طراز

 از افطار گذشته و مجلس دوم در شب تا ٰاز ظهر الى قدرى ّمجلس اول از سه بعد: مينويسند
  .حدود ساعت ده ادامه يافت

   بديع ١١٨فهرست چند سفر در سال 
جناب طراز در اين سنه در کراچى پاکستان بودند و بعد به ايران آمدند و از طهران، مشهد، 

آباد، طهران، سارى، مازندران ماه فروجک،  شيراز، مرودشت سعدى، اصفهان، نجف
  .کردندشاهى ديدن 

ّدر يک مجلس پانصدنفرى که احباء و چند نفر از بستگان ايشان از گنبد قابوس و بندر شاه 
ّالهى در بين صحبت از شدت ضعف  و همۀ اطراف آن تشريف آورده بودند ناگهان طراز

سمندرى نوۀ ايشان همراه پدر بزرگ  خوشبختانه دکتر جمشيد. حال رفتند و به زمين افتادند
الهى را  فاصله اقدامات پزشکى معمول داشتند و طراز ر جلسه حضور داشتند و بالعزيزشان د

به اطاق ديگرى منتقل کرده و روى تخت خواباندند و به مواظبت پرداختند تا آن که حال 
ّاطبا در اينگونه موارد خصوصًا براى افرادى که در سنسين . ايشان کمى بهبود يافت

ّرند لذا دکتر جمشيد سمندرى از جناب سمندرى مصرًا ّکهنسالى هستند دقت بيشترى دا
ّخواستند به استراحت پردازند اما جناب سمندرى طبق برنامۀ پيش بينى شده مايل بودند با 
ّاعضاى محفل روحانى مالقات کنند بهر حال موقعيت پيش آمده مانع اجراى برنامۀ قبلى 

به بارفروش رفتند و جناب دکتر سمندرى صبح روز بعد  الهى نشد و دکتر جمشيد طراز
. امرا همراه آوردند ّا بصارى و اعضاء محفل روحانى را براى ديدار با اياداى فروغ

  : طرازالهى در اين باره مينويسند



ماه  چهار پنج. زيارت کردم و شب مرا با ترن بطهران حرکت دادند) اعضاء محفل(آنها را 
 ٦. جناب ايادى سرلشکر عالئى روحيفداه بحيفا آمديمبسترى بودم تا پس از بهبود همراه 

  .ماه در اين ارض بودم و مشغول امور الواح
ّمحل اقامت ايشان . کسالت جناب طراز طوالنى شد و اجبارًا چندين ماه در طهران ماندند

در دورۀ بيمارى اخيرشان در منزل مليح خانم و جناب بهار بود عالوه بر دکتر جمشيد 
ّدر نهايت دقت از پدر بزرگ ارجمندشان مواظبت ميکردند جنابان سمندرى که 

ّاطبا به منظور تسريع در . ّو دکتر حبيب مؤيد براى مشاوره دعوت شدند) شهيد(حکيم پروفسور
العاده اى به  معالجۀ مريض مالقات با ايشان را ممنوع کردند زيرا جناب طراز عالقۀ فوق

  . نمودند ّد به هيچوجه به وضع سالمت خود توجه نمىديدار ياران داشتند و در اين مور
ّجناب هادى رحمانى يکى از دوستان بسيار نزديک طرازالهى بودند و خاطره اى از آن ايام 

  : کنند که به ياد دارند و تعريف مى
ّپس از اطالع از بيمارى طرازالهى به عيادت ايشان رفتم ولى بر درب ورودى اطاق، ورقۀ 

ورقه را برداشتم و در جيب گذاشتم و به اطاق وارد . قات نصب شده بودّممنوعيت مال
کاغذ را به ايشان نشان دادم و عرض کردم . ديدم حضرت سمندرى ناراحت هستند. شدم

و به . ّشفاى من ديدار احبا است: بى نهايت مسرور شدند و فرمودند. ام اين را از در کنده
  . راستى حالشان بهتر شد

ّبارۀ خاطره اى از ايام تشرف به حضور حضرت عبدالبهاء مىالهى در طراز   :   نويسند ّ
ٰ روزى حضرت عبدالبهاء در يکى از اسفار تشرف بنده فرمودند ميرزا طراز امروز با هم به  ّ

رويم و دستور دادند باغبان چند عدد ليمو شيرين به حضور آورد و آن را  عيادت مريضى مى
با دست . د و در رکاب مبارک به عيادت آن شخص رفتيمدر دستمال سفيدى قرار دادن

مبارک ليمو را پوست کنده و به بيمار خوراندند و مبلغى پول زير بالش او گذاشتند و از خانه 
ّدر بين راه کمى از محسنات ليمو شيرين بيان کردند و هم چنين تذکر دادند . خارج شديم ّ

  .    کوتاه باشدّعيادت از مريض بسيار مطلوب ولى مدتش بايد 
  سفر هندوستان به همراهى دکتر مهدى سمندرى    .



  ١٩٦٢سال _١١٩ّشهرالشرف ٦ 
 روز در نواحى اين کشور ٢٠جناب طراز پس از مراجعت از برما به هندوستان رفتند و مدت 

ّاولين نقطه توقف ايشان در شهرکلکته بود در آن اوقات رئيس محفل . به سفر پرداختند ّ
  .ّ هند جناب دکتر بارگاوا بود وى با محبت سرشار از جناب طراز استقبال کردّروحانى ملى

ّيکى از بهترين تجربيات اجرائى و روحانى مبلغين در اسفار تبليغى، آشنائى آنان با احباى  ّّ
هريک از . ّالهى در نقاط مختلف و اطالع بر چگونگى اقبال و ايمانشان  به امر بهائى بود

ّمصدقين با خصوصي ّاى با ذهنيت وحدت فرامرزى و جهانى  گونه به  ات و احساسات فردىّ
آشنا شده و آئين حضرت بهاءا را پذيرفته و درک نموده بودند و شرح حال آنان اغلب 

در خانوادۀ . دکتر بارگاوا مهندس و مديرکل کارخانه قند در هند بود. شنيدنى و جالب بود
 به رياضت پرداخته و عاقبت به سعادت ايمان به امر هندو والدت يافته و در بدايت جوانى

حضرت عبدالبهاء به . ّبهائى نائل شد و سپس به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف گرديد
آن حضرت چندى در  چنين بنا به دستور هم. ايشان توصيه فرمودند زبان فارسى بياموزد

ّانگلستان توقف نموده و از محضر حضرت ولى ّ ايام در انگلستان مشغول امرا که در آن ّ
در . تحصيل بودند مستفيض گشت و با جناب دکتر اسلمنت نيز مصاحبت و مراوده داشت

نتيجۀ ارتباط با آن دو وجود مبارک و دانشمند، عرفان و ايمان فراوان اندوخت و تغييرات 
 ّبنيادى در افکار ايشان حاصل گرديد بحدى که يگانه پسرشان با دخترى از خانوادۀ

ّاين وصلت برخالف رسوم قديم و سنت شديد . مسلمان و از اهالى پاکستان ازدواج کرد
ّکليه فرزندان خانواده جناب . هندوها در مورد منع ازدواج هندوها با مردم غير هندو بود ّ

  .بارگاوا به آداب بهائى تعليم و پرورش يافتند
 مرکز بهائى با ياران مالقات نموده و ّالهى و فرزندشان در اولين شب ورود به کلکته، در طراز

اهالى اين قريه بر خالف اغلب نقاط . بياناتى ايراد کردند و روز بعد به قريه کاماراتى رفتند
با . ّاى در منزل رئيس محفل روحانى محل منعقد گرديد جلسه. هند، مسلمان هستند

با خلوص و ادب ّکه محيط آن منزل کوچک بود چهل نفر از دوستان و متحريان  وجودى
  .مند گرديدند اجتماع کردند و از بيانات ايادى امرا بهره



ّنهم شهرالشرف بنا بقرارى که با استاد معارف اسالمى در دانشگاه کلکته، پروفسور هيراالل 
کرد  پروفسور چوبرا بزبان فارسى صحبت مى.  داشتند به کالج مذکور رفتندHiralal Chobra چوبرا

  .ًنسبت به جناب طراز داشت و قبال به مالقات ايشان آمده بودو سابقه ارادت 
پروفسور چوبرا در کالج نيز بطرز مطلوب و جامع جناب طراز را پيش از سخنزانى ايشان 

الهى در اين مجمع بسيار مورد تمجيد و  خطابۀ روحانى و اجتماعى طراز. ّمعرفى نمود
قۀ دانشمند و پژوهشگر جامعۀ هند مانند تعريف دانشجويان و استادان قرار گرفت زيرا طب

ساير مناطق عالم تزلزل بسيارى در ارکان زندگانى فرهنگى خود بعد از شکوفائى علوم 
. نمودند و رابطۀ سازنده بين اديان سلف و دنياى جديد علم پيدا نمى کردند احساس مى

ّشده و تغييرات کلى نموده رو  ها و باورهائى که با آن پرورش يافته بودند اغلب زير و تئورى
ّآنان براى مدرنيزه شدن و تطابق با تجدد احتياج به تجهيز خاصى داشتند تا هم از . بود ّ

  .نصيب نمانند فرآوردهاى علمى بهره گيرند و هم از عوالم معنوى و اخالقى دور و بى
در نسبتًا ًدوستان قبال در ميدان قريه چا. ّدهم شهرالشرف نوبت سفر به دهکده ديگرى بود

. کم کنجکاو شده و گرد آمدند مردم قريه کم. ّبزرگى افراشته و بلندگو تهيه کرده بودند
الهى به القاء بياناتى که همچون ناى نفسات روحانى را در فضا به حرکت و ارتعاش  طراز

عالوه بر افرادى که در زير چادر مجتمع . آورد با تواضع و به زبانى ساده مشغول شدند 
نگرش مثبت ايشان نسبت به . ند افراد رهگذر هم سخنرانى جناب طراز را شنيدندگرديد

گرائى  ايشان بارها به ياران اظهار داشتند منفى. هايشان هويدا است اقدامات تبليغى از گفته
را بايد فراموش کرد و دربارۀ مردم قضاوت عاجالنه ننمود زيرا همين افرادى که امروز با ما 

ّد ممکن است فردا به ظل امر درآيند و با تمام قوت به نصرت اين آئين کنن مبارزه مى ّ
لذا مساعى ايشان در جهت تعليم و تربيت مردمان، تکيه بر اميدوارى و . يزدانى قيام کنند

ّياران زحمتکش محل پس از . ّجلب تأييدات الهيه داشت و با اطمينان کامل همراه بود
ذيرائى کردند و احساسات انساندوستانه و معنوى خود را ختم برنامه از مردم شرکت کننده پ
  . ّبا بذل نعم مادى نيز ابراز داشتند



ّبرنامه بعدى مالقات با اعضاء محفل روحانى طبق روال جناب طراز انجام شد و اهميت 
اغلب قراء هند در کنار جاده ها واقع نشده و در . نظم بديع به آنان گوشزد و تأکيد گرديد

شدند فواصل راه را که   دور قرار داشت بهمين جهت ديدارکنندگان ناچار مىهاى فاصله
ّ سالگى بودند اما ظاهرًا هنوز ٨٧الهى در سن  طراز. ّاغلب ناهموار بود پياده طى کنند

هائى  قدرت راه پيمائى داشتند و به مدد عشق و عالقۀ قلبى و ايمان به ارادۀ الهى و وعده
همراه و همقدم با همراهانشان . ا در حق ايشان نازل گرديده بوده که در الواح و مناجات

  .بسوى مقصد روانه شدند و پس از اختتام برنامه  از قريۀ مزبور تا کنار جاده پياده برگشتند
ّدر طى سفر اخير ايشان به خاک هند، جلسات متعدد تشکيل گرديد يک جلسه در . ّ

مخبرين جرائد انگليسى و اردو و بنگالى و غيره دانشگاه کلکته با حضور اساتيد و مديران و
پس از خطابۀ جناب طراز، پروفسور کومار که رئيس جلسه بود با نهايت . منعقد گرديد

تجليل و احترام از امر بهائى و ايادى امرا و خطابه ايشان ياد نمود و براى مصاحبه 
 اين مصاحبه روز بعد با خصوصى جناب طراز با مدير روزنامه اردو شخصًا اقدام کرد و

ّموفقيت انجام شد ّ.  
ّموضوع قابل توجه اينست که طرازالهى از تحصيالت اکادميک محروم بودند و اطالعات  ّ

جلب انظار اساتيد و دانشمندان در مناطق و . عمومى ايشان نتيجۀ مطالعات شخصى بود
ى با مخبرين هاى وسيع حضور کشورهاى مختلف جهان چه در سخنرانيها و يا مصاحبه

ّالهى است که به مدد تأثير و نفوذ کلمۀ الهى و تسلط و  ّجرائد از جمله خصوصيات بارز طراز
  . شد احاطۀ ايشان بر آثار بهائى امکان پذير

ّفعاليت طراز ّروز از صبح تا نيمه شب ادامه داشت و استقامت و تحمل ايشان  الهى هر ّ
  .بودباعث حيرت دوستان و ساير مردم گرديده 

تجديد ديدار با جناب .  عازم دهلى گرديدند١١٩ّ شهرالشرف ١٣الهى روز  طراز
ايشان پس از ورود به . بود اعظم از مواهب اين سفر فتح اعظم و شفيقه خانم فتح هوشمند

ّدهلى يکسر به حظيرة القدس آمدند و با جمعى از دوستان که در محل مجتمع گرديده بود 



امرا خريدارى گرديده و در ّ قدس دهلى به هدايت حضرت ولىحظيرة ال. مالقات کردند
  .ّمحل مناسب و زيبائى قرار داشت

ّهمان روز به اتفاق جناب فتح . ّ شهرالشرف اقدامات بعدى طبق برنامه آغاز گرديد١٤
  .اعظم به قريۀ معروف به چراغ دهلى رفتند

نمودند قريب نه ساعت در راه ّ شهرالشرف با قطار به طرف پنجاب و شهر جلندر عزيمت ١٥
ّبودند اين مسافرت عالوه بر قصد و نيت مالقات با دوستان و تبليغ نفوس، موقعيت  ّ

ّزرانگيزخانم نوادۀ جناب طراز بانوئى موفق و سرشناس . مخصوص ديگرى نيز در برداشت
حترم هندى ايشان از اوان کودکى از ايران به هند رفتند و در يک خانوادۀ بهائى و م. بودند

زرانگيز خانم همراه با دخترشان زويا در ايستگاه راه آهن آمده و منتظر ورود . پرورش يافتند
  .پدر بزرگ و عموى ارجمند خود بودند

. نمودند ّ سال، زرانگيز خانم را مجددًا مالقات مى٣٦سمندرى پس از گذشت  مهدى دکتر
خانم و خانواده ايشان دو روز بيشتر  گيزّمدت ديدار مسافرين با زران. انگيز بود ديدارى شوق

در . ّالهى در ادامۀ اسفار از آنجا مجددًا بسوى دهلى رهسپار گرديدند طول نکشيد و طراز
. طول سفر براى تبليغ فرصت مناسبى پيش آمد و با افراد مختلف در قطار صحبت شد

لقدس دهلى ا  به دهلى رسيدند و همراه جناب نخجوانى به حظيرة١١شب ساعت  همان
ّکه محل اقامت جناب طراز معين شده بود رفتند ّ.  

 ١٢٨ بود ايتا در Etahاز جمله نقاط ديگر که در اين اسفار مورد بازديد ايشان قرار گرفت ايتا 
امرا  در اين سفر پروفسور راى و خانم کرمانى همراه ايادى. ميلى دهلى واقع شده است

ّبعلت اوضاع نامطلوب جاده. بودند مسافرين وقت سحر . ها مسافرت اخير بسيار طول کشيد ّ
ّتعداد احبا در ايتا و اطراف به هفت .  بعد از ظهر بمقصد رسيدند٢براه افتادند و ساعت 

کتابخانۀ شهر کنفرانس  الهى در ياران براى استفاده از محضر طراز. هزار نفر بالغ گرديده بود
 ناحيه  عدۀ زيادى از ساکنين آن. بودند الن کردهبزرگى ترتيب داده و با بلندگو در شهر اع

کنندگان کافى نبود و بعضى از آنان نشسته  ّگنجايش محل براى عموم شرکت. حاضر شدند
استقبال شايانى بود و نتيجۀ . و بعضى در گوشه و کنار با اشتياق و شکيبائى ايستاده بودند



مزيد توفيق در تبليغ و اعالن ّموافقت جوى هم . نمود زحمات دوستان رضايت بخش مى
  .     کلمة ا گرديد

ّطبق مراسم محلى براى اداى احترام به محض ورود ميهمانان عزيز چند تير هوائى بصدا در 
رئيس جلسه شخص محترمى از اعضاء پارلمان آن ايالت بود و ناطق جلسه را . آمد

. ّنى به زبان محلى ترجمه شدّبيانات جناب طراز توسط خانم کرما. ّمحترمانه معرفى نمود
ّپس از پايان سخنرانى، عده زيادى از حاضرين شخصًا نزد جناب طراز آمدند و از استماع 

هزار نفر پيام الهى را  در اين اجتماع قريب دو. تعاليم امر بديع اظهار خوشنودى کردند
مدند که در بين الهى آ ّبعضى از افراد براى تحقيق بيشتر به هتل محل اقامت طراز. شنيدند

. ّتوقف دو روزه در آن شهر بسيار پر ثمر بود. آنان افراد از هر دو مذهب هندو و مسلمان بودند
ّروز بعد در منزل يکى از احبا اساليدهاى مقامات متبرکه نشان داده شد و قاضى شهر که در 

ى روح پر نويد و صميم. جلسه حضور داشت شرح مربوط به اساليدها را ترجمه نمود
الهى بار ديگر از خالل سخنان سنجيده و حکيمانه بارغۀ اميد در دلهاى شنوندگان  طراز

ٰافروخت و بدين ترتيب يادگار ديگرى از اين يکه سوار پر جوش و خروش جند هدى در  ّ
  .اى از سرزمين هند بجاى ماند گوشه

ۀ جناب طراز، در مراجعت به دهلى محفل تبليغى و عمومى داير گرديد پس از اتمام خطاب
نفر از حاضرين  ّبر سبيل جارى سؤاالت بسيارى از طرف متحريان مطرح گرديد از جمله يک

زيرا يکى از مظاهر تقليد کورکورانه و . راجع به مسئله نجاست در ديانت بهائى  سئوال کرد
ّتعصبات طبقاتى و تحجر فکرى در هند برخورد ناهنجار مردم هند با گروهى از اهالى اين ّ 

تعداد افراد اين طايفه به . خوانند  مىUntouchableکشور است که هنديان آنان را نجس 
ّروايتى قريب يک پنجم کل جمعيت هند مى ًآنها معموال در جامعۀ هند مشاغل . باشد ّ

ّپست و کارهاى سخت بعهده دارند و محروميت هاى اجتماعى زيادى را بايد تحمل کنند ّ َ .
. نمايند دارى مى دواج و حتى تماس با آنان بهر عنوان که باشد خودساير مردم کشور از از

ّالبته قانون مدنى هند اين جبر و تبعيض . ّنجس ها حق شرکت و حضور در معابد را ندارند
ّرا برداشته و حقوق مساوى بکليۀ افراد ملت اعطاء نموده است و اکنون بعضى از آنان در  ّّ



ًيشوند و لکن هنوز عمال عادات و سنن قديم در بين مردم مشاغل و مناصب مختلفه ديده م
ًهند و سيالن رايج و مرسوم است و تفاوت بين آنان و ساير شهروندان کامال محسوس 

ّمثال در شمال سيالن زنهاى اين طايفه حق ندارند لباسى بپوشند که قسمت . باشد مى ً
گانه که از نظر قانون مدنى و سنن و در چنين اوضاع دو. فوقانى سينه و شانه آنها را بپوشاند

آداب قديم هند وجود دارد نسل حاضر دچار سردرگمى است و در پى يافتن راه چاره 
  .    است تا خود را از اين عقايد پوسيده و غير انسانى رها سازد

  :فرمايند ّدر جواب سؤال شخص متحرى، جناب طراز گفتند حضرت بهاءآ مى
  : فرمايند و نيز مى... " ّ بحرالطهارة قد انغمست االشياء فى"

ّاالديان کلهابالروح و الريحان عاشرو مع ّ ّ"  
  .با ذکر بيانات فوق، اعتقاد اهل بهاء را به سمع شنوندگان و حاضرين رساندند

      
ّتعداد افراد مستعد . ّالهى روزها را به ديدار دوستان و متحريان حقيقت ميگذراندند طراز

ّمادگى ذهنى مردم براى شنيدن نداى الهى مشوق و محرک بيشتر و فعاليت بسيار زياد بود آ ّ ّّ
اى بجا ميگذاشت و خيمه گسترده امر الهى  هر مالقات خاطره. ّشديدتر ياران محل ميگرديد

يک روز اخبار خوش . پذيرفت منجذبين جديد را در حصن حصين خود پناه ميداد و مى
اين شهر در سيصد ميلى دهلى واقع .  رسيدKANPURپورّاستقبال عدۀ زيادى از نفوس از کان

  .شده است
ّ نفر در مدت چهار روز فعاليتهاى تبليغى بود٧٥٠مضمون تلگراف مشعر بر تبليغ  ّ تعداد . ّ

ّ مرکز جديد تأسيس گرديد اکثر روزها پاکات و اوراق تسجيل مصدقين به دفتر محفل ١٤٨
حينئذ يفرح "ّتحقق يافته و " ا افواجا فى دينيدخلون "ّروحانى ملى ميرسيد و وعدۀ يوم  

  . مصداق پذيرفته بود" المؤمنين
ّاى از نتيجۀ اقداماتى بود که در مدت نقشۀ دهساله جهاد کبير ظاهر گرديد  وقايع فوق گوشه

  .و همانند جويبار فضل و رحمت به درياى وسيع امر اعظم ملحق گرديد



بال و پر گشود و در ميان بدرقۀ عدۀ کثيرى از ياران، " الهىطير "بار ديگر روز وداع فرا رسيد 
بدين ترتيب برنامه مسافرت نه ماهۀ ايشان به . از طريق طهران بسوى ارض اقدس پرواز نمود

  .پايان رسيد
  : نويسند دکتر مهدى سمندرى در دفتر خاطرات خود مى

ّبا قلبى مملو از خاطرات خوش از انجذاب و اشتعال و فعالي ت ياران حضرت ذوالجالل و ّّ
محبوب وبزرگوارم  خدمت پدر ماه و نيم مسافرت در ّتقدم امر قادر متعال که در عرض دو

ّبود اول به بمبئى و سپس به عدن و از آنجا بمحل مهاجرت خود صوماليا  گشته نصيب ّ
  .عزيمت نمودم

ده است براى درقسمتى از يادداشتهاى جناب طراز فقط فهرست اسامى نقاط مرقوم گردي
مشروح بعض نقاط در صفحات بعد از روى . ها درج ميگردد نمونه چندى از اين يادداشت

  .   هاى ايشان استخراج و تنظيم و تدوين گرديده است يادداشت
الهى به نقاطى است که نام آنها کمتر شنيده شده و در نقشۀ جغرافياى  اغلب سفرهاى طراز

  : ايشان مينويسند.کشور ها بندرت ثبت گرديده است
ابهى  ا  

 ١٣٤١ فروردين ماه ١٧ _ ١٩٦٢ ششم آوريل ١١٩ شهرالبهاء ١٧ و ربع جمعه ٩در ساعت 
ا   قمرى پرواز بقبرس در همراهى حضرت نخجوانى على١٣٨٢ّشمسى اول ذيقعدۀ 

 ّدر ترکيۀ به استامبول، ادرنه ارض سر،ّ بورسا، کوچک چکمه جه، آنکارا،. روحيفداه بود
انتاب، ازمير، بورنوا، بعد پرواز بقسمت عربى کويت، دوحۀ، قطر، دوبى، شارجه،  غازى

مسقط، بحرين، فحاجل، کراچى، الهور، بمبئى، پونه، شوله پوى، شلقام، کلمبوميالن، 
  .ّکندى کنار درياچه، جفنا، ماالکام، هيوونيا، آويسياويال، برما رنگون، کولون کوئين

ئين مصادف با روز يکشنبه بود و مدرسه تعطيل بود در آنجا کنفرانس  ورود ما به کولون کو
  . نفر همانروز تسجيل شدند١٢ّداديم يک عده جمع شدند و صحبت کرديم 
  نفر حاضر بودند که ٥٠در يک جلسه حدود.  تهمائين، قريب ده ميل تا شهر فاصله داشت

  . نفر آنها اطفال بودند٤



 نفر از اعضاء ٨. محفلى تشکيل شد. ّ نفر جمعيت دارد هزار٣٠اکالپاى شمالى، اين شهر
ّمحفل روحانى حاضر بودند و چند نفرى از احباى الهى زن مرد اطفال و عده اى از اغيار  ّ
عبدالحسين  ّبودند دکتر سمندرى صحبتهاى بنده را بانگليسى ترجمه کردند و آقاسيد

   .اى ترجمه نمودند شيرازى بلسان برمه
ّجنوبى، رفتيم اين ناحيه صدهزار نفر جمعيت دارد صحبت مرا دکتر ترجمه بعد به اکالپاى 

  .ّاى براى حضار گفتند لسان برمه ّکردند و ياران محل به
در قريۀ مويى، نيز نطقى ايراد نموده و شرحى از آنچه مايحتاج بشر است و حکيم 

  .دّالتأثير عطا فرموده بيان ش االطالق تشخيص داده و ادويۀ سريع على
ّديدنو، اينجا از حيث جمعيت و از لحاظ تاريخى محل مهم رنگون محسوب است مرقد  ّّ

  .ا در اينجا قرار دارد ّجناب آقاسيدمصطفى رنگونى عليه رحمة
   

پذيرائى بسيار گرمى از ما کردند حدود . ثاننى قريۀ اى در بين راه بود محفل روحانى دارد
س از پايان برنامه با گشاده روئى به همۀ حاضرين دسته ميزبانان پ. پنجاه نفر حاضر بودند

  .دسته ناهار دادند
  .  در مندله، مجلس چهل نفرى تشکيل گرديد

 سال است امر در اينجا نفوذ کرده لکن ١٢بعد به کلکته، بنگاله و قريۀ کاماراتى رفتيم 
  .اند مؤمنين همه از اعقاب اسالمند ّرسيدگى نشده و ترقى نکرده

  .اسم قريه در دفتر ثبت نشد. اى بردند و صحبت کرديم دهلى ما را به قريهدر نيو
َجلندر، شهرى است که اوالد زرانگيز نمايند دوشب در آنجا  خانم سمندرى تحصيل مى َ

  .مانديم
در شهر ايتا، کنفرانس پر سر و صدائى تشکيل شد صدها نفوس که بعضى ذکر کردند قريب 

پس از اين سفر به دهلى مراجعت .  تعاليم الهى را اصغاء نمودندا و يکهزارنفر بودند کلمة
 روز ١٩و   ماه٩ّدورۀ اين سفرها مدت . نموده و بعد از چند روز يک سر به حيفا حرکت کردم

  .طول کشيد



  صورت اسامى سفرهاى ديگر به شرق دور
  .اسامى نقاط زير بدون ذکر و شرح حوادث  يادداشت گرديده است

ّدوللى _ بمبئى _ کشمير _ هلى نيود_ کراچى  _ بنگلور _ بمبئى _ پنجگينى _ پونه _ ِ
و توابع دوردست شهرهاى مختلف _ کندى _ جفنا و توابع، دهيو ويتا _ سيالن _ ميسور 

تايپنگ _ سونگى پاتانى _ الوستار : سپس پرواز نموديم به. در اطراف بوديم) چهارده روز(
_ جاکارتا _ سنگاپور _ کچنگ _ مسجدتانا _ االکا م_ سرمبان _ گواالمپور _ايپوه _ 

_ توکيو ژاپن _ داناوى  مين_ جزيرۀ سينو _ مانيال _ فيليپين _ پادنگ _ سورابايا _ باندوک 
شهر (ساپارو _ توميکاوا ) القدس جديد در آنجا و افتتاح حظيرة(_ شيرائوئى _ اوساکا _آشيا 
  . هيروشيما_ تاکاماستو _ کوبه ) عظيم

 يکى از دفاتر يادداشتهاى ١٢٣ شهرالقول سنۀ ١٥ مطابق ١٩٦٦ تاريخ هفتم ديسمبر در
 ١٢٢ّروزانه را که حاوى شرح مسافرتهاى ذکر شده در فهرست فوق از تاريخ اول شهرالملک 

ّالى آخر شهرالعزة  بود هنگام اقامت در مانيال بواسطۀ جناب دکتر ) دوازده ماه امرى (١٢٣ٰ
  . س ارسال داشتندوولف به ساحت اقد

الهى در اين اسفار از نقاط دور و نزديک در هندوستان، پاکستان، جاکارتا، و اطراف  طراز
  .ديدن کردند...  سنگاپور، باندک، بانکک، صينام، مااليا، ماالکا 

ّاحتماال شمه. ها نگاشته نشده است مشروح سفرها در يادداشت اى از مطالب مربوطه، در  ً
  . المللى موجود است ّه تشکيالت ملى و يا بينگزارشات ايشان ب

  برما رنگون 
.  ميالدى انجام شد و ثمرات بسيار بر جاى گذاشت١٩٦٢ديدار ديگر از برما در سال 

روابط . ّالهى در طى  سالها بوجود آمده بود اى بين ياران آن مناطق و طراز الفت دو جانبه
 باعث استقرار و استحکام جوامع  صميمانۀ آنان موجب همکارى هاى مثبت گرديد و

الهى بودند و از جهات  در اين سفرها دکتر مهدى سمندرى همراه طراز. جديد و قديم شد
الهى نکاتى از خاطرات  طراز. متفاوت به پدر ارجمندشان کمک و مساعدت مى نمودند

  : سفرهاى اخيرشان را يادداشت نموده و مينويسند



 رجب ١٤، ١٣٤١ آذرماه ٢١ _ ١٩٦٢ اکتبر ١٢، ١١٩ ّصبح چهارشنبه اول شهرالمسائل
١٣٨٢  

ّديشب و امروز در طياره بسيار خوش و راحت بوديم و بدرگاه احديتش شکرانه نموديم و  ّ
اعظم سهل و آسان فرمود محفوظًا  ّالحمد طى مسافات را قدرت جمال قدم و ارادۀ اسم
ّ مبلغين مخلصين باين مملکت مصونًا وارد مملکت برما رنگون شديم چون مهاجرين و

ّاند احباى اينجا داراى يک روح ديگرى هستند عده تبليغ امرا پرداخته اند و به آمده اى  ّ
بعد از عبور از مراحل مختلفۀ . بودند بجهت راهنمائى و هدايت ما بفرودگاه تشريف آورده

چند هتل . شهر آوردندّعديدۀ کثيره، از گمرک خالص شده بزيارت احباء فائز شده ما را ب
ّرفتيم هريک مشکالتى داشت تا مآال به هتلى آمديم که در سفر اول با جناب اسفنديار  ً

ّبختيارى براى تأسيس محفل مقدس ملى، و سفر ثانى با جناب آقاميرزا احمدخان صميمى  ّ
اين سفر با فرزندى دکتر مهدى سمندرى و جناب قباد و حرم .  در هر دو سفر آمده بوديم

ّمحترمه به صورت يک هيئت آمديم و موفق بزيارت احباء شديم هتل بسيار گران است . ّ
ّالقدس فقط محل اجتماع احبا را تأمين  ولى براى اين سفر چاره اى نيست زيرا حظيرة ّ

  .ّنمايد و محل خواب و راحت ندارد مى
الخلق قرب  عالقدس با شرکت زن و مرد و اطفال منيرالوجه و بدي ّاولين جلسه در حظيرة

شصت نفر تشکيل شد يکى از خانمها يک مناجات بلسان برمائى و خانم حضرت قباد 
العالمين  ٰالعظمى روح ا مناجات فارسى و دکتر سمندرى مناجات عربى از مناجاتهاى والية

پس از شکرانه . االطهر فدا را از حفظ تالوت نمودند و بنده صحبت را شروع کردم لرمسه
ّهى از اينکه کره ثالث به زيارت احباى رنگون موفق شدهتأييدات ال ّ ام، بشارات امرى را  ّ

ّيک يک بيان نموده که از همم عاليۀ احباء و اقدامات خالصانه و تبرعات عاشقانه که در  ّ
نتيجه آن خيلى بيش از جمع اهداف مورد نظر انجام و اختتام يافت و بجز چند فقره انجام 

مابقى آرزوهاى ... اق بواسطۀ موانع و انقالبات در عهدۀ تعويق مانده اهداف در ايران و عر
ّمحبوب عزيز امرا ارواحنا فداء کل انجام شده و پيشرفت امر ّ حضرت عبدالبهاء و ولى

نازنين در اقطار زمين سبب سرور و حبور و نشاط موفور جامعۀ بهائى از نژادهاى مختلفه در 



ّ در بالد اسالمى براى مهاجرين و مصدقين نيز سبب ظهور و اقطار عالم است و تضييقات
ّبروز استقامت آنان و حيرت و تعجب و تذکر دشمنان گرديده است، صحبت کردم ّ.  

اقدس و ظهور و بروز عظمت امرا در  امشب تمام بشارات امرى بيان شد و از اوضاع ارض
ّ تاريخى دنيا و نظريات و افکار ّسجن اعظم عکا و حيفا و جريان امور روحانى در آن مرکز

ِتوريستها از نقشۀ بساطين و حدائق فرحبخش در کرم خدا و ترتيب و تنظيم خيابانها و  ْ َ
ّبدعيت آنها من کل الجهات و روح قدسى که در آن نقطه در هبوب و نفوذ در نفوس است  ّ

سخن از سازد صحبت کرده و در ادامۀ  که جان و روان را باهتزاز جديد دمساز مى
ّاجتماعات محافل مليۀ روحانيه در ارض اقدس بجهت آن ّ اندازه عظيم و جليل و  منظور بى ّ

العدل اعظم الهى در جبل کرمل، کرمستان پدر  ّجميل و مقدس يعنى طلوع و اشراق بيت
جالل و جمال از آسمان آمد و بذل فضل و احسان و روح جديد در  آسمانى که با آن

ّات را حيات تازه، کوران را ديدۀ حديد، کرانرا قوۀ استماع شديد و کائنات فرموده، امو
دادۀ  ّجميع امراض را شفاء عاجل عطا فرمود و بر جالل و جمال و قدر و مقدار و عزت خدا

ٰعنان آسمان کشيد و بتبليغ امرش على  ملکۀ کرمل سر به. او يک بر هزاران هزار افزود
و مغارب عالم و جنوب و شمال از قبائل و امم براى االشهاد پرداخت از مشارق  رؤوس

ّزيارت و تماشا و گردش و اطالع با طياره آيند و مى  ها و کشتيها و مشتاقانه، دسته دسته مى ّ
روند و اين هنوز ستارۀ صبح اوست، باش تا اشراق انوار شمس را مالحظه نمائيد تعالى 

  .العظيم بشارت دادم ّالحکيم ذوالقدرة و القوة
ّدر هر فرصت در روز و هنگام شب مدتى گردش . الهى بود پياده روى از عادات خوب طراز

حضرت در  ّامرا اغلب روزها طراز الهى در معيت آنّ در دورران حضرت ولى. ميکردند
ايشان . شدند باغهاى ارض اقدس راه پيمائى نموده و ضمنًا از بيانات مبارک مستفيض مى

  :   کنند شان به اين موضوع اشاره مىهاي در بيشتر يادداشت
 رجب ١٥، ١٣٤١ آذرماه ٢٢، ١٩٦٢ ديسمبر ١٣، ١١٩ شهرالمسائل ٢صبح پنجشنبه 

١٣٨٢.  



کنار رود و دريا رفته مختصر گردش نموده آمديم حالم خوب ... ٰپس از قيام و اداء صلوة 
يادداشت مشغول حضرات همراهان مرا براى ديدن مواقع تاريخى بردند و بنده بنوشتن . شد

  .شدم و يک نامه و کارت براى افريقا و ساير مناطق حاضر کردم
   

بعض دوستان از شيوۀ هميشگى ايشان . الهى ترجيح ميدادند غذاى ساده صرف کنند طراز
ًمعموال در رستوران ها نيز به مقدار  .در امساک در غذا داستان هاى شيرينى بخاطر دارند

  .  ندبسيار کم غذا سفارش ميداد
  نويسند؛ الهى مى طراز

موقتًا امروز رفتيم در سالن هتل هرکدام يک غذاى مختصر خورده سى روپيه گرفتند بدون 
تعارف هر سه نفر به اندازۀ سه روپيه غذا نخورديم چارۀ ديگر نبود ولى بايد گفت ابدًا 

  .انصاف نيست
  .ودام صداع هم دارم خدا کند طوالنى نش مبتال به زکام سخت شده

القدس بردند امشب در موضوع تبليغ  ساعت شش و نيم عصر ما را به جلسۀ دوم در حظيرة
السنۀ مختلفه بواسطۀ مهاجران زن و مرد و دختر و پسر صحبت کرديم و مشکالتى  در عالم به

که بواسطۀ السنۀ مختلفه داريم توضيح داده و دستور مبارک در کتاب مستطاب اقدس که 
يند براى تبليغ امرا در شرق و غرب عالم السنۀ مختلفه بياموزند، امروز اين فرما امر مى

فرمان عملى شده و دختران و پسران در مدارس اروپ و امريک و عربستان و ديار اخرى 
ٰبتمام قوت در تبليغ مشغولند و مصداق دستور و بيان امنع ابهى واقع شد هاى  پيشرفت. ّ

لهى و مهاجرين نازنين در سيالن شرح داده شد و هم چنين ّامرى بواسطۀ همم احباى ا
  راجع به وظيفۀ ما که همم عاليه و قيام است

ّبيشتر مذاکرات در امر مهم تبليغ و قيام عاشقانۀ احباء بود بعد خواهش کردم وضع . ّ
پور که مسافت دور از پونه است، و در زير خيمه تشکيل شد  کنفرانس تبليغى هند را در شوله

جناب . ّهاى برگى ناهار دادند براى حضار حکايت کنند و به دويست نفر در بشقاب و کاسه



ّاسفنديار قباد بانگليسى و جناب آقاسيد عبدالحسين شيرازى بلسان برمائى ترجمه مى 
  ... اى خواندند نفر از اطفال و جوانان بلسان انگليسى و برمه  ُمناجات شروع را نه. نمودند
طبع صبور و بى آاليش او در . ّبت به زندگانى مادى، انسانى منقطع بودالهى نس  طراز

در . مفتخر گرديد" آيت انقطاع "ّساحت حق مقبول افتاد و از قلم موالى حنون به خطاب 
ّاما اين . ّنمود محل ارزانترى براى اقامت ايشان تدارک بينند سفرها به دوستان تأکيد مى

  :ويسندن مى. درخواست هميشه ممکن نبود
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  . است١٣٨٢
ّحضرات آقاى قباد و دکتر مهدى سمندرى رفتند محل ديگرى براى اقامت تدارک نمايند 

يک . بنده نيز مشغول بتحرير شدم تا حضرات آمدند. چه که اينجا گران و ناراحت است
تر است لهذا ظهر بساط را جمع کرده  ه بودند که قدرى از اينجا مناسبهتل ديگر کرايه کرد

تر منتقل شديم اطاقهاى اينجا  ّشبانه روز را پرداختيم و بيک هتل بالنسبه مناسب حساب دو
تر  تر و مناسب نفرى و بسيار کوچک است ولى از حيث قيمت کرايه و غذا و شرب سهل يک

ّاست منتهى شب از شدت سر و صدا ا ٓبدًا خواب نرفتم االن پنج بعد از ظهر است بايد به ٰ
  .القدس برويم حظيرة

ّچند نفر متحريان حقيقت و . القدس با شرکت هفتاد نفر تشکيل شد جلسۀ سوم در حظيرة(
ا، وحدت  مجلس امشب در اصول و اساس شريعة. تصديق هم شرکت داشتند  افراد تازه

ّو اوهام و خرافات، تحرى حقيقت، لسان واحد و ّعالم انسانى، ترک تعصبات و تقاليد 
ها را پيشوايان اديان و مذاهب و  که اختالفات موجود از انبياء الهى نيست اين اين

همه  ّمداران عالم براى حفظ سياست خود بر پا کرده و سبب و علت بروز و ظهور اين سياست
ّو الفت و اتحاد حاصل شود ها را ريخت و فراموش کرد تا وحدت  اختالفات شدند بايد اين

انگليسى  ّو جميع مشکالت زائل گردد به مدت يک ساعت صحبت شد دکتر سمندرى به
نمودند در خاتمه مهدى  عبدالحسين شيرازى بلسان برمائى ترجمه مى ّو جناب آقاسيد

ٰسمندرى اساليدهاى مشارق اذکار و مقام اعلى و قصر بهجى را نشان دادند که حضرات تا 



 مجلس ١٠ نديده بودند صغير و کبير همه بى اندازه مسرور و خشنود شدند ساعت آن وقت
  .خاتمه يافت

اندازه سبب سرور و حبور قلبى  بند براى بنده پيدا کردند که بى امروز دکترسمندرى يک پشه
ّاين مهجور شد و بالنسبه از شر پشه   .اينهم فضل الهى بود. ها راحت شديم ّ

کثرت برنامه ها از يک طرف و اوضاع .  سال بودند٨٧ّن قريب در س" اقليم راز طراز"
ايشان خواب . ناموافق غذا و استراحت از جهت ديگر بر زحمت دوران کهولت مى افزود

طوالنى نداشتند و اغلب در بين ساعات روز چند دقيقه استراحت ميکردند و سپس 
  :دسامبر مينويسند ١٥دداشت روز  در يا. ميخاستند و به کار مشغول مى شدند بر
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بنده . پس از نماز، براى صرف صبحانه و چائى به رستوران هتل رفتيم بعد به اطاق آمديم
کمى در بستر ... قدر کار دارم ولکن قادر به هيچ کارى نيستم  زنم، چه ّمرتب چرت مى

درى تخفيف حاصل شد برخاستم مشغول تحرير شدم و چند نامه نوشتم تا حضرات افتادم ق
  . از ظهر آمدند يک بعد

ّالقدس بردند محفل مقدس روحانى تشکيل شد نه  حظيرة عصر حاضر بوديم آمدند ما را به
  .ٰنفر حاضر بودند الى ساعت نه شب به مشاوره و مذاکره مشغول بوديم

دکتر .  ظهر قرارشد جوانها به حظيرة القدس بيايند١٢تا فردا شنبه است از ساعت نه 
سمندرى و جناب قباد و حرم ايشان، جمعًا در بارۀ تربيت اطفال، مدارس تابستانۀ بهائى و 

  .نظم بديع الهى صحبت کرديم
قرار است روزهاى دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، هر روز بيک قريۀ نزديک برويم و با محفل 

روزهاى پنجشنبه و جمعه باقى ماند براى .  مالقات نموده مراجعت نمائيمروحانى آنجا
ّکه مقدماتى چيده شود بلکه با جناب ايادى امرا دکترمهاجر که جمعه از رنگون عبور  اين

ّبعضى تذکرات . روند مالقات کنيم و سپس بنقاط ديگر سفر نمائيم نموده و به سنگاپور مى
ّپنج نفر از نه نفر اعضاء محفل مقدس روحانى ملى، . ه شدّهم بمحفل مقدس روحانى داد ّ



فرمايند اغلب افراد اين  ّاند ولى بقوۀ ايمان مقاومت دارند و اداره مى پيرمرد و از کار افتاده
يک پدر و پسر در بين اين جمع هستند که اميد دارند بتوانند در بين اعضاء . نواحى فقيرند

ّمحافل مليه دنيا براى تأسيس   .ٰا تعالى العدل اعظم الهى حاضر شوند انشاء  بيتّ
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١٣٨٢   
ّنظر بقرار ديشب محفل مقدس روحانى، فرزندى . چند نامه حاضر بود براى پست دادم

به حظيرة القدس دکترمهدى سمندرى و حضرت قباد و حرم محترمه براى انجام وظيفه 
مراسالت امروز شانزده نامه . افتادۀ خود مشغول شدم رفتند و بنده بکارهاى تحريرى عقب 

  .نوشته شد
اى  ّفقط عده. القدس براى يک کنفرانس تبليغى بردند ّاول شب آمدند ما را به حظيرة

ّبودند ما هم توجه بحق کرده مشغول صحبت شديم دکتر سمندرى  بودائى دعوت شده ّ
  . عبدالحسين شيرازى بلسان برمه ّبانگليزى ترجمه نمودند و جناب آقاسيد

خواهم از دوران پنجسالگى خودم که در خاطر دارم و مشاهدات خود و  عرض کردم من مى
 سال پيش تا امروز را فهرست وار براى ٨٠ام يعنى از  ّعمليات آنچه را ديده و يا عمل کرده

هاى سوارى،  بعد از چراغهاى آنروز، مرکب. يد آمد بفرمائيدشما بيان کنم آنچه بنظر شما بع
ّوضع اياب و ذهاب و زندگانى آنروز، وضع معاشرات و اجتناب نژادها و ملتها، و صاحبان 
اديان و اعتقاد به طهارت بعض افراد و غير طاهر بودن دستجات ديگر را عرض کردم و 

ٰن، شهادت حضرت اعلى روح ما سواه شا ا و تعاليم مبارکه سپس به ظهور حضرت بهاء
ّها که بسجن اعظم عکا و حبس ابد  ٰفداه و حبس جمال اقدس ابهى در طهران و سرگونى

منتهى شد، اشاره نموده و خاطر نشان ساختم که نزول الواح براى ملوک و تبع آنها دو سال 
قع گشت و احدى ا بود و آنچه در آنها مکتوب و مسطور بود وا قبل از صعود حضرت بهاء

ّجامعۀ بشر را دعوت و داللت و هدايت بمحبت و وداد و . قادر بر تغيير حرفى از آن نه
ّوحدت و اتحاد و صلح با جميع ممالک و بالد نمودند ولى مردمان نشنيدند و امروز راحت 

 ّا کل را خطاب حضرت بهاء. ّو آسايش بالمره از نژاد بشر در سرتاسر عالم اخذ شده است



ّاالديان کلها بالروح و  عاشروا مع." "همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار: "فرمود ّ
ّو بعد اجماال دربارۀ مسئلۀ لسان واحد، تربيت و تعليم اجبارى عمومى و حل " ّالريحان ً

ّمسئلۀ اقتصادى، ترک تعصبات نژادى، وطنى، دينى، مذهبى و بعض عادات چندين 
ظهور و بروز اختالفات و بغض و عناد بين جامعۀ بشر شد عرايضى به که اينها سبب  ساله هزار

فرمايند همۀ اينها را بريزيد و از  ا مى در ادامۀ سخن گفتم حضرت بهاء. ّسمع حضار رسيد
ّالفت و محبت و صلح و سالم خود را مزين و مطرز   خود دور کنيد و بخلعت وحدت و ّ ّ

انسهاى بهائى از جميع نژادهاى موجود و اديان و مذاهب ّتذکر دادم االن در کنفر. نمائيد
ّمانند اينکه کل از يک مادر و از يک . حاضره و ممالک و اوطان کثيره در آنجا مجتمع

آغوش شوند همه   پدرند آيا شماها ميل نداريد بهرکجاى دنيا برويد همه با شما دست در
ابدًا کرهى، . رد شما جمع شوندشما را دوست بدارند، همه بشما مهربان باشند، همه گ

  .باشند؟ ماللى، اجتنابى از شما نداشته
بارى، زندگانى صدسال قبل را با امروز مقايسه کردم و گفتم خود شماها فکر کنيد ببينيد 

کند، سزاوار نيست  کند، جماد پرواز مى ّچقدر عقول و مشاعر ترقى نموده جماد نطق مى
  ). راتى که با بودائيها داشتيماشاره به مذاک( انسان منجمد باشد
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ّجناب مرتضى على منشى محفل مقدس روحانى ملى ... ا تالوت نمودم عليه رحمة ّ ٰ
ّرا معاينه طبى نمودند سپس ما را به محلى به نام اکالباى    سمندرى ايشانآمدند دکتر ّ

  نه مايلى بردند که با محفل  جنوبى در مسافت هشت
  . ّروحانى و احباء آنجا مالقات کنيم

   بديع ١١٩اسفار برما   دنبالۀ
اين سير و حرکت روزانه به مناطق برما شاهد ديگرى از چالش سخت مرد مبارز و قهرمان 

در پى آن است که در هر شهر و " ّالمبلغين سراج"مهلت عمر کوتاه تر شده و . داستان است
  "اى بر پا نمايد ولوله اندازد و غلغله" ديار 



   
  اکالباى جنوبى

پنج نفر از اعضاء محفل . ّهزار نفر جمعيت دارد شهر يا قصبه يا قريه که خود و توابع صد
کنند و نتوانستند آنها را خبر  نقاط دور دست زندگى مىّحاضر بودند چهار نفر بقيه در 

ّمعلوم شد چهار سنه است که محفل مقدس روحانى تأسيس شده اما در اين . دهند ّ
باب صحبت کم کم مفتوح شد يک ساعتى صحبت . سال هيچ تبليغ نشده است چهار

د بعد به دکتر نمودند آنچه خداوند بقلب ما القا فرموده عرض ش کردم و بدو زبان ترجمه 
سپس . سمندرى عرض کردم در موضوعات ديگر صحبت کردند و کمى هم جناب قباد

وسائل پروژکتور را آماده کرده و اساليدهائى از قصر اطهر حرم اقدس روضۀ مبارکۀ مقام 
ّاعلى، کرمل، محفظۀ آثار، مراقد مطهرۀ مبارکه مشارق اذکار را نمايش دادند بى اندازه  ٰ

ٰيبا بود صغير و کبير حتى اطفال تا آخر نشسته تماشا کردندّمفصل و ز بنده وضع تبليغ را . ّ
ًحکايت کرده و آنها را به تبليغ امرا کامال تشويق نموده و راه و روش تبليغ عرض شد شب 

  .   کارها تمام شد بشهر مراجعت کرديم٩ساعت . بسيار مبارک و مسافرت بسيار مفيد بود
  اکالباى شمالى

 رجب ٢٠_ ١٣٤١ آذرماه ٢٧_ ١٩٦٢ ديسمبر ١٨_ ١١٩ شهرالمسائل ٧شنبه  ح سهصب
  . تعداد نه نامه ارسال شد . است١٣٨٢

اين منطقه دويست هزار نفر . در ساعت پنج بعد از ظهر به اکالپاى شمالى حرکت کرديم
و ّ نفر اعضاء محفل روحانى آن نقطه حاضر و جمعى زن و مرد بچه ٨تعداد . ّجمعيت دارد

ّتعدارى احباى رنگون و عده حدود يک . اى غيربهائى، بودائى و مسلمان حاضر شدند ّ
ّساعت در اطراف مواضيع وحدت عالم انسانى و محبت عمومى و تمسک تعصبات وطنى  ّ ّ
و نژادى و دين و مذهب و لسان عمومى تعليم و تربيت اجبارى تعديل معيشت بشرى 

ّرى اساليد ها را از اعتاب مقدسۀ عليا، مشارق بعد دکتر سمند. صحبت شد و تشريح گشت
ّاذکار و افريقا به نمايش گذاردند و حضار صغير و کبير با مسرت کثير زيارت کردند در  ّ



تر ّ ها از اکل و شرب ما مهم حقيقتًا اين مسافرت. ساعت نه ما را بشهر رنگون عودت دادند
  .بود

ٰجميع ساختمانها از چوب و حصير است حتى ديو . ارها حصير است، فرش حصير استّ
وسائل . ها جريان دارد  نشينند نهرهاى آب کثيف در اطراف خانه مردم همه روى زمين مى

ّقدر که حب دارند مالک خزائنند و دفائن و جالس در  الزمۀ زندگى مفقود است ولى همين
  . سرير راحت و آرامش

سيارى از آثار امرى به زبانهاى بيش از يک قرن از ظهور ديانت بهائى ميگذشت و کتب ب
اما هنوز افرادى در گوشه و کنار گيتى ميزيستند که رونوشت . مختلف منتشر شده بود

ّو وقتى شخص مطلع و مطمئن به ناحيه آنان . نوشته از الواح را حفظ نموده بودند دست
ذکر شد در موارد مشابه آنچه که . نمودند شد آن اوراق را براى مقابله تقديم مى وارد مى

ًالهى مکرر آمده است ذيال مينويسند خاطرات طراز ّ  :  
  تهمائين 
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ّپس از تالوت نماز و ادعيه و تالوت لوح مبارک احمد براى حل مشکالت در ساعت ... ّ
ک لوح را همراه آوردند اغالط داشت مقابله على آمدند رونوشت ي چهار جناب مرتضى

ٰ◌على بودند راه را قدرى اشتباه رفتيم  راه ما جناب مرتضى امروز بلد. نموده و اصالح کرديم
نه . شايد يک ساعت وقت از دست رفت تا به اين شهر که اسمش تهمائين است رسيديم

ٰ بودند اين اطفال حتى  نفر آنها اطفال٢٠.  ميل راه بود قريب پنجاه نفر آمدند١٠الى  ّ
نفس بلند نکشيدند و تا آخر جلسه به برنامه ها گوش دادند، از نمايش عکس هاى اعتاب 
ّمقدسه و مراقد مبارکۀ منوره و مشارق اذکار مسرور شدند مشاهدۀ حال آنان چقدر سبب  ّ

  .ّراحت دل و جان و مسرت وجدان ما و حاضرين گرديد بعد از حاضرين پذيرائى نمودند
ّما هم قدرى بيسکويت و شکالت بنا به فرمايش بعضى از متقدمين در دو شب گذشته و 

  .امشب همراه برده و تقسيم کرديم و بسيار براى تحبيب اطفال عزيز مناسب بود



چهارنفر . دکتر سمندرى قدرى در بارۀ تحصيل دروس اخالق و مناجات صحبت کردند
رسيدم محفل روحانى اينجا چه وقت تشکيل شده؟ پ. بودائى نيز در اين مجمع حاضر بودند

شش نفر از اعضاء محفل حاضر بودند يکنفر از اماء موقنات . فرمودند ده دوازده سال است
ّحاضر بودند که واقعًا روح بهائيت و جوهر حب را ظاهر کردند و پذيرائى گرمى از حضار  ّّ

وقتى به . ل شد، خانۀ بودائيها بودّمنزل روبروئى محلى که جلسۀ ما در آن جا تشکي. نمودند
ّخواندند به محض اينکه جمعيت ما وارد شد همگى ساکت  آنجا وارد شديم آنها سرود مى

مقصد و منظور اصلى ظهور . پس از احوالپرسى با حضرات مشغول صحبت شديم. شدند
ن برمائى ترجمه انگليسى و بلسا به.  ّا جل ذکره و ثنائه را براى آنها بيان کردم حضرت بهاء

ّراجع به ترک تعصبات و تقاليد وحدت و محبت و الفت بشر و طرح صلح و . فرمودند ّ
اصالح عالم وحدت لسان و تعديل معيشت بين بشر و تعليم و تربيت اجبارى صحبت شد و 

چيز عالم تجديد شده بايد افکار روحانى بشر هم تجديد شود و ثياب کهنه  عرض کردم همه
ّا براى اجراى اين مقصد و امر، پنجاه سنه تحمل  امۀ تازه بپوشد حضرت بهاءرا بريزد و ج

حبس و زجر و سرگونى و عذاب فرمودند و جمع کثير از اصحابشان شربت شهادت 
  .نوشيدند

ّاين جمعيت کثير در منازلى از بوريا و حصير و تخته و چوب زندگانى مى نمايند در منتهاى 
  .شود ّاندازه متأثر مى ستند انسان بىفقر و فاقه و ناراحتى ه

چه اطفال با استعدادى . فرمودند روزها ابدًا امکان ندارد. با ياران ذکر دروس اطفال شد
ّدارند فقط مربى و معلم و مشوق مى ما . خواهند خداوند مبعوث فرمايد اوست قادر و توانا ّّ

ّيم شهرها پرجمعيت است به اين سه نقطه که نزديک رنگون بود آمديم و بچشم خود ديد
  . ّلکن زندگانى اينها تأثرآور است و محزون است

ّيک توالت معمول ندارند دو تخته چوب را بر روى جوى کثيف و متعفن گذاشته بودند که 
 ساله حفظ تعادل بر روى اين تخته چوبهاى لرزان و در آن شرايط آلوده ٨٧براى يک پير 
  . اند اند زيرا جز اين بساط را نديده  عادت کردهاينها به اين فالکت. غير ممکن بود



نفر و مترجم،  ّهمۀ جمعيت حاضر در جلسه، روى زمين در بوريا نشسته و براى ما چهار
ّبودند و گلدانها از گل سرخ معطرى که در آخر پائيز و اول چلۀ   صندلى و ميزى گذارده ّّ

افتاده از روى  همين مردم فقير و دور. نمود ترتيب داده بودند عادى مى زمستان براى ما غير
ّمحبت و انسانيت با مقدارى نارنگى و موز و قهوه و شير و کيک از ميهمانها پذيرائى کردند  ّ

 شب آهنگ مراجعت کرديم و مانند هرشب قدرى نان پنير و هريک دو دانه از ٩در ساعت 
ّستراحت ابدًا ميسر تمام شب بعضى تعميرات در هتل جريان داشت و ا. ّمرکبات خورديم

  .نگرديد
 رجب ٢٢، ١٣٤١ آذرماه ٢٩، ١٩٦٢ ديسمبر ٢٠، ١١٩ شهرالمسائل ٩صبح پنجشنبه 

١٣٨٢   
هيئت ايادى امرا مقيم حيفا، گذارش اقدامات و همراهى جناب اسفنديار قباد و  به

  روزۀ سيالن و يک هفته در برما عرض شد و رأسًا اين پاکت٢٨ارسيوال خانم شرح سفر 
  . ارسال گرديد

القدس برويم و شام را در آنجا  رئيس محفل تشريف آوردند دعوت کردند شب بحظيرة
صرف کنيم يک بعد از ظهر بود تشريف بردند و ما مسافرين براى کارهائى که در پيش 

يک مرتبه خبر . داشتيم با هم قدرى صحبت و مشورت کرديم و من سرگرم تحرير شدم
 حظيرة القدس آمده اند لهذا با عجله برخاستم تا بساط تحرير را دادند براى بردن ما به

آهن زير آئينه که در کنار شيشه پنجره قرار داشت اصابت کرد و  جمع کنم، سرم محکم به
تا . به صداى بلند همراهان را صدا زدم دکتر و خانم قباد تشريف آوردند. خون جارى شد

 را تميز کردند و مشمع مخصوص گذاردند مقدار دکتر رفتند و وسائل آوردند و جاى بريدگى
قدرى در صندلى راحت کردم خواستم احتياط کنم و نروم ولى . زيادى خون دفع شد

حضرات قبول نکردند لذا خواهش کردم اتومبيل را ماليم ببرند تا از ايجاد سرگيجه 
حانى و غيره و اى از اعضاء محفل رو ّالقدس رفتيم عده جلوگيرى شود با اين حال به حظيرة

ّخواهش کردم مرا معذور دارند و دکتر در تعقيب جلسۀ اول . اى از جوانها حاضر بودند ّعده
ّکه از نظم بديع الهى بجهت جوانان صحبت کرده بودند ادامه دهند و آنها را متوجه 



سپس جناب قباد هم قدرى در موضوع دروس اخالق بيان کردند . ّاهميت آن نمايند به
  .مه يافتمجلس خات

ّيکى از نکات قابل تعمق تشکيل امروز اين بود که يکنفر از اعضاء محفل از مشکل کمبود 
ّاطالعات احبا در چند کلمه صحبت کرد که باعث ميشود کالسهاى دروس اخالق براى  ّ

  .اطفال چندان قابل استفاده نباشد
در بارۀ . اد يافتبعد از اجتماع فوق جلسۀ محفل روحانى آغاز گرديد و يک ساعت امتد

راجع به . اى ترتيب داده شد ّترتيب اسفار ما صحبت شد و قرار ثانى اتخاذ گرديد و نقشه
توانى  سفر به بعضى نقاط، رئيس محفل فرمودند صعب و سخت است و تو پيرمردى نمى

ّمحلى هست که بايد با ارابه. مقاومت کنى عرض شد چه مانع دارد شما . هاى گاوى رفت ّ
ّايد که نفس مقدس حق را در زمستان سرد و در ميان برف بوران از  و خواندهشنيده  ّ

ارض (هاى گاوى ده دوازده روز با صغير و کبير به ادرنه  چرخه اسالمبول با دوچرخه يا چهار
 محفل روحانى که ١١بسيار صحبت کرديم که چاره نيست بايد از .  حرکت دادندّ(سر

ّکلى چند کلمه نصحًا صحبت کردم که ما ميهمان شما داريد ديدن کنيم بعد در موضوع 
ايم راضى نشويد اوقات ما به اياب و ذهاب  ّهستيم  راههاى بسيار دور را طى نموده آمده

بگذرد سعى و همکارى کنيد که آثارى باقى ماند و خدمتى انجام شود که شما از قافلۀ 
ّدر بارۀ اهميت نظم بديع که در اين . دّالسير در ميدان خدمت باز نمانيد و محروم نشوي  سريع

اوان عالميان را مضطرب نموده و جهان و جهانيان را تهديد به تجديد افکار و تصفيۀ عقول 
فرمايد و آنچه جامعۀ بهائى را ممکن است محافظه نمايد همين نظم  ّو تفکر در مآل مى

ّآراى اسم اعظم است که نفوس مهمه باهميت آن پى برده جهان العدل اعظم  اند وقتى بيت ّ
شوند، صحبت کردم و  آيند و از خواب کابوس بيدار مى تشکيل شود آنوقت بهوش مى

عرض شد دورۀ ما منقضى خواهد گرديد بايد اوالد و احفاد ما طورى تربيت شوند و آگاه 
ستيم  تا ما اينجا ه. بتعاليم الهى باشند که  در مقابل مخاصمين امرا مقاومت داشته باشند

ّاين کالس ها را مرتب کنيد تا جوانها گوششان بدستورات الهيه آشنا شود و بوظائف آتيۀ  ّ
مالحظه فرمودند . ّتذکرات زيادى داده شد. خود پى برند و شماها را فردا مسئول قرار ندهند



طبق قرار قبلى ما . صحيح است قبول کردند و نقشه هائى طرح کردند تا عملى فرمايند
ر را با فرزند رئيس محفل که تمام اياب و ذهاب ما در عهدۀ ايشان است شام نف چهار
ّتشکر نموده به محل اقامت آمديم. دادند ّ .  

 رجب ١٣، ١٣٤١ آذرماه ٣٠، ١٩٦٢ ديسمبر ٢١، ١١٩ شهرالمسائل ١٠صبح جمعه 
  جواب شش مراسله ارسال شد.  است١٣٨٢

نفرى آمادۀ رفتن  بايد فرودگاه برويم چهارّتلفنى به ما اطالع دادند ساعت يک بعد از ظهر 
ايشان مردى کهنسال هستند و . على تشريف آوردند در اين هنگام جناب مرتضى. شديم

ّهاى هتل محل اقامت ما که بلند است باال  ّاز پله. خسته بودند قدرى پشت ايشان را ماليدم
ى کردند و به مالقات ما ٰجناب مرتضى على ابدًا بنيه ندارند ولى بزرگوار. آمده بودند

  .تشريف آوردند
  ديدار با ايادى امرا دکتر مهاجر

ّاين محل را . امروز براى ديدار ايادى امرا جناب دکتر مهاجر به فرودگاه رنگون برما رفتيم
ّنفر به اتفاق سه نفر اعضاء محفل مقدس روحانى ملى  ما چهار. اند ها ساخته امريکائى ّ ّ

جناب دکتر مهاجر ايادى امرا را که پس از نه روز . ّ مانديم تا طياره آمدبوديم قدرى منتظر
. شود مالقات کرديم از ارض اقدس حرکت کرده بودند و سفرشان منتهى بجزائر فيليپين مى

مخالفت حکومت جاکارتا . نيم ساعت با هم بوديم بسيار بسيار مسرور شدند و شديم
ند و نقاهت جناب دکتر لطف ا حکيم و بهبودى حال اندونزى را با امرا بيان فرمود

نفر  ّجناب ايادى امرا بنانى را اطالع دادند و هم چنين ايمان قريب سه هزار
ّهاى جزائر فيليپين و ازدياد تعداد احباى هندوستان را که از پنجاه هزار متجاوز  کاتوليک

  .اند و هند مطابق شدهگرديده است بشارت دادند و ذکر کردند تقريبًا افريقا 
القدس بردند تقريبًا سى نفر بوديم  پس از مراجعت به هتل، جناب اوستين ما را بحظيرة

امشب قدرى از امور و . اى از دختر و پسر و بعض اعضاء محفل روحانى حضور داشتند ّعده
ّحوادث قرن اول و حوادث عظيمه و شهادت نفوس مهمه و حبس و زجر و نهب و غارت و  ّ

امشب مجلس طوالنى شد چه که . تقامت کبراى آنان براى اين جوانان صحبت کردماس



عرض شد هرگاه سؤالى کسى دارد بفرمايند اين آيۀ لوح مبارک احمد را پرسيدند قوله 
ّالنار العدائى و کوثرالبقاء الحبائى وکن کشعلة"تعالى  يک وقت در اردبيل چند نفر از " ّ
ين سؤال را از اينعبد کردند بارى جواب از روى الواح و آثار ها نزد بنده بودند هم مبتدى

ٰمبارکه عرض شود مقصود اين بيان از اعداء گويا بل يقين يحيى ازل و اعوانش و ناقض 
ّاکبر و اعوانش و متمردين و اعوانشان که پس از ايمان و اذعان و عرفان بضر امرا و  ّ

ّک سم داد، پسر ناقض اکبر بقتل نير آفاق بتمام ٰا قيام نمودند يحيى بجمال مبار شريعة ّ
  . ٰقوى قيام کرد

      قتل اين خسته بشمشير تو تقدير نبود 
  ورنه اندر دل بيرحم تو تقصير نبود              

ّو اين دسته بتمام قوى براى ضر امرا و ايجاد و احداث اختالف کمر ٰ  
اعظم  ولى چنان اسم... و قصور ننمودندبستند و بتخديش اذهان بجميع وجود قيام نمودند 

فرمايند اينها بمرض  بساطشان را جمع فرمود که آثارى باقى نماند اين است که صريحًا مى
در . ها دورى جست و احتراز نمود و اجتناب کرد جزام گرفتار هستند بايد از آنان فرسنگ

" ...  است قوله تعالى ٰکلمات فردوس اعلى اين آيۀ مبارکه دليل و برهان قاطع اين عبد
ّليس بليتى سجنى و ما ورد على من اعدائى بل عمل احبائى الذين ينسبون انفسهم الى  ّ ّّ

  ". نفسى و يرتکبون ما ينوح به قلبى و قلمى
سوزاندن و منهدم کردن   نار الهى در آثار مختلف آمده است ولى هيچ کجا به معناى لفظى(

 اعتدال و عدالت ظاهرى نيز موافق نيست و  و رعايتّنبوده است چه که با مقتضاى محبت 
  . فرد مجاز به اجراى قصاص نسبت به فرد و يا افراد ديگر نمى باشد

ّنار الهى دو خاصيت در مؤمن و غير مؤمن دارد در مؤمن حرارت حب و در غير مؤمن ايجاد  ّ
ر مؤمن را از بين کند برودت غي فرد مؤمن با حرارتى که از نار الهى کسب مى. برودت ميکند

ّحضرت عبدالبهاء مثل اعالى انسانيت، وظيفۀ احبا را معين نموده و مى. برد مى ّ ّ َ : فرمايند َ
  " . زهر دهند شهد دهيد"



ّاطالع  ّجا بسيار مخلصند و اما بى ّامشب قدرى در اين مبحث صحبت شد احباى اين
  . ميتوان از کسى داشتهستند، ديگر جوانان چه کار کنند؟ با اين اوضاع چه انتظارى

 رجب ٢٤_ ١٣٤١ّاول ديماه _ ١٩٦٢ ديسمبر ٢٣_ ١١٩ شهرالمسائل ١١صبح شنبه 
١٣٨٢  

 هفته را با هتل تصفيه  ّمدت اقامت ما در اين جا دقيقًا معلوم نيست قرار شد حساب يک
  .نموده و بگويند که نقدًا چند روزى خواهيم بود

  گلستان جاويد
بار ثالث است که اين عبد اين جا . هل قبور به گلستان جاويد بردندامروز ما را براى زيارت ا

ّميگويند مخارج زياد دارد تا محصور شود و منظم گردد و تعميرات الزم انجام شود . ام آمده
ّاحباء عمومًا فقيرند و استطاعتى ندارند و از عهدۀ . ّتحقق يابد" گلستان"و ذکر و اسم 

 تالوت کرديم و بعد ما را بردند تا زمينى را که جهت عمل بر نمى آيند مناجاتى اين
ّاالذکار خريدارى نموده اند نشان دهند راه زيادى رفتيم و موفق نشديم از مسافت  مشرق

پرسيدم زمين آبگير . در کنار رود عظيمى واقع شده است. بعيد افق آن را نشان دادند
  .  بود مراجعت کرديمظهر. گيرد نيست؟ معلوم شد مقدارى از آن را آب هم مى

سى نفر اعضاء محفل و جوانها و غيره حاضر بودند . .القدس بردند عصر ما را به حظيرة
اى، فارسى و آخر انگليزى تالوت کردند و بنده راجع به وظائف  مناجات به لسان برمه

ّمقدسۀ اعضاء محافل و وظيفۀ عمومى در تعليم و تربيت جامعه مفصل صحبت کردم ّ  .
دستورات مبارکه را در الواح و . ؤاالتى در موضوع تبليغ و طرز تبليغ نمودندسپس س

بسيار بسيار جلسۀ مبارکى بود در بارۀ . دستورات حضورى مبارک را برايشان شرح دادم
ّتعاليم و اينکه آنچه امروز براى صلح عمومى مهم است وحدت وجدان و اتحاد عقول  ّ

نائه پنجاه سال قبل زحمات و بليات و حبس و زجر و ّا جل ذکره و ث است حضرت بهاء
 هزارنفوس جان و اموال براى نيل باين مقصد ٢٠ّسرگونى تحمل فرمودند و متجاوز از 

ٰانفاق کردند و اکنون جوانان بهائى حتى در جزائر بعيده در کرۀ زمين پخش شده و جامعۀ  ّ
ّبشر را بوحدت و اتحاد و تمسک و ترک تعصبات و تقا ّ ّليد و محبت با جامعۀ بشر در اقطار ّ



بعضى مسائل براى تفهيم کامل در هر . نمايند عالم فرا مى خوانند و هدايت و راهنمائى مى
  .زمينه عرض شد

ّالدين  اعظم از نيودهلى، جناب شهاب مراسالت واصله امشب از جناب هوشمند فتح
ّميدى از طرف محفل ملى   معنوى دانمارک و از جناب يزه ا زهرائى،  جناب حبيب

  .پاکستان بود
ٰاذان بيدار شده بذکر و ثناى حق سبحانه و تعالى مشغول شده االن صبح است صبح  ّ

 ١٣٨٢ رجب ٢٥، ١٣٤١ ديماه ٢، ١٩٦٢ ديسمبر ٢٣، ١١٩ شهرالمسائل ١٢يکشنبه 
در جميع احوال و احيان امداد و نصرت . ّپس از توجه به حضرت باقى به کار مشغول شدم

ّطلبم اوست فضال و غفار ز حضرتش مىا  بود جناب قباد و حرم محترمه تشريف ٨ساعت . ّ
ّآوردند و باتفاق فرزندى دکتر سمندرى براى حرکت حاضر شديم جناب اوستين که دکان 

اى که سى ميل فاصله است براه  ساعت و عينک فروشى دارند آمدند و به جهت قريه
نفر  ّ شد در بين راه در يک قريه توقف کرديم يکّافتاديم ولى وقتى دو قسمت راه طى

چون روز يکشنبه بود جلسه . بهائى که هندى و شغلش طبابت است در آنجا ساکن بود
  .تبليغى در يک مدرسه منعقد شد

ّ نفر معلمين و رؤساى محل و کدخداى ده ٢٥تعداد  . ّ اين قريه دو هزار نفر جمعيت دارد ّ
ّآمدند عده اى از احبا هم ب ٰا ما در دو اتومبيل آمده بودند الى ظهر در آنجا مشغول صحبت ّ

اى ترجمه کردند بسيار بسيار مجلس عالى بود چقدر خوب گوش دادند  شديم و بلسان برمه
ّجمال مبارک تأييد مخصوص فرمودند صحبتها بسيار ساده و مؤثر بود و وسائل پذيرائى را 

 نفر ٩و چائى و شيرينى دادند در اين جلسه بهمۀ حاضرين شير . هم دوستان آورده بودند
المجلس با آنها عکس گرفته همه  ّبزرگ سه نفر جوانهاى کم سن و سال تسجيل شدند فى

  . مسرور شدند
ّمحلى که محفل روحانى دارد و فاصله زيادى هم نداشت رفتيم جناب  فورًا از اين قريه به

ّآقاسيدعبدالحسين شيرازى به اين محل هجرت کرده  حال تقريبًا صغير و . اند و چندى ماندهّ
. ّ نفر هستند ولى تعداد حضار که مالقات شدند اينقدر نبودند٥٠ّکبير تعداد احبا قريب 



ِدوستان گفتند در بعضى جاها وقت دروى برنج است و بعض دوستان مشغول کار در مزرعه 
صحبت کردند و ّزن و مرد همه بامحبت بودند جناب قباد و دکتر مهدى قدرى . هستند

ناهار را که نان و پنير موز و نارنگى همراه آورده بودند صرف نموده و بنده روى صندلى 
ّقدرى راحت کردم و براى آنها با مزاح عرض شد ما حرفها را در منزل اولى زديم خواب و 

  !.خوراک را براى شما آورديم
واحد داشتند و اصول ّشدگان از يک مبدأ بوده و کل مقصد  سپس عرض شد جميع مبعوث

است طرز آداب در عبادات تغيير کرده با مقتضيات االن که شماها  تعاليم آنها يکى بوده
ها بوده ولى حضرت  اصول نصايح حضرت بودا را فرموديد تقريبًا اغلب اصول همين

 اند که در سابق ابدًا نبوده بعد شروع نموده چند ا يک دستورات و تعاليمى را آورده بهاء
ّفقره عرض شد لسان و خط عمومى، محبت و اتحاد عمومى، مساوات زن و مرد، تعديل  ّ ّ
معيشت بشر که اين فقر و فاقه مرتفع شود، ادارۀ بشر در کرۀ زمين با هيئت منتخبه باشد نه با 

بارى يک دور همۀ اينها . افراد که زمام را در دست بگيرند و مردم را اسير افکار خود نمايند
ره شد و ذکر تعليم و تربيت اجبارى نموديم که سبب است تا استعداد جامعۀ بشر کال مذاک

سپس عکس . خانم قباد مناجات فارسى خواندند. بسيار مجلس عالى بود. ظاهر شود
گرفتيم و در ميان احساسات دوستانه سوار اتومبيل شده بسالمتى در ساعت پنج و ربع درب 

  .ل تحرير يادداشت شدمهتل پياده شديم و بنده مشغو
ّعباس خان طاهرى، جناب کامل  مراسالت را براى ارسال به عراق عرب، جناب آقاميرزا

ّعباس، به عدن جواب نامۀ جناب محمدمهدى مولوى مهاجر سبيل الهى حاضر کردم ّ.  
ّشب در منزل آقاسيدعبدالحسين شيرازى رفتيم و شام ميهمان صبيۀ ايشان بوديم در ّانجا از . ّ

تجربۀ . مشاهدات و اقدامات آن روز کمى صحبت کرديم و نظرات حضرات را شنيديم
ّافرادى که در هر محل براى مدتى طوالنى زندگانى کرده اند قابل تعمق و توجه است ّ ّ ّ   .  

  .خود را براى سفر آماده نموديم روز بعد وقت اذان صبح برخاستيم و
حال آن جناب بنفسه جاذب : "... اند ودهالهى فرم امرا خطاب به طرازّ حضرت ولى

  "ّتأييدات و مغناطيس الطاف رب مجيد است



ايادى امرا جناب دکتر مهاجر در نامه اى خطاب به دکتر مهدى سمندرى در مورد سفر 
  :جناب طراز به شرق دور مرقوم داشته اند

ت، حضرت الحمد که اين ممالک و جزائر بقدوم مبارک آيت ايمان و استقام... 
ّسمندرى، اب بزرگوار متبرک و مزين گشته است ّشبهه اى نيست که به ممر قرون و اعصار . ّ

ّاين آب و خاک مفتخر و غريق رحمت خواهد بود که يکى از اصحاب اوليۀ جمال اقدس  ّ
اين سرزمين قدم گذارده است و شاهد فتوحات و نفوذ امرا در اين ديار بوده و  ٰابهى بر

ّ مسيحائى به آن دميده است بارى همۀ احبا بقدرى مسرور و مستبشرند که خود روحى
  .  وصف ندارد

خدمات جليلۀ "نزديک به چهل سال از اين سفرهاى طوالنى و پر بار ميگذرد و هنوز اثرات 
ّدر تقدم و " ّرکن شديد جامعۀ پيروان رب مجيد"و " ّالبريه ّآن خادم برازندۀ حضرت رب

ّن يار با وفا در اين ميدان وسيع گوى سبقت را از کل ربوده و به طرازى آ. پيشرفت است
  است " بديع و مقامى رفيع و رتبۀ منيع مفتخر و سرافراز گشته

  مآخذ
النگنهاين (ٰاقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده  اى از الواح جمال مجموعه _ ١

  .٤٦ ص)  ب١٣٧لجنۀ نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى،
ّاالثار، جلد اول  بدائع _ ٢   .  ١٩ص )  م١٩١٤، ... مطبوعۀ : بمبئى(ٓ
  . ٢٣مأخذ باال ص  _ ٣
  .                    ٣٩ و ٣٨ ص ١مأخذ شمارۀ  _ ٤



  فصل هجدهم 
     

ّانتخاب اول مؤسسۀ بيت   العدل اعظم ّ
   ميالدى ١٩٦٣ بديع ١٢٠ در سنۀ 

ٍتى المکنون بسلطان غلب العالم و بنور ساطع به ّيا کرمل بشرى صهيون قولى قد ا"...  ٍ ّ ٍ
  حضرت بهاءا ..." اشرقت االرض و من عليها

ّ کشور و يا ناحيه، نمايندگان کليۀ ٥٦ّ نفر از اعضاء محافل روحانى مليه از ٣٠٠قريب  ّ
ّجوامع بهائى از نژادها و قبائل و ملل متنوعۀ کرۀ ارض در جوار اعتاب مقدسه حضور يافت ند ّ

ّ که اولين بار در ١و به جمع حضرات ايادى امرا و اعضاء شوراى بين المللى بهائى
ّ تشکيل گرديد ملحق گشتند تا اولين اعضاء بيت عدل اعظم الهى را ١٩٦١رضوان 

ّاند تاج وهاج بنيان امرا را  امرا تعبير نمودهّ چنان که حضرت ولى انتجاب کنند و هم
ّۀ محافل روحانى ملى استوار نمايند و مؤسسات نظم ادارى بديع الهى ستون هاى افراشت بر ّ

اى که حضرت بهاءا در کتاب مستطاب اقدس وعده فرمودند به اکمال رسد  ّدر تحت قبه
 بديع که مقارن با قرن مئوى ١٢٠در عيد سعيد رضوان . و جريان آن تداوم يافته و توسعه يابد

  .:ّبود نواياى اشعياى نبى تحقق يافت ّالسالم بغداد  دارٰاظهار امر جمال اقدس ابهى در
ّدر اين ايام واقع شود که کوه خداوند بر قلۀ کوه"   ها ثابت خواهد شد و ّ

هاى بسيار  ها برافراشته خواهد گرديد و جميع انبياء بسوى آن روان خواهند شد و قوم فوق تل
هاى خويش را  يعقوب بر آئيم تا طريقعزيمت کرده، خواهند گفت بيائيد تا برکوه در خانۀ 

  ."ها را دادرسى خواهد کرد ّامت  راه وى سلوک نمائيم و آن به ما تعليم دهد و به
ٰمقامات منورۀ جمال اقدس ابهى و حضرت رب اعلى و حضرت عبدالبهاء با گلهاى فراوان  ّٰ ِ ّ

ّرضوان و ايام بهار بود حدائق اطراف بقاع متبرکه در . ّمزين گرديد شکوه گلهاى رنگارنگ، ّ
  .زيبائى و جالل آن روز مبارک را به شيوۀ خود جشن گرفته بود

ا بر  سفينة. البهاء، مولود موعود قدم به عرصۀ هستى گذاشت در بيت مبارک حضرت عبد
ّالعدل اعظم الهى براى اولين بار در تاريخ اديان الهى  ّمؤسسۀ بيت. کوه کرمل جارى شد



ّمايندگان با دعا ومناجات و تضرع و ابتهال اين وظيفه سنگين و مهم ن. تًاسيس گرديد را  ّ
ا نخجوانى، بورا کاولين، ايان سمپل، ّ چارلز ولکات، على: انجام رساندند و جنابان به

ّاعظم، رجال اولين  گيپسن، هوشمند فتح چانس، ايماز هافمن، هيو  ديويد  ا حکيم، لطف
  . خاب گرديدندالعدل اعظم الهى انت بيت

ّالزم است بار ديگر بيان حضرت عبدالبهاء را هنگام تشرف جناب طراز به حضور مبارک 
  : فرمودند. مرور کنيم

نموديم، خود در تحت اطاعت  العدل را تأسيس مى فرمود که ما بيت اگر خداوند تأييد مى
چه ... نمى ماندّبيت العدل بوديم اول عامل خود ما بوديم و ديگر براى کسى حرفى باقى 

  .کنيم که اسباب فراهم نيست
  ايادى امرا هيئت تصميم

  اعظم  العدل بيت ّعضويت در شرکت عدم     ٩
ّهيئت ايادى امرا هنگام تأسيس معهد اعلى تصميم گرفتند به وظايف محولۀ خود طبق ٩

  :فرمايند بيان حضرت عبدالبهاء که در الواح وصايا مى
" و تربيت نفوس و تعليم علوم و تحسين اخالق عموم و   نشر نفحاتوظيفۀ ايادى امرا ا

ّادامه دهند و از عضويت در بيت العدل اعظم معاف " تقديس و تنزيه در جميع شئون است
ترين هيئت روحانى ّ پس از انتخاب اعضاء بيت العدل اعظم و تشکيل مهم. شوند
ادى امرا آنچه در اختيار داشتند تسليم المللى جامعۀ بهائى در ارض اقدس، هيئت اي بين

ّبيت العدل اعظم نمودند و آن هيئت نورا را به حکومت و دولت وقت در اسرائيل معرفى 
ٰبدين ترتيب امور اهل بهاء کال تحت اشراف معهد اعلى قرار گرفت. کردند ً .  

 ١٩٥٩ نوامبر ١٥يخ  که در تارLeroy Ioasدر قسمتى از نامۀ جناب ايادى امرا لروى ايواس 
اند در بارۀ تأسيس بيت العدل  خطاب به خانم و جناب دکتر مهدى سمندرى مرقوم نموده

  :نويسند اعظم مى
ّدر مذاکرات مفصلى که در انجمن اياديان امرا در ارض اقدس در بارۀ اتمام و ...  "

العدل   تأسيس بيتامرا و همچنين دربارۀّ  سالۀ جهاد کبير حضرت ولى٩اکمال نقشۀ 



طبق معمول پدر شما سهم بسزائى در ايجاد ... داشتيم  ... ١٩٦٣اعظم الهى در رضوان 
  ..."           فضاى روحانى آن مجمع داشتند

ّالهى با بيت العدل اعظم از اولين دقايق  روابط صميمانه و فوق العاده احترام آميز طراز
ّخاطرۀ اولين انتخابات بيت العدل   بارۀ نى درجناب نخجوا. ٰتأسيس معهد اعلى آغاز شد

ّدارند در سالن جلسۀ کانونشن بين المللى، اعضاء هيئت نظار پس از  اعظم اظهار مى
خاتمۀ انتخابات بر روى يک صحنۀ کوتاه نام يک يک اعضاء منتخب را اعالم نمودند و 

 هيئت  ّه با رجال اولينهريک از اعضاء به روى صحنه رفتند و نمايندگان حاضر در جلس
ّشرکت کنندگان مدتى به ابراز احساسات شوقيه پرداختند . بيت العدل اعظم آشنا شدند ّ

در . ّسپس اعضاء منتخبه با ايادى امرا روحيه خانم دست دادند و از صحنه پائين آمدند
 اعضاء ها جناب طراز ايستاده بودند و ُنه پاکت در دست داشتند و به هريک از ّپاى پله

ّدر اين پاکت کپى خطاطى شيرين و لطيف . يک پاکت دادند و با آنان مصافحه نمودند
  .ايشان از بيانات حضرت بهاءا در بارۀ بيت العدل اعظم بود

ّوقتى طراز الهى مطلع شدند که بيت العدل تصميم گرفتند هيئت عامله نداشته باشند اظهار 
س انتخاب نکرديد، هيئت عامله انتخاب نمودند چقدر خوشحال شدم که شما رئي

  .نکرديد، اين تصميم تأثير بسيارى بر جامعه دارد
الهى از  طراز.  اى بودند که به بيت العدل اعظم تشريف آوردند ّايشان جزو نفوس اوليه

ّخاطرات دورۀ تشرف خودشان در ايام گفتند جمال مبارک بذر  کردند و مى ا صحبت مى ّ
امرا رسيدم روزى فرمودند در لوح ّ وقتى به حضور حضرت ولى. من کاشتندميثاق را در دل 

مقصود بيت عدل اعظم ..." ا سوف يجرى عليک سفينة"کرمل اين آيه نازل شده است 
ّاين بيان مرا متوجه خاطرۀ تشرف اولم در ايام حضرت بهاءا و تذکر آن حضرت در . است ّ ّ ّ ّ

امرا اذهان ما را براى ّ انستم که حال نيز حضرت ولىد. بارۀ حضرت غصن اعظم نمود
  . آينده آماده ميسازند

       
  کنگرۀ جهانى لندن  



 نفر از ياران از ٧٠٠٠ با حضور قريب ١٩٦٣ اپريل ٢٨انگلستان، در _ کنگرۀ جهانى لندن
  .سراسر عالم تشکيل گرديد

يخى و استثنائى داشت و ّاين کنفرانس از جهات بسيار موقعيت مخصوص و مزاياى تار
ًنظيرش در تاريخ امر بهائى مشهود و جاودانه است زيرا اوال، مقارن با صدمين  بازتاب بى ّ

 سال ٣٦امرا پس از ّ ثانيًا حضرت ولى. ا در بغداد بود سال اظهار امر علنى حضرت بهاء
جامعۀ . فرموده بودندواليت و سرپرستى امرا و جامعۀ جهانى بهائى، به عوالم الهى صعود 

ّبهائى در طى آن دوران از لحاظ تعداد افراد و تشکيالت توسعۀ فراوانى يافته و ابعاد 
ّخدمات و مسؤوليت ها و برنامه هاى متنوع و مختلف در سطوح محلى و بين المللى در  ّ ّ

  .مسير گسترش بى سابقه اى قرار داشت
ّبراى اولين بار در تاريخ امر بهائى . ن امرا بودثالثًا، مقارن با اختتام دورۀ قيادت اياديا

هيئت اياديان امرا عهده دار حفظ و سرپرستى جامعه گرديدند و عاقبت حکمت انتصاب 
ّايادى امرا با سرپرستى شجاعانه و حکيمانه و رهبرى مدبرانه اين خادمين در اين دوره 

 مستقيمى که بر عهده داشتند مسؤول ّواضح گرديد و آنان همراه با مسؤليتهاى سنگين و
  .     نظارت بر روند پيشرفت و اختتام نقشۀ عظيم دهساله نيز گرديدند

ّرابعًا، تشکيل بيت العدل اعظم وعدۀ کتاب مستطاب اقدس با توجه به گسترش امر و 
ه آمادگى ياران براى انتخاب اعضاء اين هيئت نوراء مقارن با انعقاد کنگرۀ جهانى لندن ب

ّانجام رسيد و رجال منتخبه در سومين روز کنفرانس به حضور شرکت کنندگان معرفى  ّ
  .شدند

هاى الهى مبنى بر استقرار سفينۀ حمرا بر کوه کرمل  ّدورۀ جديد تاريخ بهائى با تحقق وعده
ّآغاز شد و مولود کتاب مستطاب اقدس قدم به عرصۀ وجود گذاشت و سکان رهبرى جامعۀ 

  . اسم اعظم در دست معهد اعالى مصون از خطا قرار گرفتستايندگان
بشارت انتخاب بيت العدل اعظم قلوب اهل بهاء را مطمئن و مسرور ساخت و با انتشار 

  .ّاولين پيام معهد اعلى قدرت غالبۀ مودوعۀ در اين ةأسيس عظيم ظاهر گرديد



ّمدت حيات عنصرى بمنظور امرا در ّ اى که حضرت ولى ّخامسًا آخرين و مهم ترين نقشه
ّتوسعۀ جامعۀ بهائى تهيه فرموده بودند با موفقيت چشمگيرى به پايان رسيد ّّ .  

سادسًا حضور فارسان و فاتحان نقشۀ دهساله موجى از شوق و ذوق در قلب ياران ايجاد کرد 
ه و بچشم ظاهر نتايج ايثارگرانۀ قهرمانان و پيش آهنگان جامعه را که در طول يک ده

ّبدست آمد مالحظه نمودند و همت و استقامت و پشتکار آنان را ستودند و درس عشق و 
ّو باالخره حضور شخصيت ممتازى بود که در طول عمر شاهد دوران عهد . خدمت آموختند

ابهى و عهد و ميثاق الهى و واليت امر ديانت بهائى بود و در همۀ ادوار در جريان حرکت 
ّ مرحلۀ ديگر فعاالنه شرکت داشت و يادگارى زنده و خاطره آفرين اى به جامعه از مرحله

  . شد براى شرکت کنندگان کنگره محسوب مى
 دکتر مهدى سمندرى شرح اين کنفرانس با شکوه که در آلبرت هال لندن برگزار شد و 

  .شود اند که بمناسبت از آن ياد مى ًچنين مشاهدات خود را اجماال يادداشت نموده هم
اختمان عظيم آلبرت هال در هر قدم با جمعى از دوستان قديم مهد امرا ديدار دست در س

ّدر تجسس پدر بزرگوار بودم . ميداد و نفوس جديد از ممالک مختلف را مالقات ميکرديم 
لندن نيامدند و معلوم شد براى ديدن مشرق االذکار آلمان به فرانکفورت  ولى تا آخر شب به

. احباب با ايادى امرا دکتر مهاجر و جناب رحمانى مالقات کرديمدر جمع . رفته اند
ًياد کنم اما فعال از حوصلۀ اين   ّاگرچه ديدار احبا آنقدر مغتنم است که بايد نام هريک را ّ

ّام نشاط خانم به همراه همسرشان دکتر جذاب و  ديدار برادر زاده. مقال خارج است
  .عه اى شيرين بودواق  سال،١٤فرزندان، پس از گذشت 

ّ شب به لندن وارد شدند و صبح روز بعد که اولين روز کنفرانس بود ١١الهى ساعت  طراز
ّتلگراف تبريک و تهنيت عيد رضوان را به اعضاء منتخبۀ اولين بيت العدل اعظم مخابره 

  .نمودند
الهى و   طرازدر حضور ايادى امرا. شد ّاولين جلسۀ کنفرانس بعد از ظهر آن روز تشکيل مى

سمندرى و سهيل سمندرى و همسر ايشان، و زرانگيز خانم  بهمراهى بستگان، دکتر جمشيد
تمام خيابان و ميدان مقابل آلبرت هال و . ّو ايرج يگانه پاکزاد، به محل تشکيل کنگره رفتيم



لبسۀ ّاحباى بومى با ا. ّاز جمعيت شرکت کنندگان بود بناى يادبود و مقبرۀ پرنس آلبرت پر
ّگوناگون و رنگارنگ زيبائى و جالل خاصى داشتند و تنوع مطلوب ملل و قبائل و نژاد ها را  ّ

  .        ّمجسم مى نمودند
و يک لوح به ) خواهر زادۀ جناب طراز(ّبرنامه با تالوت مناجات توسط مليح خانم بهار

ناب الينگا ناظم ايادى امرا ج. خانم سمندرى شروع شد ّزبان انگليسى توسط ارسوال
ّخانم اولين ناطق جلسه، گزارشى از فتوحاتى را که در ضمن  ّالبهاء روحيه جلسه بودند و امة

هزار  ١٣نقشه دهساله انجام شده بود بيان داشتند و مژده دادند که تعداد مراکز امرى به 
لب و ايادى امرا جناب فروتن و جناب باليوزى هريک سخنرانى جا. افزايش يافته است
چه که در  مواعيد ظهورات قبل را با آن ّو عظمت ايام و تطابق بشارات و. ّمهمى ايراد نمودند

 روز دوم مصادف با نهم عيد  .اين ظهور الهى واقع گرديده است شرح و توضيح دادند
در اين جلسه . ا خادم بودند ناظم جلسه ايادى امرا جناب ذکر.  بديع بود١٢٠رضوان 

حضرت بهاءا جناب : "ّاين ترتيب معرفى کردند الهى را به م جناب طرازجناب خاد
سمندرى را به عنوان هديه و ميهمان بسيار عزيز جهت اين جشن اعظم تاريخى حفاظت 

اند و عنايت بسيار گرانبهائى را به شرکت کنندگان اين کنفرانس تاريخى ارائه  فرموده
هاى امرند که از دورۀ شيخ احمد  يمى ترين خانوادهّجناب سمندرى متعلق به قد. فرمايند مى

. ّاحسائى تا حال در ظل اين امر مبارک مشغول به خدمت آستان قدس الهى بوده و هستند
هاى امرى هستند که افتخار زيارت حضرت بهاءا را داشته  ّايشان يکى از نوادر شخصيت 

، ومرکز ميثاق حضرت عبدالبهاء، نميدانم شخصى را که حضرت بهاءا، طراز افندى. اند
ايشان . ّاند چطور معرفى کنم امرا جناب سمندرى خطاب فرمودهّ الهى و حضرت ولى طراز

  .تمام عمر خود را وقف خدمت به آستان مبارک حضرت بهاءا نموده اند
ّالهى پس از اين معرفى شايان و صميمانۀ جناب خادم، در ميان ابراز احساسات   طراز
  .کت کنندگان با آرامش متين پشت ميز خطابه رفتند و سخنرانى آغاز نمودندشر

 اپريل ١٢٠متن نطق ايادى امرا جناب طرازا سمندرى در کنگرۀ لندن نهم رضوان سنۀ 
  : ًاست ذيال درج ميگردد  که نوار صوتى آن انتشار يافته١٩٦٣



نم هم عيد اعظم را و هم جشن ک ابهى، بجميع حاضرين و حاضرات تبريک عرض مى  ا
ّهاى الهيه را در  االعظم را، الحمد زنده مانديم وعده ّاعظم مئوى جمال قدم جل ذکره

ّاحباء بايد عمومًا قلبًا روحًا شاد و مسرور . الواح و آثار مبارکه بتمامه مالحظه و زيارت کرديم
ّباشند که جميع مواعيد الهيه در الواح مقدسه از حضرت اعل ٰى روح ماسواه فداه و از ّ

الفداء و از   االطهر وثنائه، از حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه  ّ◌ذکره حضرت بهاءا جل
ّافندى ربانى جميع مواعيد ظاهر شد، بشارت باد  محبوب امرا شوقى عزيزّ حضرت ولى
ما در عالم امروز ش. چه از مواعيد باقيمانده بعدًا محتومًا ظاهر خواهد شد بشارت و آن

ّناسوت مجتمعيد و بذکر حق مشغوليد ولکن در ملکوت الهى امروز جميع ارواح شهداء 
ٰبيست هزار نفوس در ملکوت ابهى با شما شريک و سهميند در اين جشن اعظم حضرت 

  : فرمايند عبدالبهاء يک منظومه اى دارند مى
       ولوله در شهر نيست جز شکن زلف يار 

  دوست  ست جز خم ابروى   فتنه در آفاق ني
تمام مطالب تاريخى مطالب الزمۀ تعاليم الهى ناطقين . چون عيد است و روز نهم است

همه را براى شماها ذکر کردند حقيقتًا براى سمندرى جاى حرف و نطق و بيان نگذاشتند 
  . کنم کرد منهم امروز براى شما تالوت مى ّمعلم من هميشه اين شعر را تالوت مى

     امروز شاه انجمن دلبران يکيست       
  دلبر اگر هزار بود دل بر آن يکيست 

  دوست نام گفت بر که کجاست از     اين مطرب
  دوست      وجامه بذل کنم درفراق جان  تا         

  فرمايند؛ االعظم در لوحى از الواح مى ّجمال قدم جل ذکره
   بنام خداوند يکتا

. ّالعالمين کل را به آن بشارت دادند ّلين از جانب ربّيوم يومى است که جميع نبيين و مرس
  . برهان کليم به عصا ظاهر و برهان اين مظلوم به قلم باهر. ّچنين به ظهور مکلم طور و هم



ّدر زندان ارض سر، در زندان . ا در زندان چه کرد ّحال دقت کنيد که قلم حضرت بهاء
حال چون عيد اعظم رضوان . فرمود تسخيرا کرۀ زمين را  سجن اعظم قلم حضرت بهاء

ّفقره از ايام تشرف خودم که بدون استعداد و بدون لياقت در سن  است من چند  سالگى ١٦ّ
ّدر روز اول رضوان در . کنم که تفريح بکنيد عرض مى نصيب من شد براى شما براى اين

د من و چهار نفر دانن ّقصر اطهر بهجى اطاقى را که زائرين در آنجا مشرف شدند همه مى
از اصحاب . ا بودند غفران ّديگر مشرف شديم يکى از آن اشخاص مرحوم عندليب عليه

ّاوليۀ حضرت بهاء ّسال زندانى بودند و بقدر يک مجلد  ا که در محبس گيالن رشت دو ّ
ّيکى ديگر از اصحاب اوليۀ . ا و از حضرت عبدالبهاء دارند الواح از حضرت بهاء ّ

ّابوالحسن بودند که در کشتى با حضرت اعلى در راه مکۀ معظمه،  ٰ اعلى حاجىحضرت ّ ٰ
اى  ّنفر اول دسته دانم که بودند ما پنج نفر ديگر نمى کشتى بودند و عائلۀ دهقان و دو هم

ّبوديم که در روز عيد اعظم رضوان اول بحضور جمال قدم جل ذکره ّاالعظم مشرف شديم  ّ
. زمين نشسته بوديم الس بودند و ما در محضر مبارک بزانو برجمال مبارک در سرير ج

جمال . فرش نبود قالى نبود زندان بود. وقت فرش اطاق مبارک فقط حصير بود، بوريا آن
شاه پادشاه ايران  ّساعت، بيست دقيقه از لوح مبارک سلطان ناصرالدين مبارک بقدر نيم

ه تالوت مبارک خاتمه پيدا کرد و در تالوت فرمودند با لحن بديع آسمانى پس از اينک
شد يکى آن حالت عظمت و قدرت و اقتدار  تالوت دو حالت از هيکل اقدس مشاهده مى

ٰالهيه، يکى آن مظلوميت کبرى که در الواح و آثار مبارک همه خوانديد و زيارت کرديد ّ ّ .
 حضرات يکى برخاستم فرمودند از اين گلها به هريک از. بعد فرمودند طرازافندى برخيز

نفر که در محضر  ّبده، گلهاى معطر که در روى آن تشک مبارک در اطاق بود به اين چهار
ّمبارک مشرف بودند بهرکدام يک گل دادم و با يک حالت مخصوص و مسرت مخصوص  ّ

لهذا يکى هم بردم حضور مبارک تقديم . سهم ما را هم بده سهم ما را هم بده. فرمودند
اين يکى از جلسات . ا امان بعد فرمودند فى. دند يکى هم خودت بردارفرمو. کردم ايستادم

ّعيد اعظم رضوان بود که من مشرف بودم اينطور شروع و خاتمه يافت چون وقت نداريم به 
مقصود بود که آن باغ  هاى ارض هاى من در يکى از باغ ّيکى از تشرف. کوشم اختصار مى



روز بود که تقريبًابيست و سى نفر مجاورين و مسافرين اين در عيد نو. به جنينه معروف بود
در آن روز ناهار در آنجا صرف شد ولى جمال مبارک در اطاق . ّحضور، مشرف بوديم

در آنجا ) کن کفش(خانه  روز هم تنزيل آيات بود من در قهوه غذاخورى تشريف نياوردند آن
جمله نبيل   حاضر بودند مننفر شنيدم شعرا هم در آنروز چند باستماع مشغول بودم مى

روز شعرا اشعارهاى  آن. خوانند اعظم، صاحب اين تاريخى که امروز اهل عالم همه مى
ّعديده در مدح و ستايش اسم اعظم سرودند اما من وقت جوانى يادداشت داشتم ولى 

  .يکى از آن شعرها اين بود. ٓاالن آن قصائد را فراموش کردم
  ستى اى جنينه عرش مجد کرسى اعال

  ّ  گر جنينى بودى اينک جنت علياستى          
  آنروز من در رکاب جمال مبارک از جنينه تا قصر پياده آمدم باران هم 

ّآمد و البته اين از يکى از افتخارات بزرگ من بود که در روز عيد در رکاب جمال  نم مى نم
ر روزى بود که ديگر ها د ّيکى از تشرف. ِمبارک از جنينه تا بهجى، قصر بهجى پياده باشم

هفته به صعود مبارک  جمال مبارک بظاهر نقاهت داشتند و در بستر جالس بودند يک
مانده بود احضار فرمودند نفوسى که در قصر حاضر بودند منجمله از آن نفوس يکى من 

روز هيکل  ّماه من بحضور مبارک مشرف شدم آن اى بود که در شش بودم اين آخرين دفعه
آيات کتاب مستطاب اقدس را .  ضعف داشتند و تکيه فرموده بودند در بسترمبارک بسيار

فرمودند که مضطرب نشويد پريشان نشويد ساکت و ساکن باشيد بر  در ذکر صعود تالوت مى
بسيار تأکيد بر استقامت در . فرمودند استقامت و ثبوت بيافزائيد از اين قبيل مطالب بيان مى

ّ ضعفى که در وجود مبارک بود تأکيد در وحدت و اتحاد فرمودند با حالت امرا مى
ّروز بسيار اهميت داشت وحدت و اتحاد و اجتناب از اختالف و  سه کلمه آن. نمودند ّ

ٰاستقامت کبرى در امرا .  
ّدانيد که از اول ظهور  کنم شماها همه مى اى عرض مى کلمه حاال من در اين موضوع چند

را  ّچه قوه.  را نصرت کرد استقامت و وفاى اهل بهاء بودٰالى امروز آنچه که امرا اى امرا
استقامت شهداى ايران امرا را از مملکت . به انگلستان و ممالک اروپا و امريکا برد؟



ّکه احباى الهى  طورى امروز هم بايد همين. ايران به اروپا و امريکا و افريقا منتقل کرد
محبوب عزيز امرا را اطاعت کردند، مفارقت از ّ  حضرت ولىاستقامت کردند اوامر مبارکۀ

عيال و اطفال و وطن کردند و هجرت به ممالک و ديار نمودند و امرا را بسمع غريب و 
بعيد رساندند و ناماليمات و مشکالت تحمل کردند تا اينکه نتيجۀ زحمات دهسالۀ اهل 

ّب شد تا اينکه اين جشن اعظم در اول مملکت بهاء زن و مرد دختر و پسر صغير و کبير، سب
ّدنيا انگلستان که به قدوم حضرت عبدالبهاء مشرف شد و سرير اطهر حضرت ) غربى(

جا استقرار پيدا کرد اين تأثير را داد که چندين هزار نفوس در اينجا  عزيز امرا در اينّ ولى
  .لندبنام مبارک او مجتمع شدند و بذکر و ثناى او امروز مشغو

 سال پيش براى شماها بيان کنم ٧٢ّ ماه تشرف خودم را در ٧ّالبته اگر من بخواهم دورۀ 
  چندين روز وقت الزم دارد يکى ديگر از افتخارات بزرگ من در امرا اين است که هم

ّبلقاى حضرت عبدالبهاء روح ما سواه فداه بکرات و مرات مشرف شدم و هم بلقاى  ّ ّ
ُرا، اول در هفده هجده ماهگى، بعد در نه سالگى و بعد در چهارده ام عزيزّ حضرت ولى ّ

ّالبته البته اينها هرکدام حکايات و قصص . ٰسالگى و بعد در ايام واليت عظمى فائز گشتم ّ
اينها را که اشاره کردم براى اين بود که . دارد که هرکدام آنها يک کتاب وقت الزم دارد

 فداه در يکى از مناجاتهائى که بافتخار من عنايت فرمودند حضرت عبدالبهاء روح ما سواه
ّو التحدث بنعمتک بين خلقک: فرمايند در آنجا صريحًا امر مى اين بود که تا اين اندازه . ّ
خواهم بشما از خطابات جمال مبارک چند فقره عرض کنم تا قلب  جسارت کردم حاال مى

  : فرمايند مى مبارک جمال. شما هم مطمئن بشود هم مسرور
االرض از اطفاى آن عاجز  يا عبد حاضر سراجهائى که داراى يک فتيل بودند من على"

شود اين نار مشتعله را که اگر جميع درياهاى عالم بر او  مشاهده شدند حال چگونه مى
  "ّبالدهن خاموش نمايند  ريخته شود تنقلب

ّدان در نهايت شدت و ا در آن وقتى که تنگى و سختى و مشکالت و زن حضرت بهاء
  : فرمايند طغيان بود اين بيان را مى



ّا قومًا اولى بأس شديد و بهم ينصر الغالم کما نصره اول مرۀ اولئک لن  فسوف يبعث" ّ
اولئک قلوبهم . ا بعزيز يمعهم الحجبات و لن يحجبهم االشارات و ماکان ذلک على

ّزبرالحديد بحيث لن يخافنهم شىء عما فى موات و االرض کذلک ينصر من يشاء ّالس ّ
  " المؤمنين قريبا بفضله و کان نصره على

   :فرمايند ّجمال مبارک در لوح فردوس اعلى در ورق دوم مى
در اين حين مظاهر قدرت و مشارق اقتدار يعنى ملوک و سالطين و رؤسا و امراء و علما و  "

آنست سبب بزرگ از .  نمايد صيت مىّتمسک بآن و و به  دين فرمايد و به عرفا را نصيحت مى
ّسستى ارکان دين سبب قوت جهال و جرأت و . االمکان فى  براى نظم جهان و اطمينان من ّ

گويم آنچه از مقام بلند دين کاست بر غفلت اشرار افزود و نتيجه   براستى مى جسارت شده
  ٢." االنظار ّ◌اعتبروا يا اولى االبصار ثم باالخره هرج و مرج است اسمعوا يا اولى

ّبد نيست ما يک قدرى متوجه بشويم که جمال قدم جل ذکره االعظم چه مصائبى چه  ّ
ّها و روزها متحمل شدند و همان روز در زير  ها در شب مشکالتى چه ناماليماتى چه سختى

ا همه زنده باشيد و ببينيد فرمودند  ّغل و زنجير بشارت امروز را و روزهائى که بعدًا انشاء
روزها که رسيديد و مجتمع شديد بياد امروز باشيد و براى بنده هم از صميم  شرط اينکه بآنب

  .قلب طلب عفو و مغفرت از آن بحر اعظم الهى بکنيد
دو بر  ا حضرت نون در کمال عداوت و بغضاء و نون ديگر معين و ياور او و هر سبحان

اکن و مظلوم در بيتى که جدار آن حسب ظاهر با جنود و عساکر، ايشان در قلعۀ حديد س
يجعل القرطاس حديدًا اغلظ من الجبل و  يشاء ا لو من ّبمثابه قرطاس، االمل مقطوع اال

ما  ّالنار و ّالنور و يدعوننى الى ّالحديد رقيقًا ارق من جفن العين فعمرا ادعوهم الى
ّدعاالظالمين اال ّ الذلةلى ارادوا ا  ّالعزة و لهم ل اردت ضال فى ّ ّ"  

جوانهاى عزيز ما که سپاه ملکوت الهى هستند و بتمام قوى با تمام خلوص و با تمام اشتياق 
ٰو عشق متفرق در بالد شدند بايد قدر اين نعمت عظمى و موهبت کبرى را بدانند و مغتنم  ٰ ّ

العدل اعظم در عالم تأسيس  که بيت بدانند بعد از اين. بشمارند و وقت را از دست ندهند
ّروز اول قيام و اول روز خدمت است نه اينکه خدمت تمام شد الوا الوا حاال نيز  شد آن ِّ



ّاول کار است وقت شروع است وقت اينست که جوانها تأسى به شهداى امرا در ايران  ّ
ّکه آنها از جان و مال و هستى و نيستى و راحت و آسايش و عزت ظاهره  طورى بکنند همان
آن  ّچيز خود را در عشق الهى فدا کردند اينها هم بايد تأسى و اقتدا به ند و همهصرفنظر کرد

ّتصور نفرمائيد که اين . آن جواهر تقديس بفرمايند ّآن ارواح مقدسه و به ّهياکل قدسيه و به
شان در آخر يکى از  حضرت عبدالبهاء در وصاياى مبارکه. عرض را من از خودم کردم نه

  : فرمايند  مىفقرات اين بيان را
ّحواريون حضرت روح بکلى خود را و جميع شئون را فراموش نمودند و ترک سر و سامان   ّ

ّکردند و مقدس و منزه از هوى و هوس گشتند و از هر تعلقى بيزار شدند و در ممالک و ديار  ٰ ّ ّ
َمنتشر شدند و بهدايت من على االرض پرداختند تا جهان را جهان ديگر کردند و عالم  َ

خاک را تابناک نمودند و بپايان زندگانى در ره آن دلبر رحمانى جانفشانى کردند و هريک 
  ٣.در ديارى شهيد شدند فبمثل هذا فليعمل العاملون

ّبرادران و خواهران عزيز همۀ شما مطلعيد به تاريخ، اصحاب حضرت مسيح که حواريون 
تزلزل پيش آمد يازده نفر باقيماندند نفر از آنها براى او  ّباشند دوازده نفر بودند حتى يک

نفر امر حضرت مسيح را باينجا رساندند که بعد از دوهزار سال امروز کرۀ زمين در   يازده
فرمايند وقتى جمال  حضرت عبدالبهاء در يک لوحى مى. قبضۀ اصحاب مسيح است

 از وقت ّهزار اصحاب داشتند حاال دقت کنيد مبارک از اين عالم صعود فرمودند پنجاه
هزار  گذرد شما در يک هندوستان الحمد صد  سال متجاوز مى٧٠صعود مبارک تا امروز 

ٰهزار برسد در ممالک اخرى  ّنفوس داريد در افريقا نزديک است جمعيت شما به صد
هيئت ايادى عزيز مخصوص حضرت خانم چندماه زحمت . ّالحمد جمعيت کثير داريد
ّسال مرقوم فرمودند البته جميع ايادى امر   دقيق از فتوحات اين دهّکشيدند تا اينکه احصائيۀ

ّدر اين مسئله شريک بودند ولى سهم اعظم با حضرت خانم بود کتابى براى احصائيه و 
زحمات اين ده سال مهاجرين که در اقطار عالم بودند و اين فتوحات اعظم را کردند تأليف 

الزم است در هرخانۀ شخص . جلد  چندين هزارفرمودند و اين کتاب را به طبع رساندند
بهائى يک جلد از آن کتاب باشد تا اينکه بدانند در اين ده سال چه فتوحاتى در عالم 



لهذا امروز روز . ا انجام شد امرا به همم عاليۀ ايادى امرا و اصحاب حضرت بهاء
ّهمتى اى احباى الهى ّاى احباى الهى "فرمايند؛  حضرت عبدالبهاء مى. ّهمت است ّ

امروز روزيست که بايد عمومًا خودمان را و آنچه در ملک است فراموش کنيم و ".  غيرتى
ّبکمال همت قيام کنيم با تأييدات الهيه براى اينکه اين سپاه ملکوت همينطور جلو برود  ّ

ض ّروز بروز سنگر بگيرد سنگر خالى نکند من البته خيلى مطالب مى خواهم بشماها عر
َکنم ولى وا نفس من همراهى ندارد پيرى است ديگر خيلى عذر مى ّالبته . خواهم از شما َ

ّاى که در اول امر، اول ظهور مرقوم  دانيد که جمال مبارک دعوت نامه همۀ شماها مى ّ
  : نامه فرمودند در آن دعوت. فرمودند چه بود

     گر خيال جان همى هستت بدل اينجا ميا
   جان و دل دارى بيا و هم بيار ور نثار         

     رسم ره اينست گر وصل بها دارى طلب
  ميار  زحمت شو دور مرد اين ره ور نباشى         

ّفرمايند اهل بهاء را به دو امر مهم اول وفا، دوم  در تمام الواح جمال مبارک دعوت مى ّ
ّمى بالوفاء من شرب البهاء نحر س قل يا اهل : "فرمايند که در يک لوحى مى. ٰاستقامت کبرى

کنم  تکرار مى. شود کسى که از آن بحر نوشيد باستقامت فائز مى"  ٰمنه فاز باالستقامة کبرى
ّفرمايند نحرى است در عالم که نام مقدس او، نام مبارک او وفاست  جمال مبارک مى

. ٰشود؟ باستقامت کبرى فائز مى شود هرکس از اين نحر نوشيد و چشيد و آشاميد چه مى
محبوب عزيز امرا ّ حضرت عبدالبهاء سى سال از بيوفايان شکايت فرمودند حضرت ولى

ّاين مظلوم عالم سى و شش سال در عکا و . عنان آسمان رسيد ناله و فريادشان از بيوفايان به
ّحيفا زحمات متحمل شدند اينهمه حدائق اينهمه بساط از عدم بوجود آوردند که امروز 

ّکنند متحير  آيند و مشاهده مى ه روزى هزاران نفوس در آنجا مىهاى دنيا ک توريست
دانيم اين در  گويند نمى دانيم مهندس اينها که بوده است و مى مانند مى گويند نمى مى

ّهمه زحمات و مشقات و بوجود آوردن  وجود اين کدام دارالفنون و مدرسه تحصيل کرده با
هائى که در کرۀ زمين مانند آنها نيست  منظرهشود که  ّ◌ها عرض مى همه حدائق و محل اين



بوجود آوردند خودشان تشريف آوردند مظلومانه، مظلومانه، مظلومانه، در گوشۀ لندن در 
ّباشند اما مطمئن باشيد  ترسم سامعين از شنيدن خسته شده من مى. اطاق تنها صعود فرمودند

ّمن از گفتن خسته نشدم براى اينکه تشکر نعم الهيه ر کنم  اين کلمه را عرض مى. ا بکنمّ
ّجوان در کارهاى تو متحير  سمندرى صد: " فرمايند محبوب عزيز امرا مىّ حضرت ولى

  ."است
 ساله همنيطورى بيخود زنده است نه وا نه باا، من ٨٧شماها خيال نکنيد يک جوان 

ها در اين  ر اينست همۀ شمااست حاال سزاوا ّام اما او مرا نگاه داشته مرتبه مرده تا حال صد
ٰمجمع در اين يوم مبارک توجه کنيد بجمال اقدس ابهى و از او بخواهيد که به شماها  ّ

دانيد من  مى. آخر برسانيد استقامت عطا کند و بکمال وفا قيام کنيد خدمات خودتان را به
يند تا آخرين من ميفرما کنم براى اينکه در متجاوز از بيست توقيع مبارک به چرا حرکت مى

کنم  ّبراى اينکه يک قدرى بيشتر تبسم کنيد اين را عرض مى. نفس مقاومت و مداومت نما
فراموش کردم فراموشى يکى از عالئم ... در شهر ما که قزوين است شهر جناب طاهره 

ابهى بگو بس  خانم بمن دستور فرمودند حاال که فراموش کرديد ا مرضيه. جوانى است
  بهى  ا ا. است

              
ّياران در بين سخنرانى ايشان، با کف زدنهاى متوالى احساسات روحانيۀ خود را ابراز 

ّالهى را خانم مرضيۀ گيل مترجم معروف و متبحر  در اين کنفرانس بيانات طراز. ميداشتند ّ
  .نمودند ترجمه مى

ّ منتشر ساختند و اطالعات هاى معتبر لندن اخبار مربوط به کنگره جهانى بهائى را روزنامه
  .مبسوطى راجع به امر بهائى درج نمودند

سمندرى مهاجر _ انگيز خانم معنوى تعدادى از فاميل و بستگان جناب طراز از جمله طرب
ّترکيه، دکتر جمشيد سمندرى و خانوادۀ ايشان که مهاجرين افريقا بودند، نشاط جذاب  ّ

سمندرى از امريکا، روزا _ا خانم ايوآس افريقا، نور_سمندرى و همسرشان از زئير_
روحانى و همسر  سمندرى از کشور فنالند، زرانگيز خانم از هندوستان، دکتر عزيز _نامدار



امرا  در کنفرانس حاضر بودند و با ايادى... ٰايشان از ايران، و طوبى خانم و ضياء شمسى
  .مالقات کردند

جنابان روز سوم کنفرانس فارسان امر حضرت بهاءا که در صف مقدم آنان ايادى امرا ّ
ّدکتر مهاجر و جناب اولينگا بودند به حضار معرفى شدند و مورد استقبال و محبت شرکت  ّ ّ

  .کنندگان قرار گرفتند
ّظهر همان روز رجال اولين بيت العدل اعظم الهى سرپرستان و هاديان  در جلسۀ بعد از

ّ مؤتمر عظيم شرکت نمودند معرفى گرديدند و با شور و جامعۀ بهائى به يارانى که در اين
  .شوق و هيجان فراوان آنان رو برو شدند

.  روز چهارم کنگره، جناب نخجوانى عضو بيت العدل اعظم نظامت را بعهده داشتند
و دو نفر از اهالى بليويا، جناب ) اى ّمشاور قاره(خمسى ناطقين جلسه جناب مسعود

  .ندنخجوانى و اولينگا بود
. ّدر جلسۀ عصر آن روز نوار مناجات يکى از احبا که در مراکش زندانى بودند پخش شد

ّهمسر و فرزند خردسال يکى از آنان به حضار معرفى شدند و ياران بسيار تحت تأثير از  ّ
که طفل خردسال  پس از اين. ّخودگذشتگى ها و فداکارى هاى احباى مراکش قرار گرفتند

عا تالوت کرد احساسات حاضرين اوج گرفت و هيجانات روحانى يکى از زندانيان د
  . فضاى کنفرانس را فرا گرفت

اى از دوستان در يک کشور دور در بند و زندان بودند و هزاران نفر ديگر در  ّهمزمان عده
در اين لحظات نادر و . هاى فراوان ساير فداکاران در سراسر جهان جشن عظيم شاهد پيروزى

 طراز پشت ميز خطابه رفتند و با اشاره به کودکى که با صفاى قلب براى جاودانه جناب
ّرهائى محبوسين مراکش دعا نمود اظهار داشتند اين طفل راهى را که طى آن براى ديگران 

  .هزار سال طول ميکشد با قدمى پيمود
  مراکش _محکمۀ نادور

ّر از احبا را به اعدام و پنج  محکمۀ ناحيۀ نادور درمراکش، سه نف١٩٦٢ دسامبر سال ١٥در 
ّشدت محکوميت و نوع محاکمات که مدت هشت ماه . نفر را به حبس ابد محکوم کرد ّّ



ّطول کشيد و وجود شواهد بارز مبنى بر علت اصلى اين شدت عمل که منبعث از تعصبات  ّ ّ
ّمذهبى محلى بود توجه عالم را به اين نقطۀ مجهول در شمال افريقا جلب نمود ّ.  

ّبته اولين نشانه هاى بروز مشکل در مراکش در دسامبر سال ال  با درج مقاله اى آغاز ١٩٦١ّ
انتشار يافت که ترجمۀ بعض نکات آن بدين ) Al  Alam(گرديد که در روزنامۀ با نفوذ العالم 

  :قرار است
نگريم وجود ميسيونرهاى مذهبى و سخنرانيها و وعظ  چون به عوامل کاهش نفوذ اسالم مى

ولى بهائيان جامعۀ ... ًقبال فقط مسيحيان و يهوديان بودند ... يابيم  نان را عامل بزرگى مىآ
که از شرق و جامعۀ اسالمى شرق به مراکش آمده است و عقايد تخريبى ... ديگرى است 

حال ما مسيحى، . و با اقدامات خود گروه ديگرى به گروههاى قبلى افزوده است! دارد
  .اريميهودى و بهائى د

ّپردازد تا عرق تعصبات آنان را برانگيزد و  روزنامۀ مزبور در آخر مقاله به تحريک عوام مى ِ
  :نويسد مى

   هيچ کس دستى بلند نمى کند تا اسالم را محافظه نمايد، مردان دين
  .کجا هستند؟

ّدر نتيجۀ تحريکاتى از اين قبيل که در ساير جوامع متعصب مذهبى شرق عليه بهائيان 
ّعمال ميگرديد و ظهور و وجود دين جديد را عامل و علت انجماد دين اسالم مى پنداشتند ِا

  .اى از ياران اسير مصيبت هاى گوناگون در ادوار گذشته و حال شدند ّعده
ايادى امرا جنابان فيضى و دکتر . دوازدهم رضوان آخرين روز کنگرۀ جهانى بهائى بود

  . به جمع شرکت کنندگان پيوستندمولشتگل به لندن وارد شدند و
ّاولين مجمع ايادى امرا پس از معرفى اعضاء بيت العدل اعظم به جامعۀ بهائى عالم،  ّ

الهى همراه با ساير ايادى  در روز ششم کنفرانس در حظيرة القدس لندن تشکيل شد و طراز
اى  ّۀ مذکور با عدهکه به لندن آمده بودند در اين مجمع  حضور يافتند و پس از اتمام جلس

ّاز فاميل و بستگان از جمله جناب عنايت ا سمندرى، صديقه خانم سمندرى مادر و 
ا سمندرى برادر سيروس سمندرى مهاجر فدائى افريقا، که همراه همسرشان  جناب فضل



ّمحبوبۀ روحانى به کنفرانس آمده بودند و دکتر مظفر سمندرى مهاجر خدوم اندونزى، و هم 
ّنفر از دوستان محترم و عزيز مالقات خصوصى داشتند و سپس به اتفاق  نين با چندچ

ّ سال فعاليت ٣٦ثمرۀ . امرا رفتندّ حضرات ايادى امرا به زيارت مقام حضرت ولى
ّاياديان امرا به عهد و پيمان خويش وفا کرده و با موفقيت . ّمستمر به نتيجه رسيده بود ّ

عدل اعظم  ّا  رهبرى نمودند و عاقبت سکان آن را به يد اقتدار بيتکشتى امر بهائى ر
  .سپردند

ّمسؤوليت ادارۀ . کارهاى جارى تشکيل شد مجمع ايادى امرا روز بعد نيز براى رسيدگى به
العدل اعظم قرار گرفته بود و اياديان فرصت جديدى يافته  جامعۀ بهائى رسمًا در اختيار بيت

ّشب عدۀ کثيرى از احبا در جلسۀ عمومى تبليغى  همان. د را دنبال کنندتا وظايف اصلى خو ّ
ّلندن محل استقرار عرش حضرت ولى. شهر لندن شرکت کردند امرا پس از گذشت هفت  ّ

  .ّسال از صعود بغتى آن حضرت، بار ديگر جمعيت کثيرى را جلب نموده و پذيرفته بود
ّدر ايام رضوان يک شب امة البهاء روحي ّه خانم ميهمانى خصوصى در محل اقامت خود ّ

الهى و فرزندشان دکتر مهدى سمندرى و دو نفر از مهاجرين  در لندن ترتيب دادند و از طراز
دعوت کردند و دربارۀ مسائل و مشکالتى که در افريقا در راه تبليغ وجود داشت مذاکره 

کننده از  و ياران شرکتعاقبت کنفرانس عظيم و با شکوه لندن پايان يافت . نمودند
کثرت بودند دسته دسته  هاى گوناگون که نمود وحدت در کشورها، قبايل و نژادها با فرهنگ

ّاز لندن به کشورهاى دور و نزديک محل اقامت خود مراجعت کردند و کوله بارى از 
  .  خاطرات جالب و فراموش نشدنى و تاريخى را به همراه بردند

سفرهاى  هم.  کنگرۀ جهانى، از لندن به ارض اقدس عزيمت کردندالهى پس از اختتام طراز
خانم مهاجر و دخترشان گيسو، و  مهاجر و ايران ايشان حضرات ايادى امرا پل هنى، دکتر

  .الهى بودند دو نفر از منسوبين طراز
 در ارض مقصود ماندند و خطوط الواح مبارکه را ١٩٦٣ اگست ٤ايشان در اين سفر تا 

  .ى نمودندشناسائ
  الهى  البهاء براى توديع با طراز امة  ميهمانى



امرا  الهى از ارض اقدس، ايادى ّدر خاتمۀ انجام خدمات محوله و قبل از عزيمت طراز
 مجلس توديع  زيبائى براى ايشان ترتيب دادند ١٩٦٣ّخانم در اول آگست  ّالبهاء روحيه  امة

وران مقيم آن سامان را براى صرف شام دعوت  نفر از سر٣٨و در بيت حضرت عبدالبهاء 
شش نفر از اعضاء بيت العدل اعظم همراه با خانم ها و اعضاى خانواده و پنج نفر . کردند

ابتدا امة . ّاز اياديان مقيم ارض اقدس و اعضاء فاميل آنان در اين ميهمانى مدعو بودند
 بدو جوانى شامل حال ايشان ّالبهاء صحبت کردند و بعد جناب طراز از نعم الهيه که از

گرديده بود سخن گفتند و شکر نمودند و اين بيت شعر را که پيوسته ورد زبانشان بود بار 
  ديگر به مناسبت موقع و زمان خواندند      

ّمانتوانيم حق حمد تو گفتن           با همه کروبيان عالم باال ّ  
ّ روحيه خانم کارتهاى زيبائى براى هريک از مدعو در اين کارت ها . ّين تهيه کرده بودندّ

  :  نوشته شده بود
  بيت حضرت عبدالبهاء   حيفا

خداوند هميشه او را حفظ و . باشد جلسۀ توديع به افتخار جناب سمندرى عزيز ما مى
  .حمايت فرمايد

ّالبهاء روحيه خانم تمام کارتها را به  بر درخواست امة الهى بنا در آخر ضيافت مزبور طراز
ّدگار آن شب امضاء نمودند و روحيه خانم هم کارت جناب طراز را امضاء کردند و چند يا

  .ّجملۀ محبت آميز مرقوم داشتند
   

الهى از ارض اقدس به مراکش بروند ولى در  طبق برنامۀ تنظيمى قبلى قرار بود طراز
ظم و هيئت ّترکيه مشکالتى بواسطۀ ناقضين اسکندرونه پيش آمد و بيت العدل اع_آنکارا

 اگست راهى ٥ّايادى امرا اعزام جناب طراز را به ترکيه ضرورى دانستند و ايشان روز 
  .      اسالمبول گرديدند

  اياديان   قيادت دوران در ها ّمسؤوليت و وظائف



نقش استثنائى حضرات ايادى امرا در اکمال پيروزمندانۀ نقشۀ دهساله و تشکيل محافل 
ّنهادهاى محلى و ملى براى انتخاب اولين بيت العدل اعظم الهى که تا سنۀ ّملى و آمادگى  ّ ّ

 ايفا نمودند در تاريخ معاضر بهائى ثبت است و هرگز از خود گذشتگى آنان که از ١٩٦٣
ّنمايندگان محافل ملى درخواست کردند از عضويت بيت العدل اعظم معاف شوند تا به  ّ

امرا ّ رت عبدالبهاء و دالالت واصله از حضرت ولىّخدمات مقرره در الواح وصاياى حض
  .ادامه دهند فراموش نخواهد شد

ّحفظ و صيانت افراد و جوامع بهائى در جو هيجان زده و محزون و مغموم آن زمان و 
ّحراست ياران از سموم اهل طغيان و تشجيع فردى و جمعى احباء به خدمت و تالش 

ّؤليت بزرگ و کوچک و مختلف در سراسر عالم، مضاعف و اهتمام در انجام صدها مس
ّنقش مؤثر و فعال آنان را درآن دوران حساس به ثبوت رسانيد ّ ّ.  

هيئت اياديان امرا پس از تشکيل بيت العدل اعظم الهى، خود را در اختيار معهد اعلى 
 اراده ٰآنچه آن مرجع مصون از خطا و ملهم به الهامات جمال اقدس ابهى قرار دادند تا به 

  .فرمايد قيام و اقدام کنند
ّ اطالع ١٩٦٣ مى ٢٠  ّالعدل اعظم الهى مجمع ايادى طى مرقومه پس از استقرار بيت

  :دادند
ا  مجمع ايادى از صميم قلب مشتاقتند مساعى خود را در جهت محافظت و ترويج شريعة

امرا  ّحضرت ولى.. .العدل اعظم الهى مبذول دارند ّبر طبق نصوص مقدسه و با تأييد بيت
  در زمان حيات 

ّخود پنج نفر از ايادى امرا را براى کمک در انجام امور مهمۀ حضرتشان در ارض اقدس 
ّاکنون نيز در تعقيب اين رويه پنج نفر از ايادى امرا در ارض اقدس . تعيين فرمودند
ّاند تا تسهيالت الزم را براى فعاليتهاى بين انتخاب شده للى مجمع ايادى فراهم نموده الم ّ

  ...العدل اعظم صالح دانند آن هيئت منيعه را معاونت نمايد و در ضمن بهر نحوى که بيت
خدمات ياران ايران به   از١٩٦٣ جون ٥ هيئت ايادى امرا در ارض اقدس، در مرقومۀ 

  .ّجهت شرکت فعاالنه در نقشۀ دهساله قدردانى نمودند



ّالهى کليۀ گزارشات  ٰاعلى بر کرسى سرپرستى جامعۀ بهائى عالم، طرازاز بدو استقرار معهد 
ّمربوط به مأموريتهائى که بيت العدل اعظم به ايشان محول فرمودند به آن ساحت مقدس  ّ ّ

  .ارسال داشتند
  اعظم  العدل بيت دورۀ در آغازخدمات

، ١٩٦٣ نوامبر ١٣ بديع مطابق با ١٢٠ شهرالقول ٩ٰ دستخط بيت العدل اعظم در تاريخ 
الهى نسبت  ّگواه وصول گزارشات مرتب ايشان و گوياى مراتب انقياد و اطاعت صرف طراز

ّدستخط در موقع عزيمت ايشان به عربستان واصل . باشد به اوامر صادرۀ آن هيئت نوراء مى
  :گرديد

   بهاءا وفا جناب طرازا سمندرى عليه ٰمبارک ابهى نفس نفيس با حضرت ايادى عزيز امر
ّرقائم کريمۀ آن برگزيدۀ جناب کبريا مورخۀ اول و پانزدهم شهرالعلم با کمال مسرت واصل  ّ

ّبحمدا پرتو ميثاق امر نير . گرديد و مضامين دلنشين کام جان و وجدان را شيرين ساخت
ّآفاق در اشد اشراق و تابان است و قلوب بندگان مشتاق از حرارت محبتش پر احتراق  و ّ

ستايندگان جمال رحمان ثابت و راسخ بر عهد و پيمانند و در ميدان جديد خدمت و . سوزان
ّعبوديت مستعد هجوم و جوالن ّاخبار و بشارات جانفزا از جميع ممالک مرتبًا وصول . ّ

يابد و اهل بهاء به کمال وفا و صفا به اعمال و اقوال اطاعت و انقياد خويش را از مرجع  مى
  .فرمايند ّر مؤسسات متينۀ بديعۀ نظم الهى ظاهر مىمنصوص و ساي

ّآن جناب پس از خاتمۀ سفر پر اثر خود در ترکيه حال بحمدا در وقتى در بين ياران 
ّعربستانند که البد خود را به موجب پيام عمومى اين مجمع آمادۀ خدمات عظيمۀ آينده 

ت در جميع امور مرجوعه، ياران  است که هدايت و عنايت آن حضر بديهى. فرمايند مى
ّعزيز و مستقيم عربستان را مزيدًا لما سبق بر ايفاء وظايف خطيره شان موفق خواهد ساخت ّ.  

ّاين جمع مکررًا در اعتاب مقدسه بياد آن بزرگوار دعا و مناجات کرده مزيد تأييدتان را  ّ
  . نمايد مسئلت مى

  العدل اعظم  بيت



 ١٢١ّلهى شامل فهرست سفرها و خط سير ايشان در سنۀ ا هاى طراز قسمتى از يادداشت
  :بديع است

  االبهى  ّا البهى بسم
، از ١٣٨٤ّ محرم ١٠ _ ١٣٤٢ّبديع اول خردادماه _ ١٢١ شهرالعظمه ٧اين دفتر از جمعه 

قبل از اين دفتر، دفتر بزرگى بود که .  در کراچى پاکستان شروع شد١٩٦٤ مى ٢٢تاريخ 
از ارض اقدس شروع شده از آنجا به لندن و بعد به مملکت .  درج استاسفار سيزده در او
اين دفتر را بدست خودم در . جزيرۀ عربستان و سير در مملکت پاکستان ّترکيه، از آنجا شبه

  .اند گذاردم قصر اطهر بهجى بروى دفاتر سابقه که هيکل اطهر روح ماسواه فداه گذارده
ّخط سير سفرهائى که مشخص گرديده   :  عبارت است ازّ

آباد، شرکت در مدرسۀ تابستانۀ  ّکراچى، بنگال، دکا، چتيگام، کراچى، راولپندى، ابيت
ّراولپندى، مرى، کراچى، کويت، طهران، مشهد مقدس، طهران، شيراز، اصفهان، طهران،  ِ

، منت کارلوفرانسه، کازابالنکا، دارالبيضاء شهر  حيفا بهجى، حيفا، ميالن ايطاليا، نيس
  .قديم مراکش، رباط، طنجه، تطوان، مکناس، فاس در مکناس

از نکات جالب سفر اخيرشان به پاکستان مصاحبه با هفت نفر مخبرين جرايد است که 
. مخبرين براى مالقات ايشان به حظيرة القدس آمدند. ساعت ادامه داشت ّمدت دو

از نظر فشارهاى دستجات ّاستقبال آنان از اين ديدار با وجود شرايط خاص کشور پاکستان 
ّعصر آن روز به همت دوستان محلى يک کنفرانس عمومى . ّمذهبى شايان توجه بود ّ

  .الهى سخنرانى جالبى ايراد کردند حظيرة القدس تشکيل شد و طراز در
     

العدل اعظم الهى در جواب گزارشات جناب طراز   دو عنايت نامه از بيت١٩٦٤در سال 
 در طول سفرهايشان انجام پذيرفت و ساير مسائل مربوط به جوامع در بارۀ اقداماتى که

اگرچه مطالب . ًامرى که در اين اسفار مورد بررسى قرار گرفته است ذيال مالحظه ميشود
ّمندرجه در اين دستخط مشروح اقدامات جناب طراز را مشخص نمى سازد ولى سند و  ّ

ّمعيار نتايج فعاليتهاى ايشان است ّ.  



  ١٩٦٤ اپريل ٢٣ مطابق ١٢١الل  شهر الج١٦
ٰعلمدار جند هدى و برگزيدۀ جمال کبريا حضرت ايادى امرا جناب طرازا سمندرى عليه 

  بهاءا و ثنائه
 شهرالجالل واصل گرديد و از قرائتش ٨ّکريمۀ آن نفس نفيس وجوهر انقطاع و وفا مورخۀ 

ت نقشۀ نه ساله است اين مجمع ّاين مجمع قرين مسرت شد در اين عيد رضوان که بداي
الخصوص حضرات ايادى  ّابتهال از حضرت ذوالجالل جهت کل على ّبه کمال تضرع و

ّامرا عليهم بهاءا طلب تأييد و توفيق نمايد که باز يد بيضا بفرمايند و به محبت جمال 
ّابهى در ميدان مجاهدت قدم نهند و چوگان همت زنند بيل خدت آن نفس بزرگوار در س. ٰ

اى که در مکتوب مذکور  امر پروردگار همواره قدوۀ حسنۀ ابرار بوده و هست عواطف رقيقه
 مارس اين مجمع را اعالم فرموده بوديد جان و روان اين ٢٧ّمرقوم و وصول ابالغيۀ 

ّمشتاقان را به تذکر مراتب ايمان و عرفان آن مقرب جمال جانان مستبشر ساخت ّ.  
َ دوستان راستان پاکستان بر اثر اقدام آن بزرگوار قيامى عاشقانه فرمايند و در ٰشاءا تعالى ان

ّدر اعتاب مقدسۀ . ّنيل به اهداف نقشه نه ساله با عزمى راسخ به اقدامات اوليه پردازند
ّمنوره بياد عزيز آن شخص شخيص و معاون مخلص و بزرگوارتان جناب بختيارى عليه 

  .  ائيم و طلب عون و عنايت کنيمبهاءا دعا و مناجات نم
    ّبا تقديم تبريکات و تهانى قلبى

  بيت العدل اعظم 
ّ عز وصول بخشيد و ١٩٦٤ نوامبر ١٧ مطابق ١٢١ شهرالقدرة ١٤ّ دستخط ديگر در تاريخ 

ٰمتضمن دستورات معهد اعلى در ادامه و انجام برنامه   .:هاى آيندۀ جناب طراز است ّ
سمندرى عليه بهاءحضرت ايادى عزيز امرا و ثنائه  نفس نفيس مبارک جناب طرازا ا.  

ّمکتوب مرغوب آن دلدادۀ طلعت محبوب واصل و مضامينش مورد تدبر و تمعن کامل واقع  ّ
گرديد قبل از هرمقال مراتب تقدير شايان و شکر و امتنان اين مجمع را از خدمات باهرۀ 

الحقيقه آن خادم  نمائيم فى تقديم آن يار مهرپرور مىّمستمرۀ آن جوهر وفا و صفا بار ديگر 
سرور ابرارند و قدوۀ حسنۀ اخيار و يادگار عصر رسولى در . آستان کردگار بزرگوارند و وفادار



ّمقرب درگاه مليک متعال که در مهد عرفان از ثدى ايمان   خوشا بحال آن. دور جمال مختار
ٰبرى پوشيدند و در هر نفسى کوشيدند تا خدمتى ّالعمر خلعت عبوديت ک نوشيدند و مادام

اش در صفحات تاريخ دو  ٰامر جانفزاى جمال ابهى تقديم نمايند که آثار عظيمه بسزا به
ّعصر مشعشع رسولى و تکوين مخلد ماند و آرزومندان قرب و رضاء موالى عزيز را مثالى 

العدل اعظم الزم و   بنظر بيتّاما راجع باسفار آيندۀ آنحضرت. خيز و شورانگيز باشد عبرت
واجب آنکه در هر زمان و مکان رفيق طريقى بايد همراه و انيس و نديم و جليس آن نفس 
نفيس باشد حال که بحمدا نجل جليل جناب دکتر مهدى و حفيد سعيد جناب سهيل 

ّا بر چنين خدمت عظيمى مصمم گشته و تعهد فرموده سمندرى عليهما بهاء ناوبًا اند که مت ّ
ّحضرت مفتخر باشند اين هيئت با کمال مسرت مراتب تقدير و  بمصاحبت و خدمت آن

ّدارد لطفًا کمال محبت  ّتمجيد و تصويب خود را از آن نيت خير حضرات اعالم مى
ّالزوم وسائط ماديه  العدل اعظم را به آن دو بزرگوار اعالم فرمائيد بديهى است عند بيت ّ ّ

ّف اين هيئت تدارک گردد تا احدى بسبب مالحظات ماديه از آن جناب از طر مصاجين آن ّ
ّالبال در انتشار امر غنى متعال شريک آن حبيب  ٰخدمت عظمى محروم نماند و فارغ

ّخصال باشد اما در موضوع انتصاب معاون ايادى امرا چنانچه مستحضرند بنا  فرخنده
ّبارادۀ سنيۀ حضرت ولى ّ رأسًا به حضرات ايادى امرا در قارات امرا اين وظيفه عزيز ّ

العدل اعظم نيز بر همان منوال اين وظيفه را به نفس حضرات  مختلفه تفويض شده و بيت
حضرت مختارند چنانکه مفيد يا الزم دانستند هرنوع  ّايادى امرا مفوض داشته و آن

  .ال فرمايندپيشنهادى را جهت اخذ تصميم به حضرات ايادى امرا در آسيا ارس
  .ّدر اعتاب مقدسه بياد آن معاضد شجيع غيور عزيز بوده و هستيم

ّبا تقديم تحيات بهيه  ّ  
    بيت العدل اعظم

   
ّسالگى ايشان شامل اسفار به نقاط متعدد و  ّالهى حتى در سنين نود هر دوره از سفرهاى طراز
 انقياد و اطمينان کامل و الهى با ٰدر دوران تشکيل معهد اعلى طراز. مجهودات فراوان بود



و آرزوى پدر بزرگوار جناب . تحت رهبرى آن هيئت نورا به وظايف مرجوعه اقدام نمودند
ٰبارى از حق تعالى مى: "ّمحمدکاظم سمندر را که فرمود شيخ طلبم که در خاندان و دودمان  ّ

ّو نگذارد جز مؤمن موحد محب خدا و... ُما معرضى از امر خودش باقى نگذارد  اولياى او و ّ
  . اجابت کردند٤..." دوست و خادم امر و اغصان او

گوئى در روح ايشان جوهرى در جريان بود و يک نيروى غيرمرئى و عظيم وجودشان را 
ّمسخر کرده و به فعاليت متداوم وا ميداشت ّ ّ .  

  :هايشان مالحظه ميشود ًذيال فهرست بعض سفرها در آغاز دفتر جديد يادداشت
ّشده شنبه اول شهرالسلطان دفتر تازه   ١٤_ ١٣٤٣ ديماه ٢٨ _ ١٩٦٥ ژانويۀ ١٨_  ١٢١ّ

ّسن بنده داخل در نود شمسى، سفر مجدد به کازابالنکا بعد يک هفته . ١٣٨٤رمضان  ّ
ِبجزائر کانارى، الس پالماس، تنريف، زاوية َالشيخ اوران که وهران هم مى ِ َ ابوحنيفه . گويند ّ

الجزيره ، بن عنابه تونس، ليبيا، طرابلس،  ، معسکر، ورود به، ماسکارا)آب گرم دارد که(
  . ّآلمان، ورود به انگليس براى عمل جراحى

ّجراح متخصص که طبيب درجه اول هستند با پيش بينى چهار پزشگ معتبر ديگر امر  ّ
  . نمودند به انگلستان بروم

ّنويسند اطبا مرض  که مى طورى  الهى ديده شد و همان در اين مسافرت آثارى در پيشانى طراز
ّرا جدى تشخيص دادند و توصيه نمودند براى جراحى به انگلستان بروند جناب سهيل . ّ

ايشان . ّسمندرى در آن دوره همراه ايشان سفر ميکردند و مسؤوليت مستقيم بر عهده داشتند
 مسافرين پس مجبور بودند براى تمشيت امور عائلۀ خود به آلمان بروند لذا در ادامۀ اسفار،

  .ّاز ديدار از بنغازى به تريپولى رفتند و در آنجا مالقات هاى مؤثر با بعض افراد انجام شد
  هلند_ آلمان 

ورود آنان .  به کلن آلمان عزيمت نمودند و در يک هتل اقامت گزيدند١٩٦٥ اپريل ١٦در 
در منزل جناب  نفر از دوستان ٣٢ّشب اول رضوان با حضور . .ّمقارن با ايام رضوان بود

الهى در آن محفل که با وجود ياران عزيز و  طراز. خان فروتن جلسۀ عيد داير شد ا عطاء
ّمهاجرين خدوم به کمال فرح و روحانيت تشکيل گرديد بود لوح مبارک عيد را با صداى پر 



ّالهى معموال در سفرهايشان براى انتخاب هتل مسائل متعددى  طراز .طنين تالوت کردند را ً
از جمله مناسب . رعايت ميکردند که اغلب آن شرايط در خاطراتشان منعکس گرديده است

در شهر کلن نيز روز . ّبودن قيمت کرايه و نزديک بودن به محل زندگى و رفت آمد دوستان
ّبعد از برگزارى جشن رضوان تصميم گرفتند تغيير محل دهند و پس از طى دو ساعت راه و  ّ

ّزمردين در هتلى نزديک به يک کليسا که از جهات مورد نظر ايشان عبور از جنگل سبز 
هوا در اين ماه همچنان سرد بود و با وضع جسمانى . مناسب تر بود اقامت نمودند

. ّايشان بال فاصله بيمار شدند و مدت هشت روز بسترى گرديدند. الهى توافق نداشت طراز
شبانه روز تب و سرفه  ّمدت سه. يم بودندجناب سهيل سمندرى نيز در اين ابتال شريک و سه

بار براى ويزيت   پزشک معالج دو. که ابدًا راحت نداشتند شديد عارض گرديد بطورى
الهى پس از اندکى فراغت از بيمارى  طراز. بيماران به هتل آمد و دستور دوا و غيره داد

  .صوب انگلستان عزيمت کردند به
جناب طراز به  شاره شده است که هنگام سفرهاى جناب سهيل سمندرى ا در يادداشت

ّمراکش جناب دکتر مصباح متوجه شدند غده اى باالى پيشانى ايشان پيدا شده است و به  ّ
. معالجه پرداختند ولى سعى ايشان به نتيجۀ مطلوب نرسيد و بهبودى حاصل نشد

ه ايشان که جناب سهيل سمندرى به مراکش رفتند دکتر مصباح اين موضوع را ب هنگامى
الهى به تريپولى بروند و  ّاطالع دادند و ابراز نگرانى کرده و توصيه نمودند حتمًا همراه طراز
ّدر آنجا اين غده را در يک بيمارستان مجهز جراحى کنند زيرا طراز ّ ّالهى با عمل جراحى در  ّ

ّها و فعاليت مراکش موافقت ننموده و از جهت ديگر برنامه ان مجال روزى ايش هاى شبانه ّ
سمندرى از  سهيل الهى ادامه يافت و ايشان همراه با طراز سفرهاى . چنين اقدامى نميداد

سهيل سمندرى . الجزاير به تونس رفتند و پس از چند روز به طرابلس غرب عزيمت نمودند
ّدر طرابلس با يک پزشک متبحر که جناب دکتر مصباح او را معرفى کرده بودند تماس  ّ

ّانه درخواست کردند غدۀ مشکوک را جراحى نمايد و چون به علل بعض ّگرفتند و مصر ّ
ّمعذورات، اين جراحى ممکن نگرديد با همان پزشک مشورت کردند و وى جدًا توصيه  ّ

  .کرد بيمار را فورًا به انگلستان ببرند



 و الهى در مقابل هيجانات ناشى از اضطراب اطرافيان، ابدًا نگران بيمارى خود نبودند طراز
ّمعتقد بودند امور جزئى نبايد سد راه خدمت گردد و به طور خصوصى به همراه دلسوزشان 

خود را  نمائيم و سفر ّنظر نموده، توکل به حق ّتذکر ميدادند بهتر است از رفتن به لندن صرف
  . ادامه دهيم

    
ا دوستان ّراه عزيمت از آلمان به لندن چند روز هم در هلند توقف کردند و ب مسافرين در

 ٧بديع،  ١٢٢شهرالجمال  ١٠شهرهاى الهه و آمستردام مالقات نمودند و از آنجا روز جمعۀ 
  .، وارد لندن شدند١٣٤٤ ارديبهشت ١٧مطابق ١٩٦٥مى 

بزرگ عزيزشان  سهيل سمندرى در تمام طول سفر شديدًا بخاطر بيمارى ناشناختۀ پدر
ى پزشکان بسرعت اقدام نموده با کمک توصيۀ قبل ناراحت بودند روز دوم ورود بنا به

ّسرپرست هتلى که در آنجا اقامت نموده بودند آدرس يک بيمارستان مجهز و مورد اعتماد 
را يافتند و براى اطمينان خاطر بيشتر از اوضاع آن شخصًا براى ديدن بيمارستان رفتند 

جالب .  منتقل کردندّکارهاى مقدماتى انجام شد و دو روز بعد جناب طراز را به بيمارستان
ٰاست که ايشان حتى در اطاق بيمارستان نيز به استراحت نپرداختند و در حالى که روى  ّ

قبل . تخت بيمارستان به انتظار طبيب نشسته بودند بنوشتن دفاتر يادداشت ها مشغول شدند
ّاز عمل طبق معمول پزشک به ديدن بيمار آمد و اطالع داد يک ساعت بعد، عمل 

ّبالفاصله مقدمات آمادگى براى آن آغاز گرديد و جناب طراز . انجام خواهد شدّجراحى 
ّدکتر جراح پس از عمل اظهار داشت اگر يکماه بيشتر صبر . راهى اطاق عمل شدند
خوشبختانه اشکاالت جنبى و بعدى پيش نيامد و جناب طراز . ميکردند بيم خطر ميرفت

و چند روزى نيز تحت مراقبت شديد همسفر ّپس از يک هفته از بيمارستان مرخص شدند 
ّمسؤولشان قرار داشتند همين که حال مزاجى ايشان نسبتًا بهبود يافت فعاليتهاى امرى را  ّ

  . آغاز کردند
امرا ترتيب داده شد و خانم گلوريا  شکوهى براى مالقات ياران با ايادى در لندن جلسۀ با

ّمحفل روحانى ملى  الهى،  به درخواست  طرازبنا. فيضى بيانات ايشان را ترجمه کردند



ّبريتانيا برنامۀ مفصلى براى سفر ايشان به نقاط انگليس و ايرلند شمالى تهيه کرد در اين . ّ
ّالهيه ظهير و نصير مجهودات آن مقرب درگاه کبريا گرديد  سفرها بتمامه تأييدات جلسات . ّ

صعود حضرت بهاءا  مناسبت سالگرد ى بهبزرگ جلسۀ منچستر جمله در از. ّمتعدد تشکيل شد
منعقد گرديد و ياران از حضور ايادى امرا و بيانات ايشان بسيار محظوظ و مستفيض 

مترجم  در تمام سفرهاى اخير، جناب سهيل سمندرى در خدمت جناب طراز و. شدند
  . هاى ايشان بودند سخنرانى

ّتهيۀ گزارشات و اطالعات دربارۀ اقدامات طر ًالهى در دوران سير و حرکت در بريتانيا فعال  ازّ
ّميسر نگرديد و بدين جهت نامۀ محفل روحانى ملى بريتانيا به عنوان سند رسمى و  ّ

الهى و رضايت و تقدير محفل روحانى  تشکيالتى تا حدودى حکايت از مجهودات طراز
ّملى در آن ايام خطير زندگانى ايشان است درج ميگردد ّ:  

  ّانى ملى جزاير بريتانيامحفل روح_
  ١٩٦٥ جون ١٧

  عزيز   آقاى سمندرى بسيار
ّمحفل روحانى ملى و کليۀ ياران در جزاير بريتانيا تشکرات و امتنان قلبى خود را بخاطر  ّ ّ ّ

  .دارند ّبخش وفوق العادۀ شما در طى اقامت در لندن ابراز مى مساعدت الهام
کنيم  ا دعا مى ر عنايات و مواهب حضرت بهاءخالصانه براى اعادۀ سالمت شما و استمرا

  . تا سالهاى زياد و سرشارى از اهداء خدمات ارزنده به امر نازنين در پيش داشته باشيد
ّمحفل روحانى ملى مخصوصًا بخاطر امتيازى که به جامعۀ بهائى جزاير بريتانيا داديد و 

ا، از دوران  رت بهاءخاطرات ذيقيمت خود را از آخرين روزهاى حيات عنصرى حض
امرا و زمان قيادت ايادى امرا و باالخره انتخاب و ّ حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى

العدل اعظم در نوار صوتى ضبط نموديد و اجازه داديد فيلم سينمائى از شما  استقرار بيت
ّتهيه گردد بسيار متشکر و ممنون است ّ.  

و جامعۀ بهائى جزاير بريتانيا آن را بعنوان يکى از اين خاطرات سند يگانه و ذيقيمت است 
  .داند ترين اسناد دريافتى خود مغتنم مى باارزش



همچنين از زحماتى که بدون در نظر گرفتن کسالت عارضه و ضعف ناشى از آن به عهدۀ 
ًاما متقابال صبر و بردبارى شما نمونۀ بارز و . شما گذاشته شد بى نهايت پوزش ميطلبيم ّ

  .  ساله خواهد بود ّخشانى براى ما در طى نقشۀ نهدر
ّاز طرف جامعۀ بهائى بريتانيا درود محبت آميز و جاودانه به حضورتان تقديم داشته و 
ّمجددًا مراتب تشکر قلبى خود را نسبت به کليۀ خدمات امريه که در بريتانيا انجام داديد  ّ ّ ّ ّ

  . ابراز ميداريم
ّانيا، محفل روحانى ملى قدردانى عميق خود را از ديدارتان به محض عزيمت شما از بريت

از انگلستان، ضمن عريضه اى به ساحت بيت العدل اعظم و هيئت ايادى امرا تقديم 
  .نمود

ّبا تحيات محبت   آميز و صادقانه    ّ
  منشى  بتى ريد    

  فرانسه 
ّدر پايان اسفار موفقيت ر سهيل سمندرى بمنظور استراحت الهى به اصرا آميز در بريتانيا، طراز ّ

  .به پاريس رفتند
ّسهيل سمندرى دربارۀ آن روزهاى فراموش نشدنى که در معيت ايادى معزز امرا گذشت  ّ

نويسند که صبح روز بعد از ورودمان به پاريس به دانشمند محترم موسيو پادو، تلفن کردم  مى
ايشان مترجم و .  و قرار مالقات گذاشتيمّرا در پاريس اطالع دادم  و به او حضور جناب طراز

مسيو پادو سر . ّناشر کتب مقدسۀ جهان بودند و فانى در اسفار قبل با ايشان آشنا شده بودم
ّپس از معرفى و گفتگوى معمول، جناب طراز شروع به . ّساعت مقرر براى ديدار ما آمد

ت متتابعۀ حضرت سيل جارف تأييدا. کم بيانات ايشان اوج گرفت کم. صحبت کردند
ذوالجالل چنان احاطه نمود که اين دانشمند جليل خود را در برابر کلمات محکمه و 

ّمستدلۀ الهيه خاضع و ناتوان مشاهده نمود زمان ديدار طوالنى شد و تا دو ساعت بعد از . ّ
مسيو پادو موقع مراجعت تقاضا نمود وجه نورانى زائر جمالمبارک و مرا . ظهر ادامه يافت

  . او بى نهايت خوشحال و راضى بود و با حال پراشتعال ما را ترک کرد. ببوسند



خانم . القدس شهر تشکيل دادند ّدوستان در مدت اقامت ما در پاريس، دو جلسه در حظيرة
، باوجودى که مبتال به "مفاوضات عبدالبهاء" نظير کنندۀ کتاب بى بارنى، تدوين_ دريفوس
الهى در  شدند نظر به حضور طراز ى بودند و کمتر از منزل خارج مىهاى دورۀ کهنسال بيمارى

الهى را به منزل  دو جلسۀ منعقده شرکت کردند و يک روز بعد از ظهر طراز پاريس، در هر
الهى به خانم دريفوس فرمودند شما که با موسيو  در اين ديدار طراز. خودشان دعوت نمودند

هم  کرديد حاال هم با  آورديد خوب فارسى صحبت مىدريفوس در قزوين به منزل ما تشريف
ايشان در پاسخ گفتند سالهاى بسيارى است به اين زبان شيرين صحبت . فارسى حرف بزنيم

در . کند فرانسه مذاکرات ما را ترجمه مى حال فرزند شما به. ام ام و آن را فراموش کرده نکرده
. ّضيع متعدد صحبت کرديمخدمت خانم دريفوس عصرانه صرف شد و دربارۀ موا
البهاء   از جمله مطالبى که امة. مذاکرات طرفين در آن روز بيش از سه ساعت ادامه يافت

ايشان فرمودند . مادام دريفوس مطرح کردند مربوط به حوادث دوران جنگ دوم جهانى بود
نفوس ّيکى از برنامه هاى مهم مهاجمين آلمان هيتلرى در خاک فرانسه، ضبط کتب و آثار 

تنها در خانه با ) مادام دريفوس(من. ّمهمه و دانشمندان فرانسه و انتقال آن به آلمان بود
آنها آمدند و با احترام حکم صادره از برلين را ارائه دادند و . کردم خادمۀ خود زندگى مى

ّهاى متعدد و شرح اسفار مرا به عکا و حيفا  نويس جميع کتب مختلفه، آثار مبارکه و دست و ّ
ّايران و روسيه و غيره ضبط کرده و  را به) خانم و آقاى دريفوس(شرح سفرهاى ما دو نفر

  .            آلمان بردند به
ّخانم دريفوس از شخصيت هاى ممتاز جامعۀ بهائى عالم محسوب است و چندين بار به 

ّتشرف در . ّزيارت ارض مقصود نائل شد و مشمول عنايات خاصۀ حضرت عبدالبهاء گرديد
او . سوم خود و در بيت مبارک از فيض لقاى حضرت ورقۀ عليا موهبت فراوان کسب نمود

به افراد خاندان مبارک زبان انگليسى تعليم ميداد و همزمان به جمع آورى آثار بهائى 
 به امر ١٩٠٦درسال . پرداخت و با زبان فارسى آشنا شد و الواح را به زبان نزولى آموخت

ّء به اتفاق خانمى از بستگانش و مسيو دريفوس که در آن موقع جوان حضرت عبدالبها
مؤمن و از نفوس برجستۀ فرانسوى بود به ايران عزيمت کرد و مفتون فداکارى و عشق و 



او . البهاء مفتخر گرديد لورا از قلم حضرت عبدالبهاء به لقب امة. دلدادگى ياران ايران شد
ّمتنوع و مهم معروض داشت و سؤاالت او بوسيلۀ ّدر يکى از تشرفات حضورى سؤاالت  ّ

ّجناب دکتر يونس خان برافروخته به فارسى ترجمه ميشد و بيانات حضرت عبدالبهاء توسط 
جناب ميرزا منير که ايشان هم جزو زائرين در آن برهه از زمان بودند به زبان فارسى ثبت 

براى زائرين غربى ترجمه مى جواب سؤاالت را جناب برافراخته به زبان انگليسى . شد
خانم دريفوس به منظور استفادۀ ساير مشتاقان . نمودند و خانم روزنبرگ يادداشت ميکردند

مفاوضات " معرفت الهى با رخصت از حضور مرکز ميثاق کتاب جالب و ارزشمند
ّهاى حضرت عبدالبهاء است تهيه نموده و  را که مجموعۀ پرسش هاى او و پاسخ" عبدالبهاء
حضور ايشان در پاريس هديۀ بزرگ براى جامعۀ آن سرزمين و کشورهاى . منتشر کرد

 که کتاب مفاوضات تهيه ١٩٠٨حضرت عبدالبهاء در سال . همجوار در اروپا بشمار ميرفت
هميشه : "... فرمايند گرديد و به حضور ايشان تقديم شد در مرقومه اى خطاب به لورا مى

 که کتاب مفاوضات را در دست گيريد و به اين دليل و منتظر خبرهاى خوش شما هستم
ّبرهان شور و شعف و اشتعال بين احبا و اماء رحمان اندازيد چه که تو به اين اختصاص 

  )٣١٦مکاتيب جلد اول ص ..." (اى  يافته
اى از حقايق  گنجينه... فرمايند؛  امرا دربارۀ لورا و کتاب مفاوضات مىّ حضرت ولى

 لئالى ثمينۀ بديعه را بديعه را براى اعقاب باقى گذاشته و افتخار ابدى براى ّروحانيه و
  .خويش اندوخته است

  )اتيوپى(حبشه_ايتاليا _سويس :کشورهاى به سفر
  نايروبى صوماليا 

جا به  ّالهى به همراه سهيل سمندرى بعد از توقف چند روزه از پاريس به سويس و از آن طراز
. ٰ و از هر فرصتى براى اشاعۀ حقايق عاليۀ امر ابهى استفاده نمودندايتاليا رفتند_شهر رم

آبابا  سپس از راه قاهره به آديس. دنبالۀ سفر آنان عزيمت يکسره از رم به تريپولى بود
ّهاى مهم در اين سفر ميسر شد مالقات. پرواز کردند) اتيوپى( پايتخت حبشه جمعى از . ّ

  .هر به مالقات ايشان دعوت شدندّبزرگان و محترمين درجۀ اول ش



الهى از يک  آبابا بسيار عجيب بود هم شفاى جسمانى حاصل شد و طراز سفر به آديس
بعض ديدارکنندگان . ّخطر جدى جستند و هم سبب حيات روحانى نفوس مختلفه گرديد

د بوسيدن ّچنان تحت تأثير بيانات حق قرار گرفته بودند که ميانجى روحانى خويش را مى آن
  . و از او طلب دعا براى خانواده و اوالد و احفاد خود داشتند

الهى با امپراطور حبشه نيز مالقات کنند  ياران شجيع و فداکار آن سرزمين مايل بودند طراز
ّولى ايشان متأسفانه به علت مسموميت شديد غذائى و هم ّچنين ضعف بنيه که پس از طى  ّّ

بود اجبارًا قبول اين تقاضا را به وقت ديگر موکول دوران نقاهت هنوز بر طرف نگرديده 
  . نمودند

   
زوريخ، رم، حبشه،   شهر الهه، سفر به هلند و از  :سفرهاى ايشان در اين دوره عبارت بود

  . ّترکيه، اتيوپى و نايروبى در حبشه، ازمير_خرطوم، آسمارا_سودان
يدار جناب طراز از آن کشور براى ّمحفل روحانى بهائيان نايروبى نامۀ تشکر آميزى پس از د

  .:ايشان ارسال داشتند
    ّمحفل روحانى ملى بهائيان نايروبى 

   ١٩٦٥ آگست ١٠
ّدر اين فرصت طالئى به نيابت از طرف همه تشکر عميق و امتنان فراوان خود را بخاطر 

ّديدارتان از اين کشور و صرف اوقات ذيقيمت  براى ازدياد فعاليت ار هاى تبليغى، اظه ّ
  .داريم مى

بخش بود و باعث  ّهاى کوتاه ولى مهم و مغتنم روزهائى که با ما گذرانديد الهام فرصت
قلوب براى انجام وظايفى دميد که بعهدۀ ما  اى در اشتعال دوستان شد و روح شهامت تازه

  . است واگذار گرديده
ّا محول نموديد بدون ّچنين اميدوارى جديد مطمئنًا در روياروئى و انجام اهدافى که بم با

  .  ّترديد موفق خواهيم شد



بخش بود بلکه  آميز و رفتار شما الهام ّتنها سخنان محبت مضافًا بايد اظهار نمائيم نه
ّحضورتان در جمع ما امتياز و عنايتى خاص محسوب است و يقينًا در مدت  مديد در  ّ

    )ترجمه(    منشى     ...خاطرها گرامى باقى خواهد ماند
   

ز الهى از نايروبى به صوماليا در قارۀ افريقا، مرکز هجرت خانوادۀ سمندرى عزيمت  طرا
  ّمحل . ّکردند و در کشور اخير مدت سه ماه و نيم ماندند

ّدر اين مدت ياران نهايت سعى مبذول داشتند تا . مقاديشو بود اقامتشان در صوماليا در شهر
خاطرات فراوانى از . مند گردند امرا بهره هرچه ممکن است افراد بيشترى از حضور ايادى

ايشان با افراد . الهى در آن شهر بيادگار مانده است نحوۀ معاشرت و صحبت و تبليغ طراز
غالبًا در آغاز . نمودند کردند و از برترى جوئى در گفتار پرهيز مى مباحثه و مجادله نمى
بارۀ امر الهى داريد بفرمائيد اگر  ؤالى درگفتند اگر شما هر س آنان مى ّمکالمه با متحريان، به

ّاز معلومات من باشد جواب ميدهم واال با هم نزد شخص مطلع ترى رفته مسئله را حل  ّّ
ّالهى اطالعات و تسلط کامل در استدالل نقلى داشتند و آيات کتاب و  طراز. کنيم مى ّ

ّر لوحى که در اواخر ايام ميخواندند ولى از وقتى که حضرت عبدالبهاء د  احاديث را از بر
ّاما در مسئلۀ تبليغ بايد به نحوى که من در اروپ  : "حيات مبارک نازل گرديد دستور دادند
ايشان روش تبليغ را مطابق آن هدايت و دستور ."  و امريک تقرير مينمودم بيان نمائيد

قادر به درک آن نمودند و با استدالل ساده و روشن و صريح بطورى که که هر طبقه از مردم 
  .کردند باشند صحبت مى

از جمله اشخاصى که در مقاديشو به مالقات جناب طراز آمد قاضى القضات شهر از 
ًاو عالم دينى و قبال نيز وکيل مجلس بود و بفاصلۀ کمى . مرضاى دکترمهدى سمندرى بود

اب طراز پس از تصديق وى، جن. ّمنجذب و منقلب گرديد و به تصديق امر الهى موفق شد
به دکترمهدى سمندرى توصيه و تأکيد نمودند حکمت را رعايت کنند تا شهرت ايمان اين 
ّشخص در جامعۀ صوماليا توليد امتحانات شديد براى او و ديگران ننمايد و با تبسم به 

  .توان تبليغ کرد گفتند، باين طريق علماى صومال شما را هم مى فرزندشان مى



 سياسى و عالم صوماليا که بکمال سرور و مباهات به ديدار ايادى يکى ديگر از رجال شهير
ّامرا موفق گرديد چند دقيقه پس از شنيدن سخنان جناب طراز کاغذ و قلم خواست تا 

: در پايان گفتگو جناب طراز باو اظهار داشتند. ّنکات مهم بيانات ايشان را يادداشت نمايد
نمود و در اين مالقات هم مشهود است لهذا  ىپسر من از فضائل اخالقى شما تمجيد م

ّنمايم که با حسن نيت و علم که داريد سياست را ترک کنيد و به  نصيحتى پدرانه بشما مى
  .ّپرورش افراد ملت خود قيام نمائيد و يادگارى ارزنده باقى گذاريد

لهى ا ّاين شخص يک روز باتفاق همسرش آمد و گفت همسر او بسيار ميل دارد با طراز
ّوقتى موقعيت . دان سفر بودند مالقات کند ولى در آن هنگام ايشان مشغول تنظيم جامه

گيريم،  وقت ايشان را نمى: القضات گفت موجود به ديدارکنندگان گوشزد گرديد قاضى
چند ماه بعد او در انتخابات کشورى . ّآمده ايم تا همسر من هم از اين ديدار متبرک گردد

  .انتخاب شد ولى در مخاصمات سياسى جان خود را از دست دادبه عاليترين مقام 
  :در دفتر مسافرين بهائى شهر مقاديشو مرقوم داشته اند" طراز الهى

آنچه با شماست تبليغ امر است باقى : " ّا ابهى، جمالقدم جل ذکره االعظم ميفرمايند
لوح ." (هو العليم الحکيمّامور در قبضۀ قدرت،، زود است که جميع را اصالح فرمايد انه ل

مبارک نبيل قائن عليه غفران ا(  
ّا مستمر بود و متوقف نمى اصرار ايشان در تبليغ کلمة٨ ّدر طى اسفار تبليغى هرگاه . شد ّ

گرديد براى اغتنام فرصت  ّمالقات با نفوس برجسته ميسر نبود و ابالغ شفاهى ممکن نمى
  .نمودند درت مىاين امر مبرم مبا بوسيلۀ مکاتبه به

ّدر قسمتى از دفتر يادداشتها راجع به سفر افريقا و خط سير و نقاطى که قبل از ورود به 
  : اند اند مختصرًا مرقوم داشته ّمقاديشو طى نموده

از طريق .  شمسى١٣٤٤ مرداد ٥، ١٩٦٥ جوالى ٢٧، ١٢٢ شهرالکلمات ١٥شنبه  سه
وارد مقاديشو در کشور صومال افريقا شده و خرطوم، آسمارا، حبشه، کنيا که نايروبى باشد 

چهار ماه و پنج روز با . ٰا تعالى بودند ّهمراه من فرزند فرزندم جناب سهيل سمندرى وفقه
دو ماه در اروپا گذشت، دو ماه در الجزاير، . از الجزاير شروع کردند تا مقاديشو. من بودند



ّ بيت مسکونى و مطب فرزندم دکتر تونس، ليبيا، و امروز تمام يک ماه بيانى است در
مهدى سمندرى و اورسيوال خانم و جناب مهندس ايرج يگانه پاکزاد و خانم محترمه ناز 

  .يگانه بشروئى بسر ميبرم
ّ روز است در صوماليا هستيم توقف در صوماليا شايد سه ماه و نيم ٤٣ سپتمبر است ٨امروز 
  .شد

ّايادى امرا در مدت توقف در صوماليا ّ از نزديک اثرات استقامت و پايدارى و فعاليت ّ ّ
فارسان امرا و ساير مهاجرين و ياران را در آن سرزمين مشاهده نمودند و ثمر آشنائى آنان 
ّبا طبقات مختلف مردم سبب شد افراد محل با اشتياق تمام با ايشان مالقات کنند و کسب 

  .  فيوضات نمايند
 ٢٩ّ روحانى ملى شمال شرق افريقا مرقومۀ زير را در تاريخ در خاتمۀ سفر به افريقا محفل

  . صادر کرد١٩٦٥جوالى 
    

  ايادى محترم امرا آقاى طرازا سمندرى 
  سمندرى عزيز و محبوب 

ّباعث خوشوقتى من است تا به نيابت از محفل روحانى ملى بهائيان شمال شرق افريقا 
ّارهاى قابل تذکار شما که در نهايت محبت از ّمراتب تشکر و امتنان خود را بخاطر ديد

  .ّنقاط متعدده در اين ناحيه نموديد ابراز دارد
ّها معموال در سن و وضع سالمت شما وارد  با وجود فشار زياد جسمى که اينگونه مسافرت ً

ّآميز و حکم محبت آورد، سخنان تشويق مى ِ َ آميزى که در نهايت استادى القاء نموديد باعث  ِ
  .هاى دوستان بسيارى در اين ناحيه گرديد  شوق و نشاط در قلبايجاد

 را داشتند  چنين ديدارتان تأثير سخنان حکيمانۀ شما در افرادى که افتخار استماع آن و هم
ّمحفل روحانى ملى برايتان سالمت کامل آرزومند است و .   مديد باقى خواهد ماند ّتا مدت

کند تا به خدمات ارزشمند خود در امر ادامه دهيد و  ّاز درگاه حق، قدرت و نيرو طلب مى



ّياران را در همۀ نقاط بانجام وظائف و درک مسؤوليت نسبت به تبليغ امرا به بهترين وجه 
  ...       کمک و مساعدت نمائيد

  متشکريم  ... از سهيل سمندرى بخاطر ترجمۀ عالى مرقومه و بيانات شما
                        امضاء منشى 
  سفر به کشورهاى شرق 

  . ّمشروح سفرهاى طراز الهى بعلت کثرت تعداد نقاط ممکن نيست
ايشان بطور اختصار راجع به يک دوره از سفرهايشان به بعض کشورهاى شرقى نکاتى را 

  :اند يادداشت نموده
 ساعت در آنجا ٢٤ با دکتر مهدى سمندرى فرزندم حرکت کرده به عدن آمديم کمتر از 

ّ شب در خدمت جناب حسام متحد و حرم ٩. ّيم و به المکال حضرموت پرواز کرديم بود
خانم فرهادى و جوانى از توابع اصفهان که تازه  آقا و حکيمه ّمحترمه و جناب عباس

ّاى مالقات و با بعضى متحريان صحبت کرده و بذرى افشانده شد  ّاند بوديم و با عده آمده
پاکستان حرکت  در عدن يک هفته مانديم و سپس بهو بعد بطرف عدن حرکت نموده 

  .ّشب توقف داشتيم نموده و چهار
هنگام سفر در نواحى پاکستان تلگرافى از بيت العدل اعظم واصل شد امر فرمودند 

 روز در آن ارض اقامت نموده وظائف خود را ١٧ّالهى مدت  طراز. مملکت سيالن بروند به
  .کردندکراچى مراجعت  انجام دادند و به

چون دکترسمندرى ناچار بودند فورًا به نايروبى افريقا بروند جناب طراز در کراچى ماندند و 
جمشيدى براى ديدار  پس از آن به همراه جناب بختيارى و يک هفته هم با جناب جمشيد

ّاز دوستان و فعاليت همم و مساعى ايشان . ّ شهر مهم ادامه دادند٩هاى تبليغى به سفر در  ّ
ّراز توفيق مطرز شد و سپس روانه کويت شدند و مهاجرين خدوم آن ديار را زيارت به ط

  .کرده، ديده و روى روشن نمودند
ّطراز الهى فاقد تحصيالت آکادميک امروز بودند ولى احاطۀ عجيبى در شناسائى روحيۀ 

  .افراد داشتند



دند و از آن در کر را فراموش نمى" حکمت"هايشان هيچگاه رعايت  ايشان در سخنرانى
يکى از ده ها نکتۀ لطيف و دقيقى که در سخن . نمودند جهات گوناگون بهره ورى مى

  .  گفتن بکار ميبردند ايجاد فرح و سرور در شنوندگان بود
هاى شيرينى از آن اوقات در خاطر دوستان بجاى مانده است که نمودارى از طبع  داستان

کى از جلسات در بارۀ تاريخ حيات حضرت در ي. لطيف و سخن سنج جناب طراز است
در آغاز سخن از بدو زندگانى آن حضرت چند جمله ذکر . کردند ٰرب ّاعلى صحبت مى

کردند و منتظر ماندند که مترجم محترم آن را ترجمه کند ولى اين ترجمه به درازا کشيد 
تاريخ حيات چون : ّجناب طراز از مترجم علت طول کالم را پرسيدند مترجم اظهار داشت

  .مبارک را ميدانم همه را شرح دادم
دوران کودکى ايشان بودم شما آن حضرت را به شهادت هم  من هنوز در: جناب طراز گفتند

  !. رسانديد
هاى جناب طراز در کويت بر روى نوار صوتى ضبط شد و نکات  تعدادى از سخنرانى

نکاتى از . به يادگار باقى ماندظريف و دقيق تاريخى براى ياران خدوم کويت و ساير نقاط 
  .گردد ًبيانات ايشان از بين گفته هايشان استخراج شد و ذيال درج مى

  :در تأکيد بر مقام واالى بيت العدل اعظم اظهار ميدارند
ّانتخاب بيت العدل اعظم، اعظم موفقيت است ّاگر ملت ها کوچکترين موفقيتى حاصل . ّ ّ ّ

ّ ما بايد مسرور باشيم و بايد هريک با توکل و توسل، کردند حال کردند جشنها بپا مى مى ّ
بيت العدل ... اوامر بيت العدل را اطاعت کنيم تا امرا کرۀ ارض را تکان دهد و بيدار کند

  ...ّاعظم مولود کتاب اقدس است
  . بيت عدل براى انتظام و راحت بشر است

  . کند العدل اعظم به عدل حکم مى بيت
  . العدل اعظم در عالم ملک باشد بيت روز بايد به تمام معنى بهّاتکاء اهل بها ام

. شود انسان دست و پاى خود را گم کند اضطراب باعث مى. از مشکالت نهراسيد
العدل  که بيت از وقتى. ّاحبا بايد مانند کوه باشند. اضطراب براى اهل بهاء عيب است



 هرمشکلى خواهد کرد فقط عدل مقاومت بيت. اضطرابى نداريم  اعظم تشکيل شد هيچ
ٰبايد براى اجراى اوامر و دستوراتى که از بيت عدل ميرسد بجان و دل و تمام قوى قيام  ُ

نخوابيد، نخوريد، راحت نکنيد، تا اوامر را اجرا کنيد : ّاين وصيت من است. کنيم
  .قلوبتان افسرده و ملول نشود  تا

  :گويند در تشويق و ترغيب ياران مى
شما هستيد که هجرت کرديد، زحمت . العدل را تشکيل داديد  بيتشما هستيد که

ّکشيديد، ناماليمات تحمل کرديد، مشکالت ديديد، صدمات خورديد، اموال به باد 
ّداديد تا اين مقام منصوص در کتاب مقدس و موعود و مولود کتاب اقدس را از عالم غيب 

  .ّبه حيز شهود آورديد
قدر مقامات خود را . د، کوچک مشماريد، آسان ندانيداين خيلى مقام است سهل نگيري

  .بدانيد
ّاى ثابتان بر ميثاق، اى احباى الهى، مخاطبات الهيه کوچک نيست، بسيار ذيقيمت  ّ

  .است
ما عطا فرمود تا هزار سال آينده در کرۀ  اين بيت العدل که حضرت بهاءا از روى فضل به

ّحل توجه عالم بشر است ٰارض هادى و رهنما و پيشوا ومقتدى و م ّ.  
  .نفوسى مبعوث شدند و انتخاب شدند. چه انتخاب مبارکى بود

اطاعت از . ّمخالفت با او مخالفت با حق است. ا ا، اطاعت او اطاعت حکم او حکم
  .نظر فرزندان خود را به اين نکات جلب کنيد. ّاو اطاعت از حق

  :گويند عت مىهاى ديگر سخنرانى خود راجع به اطا در قسمت
 ه ق، بوسيلۀ خادم ١٣٠٨ّپدر من در سفر دوم تشرف به حضور حضرت بهاء ا در سال 

آقاسى، امپراطور  ّسرعت محمد شاه، حاجى ميرزا  سؤال کردند که جمال مبارک به اين
ّکه ناصرالدين شاه را  حکمت اين. را اخذ فرمودند... فرانسه، سلطان عبدالعزيز، عالى پاشا

  مهلت دادند چيست؟آنقدر 



ّاى که آن شخص نادان جاهل به ناصرالدين زد ناصرالدين  جمالقدم فرمودند آن تير ساچمه ّ ِ ِ
  .ّتذکر ّ خداوند او را مهلت داد لعل. ّحق پيدا کرد

 سال در ايران عقب ٥٠ا را  مالحظه نمائيد يک امر خودسرانۀ جاهالنه، شريعت
جمع کثيرى . کهر در سياه چال ماندند قره نيم در زنجيرحضرت بهاءا چهار ماه و . انداخت

  .از دم شمشير گذشتند
هرکسى آن درود . دوران فضل نيست. حال آفتاب عدل طالع شده و سرير عدل گذاشته شد

  ... عاقبت کار که کشت
ّحضرت رب اعلى وقتى که در قلعۀ چهريق بودند به محمد ٰ شاه مرقوم فرمودند که تو مرا در  ّ

از خدا . دهم کنم بيمارى نقرس ترا شفا مى ّت خود بخوان من اول کارى که مىپايتخ
ّبعد در امر من تجسس و . ّشفا دهد و با صحت بر سرير سلطنت باشى  خواهم که ترا مى

ٰاعلى را نزديک  ّرب  حضرت. ّمحمد شاه اطاعت نکرد. ّتفحص کن و به عدالت حکم کن
ّخبث طينت و دنائت محمد شاه باعث انهدام  .کو بردندجا به زندان ما کلين آوردند و از آن

  .وى شد
  .      ّآنچه در اين ايام ممکن است ظاهر شود اگر فوت شود تدارک آن محال است

  :  نويسند الهى در قسمت خاطرات کويت مى طراز
ٰا بخواست خداوند بنقاط اخرى سفر خواهيم کرد انشاء  صيام ٧اين قسمت را در شب . ُ
قصد . ا پناهى جوهر ايمان، فرصت کرده نوشتم ديع در کويت در منزل جناب امين ب١٢٢

  .مسقط را دارم رفتن به
ّايشان در سفر اول به کويت نه شب و در سفر دوم که مدتى به اتفاق ايادى امرا جناب  ّّ

،  روز در آن جا ماندند و سپس به بصره، مصر٤٠ّبنانى و سميحه خانم بنانى بودند مدت 
  .عدن و يمن عزيمت نمودند

آميز محفل روحانى کويت ضمنًا مشعر بر اثرات و ثمرات سفر اخير جناب طراز به  ّنامۀ تشکر
  . کويت است

     



  ١٧٧محفل روحانى کويت 
   ١٩٦٥ اپريل ١٥ بديع، مطابق با ١٢٢ شهرالجالل ٧ّمورخۀ 

  ٰالبهى ا ا بهاء حضرت ايادى امرا جناب طرازا سمندرى عليه
مرقومۀ کريمه که حاکى از نهايت لطف و مرحمت و عنايت و شفقت بوده واصل و قرائت 
ّگرديد مضمون داللت بر صحت و سالمت آن نفس جليل و شمول تأييدات غيبيۀ الهيه و  ّ ّ

ّبشارات امريه و ترقيات روزافزون روحانيه در کليۀ نقاط مى ّ ّ ا در پرتو فضل و  نمود بحمد ّّ
ّف ماالنهايۀ جمال اقدس ابهى جل اسمه االعلى اخبار مسرتالطا ٰ ّٰ  بخش پيشرفت امرا

ّرسد حقيقتًا وصول مرقومۀ شريفۀ آن حضرت پس از مدتها انتظار روح جديدى در  ّمرتبًا مى
اين ضعفا بخشيد و باعث نهايت درجۀ انبساط و سرور و بهجت گرديد همگى از سالمت 

برگزيدۀ الهى خورسند و خوشحالند و از درگاه قادر متعال آرزومندند وجود ذيجود آن بندۀ 
ّاحباى عزيز الهى . که آن جناب را در کهف حفظ و حمايت خود مصون و محفوظ بدارد

ّجميعًا از صميم قلب و در کمال اشتياق آرزوى ديدار مجدد آن نفس مقدس را دارند اميد  ّ
ّو مجددًا از بيانات ذيقيمت و نصايح مشفقانۀ است که اين آرزو بزودى جامۀ عمل پوشد 

َآن حضرت که هميشه در قلوب ما باقى و برقرار است استفاده برده و بر اثر اقدام آن نفس 
  . ّمنقطع و مقدس قيام نمائيم

ًطرف احباى کويت رجاال و   اين محفل موقع را غنيمت شمرده از طرف خود اصالتًا و از ّ
ّ نيابتًا مراتب تشکر و امتنان خويش را از لطف و عنايت آن جناب نسائًا و صغيرًا و کبيرًا

ّمعروض داشته و در اين ايام مبارک رضوان تبريکات خاضعانه و تکبيرات بهيه حضور آن  ّ
ّحضرت و جميع برادران و خواهران روحانى در آن نقاط ابالغ نموده و از براى کل توفيق 

ٰا تعالى در اين سامان  اوضاع امرى بحمد. ايدنم ّآستان مقدس الهى آرزو مى خدمت به
ّخوب و تأييدات الهيه دائمًا شامل حال است و احباى عزيز اکثرًا افکار خود را حصر در  ّ

اى حاضر به  ّاند عده العدل اعظم نموده سالۀ بديعۀ بيت ّپيشرفت و تحقق اهداف نقشۀ نه
اند انجمن شور  ات شرکت فرمودهّاى در تبرع ّهجرت به عربستان سعودى شده و عده

اند اميد است که  شود نمايندگان محترم براى حرکت آماده روحانى در قطر تشکيل مى



ّهمواره در کليۀ امور موفقيت حاصل گردد منتظر وصول بشارات امريه و مژدۀ سالمتى آن  ّ ّّ ّ
ابالغ مراتب لطف و مرحمت آن جناب به حضرت دکترسلمان پور . حضرت بوده و هستيم

  .گرديد
  ّبا تقديم تحيات بهائى

     منشى محفل                            
ّطراز الهى اخبار و بشاراتى که از مرکز جهانى به ايشان ابالغ ميگرديد براى اطالع محافلى 
ّکه با آنها مکاتبه داشتند ارسال مى نمودند تا در مسرت حاصله از آن توفيقات شريک و 

  شود  دو نامۀ محفل روحانى کويت براى مثال درج مىًذيال. سهيم گردند
      ٤٦شماره    ١٢٢ شهرالکمال ٤ّمورخۀ     محفل روحانى کويت 

  ١٩٦٥ آگست ٤مطابق   
  حضرت ايادى عزيز امرا جناب ميرزاطرازا سمندرى 

ّالتحية عليه آالف   والبهاء  ّ
ّ که آن محبوب معزز ١٢٢ّشهرالرحمۀ  ٨ّبا نهايت توقير و احترام وصول مرقومۀ شريفه مورخۀ 

  .دارد ايد اعالم مى ّمکرم عنايتًا بجهت اين محفل و ياران عزيز کويت مرقوم فرموده
وجود مبارک و نفس مخلص و خادم برازندۀ امرا سبب حبور و سرور  مژدۀ سالمتى آن
ٰضرت رحمن از نامۀ شريفه در جلسۀ ضيافتى قرائت و جميع ياران ح. جميع ياران گرديد
ّچنين از بشارات تقدم امرالهى در اکناف عالم شاد و مستبشر  جناب و هم اظهار عنايت آن

ياران اين منطقه جميعًا مشتاق و اميدوارند که بار ديگر آن يار عزيز و گرامى و . شدند
بينند و بزيارت و کسب فيض از محضرتان مستفيض  محبوب قلوب خود را در ميان خود به

اينست که اميدواريم اگر فرصتى دست دهد و رأى جنابعالى قرار گيرد چون نسائم . گردند
ٰرحمن بر اين مشتاقان مرور فرمائيد البته باعث تشويق و انبعاث روح جديد در کالبد اين 

  . ناتوانان خواهد بود



ّاخبار خوش از جميع نقاط عربستان حاکى بر همت و جد و جهد ياران عزيز در سبيل نقشۀ ّ 
العدل اعظم است و اميدواريم ثمرات اين کوشش و اشتعال با تأسيس  ّسالۀ الهيۀ بيت نه

  . ّمراکز جديده و توسعۀ تأسيسات امريه بزودى ظاهر و آشکار گردد
  آستان مبارک سائليم  مزيد تأييداتتان را در خدمت به

  از طرف منشى 
    روحانى کويت 

ّحضرت ايادى معزز   ١٢٢ۀ ّ شهرالعز١٥ّمورخۀ         ٥٥ شمارۀ 
  ٰاالبهى  طرازا سمندرى عليه بهاء ميرزا امرا جناب آقا

ّبا نهايت توقير و احترام، رقيمۀ شريفۀ آن نفس نفيس و خادم مخلص برازندۀ امرا مورخۀ (
ّ شهرالعزۀ واصل و مضامين روحبخش آن سبب سرور و ٢ در تاريخ ١٢٢ شهراالسماء ١٣

ّو مقرر شد جهت استبشار و مزيد ابتهاج ياران عزيز از . ن اين مشتاقان گرديدحبور فراوا
ّبشارات مهمۀ امريه و مضامين روحپرور مندرجه در آن رساله چون مشک و عنبر در جلسات  ّ

زبان نيز از مطالب جانبخش  عربى نيز ترجمه شود تا ياران گرامى عرب ضيافتى قرائت و به
  .مند گردند آن بهره

ّوى اين مهجوران که مدت مديدى است از فيض لقاى آن محبوب دل و جان محروم آرز
  .ّايم آنست که باستعالم رقائم قيمۀ آن جناب مفتخر شويم مانده

ّاحباى اين . داريم تکبيرات مشتاقانه حضور نجل خدوم محترم جناب سهيل معروض مى
تکبير حضور آن سرور گرام سامان جميعًا سالم و بوظائف روحانيۀ خويش قائم و بعرض 

ّتحقق مشروع عظيم . مفتخرند و جميع آرزومند تجديد ديدار و مشتاق زيارت روى دلدار
ّالهى از جميع جهات پديدار و کل ياران بحصول تأييدات آسمانيه اميدوار ّ.  

ّمستدعى است عرض تکبير و اشتياق ياران کويت را بحضور جميع دوستان عزيز و احباى 
مزيد تأييداتتان را از آستان . ّاجرين و مجاورين و مصدقين جديد ابالغ فرمائيدالهى از مه

  مبارک سائليم 
  از طرف منشى 



  ادامۀ اسفار در دورۀ بيت العدل اعظم
  رسد آدمى بجائى که بجز خدا نبيند

ّبنگر که تا چه حد است مکان آدميت  ّ  
ّصف مقدم خادمين تحت ؛حضرات ايادى امرا پس از تشکيل بيت العدل اعظم در 

ّاشراف معهد اعلى قرار داشتند و کماکان به فعاليت ها و اقدامات عظيمه مشغول و مألوف  ّ ٰ
اى براى ساير ياران در نحوۀ اطاعت از دستورات صادرۀ آن هيئت  بودند و براستى نمونۀ

  .  ندرفت نوراء و انقياد و سرسپردگى نسبت به تصميمات بيت العدل اعظم به شمار مى
 خطاب به جناب ١٩٦٦ّدستخط بيت العدل اعظم مالحظه ميشود که در ماه مى ً ذيال

ٰسمندرى صادر گرديده و حاوى نظرات و عنايات معهد اعلى نسبت به خادم راسخ و ثابت 
  . آستان پرودگار عالميان است

  ١٩٦٦ مى ١٥، ١٢٣ّ شهر العزة ٣١٨
 قدوۀ حسنۀ احباءا ّحضرت ايادى امراسمندرى عليه بهاءا جناب طراز ا  

ّ شهرالجالل مشحون از عواطف رقيقۀ عاليۀ روحانيۀ آن بزرگوار و خادم منقطع ٧مکتوب 
الحقيقه آن نفس نفيس با وجود  شجيع و غيور و قديم حضرت کردگار واصل گرديد و فى
ّتقدم سن وضعف بنيه به قيامى فائزند که اثرات باهره ّمر مبين به خط جلى اش در تاريخ ا ّ

ّالى االبد برقرار ماند و روشنى بخش ديدۀ اولى االبصار گردد به کرات اين مشتاقان بالنيابه  ّ
ّاز آن معاضد وفادار در بقاع منورۀ مبارکه سر بر آستان رجا نهاده و به شکرانۀ توفيقات 

ّمستمرۀ آن خادم امرحضرت رب البريه دست رجا به بارگاه عظمتش بل ند نموده تأييد و ّّ
  .                      ّانه سميع مجيب. اند برکت جهت آن نفس جليل القدر و احفاد را ملتمس گشته

  ّبا تقديم نهايت امتنان و عرض تحيات بديعه 
خاطرات اسفار طراز الهى، نه ماه تمام بيانى در دفتر بزرگ يادداشت ها، يک قسمت 

_ و نقاط کره  سفر به شهرها١٢٣ شهرالعال ١٩ن تا روز اسفار ژاپن و بعد از آ مربوط به
_ سنگاپور_ الئوس _جزيرۀ کاپاالن در تايلند _هنک کنگ_ عاصمۀ کشور چين، جزيرۀ فرمز

در اغلب اين نواحى از مهاجرين . هندوستان ثبت گرديده است_ سيالن _جزاير اندونزى



ًينجا اجماال قسمتهائى از سفر ژاپن ذکر در ا. اند  و خدماتشان را ستوده ايرانى ديدار نموده
  .ميگردد

  ژاپن 
در ماه اگست . ّجناب طراز هنگام ديدار از ژاپن در برنامه هاى متعدد شرکت نمودند

هاى جالب و جامع در مواضيع   در مدرسۀ تابستانۀ ژاپن حضور يافتند و سخنرانى١٩٦٦
در يکى از جلسات . ايستند بر پاى ايشان عادت داشتند هنگام صحبت . ّمتنوع ايراد نمودند

الهى بودند از ايشان استدعا کردند بر روى  اى از دوستان که نگران سالمت طراز ّعده
ٰصندلى بنشينند ولى ايشان حتى در مراسم طوالنى افتتاح حظيرة القدس نيز توصيۀ ياران را  ّ

دو نفر خسته شديد قبول نکردند و در حين صحبت به دو نفر مترجمين خودشان گفتند شما 
  .ام ولى من هنوز خسته نشده

ٰيکى از فقرات مهم بيانات ايشان در مدرسۀ تابستانۀ ژاپن در بارۀ تاريخ حضرت رب اعلى  ّ ّ
ٰدر دوران حبس ماکو و چهريق بود و حکايت کردند که حضرت رب اعلى هنگام مالقات  ّ

س خضوع و خشوع در ّبا مالحسين، شخصًا براى وضو به دست او آب ريختند و در
  .خدمت، به مؤمنين آموختند

ّچهريق موفق شده و تعريف  ّدو محبس حضرت رب اعلى در ماکو و الهى به زيارت هر طراز
کردند محبس جز يک در ورودى، منفذ ديگرى نداشت طول اطاق حدود سه متر و  مى

وار بود و سربازان ّراه رسيدن به اين محل دش. عرض آن فقط به اندازۀ خوابيدن يک نفر بود
عرايض اشخاص يا در الى . غذاى مبارک را از پائين کوه به وسيلۀ طناب به باال ميرساندند

شد و اين  ّهاى مشمعى بود گذاشته مى کاغذ  هاى ماست که در جوزقند و يا در جوف کاسه
  .فرستادند هاى ماست را به وسيلۀ دراويش به حضور مبارک مى کاسه
ّهائى از دوران تشرف به حضور حضرت عبدالبهاء را ذکر  ين خاطرهالهى هم چن طراز

آن حضرت فرموده بودند موقعى که طفل بودم و بنا بود در رکاب جمالمبارک به . نمودند
َعراق مسافرت کنيم حضرت عمو براى من يک ثوب برک خريدند و لباس دوختند و ما راه  َ

  . در گردنۀ اسدآباد بسيار سخت گذشتافتاديم ولى در آن سرماى فصل زمستان خصوصًا 



ّهاى پايشان را که در آن سفر مشقت بار  ّروزى از اوقات تشرف، حضرت عبدالبهاء پنجه
ناراحتى ناشى از سرمازدگى انگشتان . الهى نشان دادند طراز دچار سرمازدگى شده بود به

  .  حضرت تا آخر حيات ايشان ادامه داشت و باعث ناراحتى بود پاى آن
حضرت عبدالبهاء در مراتب انقطاع مظهر امر الهى فرموده بودند که حضرت بهاءا از همه 

ّحين حرکت از تهران حتى اسناد . چيز از امالک، حقوق،  ثروت و راحت خود گذشتند
  .نداشتند امالک را ريختند و بر

ّايام اقامت جناب طراز در ژاپن مقارن با تسميۀ رسمى اولين جشن    .ژاپن بود" انروز پير"ّ
  .الهى انجام داد نيوز ژاپن، مصاحبۀ زير را با طراز ديلى در آن روز روزنامۀ ميانيچى

   
The Mainichi Daily News                   

 (Ashiya Hyogo) نويسنده آشيا هيوگو 

                        ١٩٦٦ سپتامبر ١٥پنجشنه 
  واعظ پيرى ناپذير بهائى        

براى .  سالۀ ايرانى شب چهارشنبه مصادف با روز پيران ژاپون اظهار داشت٩٢ّشخصيت 
  .داشتن عمر طوالنى هيچ رمزى جز پرهيز از نگرانى نيست

ّدرحاليکه مردم همسن و سال ايشان با يادآورى خاطرات گذشته خودشان زندگانى را 
ظاهرأ بيست سال . استگذرانند طرازا سمندرى پيوسته در راه سفر و اعالن امر بهائى  مى

  . سالگى بنظر ميرسند و خودکفا است٩١ّجوانتر از سن 
ّطرازا شخصأ نيز در امور تجارت موفق ... اى ثروتمند و تاجر به دنيا آمد او در خانواده

ّاز سنين جوانى به تبليغ ديانت بهائى مشغول شد و در ترغيب پيروان اين امر همت ... بود
  .کرد

انسانها جهان را تقسيم . خالق جهان يکى است و کره ارض يکى است: ىبنابر اظهارات و
تفکيک کردند، آراء و افکار   مذاهب را از هم و ّنمودند و حدودات را معين کردند، نژادها

طرازا سمندرى ... ديانت بهائى بين المللى ترين دين عالم است... مختلف بوجود آوردند



ّشناسد از ترتيب اولين مراسم  بيند و نمى کهنساالن نمىکه خويشتن را در جزو  با وجودى
  . ّتوقف بعدى وى در مانيال خواهد بود... ّاظهار مسرت کرد" سالمندان ژاپن"بزرگداشت روز 

  : نويسند الهى در خصوص شرکت در جشن يپران ژاپن مى طراز
مجمع اين . خدا خواسته بود و پيش آمد. اين مجلس از تصادفات عجيب و عظيم بود

 سالۀ ايرانى در آن با پيران ژاپنى شرکت کند و ٩١ديدنى بود نه نوشتنى، که يک پيرمرد 
ّبتواند فوق برنامۀ معينۀ مطبوعه، ده دقيقه صحبت بدارد و به جامعه بشارت دهد که 

ّحضرت بهاءا مربى و معلم جامعۀ بشر در دنياى امروز اين جشن هفتاد سال بطور . است... ّ
  .                                       سمى برپا ميشد و در اين سنه رسمى شناخته شد و تعطيل عمومى کردندغير ر

ّاز وقايع مهمى که مقارن با آن زمان اتفاق افتاد و در يکى از نامه هاى  طراز الهى ذکر و  ّ
ان است که است صدور رأى دادگاه در امريکا به نفع جامعۀ بهائى آن سام يادآورى شده

ّمعين گرديد و ادعاى ميسن ريمى و  ّحق استفاده از عالمات بهائى مخصوص جامعه امر ّ
ّاالذکار ويلمت و ساير امالک بهائى و حق استفاده از آرم  ّهمدستانش مبنى بر تملک مشرق

  .محفل روحانى بهائيان، مردود شناخته شد
                                              

الهى در طول زندگانى به آنها سفر کردند وسعت حرکت ايشان را  عۀ نقاطى که طرازمطال
  .ّمعلوم و مشخص مى سازد

ّدربارۀ اسفار اخيرشان به شرق دور، فعال جز ذکر نام آنها ممکن نيست اما هر صاحب نظر  ّ
رهاى چنين سف تواند با در نظر گرفتن وقت و نيروئى که هر انسان براى انجام  منصفى مى

مداومى الزم دارد، از طرفى به انگيزه هاى معنوى ايشان و از جهت ديگر به تنفيذ ارادۀ 
الهى  ّمطلقۀ الهى واقف گردد که چگونه انجام مأموريت هاى خطير تا سنين آخر حيات طراز

  .  ادامه يافت
گو،  ائىتيکوب کيوتو، شهر سئول پايتخت کره، شهر: عبارت بود از  هاى اخير ّخط سير سفر

  . ُقصبۀ کنجو، قريۀ يوتان آن گانگ، شهر کوچک يوسونک تيکو، بندر پوسان
  : نويسند سپس مى. ّايشان در مدت نه روز به هفت مرکز در کره رفتند



مراجعت به ژاپن منزل جناب ممتازى در . عزيمت به ناکازاکى که جناب لبيب آنجا بودند
مرکز جناب (تونک  تاينان، پين به فرمز،. زادآشيا، حرکت به تايپه عاصمۀ مملکت چين آ

کنک،  ، هنگ)خانم لبيب آنجا بودند مهرانگيز(، قريۀ لونچى نوآلين )سليمان سليمانى
، شهر )اى که جناب اشراقيان سکونت دارند شهر يا جزيره(مانيال جزيرۀ لوردين، باکيو، 

ئوس، شهر وين تيان هوزه، جزيرۀ کاالپان مملکت تايلند، شهر بانکک مملکت ال سن
  .و ماالکا. . .  کوهستان لوان پريان، سنگاپور

  يونگ  لى کى خاطرات يان
  مالزيا

يونک   لى کى اى که جناب يان مجملى از شرح سفر طوالنى جناب طراز به مالزيا ضمن نامه
ايشان . ًاند براى مطالعۀ دوستان ذيال درج گرديد سمندرى نگاشته خطاب به دکتر مهدى

امرا به مالزى چنين توجيه   دات و احساسات خويش را دربارۀ سفرهاى ايادىمشاه
  :   اند نموده

بنا بدرخواست شما، بطور اختصار تأثيراتى که پدر محبوب شما جناب سمندرى ايادى 
ّوسيله محبت و   امرا بر من باقى گذاشت نوشته و ارسال مى دارم و اميدوارم که بدين

  ...  ما نسبت به ايشان داشتيم در اين مختصر معلوم و مشهود گردداحترامى که همۀ
امرا  سمندرى درخواست نمودند که شرحى در بارۀ پدر محبوب ايشان ايادى دکتر مهدى

نظر يک بهائى چينى بنويسم تا ضميمۀ کتاب خاطرات پدرشان  نقطه طرازا سمندرى از
  .گردد

تواند در بارۀ  ّداند تا چه حد مى نمايد زيرا نمى يش مىنويسنده بدوًا از خداوند طلب بخشا
زندگى استثنائى طرازا سمندرى که تنها فرد شناخته شده براى ما در جامعۀ بهائى هستند 

  . ا مربوط بوده اند بنگارم که با شخص حضرت بهاء
ين موهبت ا را شکرگذاريم که موهبت عرفان خود را بما عنايت فرمود و ا حضرت بهاء

آميزى که طرازا سمندرى در  چنين باعث گرديد تا با مقام بزرگ و محترمانه و افتخار هم
  .تاريخ امر بهائى دارد آشنا گرديم



شود زيرا طرازا سمندرى   سال تاريخى براى جامعۀ بهائى مالزى محسوب مى١٩٦٦سال 
ّايادى موفق امرا در سن  سمندرى از مالزى ديدن کردند  سهيلّ سالگى باتفاق نوۀ خود ٩١ّ

در هر شهر مالزى جلسات عمومى براى . ّو با حضور ايشان امتياز اين سال مشخص گرديد
در . ّمتحريان تشکيل شد و به دنبال آن جلسات مالقاتى و تبليغى بسيار منعقد گرديد

جسمى ايادى هاى سنگين  فشارى به سالمت  که ياران اميدوار بودند که تنظيم برنامه حالى
  . امرا وارد نياورد

نمودند و اطمينان داشتند که جناب  درجلسات منعقده ياران سؤاالت بيشمارى را مطرح مى
  .اى براى آنان خواهند داشت کننده سمندرى جوابهاى قانع

القدس را پرسيدم و ايشان شرحى جامع در اين باره دادند که   ّنويسنده معناى لوح مالح
  .مندرى به انگليسى ترجمه گرديدّتوسط سهيل س

القدس حضرت عبدالبهاء بودند و آرک مانند آرک   ّجواب بطور مختصر اينست که مالح
ها هجوم  که وى بمردمان انذار داد که مشکالت و سختى وقتى. دورۀ حضرت نوح بود

 و نتايج آنرا ... آورده و احاطه خواهد نمود مردم به سخنان حضرت نوح وقعى ننهادند
گيرد در حصن حصين الهى  امروز هرکه در زير خيمۀ ديانت بهائى قرار مى. مشاهده کردند

  . است
ّجناب ايادى هنگام مالقات در سيريان بخصوص در مدت جلساتى که با اطفال داشتند 
بسيار خوشحال و مسرور بودند و تمام اطفال را بوسيدند و با آنها در نهايت احترام رفتار 

  .کردند
ّى سيريان نيز باعث مسرت خاطر ايشان شدند و جناب سمندرى کپى يکى از الواح ّاحبا

حضور در ماالکا و  ... ّا را بخط مبارک به محفل روحانى سيريان هديه نمودند حضرت بهاء
ويو هتل  آميز ايشان نسبت به ميجر چارلز هنگام شرکت در کنفرانس که در سى ّرفتار محبت

ّوى بعدها مؤمنى خدوم و فعال  ... بود به تصديق چارلز انجاميد يدهبراى ايشان منعقد گرد
   ... اى انجام داد گرديد و خدمات ارزنده



شرکت ...  افتادۀ ماکاال سفر کردند از جمله مسجد تاناه جناب سمندرى به دهات دور
  Mandarinکنندگان همگى چينى بودند و خانم ليلى چينا سخنان ايشان را به زبان ماندرين 

  .ترجمه کرد
در آن جلسه شاهد تأثيرى بودم که صداى رسا و روشن ايادى امرا که مانند صداى شير 

  . بود و هم چنين نفوذ قدرت و نيروى معنوى ايشان بر مستمعين بر جاى گذاشت
ِدانش و حکم وى . ايشان با قدمهاى محکم به پاخاست و راست و مستقيم ايستاد

 ذکر بيانات مبارکه و پيامى را که او به سمع شنوندگان رسانيد در قلب ّالعاده بود محققًا فوق
ّچنان اثرى نمود که حتى افراد غير بهائى خواهند گفت او يک شخص  کنندگان آن شرکت

  .ها را تا آخرين روز زندگانى خود بياد خواهند داشت ّمقدس بود و بهائيان آن خاطره
_ هاى گوناگون داشتم از جمله در الئوس ّ ات و محلنويسنده توفيق ديدار ايشان را در جلس

  .سنگاپور_ مالزيا_ فيليپين _  تايوان
ّخاطرۀ ديگرى که از ايادى امرا دارم اينست که براى مالقات با ايشان باتفاق ونگ 

ّ به هتل محل اقامت رفتيم و من با عجله خود را باطاق ايادى امراWong Kwok  کوک
خالف رسوم معمول که افراد يکديگر را در آغوش گرفته و دو طرف صورت رساندم و او بر 

   ) ترجمه. (بوسند، دو چشم مرا بوسيدند را مى



  
  فصل نوزدهم 

  ّفهرست بقيۀ سفرهاى شرق دور
ّحضرت عبدالبهاء به اولين گروه زائرين غربى فرمودند هرکس در اين يوم به خدمت قيام 

اگر ايمان داشته باشيد هيچ چيز برايتان غير ممکن . رددنمايد از جذبۀ الهى لبريز ميگ
  .نخواهد بود

ّهاى مستمر منادى دلسوز آئين بهائى در پهنۀ گيتى، جهانگشائى روحانى به مدد  پيروزى
ّتوکل به تأييدات ربانى بود که در تداوم حرکت و تالش او امتداد يافت ّ.  

  : امرا خطاب به ايشان فرمودندّ حضرت ولى
ر و منزلت اين همم مبذوله و مساعى مشکوره حال معلوم نه من بعد مکشوف و عيان قد

  . ّشود و علت انتباه و اسباب عبرت بيگانه و آشنا شود
  :در دفتر يادداشت جناب طراز فهرست بقيۀ نواحى به طريق زير ادامه دارد

سرا قصبۀ  پو باکانقريۀ ديو در جنگل، گواالمپور، نهر کلنک، پنک چنگ در جنگل، اي...  
سرا، الوراستار، پننک سنگاپور، اندونزيا، جاکارتا، سورابايا، جزيرۀ  گيران با کان ماهى

ّسيالن، شهرگال يا گل، هومودوکا، محل  بالى، دم پاسار، باندوک، حرکت به کلمپو ُ
رخانۀ کارخانۀ چائى کندى، واتکاما، ترنيکومالى، جفنا، ماالکام، چوناکام، وهيوويتا، سفي
ّمجدد . خدا، مراجعت به کلمبو، حرکت مدرس، بنگلور، ميسور، بمبئى، پونه، پنجگينى

  .پونه، حيدرآباد دکن و اسکندرآباد و بمبئى
قيام عاشقانه و خدمات "و معين " روح الهى و جنود آسمانى ظهير"در کليۀ اين اقدامات 

ّ احبا و منادى و حامى و معين صميمانه و همم عاليه و مساعى متزايدۀ آن محبوب القلوب
  بود " عزيزان محبوب ابهى 

ّهنگام ديدار طراز الهى از بمبئى، دستخطى از معهد اعلى در جواب مکتوب ايشان واصل 
بشارات نيکو در اين دستخط نماد مراحم مستدام معهد اعلى در مقابل مجاهدات . شد

  . باشد الهى مى شمول طراز فراگير و جهان



  ١٩٦٦، جوالى ٥بديع ١٢٣ور ّ شهر الن١٢
 سمندرى عليه بهاءا ّنفس منقطعۀ مطمئنه ايادى جليل القدر امر الهى حضرت طرازا

  ٰاالبهى
ٰمکتوب مبارک آن علمدار جند هدى و معاضد شجيع با وفا از بمبئى واصل و کماکان اين 

شکر و ثناى آن جوهر ّمشتاقان را مستغرق بحر سرور و امتنان ساخت کل در اين شطر زبان به 
ّانقطاع و مظهر عبوديت گشودند و جبين شکر در آستان مقدس سودند و طلب تأييد و توفيق  ّ

ّقدم جل اسمه االعظم به تأييد جديدى و  قدم در پناه عنايت جمال در هر  شاءا نمودند تا ان
تيب محافل به مکا. بشارت و نويدى فائز گردند و ديدۀ مشتاق روحانيان را روشن فرمايند

ّاين هيئت مملو از سرور و بهجت از مالقات آن ناشر لواء امر حضرت احديت بوده و هست  ّ
ّشکى نبوده و نيست که انفاس طيبۀ قدسيۀ آن برگزيدۀ جمال مختار در دل ياران تأثيرات  ّ ّ
ّعظيمه بخشد و به اقتفاء اقدام مبارک آن جناب در خدمت امر رب االرباب وادارشان 

ّمعاونت و مؤانست حفيد مجيد جناب سهيل سمندرى با آن حضرت البته جالب . زدسا
شاءا در خدمت و معاونت آن جناب فوزى عظيم يابند و   ٰتأييدات ملکوت ابهى است ان

ّدر انتشار امرا و تشويق احبا و تحکم قواعد صرح مشيد مساعد و معاضدى اليق گردند ّ .
اد آن حضرت و نجل جليل و حفيد سعيد و عائلۀ مبارکه شان ّاحيان توجه بي اين جمع در

ّمخصوصًا دعا و مناجات نمايد و مزيد سعادت حقيقى آن ذوات نورانيه را از درگاه 
  .جاللش مسئلت نمايد پر

ٰبا تقديم تحيات ابدع ابهى  ّ  
   

ور حض يک کنفرانس با. ّدکن، دو کنفرانس بزرگ و مهم داشتند آباد جناب طراز در حيدر
پس از خاتمۀ بيانات . استادان دانشگاه دامپزشکى تشکيل گرديد  نفر دانشجويان و١٢٠

ايشان، مدير کالج و ناظم جلسه، دسته گلى به گردن ايشان آويخت و بسيار اداى احترام 
. کرد و خطاب به حاضرين اظهار داشت آن چه امروز شنيديد مانند حلقه در گوش نمائيد

  .امرا دعوت کرد و در دفتر کار خود از ايشان پذيرائى نمود يادىسپس بطور خصوصى از ا



الهى قبل از حضور در اين جلسه در کالس زبان فارسى براى دانشجويان مسلمان  طراز
ّصحبت کردند و به صراحت لهجه و با قوت و قدرت و شهامت امرا را معرفى را نمودند ّ   .  

 که در فهرست قبل نام برده ١٩٦٧ تا اوايل ١٩٦٦خالصۀ شرح بعض سفرها در اواخر سال 
  . شده است من باب نمونه درج ميگردد

  مانيال
  با قلبى شاد و روحى پر فتوح و قدمى راسخ در سبيل "... 

  .."ّخدمت و نصرت و مدافعت امر حضرت احديت مداومت نمائيد
  امراّ حضرت ولى

بيت العدل . هاى شرق دور گرديدند عازم سفر به کشور١٩٦٦الهى در ماه نوامبر  طراز٨
اعظم الهى فرزند ايشان دکتر مهدى سمندرى را براى همراهى و مساعدت پدر در اين 

اى به ايادى امرا  هيئت ايادى امرا در آسيا نيز مرقومه. سفرهاى طوالنى انتخاب نمودند
ر ايشان جناب دکتر مهاجر ارسال داشتند و تصميم بيت العدل اعظم را به استحضا

  .ًقسمتى از نامۀ آن هيئت ذيال مالحظه ميگردد. رساندند
  هيئت ايادى امرا در آسيا       /
   بديع ١٢٣ شهر العلم ٧

ّدر مورد اسفار ايادى امرا جناب سمندرى بديهى است بهمان نحويکه ارادۀ مقدسۀ ... 
فيليپين ادامه خواهند داد و ّديوان عدل اعظم تعلق گرفته اسفار پرخير و برکت خود را در 

ٰاالبهى  ا همين امروز ترتيب بليط فرزند واالگهرشان جناب دکتر مهدى سمندرى عليه بهاء
  .نيز داده شد تا هرچه زودتر به ايشان ملحق و وظائف خويش را ايفاء نمايند

  ايادى امرا در آسيا 
ٰ االبهى ارسال و از بارگاه ا سواد شرح فوق جهت جناب دکتر مهدى سمندرى عليه بهاء/

قدس الهى راجى و ملتمسيم که در اين سفر فرخنده در محضر حضرت اب واالگهر بنحو 
دلخواه از محضرشان کسب فيض نموده و وظائف فرزندى را نسبت به ايشان انجام و بتمام 

ّقوى براى مراعات صحت ايشان اقدام الزم را مجرى فرمايند ٰ.  



صوماليا  ّه پس از وصول اين دستور مطب پزشکى خود را در مقاديشودکتر سمندرى بالفاصل
_ ّموقتًا جمع کردند و وسائل سفر را فراهم نموده و در مسير سفرشان به مقصد، در عدن

هنگام . کنگ رفتند بانکوک، با دوستان مقيم آن نقاط مالقات نمودند و به هنگ_ بمبئى
ّراز همان روز پس از مدت سه روز اقامت در ّورود به هنک کنگ اطالع يافتند که جناب ط

. اند فيليپين رفته ا ممتازى به ّکنگ و انجام مأموريت هايشان بهمراهى جناب روح هنگ
ّفيليپين و تايوان اقدام نموده و از موقعيت پيش  لذا دکتر سمندرى براى گرفتن ويزاى ورود به

هاى  ّن، بمنظور ديدار ياران و فعاليتآمده استفاده کردند و در مسير حرکت خود به فيليپي
الهى و  اين سفرها که با تأکيد حضرات ايادى امرا طراز. تبليغى به چندين نقطه سفر کردند

  .       داشت مهاجر انجام شد نتايج مطلوبى در بر دکتر
در فرودگاه پدر ارجمندشان و جناب .  وارد مانيال شدند١٩٦٦ نوامبر ٢٥دکتر سمندرى 

الهى در  طراز. هاجر و چند نفر از دوستان حاضر بودند و از ايشان استقبال کردنددکترم
اين ديدار . ّمحوطۀ فرودگاه روى نيمکت نشسته و در انتظار ديدار يگانه فرزند خود بودند

 در دل و جان  العاده ّفرصت مغتنم و بسيار ارزشمندى براى آنان محسوب شد و مسرت فوق
پدر و پسر يکديگر را در آغوش گرفتند و گفتنى ها در خاموشى و . ردآن دو مشتاق ايجاد ک

سپس همگى از فرودگاه يک سر به حظيرة . دور از همهمۀ الفاظ و کالم گفته و شنيده شد
ّالقدس رفتند زيرا يک کنفرانس تبليغى در آنجا داير و احبا از نقاط اطراف براى شرکت در 

  .آن جلسه آمده بودند
الهى بدوًا شرح مبسوطى از تاريخ امر بهائى، وظايفى  طراز. نامه آغاز شد شب بر٨ساعت 

ّکه ايادى امرا تا انتخاب بيت العدل اعظم بعهده داشتند و مسؤليت خطير هدايت و 
صيانت ياران در آن دوران و عظمت و شکوه کنگرۀ جهانى بهائى در لندن صحبت کردند 

ظم عصمت موهوبى است نه ذاتى و اين هيئت ّو تذکر دادند که عصمت بيت العدل اع
ّمرکز اتکاء . نوراء تحت صيانت جمال اقدس ابهى بر اريکه رهبرى جامعه جالس است

  . ّاهل بهاست و اطاعت از آن اطاعت از حق و وفا بعهد و ميثاق الهى است



 به الهى را که از طول مسافت بسيار خسته بودند سخنان طراز دکتر مهدى سمندرى با وجودى
ّمحل اقامت طراز الهى در مانيال در منزل جناب دکتر مهاجر . زبان انگليسى ترجمه نمودند

طراز الهى   شب ادامه داشت و١١روز بعد نيز کنفرانس از صبح تا ساعت . و ايران خانم بود
حضرت سخن گفتند و  راجع به تاريخ زندگانى جمالمبارک و زحمات و نفى و زندان آن

ا به اين نکته جلب نمودند که امر بهائى خود بخود به فيليپين نرسيده است ّتوجه حاضرين ر
  .ّبلکه فداکاريهاى فراوان ياران علت و باعث آن بوده است

از ساعت چهار و نيم بعد از ظهر .  نوامبر مصادف با شب صعود حضرت عبدالبهاء بود٢٧
 قريب دو ساعت با اعضاء ّدو ايادى امرا در جلسۀ محفل روحانى ملى حضور يافتند و

سپس جلسۀ عمومى . ّمحفل صحبت کردند و تذکراتى براى تقويت محفل روحانى دادند
الهى امتيازات اين ظهور را عنوان نمودند از جمله آخرين توقيع  طراز. ّاحبا تشکيل شد

حضرت وظايف همه را  آور شدند که آن امرا خطاب به عالم بهائى را يادّ حضرت ولى
نتيجه ابواب اختالف از هرجهت مسدود شد و جوامع بهائى براى  ر تعيين نمودند درّمکر

  .ّتشکيل بيت العدل اعظم آماده و مجهز گرديدند
. رسيدند الهى بسيار خسته به نظر مى طراز. نيم صبح بود و روزى ديگر سپرى شد ساعت يک

ّد و مجددًا در جلسه ّاز ايشان استدعا شد کمى استراحت کنند مدت کوتاهى راحت کردن
ّاطالعات . نمودند ّايشان هميشه در سخنرانيهايشان به آثار امريه مراجعه مى. حاضر شدند

ًمعموال بهر کجا . فراوانى داشتند و اغلب نصوص مبارکه را از بر نموده و ميخواندند
ز کردند جامه دانى پر از کتاب و يادداشتهاى خود را به همراه مى بردند بعض ا سفرمى

الهى  دوستان که به مناسبتى با ايشان همسفر و يا همراه مى شدند بخاطر دارند که طراز
ّدان محتوى کتابهاى خود را به احدى حتى براى حمل موقت  شدند جامه اغلب حاضر نمى ّ

ّبدهند و آن بار سنگين را پيوسته از محلى به محل ديگر مى ّبردند و مانند در ثمين  ّ
کردند آثار و الواح مبارکه را بخوانند و از بر  ّمستمرًا به ياران توصيه مى. نمودند محافظت مى

ّدوستان و متحريان، از آيات الهى تالوت کرده و  کنند و سعى نمايند در مکالمات با
ّالمقدور به آن استشهاد نمايند تا کالمشان در شنونده نفوذ کند و نفحات مسکيه در ٰ حتى



شان  هم شخصًا اين پند را بکار ميبردند و هم دوستان را به اين اي. آفاق و انفس اثر گذارد
  .نمودند اقدام تشويق مى

ّدر جلسۀ صعود مبارک قبل از تالوت زيارتنامه فرصتى يافتند و مقدارى راجع به اهميت 
  . ّنصوص و فراگيرى آثار مبارکه مدتى صحبت کردند

   
ق افتاده است و ماشين استنسيل ّ نوامبر از حظيرة القدس خبر رسيد سرقتى اتفا٢٨

ّمحفل ملى و بعضى از اشياء نمايندگانى که از اطراف آمده و در حظيرة القدس )کپى(
ّياران از اين خبر بسيار متأسف و متأثر شدند زيرا . اقامت داشتند بسرقت رفته است ّ

يغى برنامه هاى گستردۀ تبل. تشکيالت بهائى آن نقاط از نظر مالى وسعت کافى نداشت
بايست اجرا گردد و اجراى هريک از اين برنامه ها و طرح  ّاى و محلى بدون وفقه مى منطقه

  .  ها  منوط به تأمين بودجۀ مالى براى مخارج آن بود
برنامۀ خطوط هوائى در .  به فرودگاه رفتندBoguio نوامبر براى سفر به باگيو ٢٩طراز الهى روز 

ّآن نقاط ابدًا مرتب و منظم نب هاى بسيار  ّود و مسافرت هوائى بستگى به اوضاع و موقعيتّ
دو . ّمعطل شدن و مراجعه براى تأييد و يا تعويض بليط هواپيما امرى عادى بود. داشت

ّساعت طول کشيد تا عاقبت مسائل حل شد و مسافرين توانستند در هواپيما جا پيدا کنند و 
  .بسوى مقصد حرکت کردند

 چند نفر از مهاجرين عزيز،  هنگام ورود مسافرين. ى و بسيار زيباستاى کوهستان باگيو منطقه
 جوان و هم چنين آقائى بنام هيزن   ّاى از احباى ّسرهنگ اشراقيان و خانم اشراقيان و عده

Hizenّهيزن رئيس کليساى مورمونهاى محل بود و روز قبل از ورود . به فرودگاه آمده بودند
هاى گل به گردن جناب طراز و  ّ با احترام و محبت حلقهاو. جناب طراز تسجيل شده بود

  .آمد گفت آنان خوش ّدکتر سمندرى آويخت و بدين ترتيب طبق رسم محلى به
 نفر که اغلب آنان ٢٥. بعد از ظهر محفل مالقاتى در منزل سرهنگ اشراقيان تشکيل شد
  .ّمتحريان بودند حاضر شدند و بيانات جناب طراز را استماع نمودند



هيزن سؤاالت بسيارى .   نوامبر هم جلسات خصوصى و عمومى داير گرديد٣٠در روز 
ّتصديق امر بهائى توسط آقاى هيزن با توجه . ّمطرح ميکرد و مرتبًا بديدار جناب طراز ميآمد ّ

بايست  شد و او مى اى براى کليساى مورمون محسوب نمى به شغل قبلى وى تغيير ساده
کيشان پيشين مطرح کنند  ا در مقابل سؤاالتى که ممکن بود همّاطالعات کافى کسب کند ت
ترک کليسا از نظر مسيحيان ترک کيش و آئين و توهين به . آمادگى الزم را داشته باشد

ّمقدسات آنان به حساب ميآمد و با اين باور و منطقى که مسيحيان داشتند، آقاى هيزن 
  . امرار معاش بودّمحاط به مشکالت متعدد از جمله يافتن شغل براى

ّالهى روز اول دسامبر با محفل روحانى محل مالقات کردند طراز> مالقات با محافل . ّ
گرفت مخصوصًا مذاکره با  هائى بود که در همۀ نواحى انجام مى روحانى يکى از برنامه

ّمحافل جديد التأسيس بسيار الزم و ضرورى بود زيرا در بعض مناطق، اغلب اعضاء محفل 
ّى مصدقين جديد بودند و اطالعات زيادى از امر بهائى نداشتندروحان ّ.  

در زمان واليت امر با . استحکام قواعد تشکيالت بهائى پيوسته مطمح نظر بوده و هست
ّهاى متعدد حاصل  ّگير ابعاد مناطق فتح شده که در طى طرح و نقشه توسعه و گسترش چشم

اى جهان، بيش از پيش ضرورت آن شد و سپس آغاز تبليغ دستجمعى در بعض کشوره
ّوظيفۀ مهم ديگر ايادى امرا عالوه بر تبليغ و تشويق ياران، صيانت . شناخته و معلوم گرديد

آنان است و يکى از طرق حفظ جامعه، تزييد معلومات افراد و شناخت آنها نسبت به 
ّجۀ اول به تقويت امرا در در در اين سبيل ايادى. ّمسؤوليتهاى فردى و تشکيالتى است

ّگذارى چنين قوائم اهتمام ورزيده و سپس با اعزام مبلغين و  ّبنيان مؤسسات تعليمى و يا پايه
ّمعلمين سيار به توسعۀ آگاهى و معلومات ياران کمک و مساعدت مى   . نمودند ّ

   
 هاى در بسيارى از سفرهاى جناب طراز مذاکرات با محفل روحانى، منجر به تنظيم برنامه

ّمختلف تبليغى و ساير اقدامات عمومى ميگرديد و اهداف مشخص و معين مى   .                          شد ّ
الهى در بارۀ سرعت نفوذ امرا در مقايسه با  عصر آن روز جلسۀ ديگرى برگزار شد و طراز

د  سال طول کشيد تا ديانت مسيح بجريان افتا٣٠٠ديانت مسيح صحبت کردند که چگونه 



 ١٣که در صدمين سال اين ظهور اعظم، امر مبارک در  و پيشرفت آن آغاز شد در حالى
  . هزار نقطۀ عالم انتشار يافته است

. خانم کيت، مهاجر مانيال بهمراه دو نفر از ياران امريکا در اين محفل حضور داشتند
ّهمراهان خانم کيت اول به زيارت اعتاب مقدسه در ارض اقدس مشرف شده  و سپس ّّ

  . براى ديدار از اماکن مبارکۀ ايران به اين کشور رفته بودند
ّالزم به يادآورى است که دوستان از سراسر عالم مشتاق ديدار اماکن متبرکه در ايران بودند و 

ّآمدند و اکثرًا در منازل احباى محل اقامت  امرا مى مهد بعض از آنان بهر ترتيب به نموده و  ّ
ّاما اغلب آنان فقط تا حد مقدور ميتوانستند به . شدند زى ياران برخوردار مىنوا از ميهمان ّ

ّزيارت اماکن مقدسه موفق شوند زيرا گاهى محدوديت ّ ّهاى خاصى از نظر موقعيت سياسى  ّ ّ
ّو اجتماعى کشورى و محلى وجود داشت و محافل روحانى حکمت را رعايت کرده و 

خاطر ممانعت از پيش آمدهاى ناخوش آيند، صادر اجازۀ زيارت آن اماکن و نقاط را ب
ّبهرحال زائرين غربى هميشه با خاطرات خوش و فراموش نشدنى از ايام زيارت و . نميکردند

  .               گشتند هاى بى دريغ ياران ايران به کشورهاى خويش باز مى ّچنين محبت هم
طبق برنامۀ تنظيمى، ايشان .  طراز الهى دچار کمر درد شديدى شدند١٩٦٦دوم دسامبر 

ّدر آن نواحى تعداد احبا بيشتر و براى تبليغ . قصد عزيمت به نقاط کوهستانى را داشتند
ّاما بعلت سردى هوا وسائل حرکت به آن نقاط پيدا نشد و امکان . جمهور مستعد بود ّ

ّدسترسى به احباى آن ناحيه ميسر نگرديد لذا اجبارًا آن روز را به شرکت در  جلسات تبليغى ّ
  .ّمحلى اکتفا کردند

شد و  آقاى هيزن کماکان همه روزه بطور خصوصى و يا در جلسات عمومى حاضر مى
هر روز . دادند الهى با صبر و شکيبائى پاسخ مى ّسؤاالت متنوع خود را مطرح ميکرد و طراز

تند او رؤساى کليساها سعى داش. شد حاالت انجذاب و اشتياق بيشترى در وى مشاهده مى
را دوباره بطرف خود بکشانند و هيزن از جهات بسيار تحت فشار قرار داشت از طرفى 
کارش را از دست داده بود و احتياج به شغل جديدى داشت و از طرف ديگر ناچار بود در 

  .هائى خوبى که به او عرضه ميشد مقاومت کند ّبرابر موقعيت



س براى او تالوت کردند و اظهار داشتند بعد از ّالهى دو آيۀ از اول کتاب مستطاب اقد طراز
ّايمان و عرفان، استقامت الزم است و با محبت و مهربانى بسيار او را در آغوش گرفتند و 

توانستند  ّ وضع جناب هيزن براى دوستان قابل درک بود اما در آن شرايط نمى .ّتسلى دادند
  .ّکمک مؤثرى به او بنمايند

ّربع ساعت، توسط منشى  ّاى به مدت يک  براى جناب طراز برنامهّ دسامبر در راديو محل٤
الهى براى  طراز. ترتيب داده شد ّمحفل روحانى که متصدى اخبار و اعالنات راديو بود

ّاکثر استفاده از اين وقت محدود ميسر ّ اجراى اين برنامه از شب قبل در فکر بودند تا حد
ّپس از خاتمۀ برنامه متصديان . نامه را اجرا کردندّايشان به اتفاق دکتر سمندرى بر. گردد

ّالبته قسمت اعظم برنامه قرائت . راديو اظهار رضايت از مطالب و مواضيع آن نمودند
  .             مبارک بود خطابات حضرت عبدالبهاء و بيانات منتخبه از جمال

ه بودند به منشى الهى به يادگار آن روز يک قطعه اسم اعظم که خوش نويسى کرد طراز
  .محفل هديه دادند و از وى به خاطر ترتيب برنامۀ راديوئى قدردانى نمودند

ّبراستى ديدار مهاجرين ايرانى و موفقيت ّهاى شايان آنان در آن نواحى  سبب مسرت  ّ
ّنتايج صبر و تحمل و پشتکار و اقدامات مهاجرين در هر گوشه از . العادۀ ايشان بود فوق

گرديد و بارغۀ اميدى  ى براى تشويق و ترغيب ياران ساير نقاط محسوب مىجهان توشه ا
کردند و قلوب نفوس را با  اى به نقطۀ ديگر منتقل مى بود که جناب طراز آن را از نقطه

  . نمودند بشارات مطلوب شاد مى
رکت  دسامبر بود ولى در هواپيما جا پيدا نشد و برنامۀ ح٤قرار حرکت به سوى مانيال روز 

  . دسامبر به مانيال برگشتند٥ روز  تغيير يافت و مسافرين
ّدر آن اوقات تضييقات شديد نسبت به احبا در ايران جريان داشت و مراسالتى که از 

ّامرا رسيده بود از جمله نامۀ جناب محمدعلى افنان مشعر بر احاطۀ مشکالت شديد و  مهد
ّآزرد ولى هرگز مانع تحرک  س جناب طراز را مىّاخبار ناموافق خاطر حسا. سابقه بود بى

  .شد ايشان نمى



اگر مشکالت پيش نيايد به : نمودند اعتقاد داشتند که پيوسته ذکر مى الهى چنان طراز
خودمان است و از مردم  اين فضلى است که مانع مشغول شدن به. شويم خودمان مشغول مى

  .   ورزيم غفلت نمى
و ايادى امرا راجع به سفرهاى آيندۀ جناب طراز با يکديگر پس از بازگشت به مانيال، د

الهى به مجاهداتشان در نواحى که از  جناب دکترمهاجر مايل بودند طراز. مشورت کردند
ّبعد از مذاکرات مفصل، جناب طراز . جنبۀ تبليغى آمادگى بيشترى داشت ادامه دهند
. احت اقدس عرض و کسب تکليف شودّاظهار داشتند نظر خاصى در اين مورد ندارند بس

ايشان بليط هواپيما براى عزيمت به استراليا داشتند و قرار بود بعد از خاتمۀ سفر خاور دور، 
  .به استراليا بروند لذا ترجيح دادند مراتب را با مرکز جهانى بهائى در ميان گذارند

ّ شود که حتى تصور بعض شايد در آينده جامعۀ بهائى آنقدر وسعت يابد و از هر لحاظ غنى ّٰ
ّ نيز مشکل باشد لهذا ثبت جزئيات اوضاع و ١٩٦٧ّهاى موجود در ايام سنۀ  ّمحدوديت

ّاحوال جوامع بهائى کمک مؤثرى براى مقايسۀ پيشرفت جوامع امر در گذشته ايام و آينده  ّ
  .است

 شود که چگونه جوامع کوچک با در سفرهاى جناب طراز به خاور دور مشاهده مى
ّمحدوديتها و گاه فقر مالى و اقتصادى دست بگريبان بودند معهذا در اقدامات مورد نظر 

اين گونه نکات نشان صادق فداکارى و . ّشد و مستمرًا ادامه داشت اى ايجاد نمى آنان وقفه
ّدکان خياطى  ّفى المثل در شهرى بنام کوئنز، جلسه احبا در. شهامت و استقامت ياران بود ّ

شکيل شد زيرا حظيرة القدس محل اطاق بسيار کوچکى بود و حتى گنجايش يک خانم ت ّ ّ
ّاما ياران از يک جهت خوشحال بودند زيرا در جلساتى که در .  نفر نداشت٢٥کافى براى 

ايستادند و کم و  ّشد عابرين از روى کنجکاوى کنار درب دکان مى ّدکان خياطى تشکيل مى
شدند که براى کسب  دند و گاهى آنقدر مجذوب مىکر ها استفاده مى بيش از برنامه

  .    پيوستند کنندگان مى ّاطالعات به گروه شرکت
الهى تقاضا کرده بودند مسافرت خود را يک  از طراز.  دسامبر تلگرافى از سن خوزه رسيد٨

ّهاى جناب طراز قبال توسط لجنۀ ملى تبليغ آن کشور  برنامۀ مسافرت. روز بتعويق اندازند ّ ً



هاى نتظيمى  ّتهيه شده بود و هر تغييرى در برنامۀ ايشان موجب اختالل در ساير برنامه
ّجناب طراز هميشه مطيع تصميمات تشکيالت محل . اى جز اطاعت نبود شد ولى چاره مى

ّدر مورد خودشان بودند و در سفرهاى متعدد به نقاط کوچک و بزرگ برنامۀ اقدامات خود 
  .نمودند ّآن نقاط معين مىرا با تصويب تشکيالت 

ّايشان در طول مسافرت با وجود قلت وقت و کثرت فعاليت هاى روزانه، کماکان در دفتر  ّ
در آن روز يکى از دفاتر را که آماده کرده . نوشتند هاى خود، تمام گزارشات را مى يادداشت

 نخجوانى بودند به يکى از زائرين ارض اقدس بنام آقاى وولف سپردند تا به جناب على
  .تحويل دهد

بارۀ کمک به يکى از  بمناسبت مذاکراتى که در.  دسامبر روز حرکت به سن هوزه بود١٠
الهى لوح  طراز. مهاجرين قديم جريان داشت و شخص مذکور دچار مضيقۀ مالى گرديده بود

غ ّدر اين لوح ميفرمايند به مبل. جمالقدم را که خطاب به خاندان خليل است تالوت نمودند
ّگاه قلت معلومات امرى اعضاء محافل در . بايد بنوعى که احدى نداند مساعدت شود

ّدر آن جلسه با توجه . ّنقاط جديد موجب ميگرديد طراز الهى نکاتى را به آنان تذکر دهند
ّشد، به اعضاء محفل تذکر دادند در  به مشاوراتى که دربارۀ يکى از نصوص انجام مى

  .           ردشود مشورت ک نصوص نمى
بعد از ظهر مسافرين به همراه ميزبابان عزيزشان جناب دکتر مهاجر و ايران خانم و گيسو، 

ّبر همت بيفزايند و "تا باز در ديارى ديگر . براى عزيمت به سن خوزه به فرودگاه رفتند
  ."ًرا در مدن و ديار ليال و نهارًا تشجيع و داللت نمايند  ياران

     امراّ حضرت ولى 
ّهنگام ورود ايشان به سن خوزه، چند تن از اعضاء جامعۀ محلى و يکى از اعضاء محفل 

امرا بسيار خسته  العاده گرم و ايادى هوا فوق. الهى استقبال کردند ّروحانى ملى از طراز
ّاى متشکل از احبا و  ّبودند ولى امکان استراحت ميسر نشد و چند ساعت پس از ورود جلسه ّ

  .يان داير گرديدّمتحر



کردند و رئيس محفل  بيانات جناب طراز را دکتر سمندرى از فارسى به انگليسى ترجمه مى
ًدر اين سفرها معموال در . نمودند ّروحانى براى بوميان از انگليسى به زبان محلى ترجمه مى

 دو کردند در آن شب نيز هر جلسه افرادى به امر بهائى اقبال نموده و تقاضاى تسجيل مى
با تصديق . نفر از حاضرين، يک نفر وکيل و يک عضو دولت به شرف ايمان فائز گشتند

  .ّاين دو نفر تعداد احبا آن شهر به نه نفر افزايش يافت و محفل روحانى تشکيل گرديد
ّدر هرگونه موفقيتى که حاصل مى گرديد نداى جانفزاى احسنت احسنت موالى حنون به 

حقا که به تمام قوى بر ترويج : ه بندۀ صادق آستانش فرمودگوش جان اصغا مى شد که ب
   ّ"...ًامر بها قائمى و در استحکام اساس شريعۀ سمحاء ليال و نهارًا جاهد

با همراهى معاون محفل به يک قريه براى ديدن دو " منادى امر پروردگار" دسامبر ١١
. اى در سن هوزه دعوت کنند سهخانوادۀ بهائى رفتند تا در ضمن مالقات، آنان را براى جل

يک دندان پزشک که فقط چهار ماه قبل تسجيل . ميهمان نوازى دوستان فوق العاده بود
اين جلسه ساعتها طول . ّشده بود از تمام ياران دعوت کرد و نهايت محبت را مرعى داشت

اى  ّعده. فتندّ نفر از متحريان از شهر سن هوزه و توابع آن حضور يا١٥کشيد و افراد بهائى و 
ّهاى دور آمده بودند زيرا بعلت فقدان وسائل مسافرت و  از حاضرين با کمک دوستان از راه

اوضاع نا موافق اقتصادى، شرکت در جلسات براى بعض افرادى که در قراء زندگى 
  .                               کردند بدون کمک و مساعدت افراد ديگر امکان پذير نبود مى

ّب هتل محل اقامت جناب طراز از جمله افرادى بود که با استماع خطابات جناب صاح
او يک افسر باز نشستۀ ارتش بود و از . حقيقت امرا واقف گرديد ّطراز در مدت دو روز بر

رسيد و نهايت کمک و  موهبت شناسائى امر بهائى بسيار خوشحال و مسرور بنظر مى
  .ر هتل خود معمول داشتهمراهى را در برگزارى جلسات د

شدند، مسئلۀ چگونگى منع  الهى در اغلب کشورها با آن رو برو مى ّاز مسائل مهمى که طراز
ّگاهى اوقات افراد متحرى يا سابقۀ کارهاى سياسى . ّاحبا از دخالت در امور سياسى بود

ازدياد روشن داشتند و يا پس از تصديق امر بهائى و تحصيل آگاهى بيشتر از اوضاع زمان و 
ّگونه فعاليت هاى اجتماعى و جهانى، بطرف اين بينى دوستان براى . شدند ها جلب مى ّ



اجتناب از مداخالت و مشاجرات احزاب سياسى احتياج مبرم به درک عميق تعاليم الهى 
الهى پيوسته  ّبهمين علت طراز. و شناسائى اهداف تشکيالتى و نظم بديع امر الهى داشتند

کردند و  ّعيت سرپرستى و هدايت بيت العدل اعظم را تشريح نموده و گوشزد مىمقام و موق
ّاين مؤسسۀ عظيم را سرپرست جامعۀ بهائى و هادى سعادت عالميان و مانع حصول 

  .  نمودند ّاختالف در جهان معرفى مى
ّ دسامبر آقاى راموس معاون محفل روحانى محل، ديدارکنندگان را با يک ماشين ١٢روز 
اى از مردم جمع شدند و پس از شنيدن سخنان  ّعده. اى به يک قريه نزديک برد يپ کرايهج

مالقات . ّجناب طراز تا نزديک ظهر سؤاالت متعدده مطرح کردند و جواب شنيدند
  .العاده جالبى بود فوق

ّهريک از نقاط وضع مخصوصى داشت و آشنائى با اوضاع زندگى و مردم محل، کمک 
ّيۀ برنامه هاى تبليغى هر ناحيه بود و جناب طراز با نظر گرفتن تفاوت ها و ّمؤثرى براى ته

کردند  ّاحتياجات و سنن و عادات نفوس، در هرنقطه راجع به مواضيع خاص صحبت مى
  .داشتند و داروى درد را عرضه مى
  .درد را بشناسيد بعد درمان کنيد: گويند ها مى ايشان در يکى از سخنرانى

  . داروى دردهاى امروز را به جهانيان عنايت کردندا حضرت بهاء
اى نسخه  حضرت عبدالبهاء به دکتر يونس خان افروخته فرمودند تا مرض را تشخيص نداده

  . ننويس
  .وقت صحبت کنيد حاالت مبتدى را بسنجيد و درک کنيد آن. حال تبليغ نيز چنين است

هنگام ورود هوا . به مانيال مراجعت کردندّالهى و همراهان بعد از ظهر آن روز مجددًا  طراز
مسافرين از فرودگاه با کمک . دهنده بود ّبسيار گرم و مرطوب و حتى براى مردم بومى آزار

ّجناب دکتر مهاجر و ايران خانم به منزل آنان رفتند و پس از چند روز مسافرت و فعاليت  ّ
  .    فرصتى حاصل شد و به استراحت پرداختند

در اين تلگراف تصميم معهد . ّ تلگراف جوابيه از بيت العدل اعظم رسيد١٩٦٦ دسامبر ١٣
  :ٰاعلى راجع به سفرهاى بعدى جناب سمندرى اعالم گرديده بود



. که در نامه اخيرتان مذکور است  چنان نظر به امکانات عالى تبليغى در ناحيۀ شما، آن
شود  توصيه مى...  کمترى داردّاستراليا طبق راپرتى که اخيرًا واصل گرديده است فوريت

...     جناب سمندرى در ادامۀ سفرهاى خود در رضوان به جنوب و شرق افريقا بروند
  )ترجمه(  

   
ّهمان شب محفل روحانى تشکيل شد و جناب طراز دربارۀ اهميت محافل روحانى و 

 وجود وظايف آن صحبت کردند و راجع به سفر اخيرشان و استعدادى که در نواحى اطراف
در حقيقت يکى از نتايج سفرهاى تبليغى ايشان کشف . دارد شرحى بيان نمودند

  .هاى مساعد براى توسعۀ جامعه امر بود استعدادها و زمينه
دسامبر براى اخذ ويزا جهت سفر به ممالک و جزائر جنوب شرق آسيا   ١٦ تا ١٤در روزهاى 

امرا  ام شد و براى استفاده از حضور ايادىّو تهيۀ بليط هواپيما که بسيار وقت گير بود اقد
مانده  ّجلساتى با شرکت احبا و دوستانشان تشکيل گرديد و از اين فرصت هاى قليل و باقى

که از خصائص بارز ايادى امرا جناب  در آخرين روزهاى اقامت جناب طراز، همچنان
ّ فراوان و سنگين بود اما بهرحال اگرچه کارها. ّدکتر مهاجر بود تا حد اکثر امکان استفاده شد

ترک ياران آن سامان براى جناب طراز با آن روح لطيف و پر احساسى که داشتند ابدًا آسان 
اى  زندگانى ايشان مانند زندگانى مرغ سبکبالى بود که هر روز بر شاخ درختى در گوشه. نبود

س بال و پر گشوده خواند و سپ نشست و با صداى رسا نغمات قدسى مى از باغ جهان مى
  . کرد اى ديگر پرواز مى به نقطه

ايشان روى قطعه کاغذ کوچکى يک بيت شعر ذيل را در وصف حال خود يادداشت 
  . اند نموده
  آريد اى مهان اين مرغ زار     يک صباحى در ميان مرغزار        ياد

   
ها را بستند و به ساعت حرکت و وداع با دوستان فرا رسيد صبح زود بود دوباره جامه دان

  . کاالپان پرواز کردند



نقطۀ ديگرى فرود آمد  در بين راه هواپيما در. در اين سفر منشى محفل روحانى همراه شدند
الهى و همراهان در فرودگاه کاپالن مورد  طراز. ّو دو نفر از احبا به جمع مسافرين پيوستند

ّ هتلى که براى اقامت ايشان معين شده  گرفتند و به اى از ياران رحمانى قرار ّاستقبال عده
الهى  ًمعموال سفر با هواپيماهاى کوچک عوارضى ببار ميآورد و طراز. بود هدايت شدند

تب ايشان در . موقع ورود به شهر خستگى شديدى داشتند و تب نيز به تدريج عارض گرديد
لذا ناچار شدند . رى بودگونه سفرها الزامى و اجبا اثر تزريق واکسن آبله ايجاد شد که در اين

حظيرة القدس . ّکمى استراحت کنند و سپس به محلى که حظيرة القدس بهائى بود رفتند
  .          ّعبارت از اطاقى از اطاقهاى منزل يکى از احبا بود که به اين منظور اختصاص داشت
راز ط. ياران دسته دسته صبح و عصر حاضر شدند و جلسات بصورت کالس درس اداره شد

ّالهى با توجه به سوابق اعتقادات مردم و تجربياتى که در طول سفر کسب نموده بودند  ّ
اغلب دوستان حاضر از نقاط و قراء اطراف آمده بودند و عالوه بر . تاريخ امر را شرح دادند

شرکت در جلسات، فرصتى  يافتند تا با يکديگر از نزديک آشنا شوند و بتوانند با آگاهى 
  .انتخاب نمايندگان خود شرکت نمايندبيشتر در 

ّنيم بعد از ظهر ادامه يافت و مجددًا جلسۀ ديگرى در هتل   و  جلسات صبح تا ساعت چهار
ّمحل اقامت جناب طراز براى متحريان تشکيل شد و بيست نفر متحريان و عده زيادى از  ّّ ّ

:  برحسب بيان مبارکّجناب طراز باوجود وضع نامساعد جسمانى، اما. ّاحبا حضور يافتند
جلسه با طرح سؤاالت . نيم صحبت کردند  و  ّمدت يکساعت" من عرفنى يقوم على خدمتى"

نيم بعد از  ّشرکت کنندگان و به علت مقتضيات ديگر طوالنى شد و ايشان تا ساعت يک و
  . نيمه شب بيدار ماندند

لقدس ادامه يافت و  دسامبر کالس درس امرى که روز قبل تشکيل شده بود در حظيرة ا١٧
در آن روز منشى روتارى کالب نيز در يکى از . دوستان با رضايت خاطر شرکت نمودند

  .جلسات تبليغى حضور يافت
اى ترتيب داده بودند و قرار بود جناب طراز در کلوپ روتارى صحبت  ًقبال دوستان برنامه

د جناب سمندرى در کنند ولى چون در آن کلوپ صحبتهاى مذهبى مجاز نبود لذا قرار ش



موضوع صلح سخنرانى کنند و براى اين منظور خطابۀ حضرت عبدالبهاء را حاضر کردند تا 
ولى وقتى در انجمن اعضاء روتارى کالب حضور . سمندرى در آن جلسه بخوانند دکتر

يافتند رئيس جلسه به اين تصميم قانع نشد و از جناب طراز درخواست کرد راجع به امر 
سخنرانى ايشان با استقبال فراوان . ّشرف به حضور حضرت بهاءا صحبت کنندبهائى و ت
کنندگان رو برو شد و پس از پايان صحبت سؤاالت بسيارى از طرف حاضرين راجع  شرکت

ّبه مواضيع مختلف مطرح گرديد که دال بر دقت و توجه آنان بود و طراز ّ الهى به تمام  ّ
العاده از  تمۀ جلسه ابراز رضايت و قدردانى فوقحاضرين در خا. سؤاالت پاسخ گفتند

  .ّايشان نمودند و از اطالعاتى که کسب نموده بودند مسرور شدند
 دسامبر ايشان بار ديگر به مانيال مراجعت کردند تا از آنجا وسائل سفر را براى عزيمت ١٩

  .به کشور الئوس آماده کنند
                

ى که ميزيستند همچون دانه هاى الماس در ميان نفوس در مهاجرين ايرانى در هر نقطه ا
صفا بودند و با عشقى اليزالى و الهى در  مظهر وفا و. ّکمال جلوه و نورانيت ميدرخشيدند

فداکاريهاى تاريخى آنان اگرچه ممکن است در جائى . نمودند ميادين مختلف خدمت مى
ّکه بر آنان گذشته است مطلع نگردد و ثبت نشود و انتشار نيابد و احيانًا احدى از آن چه 

ظاهرًا از خدماتشان قدردانى نشود، ولى نتايج اقدامات و ايثار پر شکوه آنان در پهنۀ گيتى 
ّاين است نيت پاکانى که . افزون است و نفوذش جريانى مداوم دارد اش روز آثار ثمينه

نهادند و پيشتازان جنود نصرت ّقهرمانانه و دليرانه قدم در جاده هاى پر نشيب و فراز هجرت 
  .            امر الهى گشتند

  . است هائى که در دسترس بود استفاده گرديده اين مجموعه فقط از نمونه در
  الئوس 

  ّمنت ايزد را کزين باغ بهشت
  ميوه هاى پاک روحانى سرشت 

  . ميالدى١٩٦٦ بديع مطابق با ١٢٣ دسامبر ٢٦



. آمد هاى خورشيد از افق سرزمين الئوس به تدريج باال مى سحرگاه بود و هالۀ کمرنگ تيغه
ّفارس دلير و مبارز شهير و منادى رب قدير بر روال معمول خودشان با شتاب مهياى حرکت  ّ

هنوز وقت حرکت فرا نرسيده بود ولى ايشان که دم را هم . بسوى شمال آن کشور بودند
. و مکاتبات واصله را بررسى نمودندشمردند به انجام امور ديگر مشغول شدند  غنيمت مى

ّساعت هشت صبح جنابان ابوالفضل بيضائى و فريدون ميثاقيان که مدت چهار سال مهاجر 
ّآن کشور بودند و به دو زبان محلى مسلط گرديده و در تبليغ جمهور ناس موفقيت فوق  ّ ّ ّ

 که تايلندى هستند العاده داشتند همراه با خانم بيضائى و فضل ا فريديان و همسر ايشان
اين گونه سفرها به . حاضر شدند و همگى به قصد مسافرت با جناب طراز به فرودگاه رفتند
ّبعضى مناطق بدون همراهى مبلغين محلى براى طراز الهى ممکن نبود ّ .  

ّاينجا محلى بود که . ّاى در وسط جنگل براى مدت نيم ساعت فرود آمد هواپيما در نقطه
ّقيان براى تبليغ نفوس آمده بودند و بسيار موفق شده و اکنون متجاوز از هزار ابتدا جناب ميثا
باشند و از حدود کشور چين به اين طرف   مىMeoاهالى آن از قبيلۀ ميو . نفر مؤمن داشت

اى  داشتند و زنان و مردان گردن بندهاى نقره لباسهاى مخصوص و رنگارنگ در بر. اند آمده
. هاى گشاد شبيه البسۀ قبيلۀ شاهسون ايران پوشيده بودند و شلوارضخيم به گردن آويخته 

ّجناب ميثاقيان با زبان محلى با آنها صحبت کردند . رسيدند بسيار مردم مهربانى به نظر مى
ّاما براى مالقات با احبا وقت کافى نبود و فقط دو نفر از ياران را مالقات کردند و از آن جا  ّ

 پرواز کرده و در فرودگاه چند نفر از دوستان از ايشان و Long Parolanبه شهر لونگ پاروالن 
قدرى با دوستان . همراهان استقبال نمودند و يکسر به هتل منحصر بفرد شهر رفتند

منزل او . مصاحبت نمودند و هنگام عصر همگى بسوى منزل يکى از افراد قبيلۀ ميو رفتند
ّکنندگان مدتى در دکان يکى از احبا که  ذا ديداربراى پذيرائى از ميهمانان حاضر نبود ل ّ

ّنزديکى محل معهود قرار داشت رفتند و منتظر ماندند تا منزل براى تشکيل جلسه آماده  در
ّبتدريج جمعيتى متجاوز از شصت نفر زنان و مردان و کودکانشان آمدند و به زبانهاى . گرديد

دند و به دکتر سمندرى نيز توصيه مختلف مناجات خواندند سپس جناب طراز صحبت نمو
ّبراى اکثريت مردم شرق دور که . کردند کمى در بارۀ تبليغ در افريقا سخن گويند



توانستند به ديار بعيده سفر کنند و دنيا در محدودۀ کوچک سرزمين آنان خالصه  نمى
که سرآغاز ميشد، شنيدن اخبار ساير نقاط عالم از بسيارى جهات نه تنها جالب افکار بود بل

شناسائى اوضاع امرى و در نتيجه آماده شدن ياران براى همکاريها در سطوح وسيع بين 
  .شد المللى در دنياى آينده بهائى محسوب مى

ديدار . کردند ّدر اين سفر جناب ميثاقيان سخنان ناطقين را به زبانهاى محلى ترجمه مى
ّ ديدارى تاريخى و مهم بشمار ميآمد و ايادى امرا جناب طراز براى ياران در سراسر عالم

ّايشان در همه جا با احساسات محبت آميز دوستان رو برو گرديده و از اين موهبت برخودار 
حضور طرازالهى در آن جلسه نيز براى شرکت کنندگان مغتنم بود و برادر صاحبخانه . بودند

 و اظهار اميدوارى نمود که الهى قدردانى کرد ّبا سخنان سنجيده و محبت آميز از سفر طراز
جناب . امرا را بدانند و بيانات ايشان را اجرا کنند ياران قدر سعادت مالقات با ايادى

طراز در دنبالۀ سخنانشان خطاب به حاضرين گفتند که آنها موعودند و هرگونه در آينده 
         .      ّترقى نمايند بايد قدر امرا را بدانند و بشکرانه قيام کنند

که کشور الئوس از لحاظ اقتصادى  وجودى ، با١٩٦٦ دسامبر ٢٧_ ١٢٣ شهر المسائل ١٦
جزو ممالک ثروتمند جهان نيست ولى در آنجا قيمت هتل و غذا به نسبت درآمد مردم 

خوردند و از اين جهت  ًجناب طراز اصوال بسيار ساده و به مقدار کم غذا مى. گران بود
هاى بعدى  وز نيز با صرف مختصرى نان و چائى خود را براى برنامهآن ر. نگرانى نداشتند
هاى تنظيمى جناب ميثاقيان قدرى از تجارب چند سالۀ  در فاصلۀ برنامه. آماده ساختند

ّخود در بين قبايل اين نواحى بيان کردند و مخصوصًا تجاربى که طى سفرهاى تبليغى از 
ه بودند براى جناب طراز شرح دادند و اظهار داشتند آداب و رسوم و عقايد قبيلۀ ميو اندوخت

اين آداب ابدًا اساس دينى ندارد و فقط شعائر و رسومى باقيمانده از گذشتگان است 
در روى نيمکت مخصوص که حالت .  ناميده ميشودPaiمنجمله رقص و ذکرى است که پى 

دهند و  ها قرار مى اى از زنگ فنرى دارد چشمهاى شخصى را مى بندند و در دستش حلقه
پرد و زنگها را بصدا در آورده و  او در حال ايستاده، روى اين نيمکت باال و پائين مى

مردم قبيله . يکنفر از پشت و يکى در کنار نيمکت مواظب هستند به زمين نيفتد. خواند مى



سم مرا. يابد شوند و مريض از بيمارى نجات مى معتقدند از اين طريق ارواح پليد دور مى
ّبه همت مبلغين سيار از ميان اين قبيله . ذکر شده مربوط به قبايل غير بودائى چينى است ّّ

  .اند جمعى ايمان آورده
سازند و  هايشان را از برگ سبز درختان مى  هستند خانه,Yellow Leafّقبيلۀ ديگر بنام يلوليف 

هاى  ان در عمق جنگلّمحل زندگانى آن. کنند هنگامى که برگها زرد شد خانه را ترک مى
در Pai قبيلۀ . کنند هيچ گونه پوششى ندارند و به زبان مخصوص صحبت مى. تاريک است

  .شمال الئوس و برما و تايلند سکونت دارند
اى به ديانت  ّاز تمام قبايل نامبرده شده عده.  در آن جا ميباشند Yaoاى نيز بنام يائو قبيله
  .اند ايمان آورده  بهائى

آورند و حيوانات  ا يک نوع برنج است که آن را پخته و بصورت خمير در مىغذاى آنه
. خورند پزند و يا بطور خام مى مانند سوسمار و قورباغه و سوسک و مورچه را گاه مى

جهت دشوار و طاقت فرسا است و  ّگونه قبايل براى مبلغين از هر مسافرت در ميان اين
  .داستانهاى شنيدنى فراوان دارد

 به اين کشور آمدند و تا سال ١٩٥٣ّتأييد يکى از مهاجرين موفق بودند که در سال دکتر 
ّدر طى اقامت خود يک مدرسه براى اطفال تأسس نموده و آنرا .  اقامت کردند١٩٦١

ّمدرسه به تدريج توسعه يافت و اهميت پيدا کرد ولى . کردند شخصًا اداره و سرپرستى مى ّ
جا تأسيسات آموزشى ترتيب داده بودند  ى کاتوليک که در آنهاى کليسا تدريجًا با مخالفت

نفوذ و تخديش اذهان  پاپ در اين امر مداخله کرد و با کمک افراد ذى. مواجه گرديد
دامنۀ مخالفت . عمومى، حکومت را تحت فشار قرار دادند و اين مدرسه را تعطيل کردند

ٰتا آنجا وسعت يافت که حتى اجازۀ ندادند دکتر تأ ييد در آن مملکت بماند و ايشان مجبور ّ
ّافرادى هم که در اين مدت اظهار . شدند خاک الئوس را ترک کنند و به انگلستان رفتند

کردند پس از عزيمت ايشان پراکنده شدند و فقط يک نفر که پزشکيار دکتر تأييد  ايمان مى
  .بود مؤمن باقى ماند



اره امر در آن سامان انتشار يافته و تا سال ّ به همت مهاجرين جديد دوب١٩٦٤بعد از سال 
  . محفل روحانى تشکيل شد٩  تعداد ١٩٦٦

ّموقعيتهاى خاص محلى مانند دورى راهها، نبودن وسائل سفر، بيسوادى اعضاء تشکيالت  ّ ّ
هيچ گونه روابط مستقيم با . و عدم وجود ارتباطات پستى، مشکل اساسى آن نقاط بود

الواح . شتند و مسافرين تنها وسيلۀ ارتباط آنان با دنياى امر بودندمراکز تشکيالتى بهائى ندا
ّو آثار به زبانهاى محلى ترجمه نشده بود زيرا زبانهاى محلى کلمات دينى نداشتند و  ّ

  .     ّتوانستند بيانات الهيه را ترجمه کنند مترجمين نمى
او به . يپين به نام آنتى پل بودهاى آن روز، ديدار با يکى از مهاجرين فيل در دنبالۀ مالقات

ّوى در آن محل زبان . اى از آنان را تبليغ نموده است آمد ّ نفر از قبيلۀ ميو که عده٨ّاتفاق 
کرد و در ضمن از شاگردانش به عنوان مترجم در مسافرتهاى تبليغى به  انگليسى تدريس مى

ر از اعضاى محفل هنگام شب چند نف. نمود ّجبال و محل سکناى قبائل استفاده مى
ّروحانى و جوانان محصل آمدند و پس از خاتمۀ سخنرانى جناب طراز، حاضرين قدرى از 
ّاحتياجات مالى جامعۀ فقير آن سامان سخن گفتند و ضروريات کلى خود را توجيه نمودند ّ .  

  ويتنام 
ّاى از افراد محلى که طالب مدرسۀ مذهب ّالهى با عده  طراز١٩٦٦ دسامبر ٢٧ ّ ى بودائيها ّ

جناب . صحبت هاى امرى نمودند بودند و به تازگى زبان انگليسى آموخته بودند مالقات و
هاى سفر را براى حرکت به ويتنام آماده کرده و نزديک ظهر با هواپيما خاک  ميثاقيان بليط

بعضى از ياران براى مشايعت به فرودگاه آمده بودند و دکتر سمندرى . الئوس را ترک گفتند
در اين سفر نيز چند . به مشايعين بيادگار تقديم کردند" ٰيا بهاءاالبهى"ّک قطعه خطاطى ي

  .امرا بودند نفر از مهاجرين عزيز الئوس همراه ايادى
جلسات عمومى و خصوصى تبليغى و . الهى در ويتنام دو روز بيشتر طول نکشيد ّتوقف طراز

 در تمام اين جلسات جناب طراز در نهايت .ّمحافل مالقاتى متعدد با ياران تشکيل گرديد
ّقوت و قدرت و بنا بر موقعيت و مناسبت وضع و احوال با شرکت کنندگان از گروه ها و  ّ



در اين سفر تأکيد سخن بر احتياجات فعلى عالم و . دستجات متفاوت صحبت کردند
  :تشويق حاضرين به قيام براى خدمت به نوع بشر بود

  ".ول مباشيد در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيداى اهل بهاء بخود مشغ"
حضرت بهاءا    

  .ّعالم عالم نقص است نه کمال ولى جديت براى بهبود آن الزم است
ثمر، کارهاى مربوط به اخذ تذکره  ّ دسامبر پس از ختم يک سفر پر تحرک و سنگين و پر٢٩

ّجناب طراز به اتفاق . ّ مهيا شدو اجازۀ خروج را جناب بيضائى انجام دادند و وسائل سفر
دکتر سمندرى در ميان بدرقۀ صميمانۀ مهاجرين شجيع و فداکار که هريک مشتاقانه و 
ّداوطلبانه در آن نقاط بعيد و دشوار به تربيت مردمان همت گماشته و اقداماتشان صفحات 

ت نمودند و از ّتاريخ آن کشور را از جهات معنوى و انسانى مزين کرده بود به بنکک عزيم
  .آنجا به سنگاپور رفتند

حرکت شديد هواپيما مسافرين را بسيار ناراحت کرده . در بين راه هوا منقلب و طوفانى بود
  .اين مشکل مزيد بر خستگى حاصله از سفر شد. بود

  سنگاپور
  ّجنود مالء اعلى در ملکوت ابهى صف بسته مستعد 

  .ندنزول تأييد و نصرت و تقويت آن مجاهد عزيز
  امراّ حضرت ولى

ّدر فرودگاه سنگاپور چند نفر از اعضاى محفل روحانى وملى و احباى محلى و مهاجرين  ّّ
بالفاصله پس از ورود .  بودند رهنما به استقبال آمده  ايرانى از جمله پروين خانم فروتن

ه ايشان گرفت ب ّمسافرين برنامۀ اقداماتى که بايد در مدت اقامت جناب طراز انجام مى
ّهاى منظم باعث ميشد از تمام وقت مبلغين استفاده شود ريزى اين گونه برنامه. ابالغ گرديد ّ  .

ّساعت نه صبح به محلى که ياران براى .  دسامبر برنامۀ اقدامات آغاز شد٣٠از صبح روز 
 ّاحبا تبليغات وسيعى جهت برگزارى اين سمينار نموده. سمينار ترتيب داده بودند رفتند



ٰبودند حتى ديوارۀ اتومبيلهاى حامل دوستان را با اعالنات مربوطه تزيين نموده و در روزنامه  ّ
  .اين تبليغات سبب جلب انظار مردمان گرديد. ّمطالب مفصل منتشر کرده بودند
ها تشکيل  ، اطاق تجارى چينىChamber of Commerce Chiniseّسمينار در بناى زيبائى متعلق به 

  .تمان مذکور به شکل معابد بودائى ساخته شده استساخ. گرديد
" صلح و همزيستى بشر"ّمسؤلين اطاق تجارت وقتى از نيت برگزارى سمينار تحت عنوان 

ّجمعيتى بيش از . ّاطالع يافتند سالن مذکور را به رايگان در اختيار جامعۀ بهائى گذاشتند
 مايلى از شمال ٦٠٠ فاصلۀ اى از ّعده.  نفر از نقاط دور و نزديک حاضر شدند١٠٠
ّتنظيم وسائل رفت و آمد احبا با در نظرگرفتن اوضاع محلى بسيار دقيق و . آمده بودند کشور ّ

  .ّمرتب بود
هاى متفاوتى از مردم در اين نواحى بهائى شده بودند و جلسه با تالوت مناجات به  گروه

الهى   سپس طراز.شش زبان، هندى، چينى، ويتنامى، انگليسى، فارسى، آغاز شد
ّسخنرانى کردند و عالوه بر موضوع صحبت، احبا را تشويق نمودند که مانند قهرمانان اوليه  ّ ّ

ّوجود عشاق در هر دوره الزم "ّامر فداکارانه و صميمانه به خدمت قيام کنند و تذکر دادند 
خالف در اگر آنان تکيه بر قدرت الهى داشته باشند و به يقين بدانند که امواج م." است

ماند و ياران يقينًا  کند و اين امواج پايدار نمى ّدرياى عظيم امر جز تالطم موقت ايجاد نمى
ّدر اقدامات خود شاهد حصول موفقيت هاى غير منتظره خواهند شد ّ.  

ّروز بعد جلسۀ سؤال و جواب براى احبا و متحريان تشکيل دادند و شب ضيافت نوزده روزه  ّ
ّنى با سليقۀ خاص برنامۀ جالبى تدارک نموده و در متحدمحفل روحا. منعقد شد المآل  ّ

ّمحفل محفل ملى شرحى در معرفى ايادى امرا جناب طراز نگاشته بودند که در قسمتى  ّ
  . طراز درج گرديده بود از آن، عبارات عنايت آميز معهد اعلى دربارۀ سفر جناب

شور و هيجان فراوانى بر جلسه . ر گرديد کنفرانس ديگرى برگزا١٩٦٦ دسامبر ٣١صبح روز 
ّعدۀ زيادى از حاضرين دفاتر کوچک و بزرگ و گاهى کتاب مناجات را . حکمفرما بود

. عکس دستجعى هم برداشته شد. دادند براى گرفتن امضاء از ايادى امرا ارائه مى
 Luk  وک لى االصل به نام ل يک نفر چينى. حاالت نشاط و انجذاب ياران فوق العاده بود



 Lee وى چون وجوه الزم براى . آمده بود" طراز بديع" مايل براى ديدن ٦٠٠ از فاصلۀ
ها از وسائل مختلف در حال عبور کمک گرفته و به هر  پرداخت کرايه نداشت در کنار جاده

لوک در اين جلسه با عشق و احساس فراوان چند . ّترتيب راه را طى نموده و حاضر شد بود
  .ى صحبت کردا کلمه

ّبراى افراد بى سواد کتب مصور رنگى . نظير بود ّاقدامات تبليغى احبا در اين نواحى کم
ّتوسط مؤسسۀ تعليمى بهائى تهيه شده بود و بيانات مبارکه را به سه زبان نوشته بودند و  ّ ّ

  .قطعات بريده کنار هم قرار ميگرفت) (Pazelبصورت 
ّمعلمين کالسها . گرفت  دراماتيک و عملى انجام مىهاى منطقى و تعليم افراد از جنبه

ّدربارۀ فعاليت هاى تبليغى سخن مى آوردند که براى افراد بى سواد  هائى مى گفتند و مثال ّ
ّفى المثل موضوع وحدت ظهورات الهيه را در قميص اين داستان . قابل فهم و يادگيرى بود

هفت فرزند داشت و پدر هفت ليوان به ساده بيان مى کردند و تعليم مى دادند که مردى 
الوان مختلف را از آب يک کوزه پر کرد و به آنها داد فرزندان خيال کردند که مايع ليوان 
ساير برادران و خواهران چيز ديگرى است و آن ها محروم مانده اند لذا با يکديگر به نزاع 

خت و فرزندان مالحظه نمودند پرداختند تا آن که پدر يک يک ليوانها را دوباره در کوزه ري
  .ها است که آب يکى است و بى رنگ است و اختالف رنگ از ليوان

الهى  طراز. در جلسۀ عصر، موضوع طريقۀ ابالغ امرا مطرح گرديد و مورد شور قرار گرفت
ُبه دوستان توصيه نمودند اعالن عمومى به رؤسا و غيرهم، بايد در کمال اعتدال و لطافت 

ّو تذکر دادند نامۀ محترمانه به بعض افراد نوشته . ّشد نه به صورت تحکم و دستوربيان با
هاى ّ شود و نفوس مخصوص و مناسب براى مالقات با آنان تعيين گردند تا دربارۀ راه حل

المقدور نامه را بجاى  ّتعليمى ديانت بهائى مذاکره نمايند و مخصوصًا تأکيد نمودند حتى
اى   آن دوران معمول بود، با دست بنويسند تا بصورت دعوت نامهچاپ استنسيل که در

  .ّخصوصى تلقى شود نه يک اعالن عمومى



. ّدر همان جلسه، محفل روحانى ملى برنامۀ سفر جناب طراز را به نقاط مالزيا تعيين نمودند
ّتعداد نه محل در نظر گفته شد که در هر نقطه مدت دو روز توقف کنند ّ  از تعداد زيادى. ّ

  .ّکردند و مالقات با آنها بسيار اهميت داشت ّاحبا در جنگل هاى دور دست زندگى مى
هاى شهر تشکيل آن را اعالم کرده  ًدوستان قبال در روزنامه. شب کنفرانس عمومى داير بود

در بين حاضرين قريب بيست نفر . کنندگان پر بود ّتمام سالن از جمعيت شرکت. بودند
جمله يک نفر استراليائى بود و دو خانم از خانوادۀ معروف نمازى حضور از . ّمتحرى بودند

. ّداشتند که بوسيلۀ خانم شانتا ساندرام مسؤول نشريۀ اخبار امرى مالزيا دعوت شده بودند
خانم نمازى از ايشان تقاضا کرد شرحى از . ساعت صحبت کردند الهى نزديک يک طراز

ّالهى از ايام زيارت خودشان و حضور در موقع نزول  طراز .بهاءا بيان نمايند عظمت حضرت
اى از لوح سلطان را خطاب به سلطان ايران در اثبات قدرت و  آيات صحبت کردند و آيه

ٍسلطان انى کنت کاحد من يا"... عظمت مظهر امر تالوت نمودند  ّو تذکر دادند ..." العباد ّ
ّقوۀ وحى که در مظاهر الهيه است داراى ّيت عظيم و عجيب است با مادونش اشتباه کيف ّ

ّشود، حق و باطل با هم  که نور خورشيد و ظلمت ديجور با هم اشتباه نمى شود همچنان نمى
  حضرت مسيح ميفرمايد آيا از بوتۀ خار انجير توان چيد؟. شود مشتبه نمى

ّياران الهى در تکاپوى فعاليت.  خاتمۀ يافت١٩٦٦سال  راى هاى ممتد بودند تا ب ّ
ّهاى فعلى و آيندۀ محل خودشان بودجۀ الزم را فراهم  ها و طرح مجهودات فراوان و برنامه

اعانات و . در پى اين تالش کنفرانسى منعقد شد و در آخر برنامه اعالم گرديد. آورند
ّتبرعات ياران به حد پيش بينى شده جمع   .ّآورى و تقبل گرديده است ّ

ّنفرانس تشکر کردند و شمه اى دربارۀ خلوص و انجذاب الهى از زحمات بانيان ک طراز ّ
  :  ّروحانى و اهميت آن در تبليغ امر و در انتظام حيات معنوى فرد سخن گفتند

اى  "در مناجات حضرت عبدالبهاء که سرآغار آن . تبليغ هم به گفتار است و هم به کردار
.  تواند باشد اب مىچهار کلمه است که چهار کت. باشد مى..." پور رستم امروز 

  " امانت، صداقت، استقامت شجاعت،"
  :نويسند الهى مى  طراز



ٰا تعالى متجاوز از چهارماه همراه  ّاز جزائر فيليپين به بعد فرزندى دکتر مهدى سمندرى ايده
 ٢١ بديع ١٢٤البهاء سنۀ  ّيوم اول شهرالبهاء يوم. بودند الحمد بروح و ريحان منتهى شد

  طرازا سمندرى .    اين اسامى را نوشتم١٩٦٧مارس 
  هند و سيالن به سفر از هائى قسمت
  اى گرد آتش مگرد   نه سمندر

  که مردانگى بايد آنگه نبرد
ّسفرهاى تبليغى و تشويقى جناب طراز به کشورهاى شرق اقصى با موفقيت قابل مالحظه  ّ

ّهاى کلى و جزئى  ان  در جنبهموارد تلخ و شيرين فراو. در اواسط ماه فوريه ادامه داشت
ّبعض تشکيالت و جلسات و مالقاتهاى خصوصى و عمومى که با ياران و متحريان داشتند 

ًالهى در سن باالى نود سال بودند ولى فعال با بردبارى توأم با خضوع و  طراز. وجود داشت  ّ
 يک  در سيالنشبى . شدند خشوع بسيار، با پيش آمدهاى گوناگون در اين سفرها رو برو مى

ّمعلم مدرسه به نام کاناپاتى پيالى، به ديدن ايشان آمد و نسبت به امرا اعتراضات سخت 
شب بعد شخص مذکور . جناب طراز با سکون و وقار تمام اعتراضات او را شنيدند. نمود

ر ّالهى به او تذک در آن جلسه طراز. ًاى کامال متفاوت در جلسۀ تبليغى حاضر شد ّبا روحيه
ّدادند که انسان نبايد به مظاهر الهيه توهين کند و داستان ناپلئون ثالث و کلمات ناشى از 
ّکبر و غرور وى را تعريف کردند و از غفلت او ياد نمودند و دربارۀ عاقبت کارش به مدت 

آن شخص پس از پايان برنامه با رضايت خاطر جلسه را . نيم صحبت کردند و  يکساعت
  .ترک گفت

الهى طرح گرديده بود از جمله قرار بود ايشان با  ّين سفر برنامه هاى متنوع براى طرازدر ا
ّحاکم محل مالقات داشته باشند اما وى از مدتى قبل بيمار بود و بيمارى او ادامه يافت و  ّّ

ّالهى توقف بيشتر را جايز ندانسته براى روز بعد بليط هواپيما  اين ديدار انجام نگرفت و طراز
  .ّاى عزيمت به جفنا، تهيه کردندبر

الهى براى  طراز.  ّهاى اطراف سر سبز و خرم بود منظرۀ ساحلى اين شهر و دريا زيبا و کوه
ّجمعى از اطفال محل در آن حوالى مشغول . ّمدت کوتاهى پياده روى به کنار ساحل رفتند



رديد همگى آمدند بازى بودند به محض مشاهدۀ مسافران با کنجکاوى و در عين حال با ت
ّاينگونه توجه نسبت به افراد خارجى براى مردم آن نواحى . و گرد جناب طراز جمع شدند

امرى معمول بود ولى هميشه عکس العملى که تازه واردين به کودکان نشان ميدهند 
ّالهى با حوصله و محبت و مزاح با آنها صحبت کردند و با رضايتمندى با  طراز. دوستانه نبود

  .کان به يادگار عکس برداشتندکود
    

ّالهى به منزل منشى جمعيت بهائى آن نقطه به نام آقاى کاى لسوارن  حوالى غروب طراز
در حياط منزل اين شخص قريب چهل نفر حاضر شدند شرکت کنندگان از طبقات . رفتند

محفلى . مختلف اجتماع، زارع، قاضى، تاجر، پزشک، کارمندان دولت و غيره بودند
ّميزبان حق . ّحانى بود و طبيعت نيز با تابندگى ماه بر نورانيت و جمال و کمال آن افزودرو

ّمدعوين پس از اتمام . نوازى بجاى آورد و از همه حاضرين پذيرائى شايان کرد ميهمان
نظامت اين جلسه را جناب . سخنرانى طوالنى جناب طراز سؤاالت بسيارى مطرح نمودند

  .اشتندکاسام به عهده د پيرا
ّ فوريه فرا رسيد روزها بسرعت در گذر بود و هنوز هزاران هزار ارواح مستعد در ٢٤صبح روز 

  .طراز الهى عازم جفنا شدند. انتظار مژدۀ نجات و رفاه در اين سرزمين بعيد بسر ميبردند
اى ترتيب داده و  ياران جلسه. ّمسافت بين فرودگاه تا هتل محل اقامت قدرى طوالنى بود

 نفر را دعوت کرده بودند ولى فقط هفت نفر حاضر شدند که سه نفر از آنان عضو ٢٤
ّجناب طراز بدون توجه به عدم حضور اکثريت مدعوين، سخنرانى . روتارى کالب بودند ّ ّ

اى که ايشان به حضور دوستان در جلسات داشتند  عالقه. جالب و جامعى ايراد نمودند
ئى در وقت بود و هم چنين مايل بودند افراد در هر جو معلول اعتقادشان نسبت به صرفه

ّنقطه از حضور مبلغين و مشوقين سيار حداکثر استفاده نمايند ّ ّ.  
دکتر سمندرى همراه و مساعد . کردند الهى بسيار احساس خستگى مى  فوريه، طراز٢٥

که يک تزريق براى ابوى بزرگوارم نمودم : نويسند هايشان مى مناسب ايشان در يادداشت
  .بسيار خسته و کوفته بودند



ّاما بهر جهت وقت براى جناب طراز گرانبها بود و ضعف و خستگى دوران پيرى، مسئله و 
  . مشکلى شخصى و خصوصى منظور مى شد

اى در شش مايلى جفنا به نام چوماکان  هنگام عصر دوستان آمدند و همراه آنان به قريه
ّاى در محل  در چوماکان قرار بود جلسه. دّجناب پيراکاسام ساکن آن محل بو. رفتند
کم حاضر شدند و چون قرائت خانه در معبر  ّجمعيت کم. خانۀ قريه تشکيل شود قرائت

ايستادند و بعضى  عمومى قرار گرفته و ديوار و حائلى نداشت عابرين از روى کنجکاوى مى
ها گوش  ه به صحبتاى ايستاد ّاى نشسته بودند و عده ّعده. آمدند ّبه داخل محوطه مى

دکتر سمندرى بيانات جناب طراز را به . پيام الهى به سمع قريب چهل نفر رسيد. دادند مى
ًمعموال طرح سؤاالت و . ّانگليسى ترجمه کردند و جناب راتنام به زبان محلى ترجمه نمودند

ديگرى شود ولى راه  تر شد برنامۀ جلسات طوالنى ترجمه از زبانى به زبان ديگر باعث مى
  .وجود نداشت

براى اغلب دوستان که در شرايط مشابه به کشورهاى شرق دور هجرت نموده و يا سفر 
ّاند تصور وجود يک  ّاند و از نزديک ناظر بر اوضاع مردمان و محل زيست آنها بوده کرده
  .  خانه در محيط باز و در معبر عمومى چندان مشکل نيست قرائت
اى به قصبۀ  ّايام جوانى در سفرهاى ايران و ترکستان از قصبهطوريکه در  الهى همان طراز

ّديگر و از شهرى به شهر ديگر رفتند در ايام کهولت نيز روح جوان و پر همت ايشان جسم  ّ
حضرت عبدالبهاء در الواح خطاب به . کشانيد اى به نقطۀ ديگر مى سالخورده را از نقطه

اى خوشا به حال تو که چنين در سبيل . تقامتت بادآفرين بر ثبات و اس: " ايشان ميفرمايند
ّاين ره عشق است نه سبيل راحت و عزت و "  "... آن دلبر دلنشين ثابت و نابت و مستقيمى

   ١..." آسايش
    

ّدر محل . اين دو نقطه فاصلۀ زيادى با يکديگر نداشت. ّتوقف بعدى در قريۀ ماالکام بود
اى از بزرگان و اولياء اطفال حاضر  ّگردان مدرسه و عدهاجتماعات عمومى قريه جمعى از شا

در آن مجمع ابتدا جناب طراز صحبت .  نفر حضور يافتند١٠٠تعداد متجاوز از . بودند



کردند و بعد از دکتر سمندرى خواستند در بارۀ تعاليمى که مناسب حال سامعين بود 
  .عت طول کشيدسفرهائى که عصر آن روز داشتند حدود چهار سا. صحبت کنند

    
چند نفر . هائى که از پيش در انگشتان پاى ايشان بود اسباب زحمت شد روز بعد ناراحتى

ّاز دوستان به ديدن آمدند و چون ايام هاء بود جناب طراز بنا بر رسم و عادت ديرين 
  . خودشان از آنان براى صرف ناهار دعوت کردند
ها  بانک. داشت ّن مشکالت متعدد در بردر آن اوقات، مسافرت در سيالن براى خارجيا

از طرف ديگر براى . اعتصاب کرده بودند و براى تبديل ارز، بازار سياه به وجود آمده بود
براى اين منظور دکتر سمندرى شخصًا به . ّبايست مقدارى ارز تهيه شود ادامۀ سفر ناچار مى
ظر ميرسيد در آن وضع موفقيتى بن. هوا بسيار گرم و آزار دهنده بود.  بانک مراجعه کردند

ّحاصل نشود اما عاقبت با کمک و مساعدت بعض افراد ديگر اقدام شد و ارز مورد نياز را 
  .ّتهيه کردند و مسافرين توانستند به سفرهايشان ادامه دهند

ّمحل اجتماعات بوسيلۀ چند جوان تازه . عصر همان روز به چوليپورام عزيمت نمودند
ّتصدى آن که محب امر بود براى انعقاد کنفرانس آماده شده بودتصديق و با کمک م ّ .

جلسه فوق تا ساعت هفت و نيم شب طول کشيد و پس از آن محفل ديگرى در منزل يکى 
ّالبهاء روحيه خانم در آنجا  اين منزل نزديک معبد بودائى ها بود و امة. از ياران تشکيل شد

 نفر شرکت کردند و جناب طراز در موارد ٥٠در اين جلسه . ًقبال صحبت کرده بودند
  .محفلى سرشار از سرور و رضايت بود. مختلف راجع به امر بهائى سخنرانى نمودند

  ًمداومت الزم و ترغيب و تحريص ياران ليال و نهارًا
  .ّ واجب تا کل در اين خدمت عظيم شرکت نمايند

ّحضرت ولى امرا  
ّدر طول راه تا حد . با ترن عازم پولگاوله شدند فوريه، صبح روز بعد ساعت شش و نيم ٢٧

يکى از مسافرين رهبر . مقدور به ساير مسافرين که در کوپۀ قطار ايشان بودند ابالغ کلمه شد
کليساى متوديست بود و از مشرق االذکار امريکا ديدن کرده و بخاطر داشت ولى گرفتار 



ّپس از آن به اتفاق . ول کشيدمسافرت با ترن شش ساعت ط. ّتعصبات شديد مذهبى بود
يکى از مهاجرين امريکائى به نام دفولو با ماشين به هيودينا رفتند و ساعت دو بعد از ظهر به 

در حين حرکت خبرهاى خوبى از نتايج اسفار جناب طراز در آن صفحات . مقصد رسيدند
اى دفولو آق. ّرسيد و از شدت کسالت و خستگى که از طول سفر عارض گرديده بود کاست

ّالهى در کندى ياد کردند که تا چه حد تأثير عميق نموده و  ّبا مسرت از کنفرانس طراز
. ّچگونه توجه بعض افراد بصير و روشنفکر را براى تحقيق بيشتر امر بهائى جلب کرده بود

ّورود حضرات مصادف با تولد . مسافرين در دهيونيا به منزل خانوادۀ جناب انور قادر رفتند
از جناب طراز تقاضا شد اسمى براى نوزاد انتخاب کنند و ايشان نام . زاد دختر ايشان بودنو
الهى در بعض سفرها براى نوزادان مهاجرين و ساير  طراز. را پيشنهاد نمودند" ّمرضيه"

هم اکنون تعدادى از اين افراد در سنين مختلف . ّدوستان متقاضى، اسم معين ميکردند
  .کنند  از چگونگى نامگذارى خود ياد مىزندگى هستند و اغلب

جلسه مزبور .  بعد از ظهر همان روز تدارک ديده بودند٥اى نيز براى ساعت  دوستان برنامه
الهى چند ماه  طراز. اين معبد در باالى کوه نسبتًا بلندى قرار داشت. ها بود در معبد بودائى

  .به اين مکان آمده بودندّپيش از آن نيز به اتفاق همسفرشان جناب سهيل سمندرى 
رئيس دينى ابتداء از ميهمانان به طور خصوصى . اى هم داير کرده بودند در معبد، مدرسه

در اين مجمع ده نفر از رؤساى . پذيرائى نمود و سپس همگى به سالن بزرگ دعوت شدند
ّدينى و معلمين حاضر بودند و بر طبق مراسم معمول معبد، رهبر بزرگ در صدر مجلس 

ّ نفر از محصلين ٥٠الس و رؤساى دينى با لباسهاى زرد رنگ در اطرافش ايستادند و ج
جناب طراز بيانات ايراد نمودند و دکتر سمندرى به انگليسى ترجمه . صومعه حاضر شدند

کرده بود صحبت هاى  کردند و شخصى که رئيس ادارۀ ماليات بر درآمد و بسيار تحصيل
چون قسمتى از سخنرانى جناب طراز در بارۀ . ى ترجمه نمودجناب طراز را به زبان سينگال

زيرا باور . ّحل مشکل اقتصادى بود مترجم جلسه شخصًا سؤاالتى در اين مورد مطرح کرد
  . ّداشت حرص و آز جزو اليتجزاى خصيصۀ بشرى است، چگونه ميتوان آن را ترک کرد



رها و نقاط عالم وجود دارد يکى ديگر از مشکالتى که در سفرهاى تبليغى به بعض کشو
اغلب افراد و گاه اکثر آنان با زبانهاى بزرگ جهان . ّهاى مختلف محلى است ّتعدد زبان

ّآشنائى ندارند و مبلغين مجبورند از افراد غير بهائى براى ترجمۀ سخنرانيهايشان استفاده 
 است زيرا نه با مخصوصًا ترجمۀ آثار امرى براى مترجمين غير بهائى بسيار دشوار. کنند

ّادبيات بهائى آشنائى دارند و نه روح کلمات براى آنها قابل درک و فهم است و از اين 
. بردند ٰالهى نيز مستثنى نبودند و گاهى از ترجمان سخنان خود سخت رنج مى جهت طراز

  .  ًدر آن شب نيز کمبود يک مترجم بهائى کامال محسوس بود
منزل جناب انور رفتند و با يکى از اعضاء محفل روحانى مسافرين سپس براى استراحت به 

ديدار نمودند و با دو نفر از مهاجرين، خانم ترومن و پيتر دربارۀ مسائل مورد نظر آنها به 
مهاجرت به نقاط عقب ماندۀ جهان خصوصًا براى افرادى که از . مشورت نشستند

براى اين مجاهدين شجاع و از . تکشورهاى پيشرفتۀ صنعتى ميآيند سخت تر و دشوارتر اس
خود گذشته، روياروئى با محيط و فرهنگ متفاوت، فقدان بهداشت عمومى و صدها 

  .  کمبود ديگر، مسائل فراوان ببار ميآورد
                 

مسافرين طبق عادت ساعت چهار .  بديع بود١٢٣ّ، روز سوم ايام هاء سال ١٩٦٧ فوريه ٢٨
ّن و مصرفى آن منزل از چشمۀ کوچکى تأمين مى شد اما به علت آب روا. صبح بيدار شدند ّ

  . سالى تبديل به ريزش قطرات کوچکى شده بود خشگ
ّمبلغين سيار از افرادى بودند که ضمن . حقيقتًا زندگانى در آن شرايط ابدًا سهل و آسان نبود ّ

  .ده ميکردندسفرهايشان از نزديک نوع زندگانى ياران و فداکاريهاى مهاجرين را مشاه
جناب طراز هنگام عزيمت از آن منزل، به اطفال ميزبان عزيزشان هديۀ کوچکى دادند و 

  . ّ به اتفاق سه نفر ديگر با يک تاکسى به طرف کلمبو حرکت کردند٥ساعت 
ًمعموال جناب طراز براى . القدس تعيين گرديده بود ّدر کلمبو محل اقامت ايشان در حظيرة

دانهاى خود راهمراه   که در اطراف هر ناحيه داشتند تمام جامهّسفرهاى کوتاه مدت
بدين ترتيب . گذاشتند ّبردند و آنها را در محل اقامت اصلى خودشان به جاى مى نمى



اى که اغلب در سفرهايشان پيش ميآمد  ّتوانستند با موقعيت هاى غير منتظره راحت تر مى
الهى و دکتر سمندرى بدوًا به  ظور طرازروبرو شوند و بار کمترى داشته باشند بدين من

القدس آن شهر رفتند و مقدارى از اثاث خود را در آنجا گذاشتند و سپس براى  حظيرة
  .حرکت بسوى مدرس آماده شدند

ّاوقات حج اسالمى فرا رسيده و در فرودگاه کلمبو زوار حج اجتماع کرده بودند ّ هيچگونه . ّ
ّمأمورين امنيتى بخاطر کثرت جمعيت .  وجود نداشتنظم و ترتيب در امور داخلى فرودگاه ّ

ّو ازدحام زوار، اجازه ندادند مشايعين داخل محوظه فرودگاه شوند لذا مراسم خداحافظى . ّ
  .دوستان با مسافرين عزيزشان اجبارًا از دور انجام شد

سرش که در هواپيما يک جوان اهل ميالن با هم.  دقيقۀ بيشتر نبود٥٠به مقصد   ّمدت پرواز
ّهاى قبلى ديده بودند بسيار اظهار محبت و  ساکن مصر بودند و جناب طراز را در سفر

اگرچه اين بار . الهى نيز سورۀ القصص را براى آنها تالوت نمودند طراز. اخالص کردند
ّطول سفر کوتاه خسته کننده نبود اما در عوض، مأمور گمرگ رفتار ناموافقى داشت و با 

دکتر . الهى در آن سنين پيرى شد ى بى مورد سبب زحمت فراوان طرازبهانه گيرى ها
ّسمندرى مدتى با مأمور و رفتار وى کنار آمدند ولى وضع پدر گرامى مقتضى نبود و آثار 

شد و ناچار شدند به نحوۀ برخورد وى اعتراض کنند  کسالت و ضعف در ايشان مشاهده مى
گاهى در سفرها رخ ميداد و   اين گونه برخوردها گاه.ّو وضع جسمانى پدر را به او تذکر دهند

مورد خود شد و  گيرى بى ّعاقبت مأمور متوجه سخت. گرفت هربار به نحوى سرانجام مى
. جناب طراز در مقابل عذرخواهى مأمور، روى او را بوسيدند. معذرت خواهى نمود

بهرام مؤبدزاده نمايندۀ خوشبختانه در همين اثنا سيماى روحانى و قيافۀ خندان جناب شاه 
مسافرين بخاطر . ها خاتمه يافت ّمحفل روحانى ملى هند از دور نمايان شد و ناراحتى

  . وضعى که در فرودگاه پيش آمد ساعت سه بعد از ظهر به شهر رسيدند
الهى با فراغت خاطر  ّساعتى پس از ورود ايشان، افراد و متحريان براى مالقات آمدند و طراز

در فرودگاه بر ايشان گذشته بود با آنان مذاکرات امرى نمودند و از خاطرات از آنچه 
ّخودشان در تشرف به حضور حضرت ولى امرا ياد کردند که فرموده بودند خاندان  ّ



ٰحتى فرزندان . سالطين عثمانى پس از واژگونى خالفت عثمانى به عسرت گرفتار شدند ّ
  . د و آن حضرت به آنها اعانه مرحمت فرمودندّعبدالحميد به تکدى به ارض اقدس آمدن

ّکرد و المحاله توجه آنان  مردم حکايت مى اوضاع شهر مدرس در آن اوقات از فشار فقر بر
در چنين جو،ّ جلب انظار نسبت به . ّصرفًا معطوف تأمين زندگانى مادى گرديده بود
ّروحانيات احتياج به کوشش و همت بيشترى داشت ّ.  

  بنگلور
ّ، جناب مؤبدزاده از طرف محفل روحانى ملى مأموريت يافتند با ١٩٦٧ل مارچ روز او

مشورت جناب طراز برنامۀ سفرهاى ايشان را تنظيم کنند برنامۀ تنظيمى شامل سفر به بنگلور 
ّبليط هواپيماى آنان که قبال تهيه کرده بودند براى پرواز يکسره از مدرس به . و ميسور بود ً

در ضمن . ها را عوض کنند ّاى سفر به نقطۀ معين شده، مجبور شدند بليطبمبئى بود لذا بر
ّجناب مؤبدزاده مايل بودند جناب طراز به محل مهاجرت جناب کرمانى هم بروند ولى تنها 

کشيد و ابدًا با  وسيلۀ سفر به آن نقطه مسافرت با ماشين بود که حدود ده ساعت طول مى
  . اشتحال جسمانى جناب طراز توافق ند

ّبقيۀ آن روز به ديدار دوستان و حل بعض غوامض شخصى و غيرۀ آنان گذشت ّ .
ّفعاليت رسيد اسکان يک خانوادۀ مقتدر  هاى امرى چندان رضايت بخش نبود و به نظر مى ّ

  .و منقطع در آن منطقه ضرورى و فورى است
سيده بود و ايشان روز هائى براى جناب طراز ر بر روال پيشين از افراد و نقاط مختلف نامه

ّبعد عالوه بر مالقات با ياران و متحريان، به نگارش جواب مراسالت پرداختند و شديدًا از 
وصول خبر مشکالت چند نفر از دوستان که منجر به گله و شکايت و پريشانى گرديده بود 

 از مشاکل ّايشان هميشه گنجينۀ رازهاى دوستان بودند ولى امکان حل بسيارى. ّمتأثر شدند
  .الهى قرار نداشت ّخصوصى و يا عمومى احبا در حيطۀ قدرت طراز

    
. نيم صبح به راه افتادند و  ساعت شش. ّسوم مارچ موقع حرکت مجدد به سوى بنگلور بود

در فرودگاه جناب سروش يگانگى با ماشين جيپ خودشان که از آن براى سفرهاى تبليغ 



توفيق چشمگير ياران در تبليغ . استقبال آمده بودندکردند به  جمعى استفاده مى دسته
اى براى آيندگان محسوب  ّجمعى در هند جريان تاريخى است و تجربيات ارزنده دسته
ّياران هند در مسير فعاليت هاى تبليغى، با استعدادهاى مردم در نواحى مختلف . است ّ

ى در بين طوايف و بيشتر آشنا شدند و اين شناخت کمک بزرگى به اشاعۀ امر بهائ
  .دستجات دينى و اجتماعى آن کشور نمود

جمعى در هند، اغلب ياران هنوز به سبک ديرين مشغول تبليغ  در اوايل دوران تبليغ دسته
ّبودند و بآن ترتيب معموال مراحل بررسى وضع هر مصدق تا هنگام تسجيل و نامنويسى او و  ً

ّمتحريان ميبايست اطالعات نسبتًا .  بودتصويب محافل مربوطه، به زمان طوالنى احتياج ّ
. ّکافى از امر بهائى کسب کنند تا تشکيالت امريه براى تسجيل يکايک آنان اقدام نمايند

. کنندگان وجود نداشت جمعى فرصت چنين برآوردها از اقبال که در تبليغ دسته درصورتى
. ن جديد اقدام کنندّتشکيالت بهائى موظف بودند براى تربيت و تعليم و آگاهى مقبلي

ّهائى با آن همه تنوع در نژاد و مذهب و فرهنگ به دامان امر  هيچگاه تا آن موقع گروه
  . نياويخته بودند و در سراپردۀ يگانگى خداوند عالميان وارد نگشته و مستريح نشده بودند

اگر . وردجمعى هر ناظر منصفى را به وجد و سرور ميآ مشاهدۀ ثمرات پيشقدمان تبليغ دسته
عظمت چنين کوشش فداکارانه چندان معلوم و آشکار نبود ولى امروز که رقم   در آن دوران

مؤمنين به مليونها بالغ گرديده و تعداد آنان نه تنها براى جامعۀ بهائى بلکه از نقطه نظر 
ّناظران اجتماعى مهم تلقى مى ّشود، اهميت تالش مبلغين ّ   . بخوبى واضح و روشن است  ّ

ٰآيت حب و تقى"افرت مس ًکه قبال  ّالبته همان طورى. امتداد يافت در عاصمۀ کشور هند" ّ
ّهايشان به مناسبت اوضاع و احوال جامعۀ هر محل بر  ذکر شد ايشان در سخنرانى

ّنمودند اما پيوسته راجع به اهميت عرفان و استقامت و انقطاع  ّخاصى تأکيد مى موارد ّ
ّئص را براى موفقيت همه جانبه و حقيقى هر فرد مؤمن کردند و اين خصا صحبت مى
  .شمردند واجب مى

کردند و تحت نظر دکتر  چند روز بود که جناب طراز با حالت تب و ضعف حرکت و کار مى
  .  هاى ايشان پشت سر هم و بدون وفقه بود و مجال استراحت مفقود برنامه. سمندرى بودند



ِاى از ياران نيز از دهکده هاى، ُبم سندره و ّ عده. دندُ مارچ از دهکدۀ دردگوبى ديدن کر٥
  .قراره و غيره براى مالقات آمده بودند گردا
در ساعت . اى براى بعد از ظهر ايشان گذاشته شده بود قرار برنامه. مارچ به ميسور بازگشتند٦

ّچهار بعد از ظهر به اتفاق همراهان و مسؤل تهيۀ برنامه، براى القاء  کورپريشن خطابه به ّ
ّابتدا مدير مؤسسه به ميهمانان خوش آمد .  رفتندCorporation Education Collegeاجوکيشن کالج

ّگفت و سپس جناب موبدزاده، ايادى امرا را معرفى نمودند و در ضمن از اسفار و 
ّفعاليت هاى ايشان که به منظور انتشار امر بهائى است صحبت کردند ّ       

ًمدير مؤسسه قبال ّ به احبا تذکر داده بود که در آن آموزشگاه مذاکرات سياسى و مذهبى ّ ّ
ّممنوع است و لکن پس از اينکه همگى به سالن سخنرانى وارد شدند مدير مؤسسه، 

ّامرا را معرفى نمود و خطاب به حاضرين در جلسه صريحًا اظهار داشت که ايشان  ايادى
ين هنگام جناب طراز چند گل رازقى که در دست در ا. کنند راجع به امر بهائى صحبت مى

 نفر ٧٠تعداد قريب . داشتند به مدير آموزشگاه مرحمت کردند و شروع به صحبت کردند
الهى  سخنرانى جامع طراز. اى از استادان آموزشگاه در سالن حضور داشتند ّدانشجو و عده

 استقبال شرکت کنندگان بوسيلۀ دکتر سمندرى به زبان انگليسى ترجمه شد و بسيار مورد
يکى از استادان حاضر در جلسه پس از ختم سخنرانى جناب طراز با نهايت . قرار گرفت

احترام حلقه گل سفيد و زيبائى به گردن ايشان آويخت و تعاليم امر بديع را يگانه چاره و 
در بارۀ ّدرمان دردهاى دنياى روز معرفى کرد و به حاضرين توصيه نمود تا مطالعات بيشترى 

ّمجددًا ميهمانان به اطاق مدير مؤسسه دعوت شدند و از . ديانت بهائى و تعاليم آن نمايند ّ
  .آنها پذيرائى گرم بعمل آمد

ّالهى و همراهان پس از بازگشت به هتل محل اقامتشان، با ياران و متحريان که براى  طراز ّ
پرداختند تا در مدارس و مالقات آمده بودند صحبت کردند و بخصوص به تشويق جوانان 

  .       ّکالج ها اقداماتى براى معرفى امر بهائى نمايند
تشويق و ترغيب جناب طراز باعث شد يکى از جوانان بهائى، جناب سامى بغدادى که در 

. کرد فورًا براى کسب اجازۀ سخنرانى جناب طراز اقدام کند رشتۀ مهندسى تحصيل مى



هنگام . ّدوستان در معيت ايشان به آموزشگاه صنعتى رفتنداى از  ّ مارچ عده٧صبح روز 
مدير آموزشگاه به آنها اظهار داشت . ورود، ساعت چند دقيقه از هشت گذشته بود

  .ّدانشجويان سر موقع حاضر شدند ولى چون از وقت معين گذشت به کالسهاى درس رفتند
ت کرد و پذيرائى نمود و بعد آقاى داپا مدير آموزشگاه سپس ميهمانان را به اطاق خود دعو

مدير . ّتعداد متجاوز از صد محصل در کالس حضور داشتند. آنان را به يک کالس برد
ّآموزشگاه جناب طراز را معرفى کرد و ايشان مدت نيم ساعت اهم تعاليم بهائى را معرفى  ّ ّّ

 نگرديد اظهار ّدر خاتمۀ آقاى داپا از اينکه وقت کافى و بيشتر براى سخنرانى ميسر. کردند
  .ّتأسف کرد

الهى دچار زکام و ضعف شديدى بودند ولى از آنجا براى القاء خطابه به انستيتوى  طراز
  .رفتندTeaching Institute آموزشى 

ّيکى از صدها اقدامات مفيد احبا در جوامع بهائى، تهيۀ برنامه هاى نافع و متناسب براى  ّ
ّمبلغين سيار است ّجۀ تبليغى در صورتى ميسر مى شود که تشکيالت و افراد زيرا بيشترين نتي. ّ

در سفرهاى طراز الهى اينگونه . ّبه اهميت استفاده از همۀ نيروهاى انسانى پى برند
ّها ممد موفقيت هاى ايشان بود ها و پيش بينى همکارى ّ.  

حرکت ّ صبح و پس از پايان برنامه هاى مقرر، با عجله بسوى بنگلور ١١الهى ساعت  طراز
در اثر بيمارى زکام، عارضه تب و ناراحتى ديگرى ظاهر شد و پس از ورود به بنگلور . کردند

ّامکان هرگونه فعاليت از ايشان سلب گرديد و در آن انجمن، ياران از دکتر سمندرى  ّ
  .خواستند گزارش مسافرتشان را به استحضار دوستان برسانند

هت جزئى پيدا کرد اگر خود را در بستر بياندازد وقتى انسان نقا: طراز الهى معتقد بودند
شود و اگر مقاومت و استقامت کرد طبيعت، امراض را دفع  ّميافتد و امراض بر او مسلط مى

  .بخود تلقين کند که مرض ندارد  انسان اگر اندک کسالت دارد بايد. ميکند
يزان بودند و يا خوددارى ّالبته اين اعتقاد بدان معنا نبود که ايشان از مراجعه به طبيب گر

ّالهى مبتنى بر توجه به مواضيع بسيارى بود از جمله يادآورى  نوع زندگانى طراز. نمودند مى
ّمستمر باليا و محن و مصيباتى بود که بر هياکل مقدسۀ آئين بهائى وارد گرديد و ايشان در  ّ



ّ مکرر ذکر الهى در خطابات خود طراز. موارد نادرى شاهد عينى آن حوادث بودند
  . ّمظلوميت انبياء دل سنگ ما را نيز نرم ميکند: کردند مى

پس عجب نيست که ايشان بخاطر بيمارى و کسالت ناشى از آن در ايفاء وظايف درنگ 
. کردند نمودند و مشکالت خود رادر مقايسه با مصائب انبياء،  ناچيز مالحظه مى نمى

   :امرا خطاب به ايشان فرمودندّ حضرت ولى
  ..."     وقت استقامت است و زمان جانفشانى و ابراز شجاعت و شهامت "... 

هشت نفر از ياران براى مشايعت .  مارچ به صوب بمبئى پرواز کردند٨روز " ّسراج المبلغين"
به فرودگاه آمده بودند و دو حلقه گل به عنوان سپاسگزارى به ميهمانان ارجمندشان تقديم 

هنگام ورود به فرودگاه بمبئى نيز . نگلور و بمبئى طوالنى نبودفاصلۀ بين ب. نمودند
ّاى از احبا از جمله خانم گلوريا فيضى روبرو شدند و يکسر به  ّاستقبال گرم و صميمانۀ عده با

شب فرا رسيده بود و ديگر فرصت اقدام ديگرى نبود فقط . منزل يکى از دوستان رفتند
ى جناب طراز رسيده بود که در ميان آن مرقومۀ مقدارى مراسالت به آدرس بمبئى برا
  .هيئت ايادى امرا در آسيا ديده مى شد

         
. در اين سفر خانم گلوريا فيضى همراه آنان بودند. شدند پونه   مارچ با ترن عازم ٧مسافرين 

ّخانم فيضى فعاليت هاى چشمگير در هند داشتند ّايشان طى سفرهايشان در هند، در . ّ
 کنفرانس که در مجامع و مدارس مختلف تشکيل گرديده بود سخنرانى نموده و در ٢٢٥

 نقطه سفر کرده و هزاران نفر خطابات ايشان را از طريق شرکت ٣٨ّمدتى کوتاه و محدود به 
  . هاى راديوئى استماع نموده بودند در کنفرانسها و مصاحبه

اکبر  ّش از آن هم ايشان به اتفاق علىشصت سال پي. الهى در پونه به هتل نشنال رفتند طراز
يادبودهاى . ساله، در همين هتل اقامت کرده بودند رفسنجانى در مسير اسفار تبليغى پنج

ّايام جوانى بود و ايشان به نمايندگى از . ّجاودانه آن دوران دوباره در خاطرشان مجسم شد
يکردند و حال بار ديگر در پيمودند و بذر افشانى م عبدالبهاء سرزمينها را مى طرف حضرت

جامعۀ بهائى . سنين کهولت به امر بيت العدل اعظم از مسير ديگرى به آن نقطه وارد شدند



 سال از هر لحاظ بسى وسيع تر و قواعد آن مستحکم و استوار تر گرديده ٦٠ّهند در طى 
 به اين ناحيه سفر ّها مبلغ پير و جوان فداکارانه براى توسعۀ امر بهائى ّدر اين مدت ده. بود

  .           الهى نتيجۀ اقدامات چند دهه را از نزديک مشاهده ميکردند کرده بودند و اکنون طراز
روزى از .  مارچ به پنچگينى عزيمت نمودند١٠آنشب به ديدار دوستان گذشت و صبح روز 

شغول  در آن مدرسه م١٩٤٥خانم رضوان موبدزاده از سال . هرجهت فراموش ناشدنى بود
آميزى خطاب به ايشان اظهار اميدوارى  امرا در توقيع عنايتّ حضرت ولى. خدمت بودند

ّدر آن دوران تعداد محصلين متجاوز . فرمايند که اين مدرسه تبديل به دانشگاه شود مى
 نفر بود و همگى با سرور خاطر براى استقبال در جلوى درب ورودى به صف ٢٥٠از

ّامرا وارد محوطه شد آنان با گل و گلبرگهاى گل سرخ  تومبيل ايادىوقتى ا. ايستاده بودند
هاى شاد و  چهره. گفتند هيجان عجيبى داشتند مشتاقانه بطرف اتوموبيل آمده و تکبير مى

که  هنگامى. ّنورانى اطفال و صميميت صادقانۀ آنان ميهمانان را تحت تأثير شديد قرار داد
ّند محصلين دو دسته گل به جناب طراز و دکتر سمندرى جناب طراز از ماشين پياده شد

  .  تقديم نمودند
ّمعلمين بهائى و غير بهائى مدرسه هريک اظهار محبت کردند و عکسهائى بيادگار آن روز  ّ

بعد جناب طراز در سالن مدرسه بياناتى ايراد کردند و دکتر سمندرى ترجمه . برداشته شد
  .ت داشتند نفر شرک١٥٠در اين مجمع . نمودند

.  مارچ کنفرانسى در گرنج هتل جهت مطالعۀ نقشۀ نه ساله و طرق انجام آن داير شد١١
خانم . ًايادى امرا دروتى بيکر هم قبال در سفرشان به هند در اين هتل اقامت کرده بودند

نظامت کنفرانس به عهدۀ . بمان ناظم محفل روحانى هند جلسۀ کنفرانس را افتتاح کردند
جناب طراز با وجود عارضۀ تب و کسالت، دربارۀ مسائل عديده . نم گلوريا فيضى بودخا

العدل اعظم سخن گفتند و خطاب به شرکت کنندگان  باالخص راجع به نظم بديع و بيت
ّالعدل اعظم است و عشاق  اکنون عصر بيت. ّفرمودند امر در هر دوره عشاقى داشته است

در . امرا بود که به ايشان تعليم فرموده بودندّ ن حضرت ولىاين بيان مضمون بيا. طلبد مى
ّاين جلسه جناب طراز با حالت توجه و تأثر سخن گفتند و به مصداق اين شعر ّ :  



  ميگويم   تو خواه از سخنم پند گير يا مالل  تو با است من آنچه شرط بالغ
ّمتأسفانه در بيمارى ايشان . ندالعاده تحت تأثير بيانات و حالت ايشان قرار گرفت ّحضار فوق

تخفيفى حاصل نشد و کسالتشان ادامه يافت لذا پس از ايراد سخنرانى اجبارًا جلسه را 
  .    ترک کردند

الهى بنا به درخواست مسؤلين مدرسه پنجگينى بار ديگر به آنجا رفتند تا   مارچ طراز١٢ روز
مراسم فوق با حضور تمام .  زنندّاولين کلنک را براى احداث بناى جديد مدرسه به زمين

ّمحصلين و معلمين مدرسۀ پنجگينى انجام شد بار، نه بار  ّالهى با مسرت بجاى يک طراز.  ّ
دکتر سمندرى . حال شدند کلنگ را به زمين زدند ولى چون ضعف شديد داشتند قدرى بى

رى بهبودى با مالحظۀ اين احوال بالفاصله اقدام کردند به کمک ايشان شتافتند تا قد
ّبرنامۀ افتتاحيۀ مفصل و بسيار جالب اجرا گرديد و با تجليل تام خاتمه يافت و . حاصل شد ّ

بناى جديد . هاى زيادى برداشتند از مراسم آن روز عکس. اش در يادها بجاى ماند خاطره
ّمدرسۀ پنجگينى آغاز توسعۀ بيشتر آن مؤسسۀ بود که بعدها يکى از مؤسسات مهم فرهن ّ گى ّ

  .و آموزشى جامعۀ جهانى بهائى گرديد
 صبح به مالقات اطفال مهاجرين عربستان که در مدرسۀ ٨الهى فرداى آن روز ساعت  طراز

کردند رفتند و با يکايک آنان صحبت کردند و احوالپرسى نمودند و  پنجگينى تحصيل مى
  .به تشويق آنها پرداختند

 رسمًا براى مالقات با ايادى امرا و خانم عصر آن روز محفل روحانى پنجگينى جمعى را
ّاز تعداد مدعوين قريب هشتاد نفر حضور يافتند که در بين آنان . فيضى دعوت کرده بودند

در اين جلسه جناب طراز نطق نسبتًا کوتاه . شدند افراد برجسته و دانشمند شهر نيز ديده مى
ّرنامه بعض از حضار با ايشان صحبت ّولى مؤثرى ايراد نمودند چنان که باعث شد در آخر ب

ّپنجگينى شهر کوچک و کم جمعيتى بود اما هر ملتى يک . کردند و اظهار امتنان نمودند ّ ّ
ّمدرسه تأسيس کرده و به اين خاطر تعداد معلمين به نسبت جمعيت شهر زياد بود ّ.  



القات و اى در ساعات شب داير نمودند و با جناب طراز م ّمحفل روحانى ملى هند جلسه
 روز اقامت و گردش ١٩اى براى  ايشان از محفل درخواست کردند برنامه. مشورت نمودند

  .در هند جهت ايشان تعيين کنند تا اجرا شود
  .امرا مالقات و شور نمودند  مارچ محفل روحانى پنجگينى با ايادى١٣روز 
دکتر سمندرى چند .  مارچ آخرين روز اقامت جناب طراز و همراهان در پنجگينى بود١٤

ّقطعه که با خط زيبائى خطاطى کرده بودند به عنوان يادگار به بعض دوستان هديه دادند و  ّ
سپس مسافرين با اتومبيل به سوى پونه . يک قطعه نيز تقديم مدرسۀ پنجگينى نمودند

  .عزيمت کردند
دند شش ّحضرات اطالع داده بو. در پونه مرقومۀ ايادى ارض اقدس واصل و زيارت شد

نفر از ايادى امرا که قرار است در شش کنفرانس جهانى شرکت نمايند بايد ابتدا به 
  .زيارت ارض اقدس نائل شوند

ّبسيار مثمر ثمر بود و جلسات متعدد " سعى مستمر الينقطع آن حبيب با وفا"ّتوقف در پونه و 
ايشان . ّمتحريان داشتندهاى خصوصى با افراد بهائى و  ّبا حضور احبا تشکيل شد و مالقات

هاى  خاطره. نمودند ًمعموال مطالب را در کمال سادگى و در خور فهم شنوندگان بيان مى
ًمثال در پونه در يک جلسۀ هشت نفرى شرکت . فراوانى از هر مالقات به جاى مانده است

يک نفر . کردند و حاضرين پس از صحبت جناب طراز، سؤاالت خود را مطرح نمودند
ّد اگر کسى خود را اليق عضويت محفل ملى نداند تکليف چيست؟ پرسي ّ  

ّدر جواب او اظهار داشتند همين حالت و اقرار او به عجز از انجام وظايف مهمه، اعظم 
ّزيرا مگر نبايد همين احساس را داشته باشيم؟ و اال صالحيت . ّدليل بر صالحيت اوست  ّ

  . واقعى نداريم
ّ مارچ، عزيمت به حيدرآباد و اسکندرآباد بود اين دو محل کنار  ماه١٦سفر ديگر ايشان در 

ّمسافرين و مشايعين همگى در موعد معين در فرودگاه . هم قرار داشتند روز حرکت فرا رسيد
ها در اغلب سفرها وجود  اين گونه تأخير و سرگردانى. حاضر شدند ولى هواپيما تأخير داشت



شد و گاه اشکاالتى در   مضاعف مسافرين مىداشت که خود سبب اتالف وقت و خستگى
  . نمود اجراى برنامه هاى تنظيم شده ايجاد مى

ّالقدس محل، يک  در آن اوقات حظيرة. اى از دوستان براى ديدن آمدند ّعده.  مارچ ١٧
ّجناب طراز با توجه به بيان حضرت عبدالبهاء در هر . ّبناى کوچک و در کرايۀ احبا بود

ٰالقدس حتى اگر يک اطاق باشد  ّا را تشويق مى نمودند براى تهيۀ حظيرةّنقطۀ جهان احب ّ
ّقدس در طى دوران پيشرفت امرا و ازدياد نفوس و  ّحکمت تهيۀ حظاير. اقدام کنند

مراکز بهائى براى هر جامعه دارد روز به روز بيشتر محسوس و معلوم  ّاهميتى که وجود
ّدوستان اکيدًا توصيه کردند تا از حضور ايشان حد اکثر الهى به  در اين سفر طراز. شود مى

  . استفاده شود و قدمى مثبت و مثمر ثمر در راه انجام اهداف مورد نظرشان بردارند
آميز و آموزندۀ  پس از صحبت تشويق. القدس تشکيل شد حظيرة اى در بعد از ظهر جلسه

ض ساختمانهاى بهائى را نشان ّالهى، دکتر سمندرى اساليدهاى اراضى متبرکه و بع طراز
ًمشاهده شد اغلب ياران حتى عکس ساختمان مقامات متبرکۀ بهائى را قبال نديده . دادند ّ ّٰ

هاى بسيار استعداد  ّرويهمرفته مردم آن نواحى با وجود محروميت. شناختند بودند و نمى
ّ مبلغين و مشوقين و فراوان براى پذيرش امر بهائى داشتند و در مقابل، احتياج مبرم به حضور ّ

  . ّمعلمين در بسيارى از نقاط محسوس بود
 ١١ّبر وعده و دعوت رئيس اتحاديۀ دانشجويان قرار بود جناب طراز ساعت   مارچ، بنا١٨

ّاما وقتى ايشان و همراهان . صبح در دانشگاهى که نظام حيدرآباد ساخته بود حضور يابند
ّبه آنجا رفتند رئيس اتحاديه به علت ّ لهذا .  بيمارى حاضر نبود و هيچ اقدامى هم نکرده بودّ

ّدوستان و همراهان با سرپرستان دانشکدۀ ادبيات زبان فارسى تماس گرفتند و جلسۀ 
ّجناب طراز با قوت و . ّکوچکى با حضور بيست نفر از استادان و محصلين تشکيل شد

حاضرين از .  شرح دادندقدرت و با همان صداى رسا و محکم، امرا و تعاليم آن را 
ّتعصب برى نبودند اما بهرحال وظيفۀ ابالغ کلمۀ الهيه انجام شد ّ پس از خاتمۀ سخنرانى . ّ

دانها را براى حرکت و سفر  ّالهى با عجله به محل اقامتشان مراجعت نمودند و جامه طراز



ند تا در بعدى آماده کردند و ساعت سه بعد از ظهر دوباره به همان دانشگاه بازگشت
  .دانشکدۀ دامپزشکى صحبت کنند

رئيس دانشکده از ميهمانان با . ّمحوطۀ و ساختمانهاى دانشگاه بسيار وسيع و عالى بود
ّجناب طراز و همراهان پس از بازديد از کتابخانۀ دانشکده به محل . گرمى استقبال نمود
. مجلس را افتتاح نمودّمعاون دانشکده که يک پروفسور متشخص بود . تشکيل جلسه آمدند

جناب طراز در سنين .  نفر از دانشجويان و چند نفر از اساتيد حاضر بودند١٢٠در حدود 
ّسالگى با حالت ضعف جسمانى ولى با قوت شديد روحى و توجه عميق روحانى  نود ّ

در ضمن صحبت مزاح هم ميکردند و . ساعت ايستادند و صحبت کردند  متجاوز از يک
  .ّها و کيفيت بيان ايشان گرديده بودند سرور بودند و مجذوب صحبتّحضار بسيار م

ّبيانات ايشان عالوه بر شرح مختصر تاريخ امر و فداکاريهاى مظاهر الهيه،  تأکيد بر رفع 
لزوم . حوائج عالم و دردهاى حائلۀ امم بوسيلۀ پيام حيات بخش شارع اعظم امر بهائى بود

ّرا براى خلق تمدنى نوين و انسانى تشريح کردند و گفتند ّوجود دو نيروى روحانى و مادى 
در آخر کالم اشارۀ به بيت العدل اعظم و انوار . افق سياست عالم  امروز تاريک است

  .ساطعۀ از آن هيئت نورا نمودند
ّپس از ختم صحبت ايشان که با استقبال شديد حاضرين روبرو گرديد ابتدا رئيس اتحاديۀ  ّ

قه گل زيبا به گردن جناب طراز آويخت و رئيس جلسه از سخنرانى جالب ّمحصلين يک حل
ّو جاذب جناب طراز اظهار تشکر و امتنان نمود و به حاضرين توصيه کرد که بايد اين حقايق 

بعض از استادان شخصًا از جناب طراز قدردانى . را بشنوند و به تحقيق عميق پردازند
ّرئيس اتحاديۀ دانشجويان . کردند ّنيز از طرف کليۀ دانشجويان سپاسگزارى فراوان نمودّ بعد . ّ

در اين گردهمآئى باز . از خاتمۀ برنامه، رئيس جلسه از ميهمانان دعوت نمود و پذيرائى کرد
سؤاالتى مطرح شد و مسائلى مورد بحث قرار گرفت و بنا به تقاضاى چند نفر از اساتيد 

  . دانشگاه عکس برداشتند
الهى از وقت باقيمانده استفاده کردند و به ديدن مهاجرين  انشگاه طرازدر مراجعت از د

ّايرانى آن ناحيه رفتند و آنان را تشويق نمودند با اساتيد و محصلين دانشگاه آشنا شوند و 



کردۀ شهر انتشار  روابط دوستانه بر قرار کنند تا بتوانند امر الهى را در سطح مردمان تحصيل
  .دهند

بار اين سفر پايان يافت و ايشان و همراهان بصوب بمبئى حرکت  ّمدت ولى پرديدار کوتاه 
  .کردند

جناب . هاى شنيدنى دوستان آن سامان بود خاطرات سفر به حيدرآباد داستان از ديگر
وقتى سلطان عبدالحميد از خالفت : شکيبائى که از مهاجرين هند بودند تعريف کردند 

حيدرآباد، دختر او را به عقد ازدواج   زندگى ميکرد نظامعثمانى خلع شده بود و در پاريس
شود هم چنانکه  زمانى در افواه شايع بود نظام حيدرآباد خليفۀ اسالم مى. پسرش درآورد

  .رفت ّدربارۀ فاروق پادشاه مصر نيز چنين تصورى مى
 پس وى. نظام حيدرآباد دختر ديگر سلطان عبدالحميد را به همسرى برادرش انتخاب کرد

محال ساخت و تصميم  از مرگ سلطان عبدالحميد مقبرۀ بزرگ و زيبائى به سبک تاج
ّعنوان امانت در پاريس بود به اين محل منتقل سازد ولى  داشت جنازۀ عبدالحميد را که به

ّدر همان زمان دولت هند، حيدرآباد را اشغال کرد و آن را تحت تسلط دولت مرکزى 
. حيدرآباد مجبور شد براى انتقال جسد از دولت هند اجازه بگيردآورد بدين جهت نظام  در

ّوزير وقت در جواب تقاضاى نظام حيدرآباد به او تذکر داد در هند  پانديد نهرو نخست
مذاهب مختلف وجود دارد و همه مذاهب آزادند و ما نميتوانيم جنازۀ خليفۀ مسلمين را در 

  . اين خاک دفن کنيم
  .در اين جا خالى ماند و جسد عبدالحميد در پاريس متروک باقى ماندمقبرۀ ساخته شده 

العدل   مارچ، تلگراف زير را از بمبئى به ارض اقدس به ساحت بيت١٩الهى بامداد  طراز
  :اعظم مخابره نمودند

ّالبهاء تقديم، تأييدات شديد در اسفار شامل، ادعيۀ مبارکه  تبريکات خاضعانۀ خاشعانۀ يوم
  سمندرى             .    ّ مقدسه براى عائله سائلدر اعتاب

جناب طراز . ّ نفر متحريان نيز شرکت کردند١٥القدس محفل احباب بود و  شب در حظيرة
ّو تذکر دادند انسان از بدو تولد تا مرگ محتاج تربيت است که . ّنطق مفصلى نمودند ّ



ت و حجابى بزرگ اوهام و خرافات مانع بينش اس. آثارش در جميع شؤون وى ظاهر است
  ...   باشد ّبراى تعالى فکر و ترقى روح بشر مى

  :هاى ايشان مرقوم گرديده است در قسمتى از يادداشت
ّ نفر حاضر بودند اول رجا کردم سرکارخانم فيضى مدت ١٦٠شب نوروز شايد   دقيقه ١٩ّ

  . ّصحبت کردند و بعد بنده مفصل صحبت کردم و دکتر سمندرى ترجمه کردند
 همراه دکترمهدى ١٣٤٦ فروردين ٢ ١٩٦٧ مارس ٢٢ ١٢٤ شهرالبهاء ٢رشنبه از چها

از آنجا دکتر به بمبئى رفتند که از راه عدن به صوماليا . سمندرى به احمدآباد گجرات رفتيم
در دنبالۀ سفر، بنده از نيودهلى به گواليا رفتم و با محترمه سرکار شيرين . مراجعت کنند

  .باراگوا به کلکته رفتيم عت کرديم و در خدمت جناب دکترخانم بومن به دهلى مراج
  کلکته

  الهى در دو ّدر مسافرت ماه اپريل به کلکته، و در روز اول شهرالجالل طراز
نفر دختران دانشجو و  جلسه شرکت کردند يک جلسه در کالج با حضور متجاوز از صد

ّاجتماع مهم و بزرگى .  گرديد نفر تشکيل٤٠٠ّمعلمين و مدير کالج و جلسۀ ثانى با حضور 
هائى از  گزيده. و مطلوب طبع شنوندگان انجام شد  ّبود معرفى امر بهائى به شيوۀ مناسب

الهى براى  سپس طراز. ّتعاليم و اصول اجتماعى و تاريخ ديانت بهائى به سمع حضار رسيد
 از خبرنگاران جرائد  نفر٤.  با روزنامه نگاران و نمايندگان جرائد به يک هتل رفتند مصاحبه

ّ وقت معين شده حد اکثر استفاده  جناب طراز در نظر داشتند از. براى مصاحبه حاضر شدند ّ
نمايند لذا فهرست وار از تاريخ و تعاليم و مبادى امر و سفر حضرت عبدالبهاء به غرب و 

رنگاران ّتا تشکيل بيت العدل اعظم، اطالعات وسيع به سمع خب  امراّ دورۀ حضرت ولى
. هاى گروهى از اقدامات سودمند جوامع بهائى بود بهره ورى از مطبوعات و رسانه. رساندند

ّالهى از لحاظ سنى و مقام و  ّچنانچه در فصول بعد مالحظه خواهد شد مشخصات طراز
  .  کرد ّمرتبت ايشان هميشه توجه مخبرين را جلب مى
ّايام خوش .  و جلسۀ عظيمى تشکيل شدّدوم شهرالجالل، احبا چادر بزرگى بر پا کردند

روحانى بود و منقبت ديدار از يک ايادى پير و کهنسال موجب تشديد حرکت ياران 



ّبخصوص جوانان پر همت گرديد و درس استقامت و پايدارى از اين رادمرد پرتوان و 
بود به ّروز بعد که آخرين روز توقف ايشان در کلکته . خستگى ناپذير آموختند و اندوختند

  .يک کالج رفتند و صحبت کردند و همان روز دوباره به نيودهلى مراجعت نمودند
اى که از آن روزها و از صراحت لهجۀ جناب طراز در گفتگو با دوستان به يادگار  خاطره

  .مانده است از يکى از سفرهاى ايشان به هندوستان نقل شده است
الهى که انتظار حضور تعداد  طراز. دند نفر حاضر ش١٩در يکى از جلسات منعقده فقط 

بيشترى از ياران را داشتند و احساس نمودند در دعوت کوتاهى گرديده و يا عواملى که 
: ّمانع شرکت ياران بوده مرتفع نگرديده است خيلى محکم و جدى به مسؤلين جامعه گفتند

ت يک نفر ّهمه بايد حاضر شوند و هرکس موظف اس. دو شب ديگر اينجا خواهم ماند
و خطاب به . ّاال به بيت العدل اعظم شکايت عرض خواهد شد  و ديگر را همراه بياورد

  . عرايض مرا محکم بگوئيد: مترجم محترمشان فرمودند
ّايشان از اوان جوانى در سخنرانى مهارت بسيار داشتند و به اهميت لحن کالم و اداى 

نرو گاهى به مترجمين عزيز تأکيد مينمودند از اي. سخن و تأثير آن در شنوندگان واقف بودند
  . لحن صحبت ايشان را نيز به مستمعين منتقل سازند

الهى طبق دستور تشکيالت امرى و برنامه ريزى هاى آنان انجام ميشد و ايشان  سفرهاى طراز
ّدر بعض سفرها که تشکيالت موقعيت سنى . شمردند هيچگونه اتالف وقت را جائز نمى ّ

گرفتند و سعى داشتند برنامه ها را کوتاه تر و يا سهل تر نمايند،   در نظر مىجناب طراز را
کردند و خود را همانند سربازى ميديدند  مالحظه کاريها مخالفت مى ّايشان جدًا با اين گونه 

  .ّاى اعزام گردد و در هر موقعيتى از چالش و کوشش باز نايستد که بايد به هر جبهه
  .اعظم در تعقيب مجاهدات ايشان صادر گرديدتقدير نامۀ بيت عدل 

  :  مارچ زيارت شد٢٤الهى به نيودهلى در  ٰسواد عنايت نامۀ معهد اعلى هنگام ورود طراز
        ١٩٦٧ مارچ ١٩، ١٢٣ شهرالعال ١٨

  القدر جناب طرازا حضرت ايادى امرا رجل رشيد شجيع و جليل
  ا  سمندرى عليه بهاء



 حاکى از توفيقات جديدۀ آن جوهر انقطاع در اقليم هندوستان واصل  شهرالعال٨مکتوب 
گرديد مضامين مکاتيب آن يار نازنين فى الحقيقه باعث سرور و روشنى ديدگان منتظر اين 

  .مشتاقان است
ّآثار برکت اين اسفار البته باقى و برقرار بوده و خواهد بود در اين ايام که عيد سعيد نوروز در  ّ

. گردد آن معاضد غيور و وفادار ابالغ مى ّمراتب تحيت و تهنيت اين هيئت بهپيش است 
اند  ّالرفيق بوده ّلطفًا بحضرت دکتر مهدى سمندرى که در ظل عطوفت آن پدر مهرپرور نعم

شان  ايشان و قرينۀ محترمه مراتب تقدير و تمجيد و تبريک اين هيئت را ابالغ فرمائيد و به
ّستان مقدس بالنيابه جبين شکر بر زمين نهيم و طلب مزيد تأييد و که در آ اطمينان دهيد ّ

ّا در کمال مسرت بعد از خاتمۀ مأموريت توفيق نمائيم انشاء امريکا  هاى خطيره در آسيا به ّ
  .را روحى جديد بخشند و دلگرم و کامروا فرمايند سفر فرمايند و ياران و مقبالن آن سامان 

ّيات بهيهبا تقديم تح               ّ  
  العدل اعظم  بيت   

  پاکستان 
  ّ  اين خدمات باهرۀ متماديه در سجل ملکوت مثبوت و

  . مذکور  اجرش موفور و به ابدع اوصاف در ساحت کبريا
حضرت ولى امرا ّ  

. امرا در اين سفر و در خاتمۀ ديدار از نقاط هند، به کشور پاکستان عزيمت کردند ايادى
ّفعاليت ساعت پرواز به پاکستان در شب و دير . ّنوع ايشان تا دم حرکت ادامه داشتهاى مت ّ

. تر شد و نيمه شب به کراچى رسيدند وقت بود به همين جهت زمان بيدارى روز طوالنى
ايشان  کردند و کمک بودند و حاضر خوشبختانه در کراچى حضرات دوستان به استقبال آمده و

حضرات : نويسند خودشان مى به زبان. نمودند راهنمائىّمحل اقامت  شب به  آن وقت در را
  !. بداد ما رسيدند

ّجا قوال و فعال درس عبوديت و اطاعت و  در همه. برنامۀ ديدار از نقاط پاکستان انجام شد ً ً
چنان طوفانى خواهد شد که  آن. عالم طوفانى است: گفتند. ّافتادگى و محبت دادند



ّاحبا بايد درس خود را بخوانند و خود را . يخ محو شودّاهميت طوفان نوح از کتب و تار
ّعلت خلق عالم حب بوده : " ّحضرت بهاءا در لوح اتحاد فرمودند. تقويت کنند لهذا ..." ّ

  .ّبايد جميع بر شريعۀ حب الهى ساکن شوند
  کويت  _ دوبى 

ج فارس در ششم رضوان به دوبى در خلي. کشورهاى خليج فارس رسيد بعد نوبت سفر به
مرکز . ّشبانه روز اقامت نموده تا محفل ملى شرقى و جنوبى انتخاب شود ّرفتند و مدت سه

اين محافل در بحرين بود و روز نهم رضوان قبل از ظهر به سوى کويت پرواز کرده و بسالمت 
ّکانونشن کويت با حضور ايادى امرا تشکيل شد و محفل ملى قديم . وارد کويت شدند

محفل جديد ضمن عريضه اى خبر تشکيل . و اکمل و احسن تجديد گرديدمرکزى بنح
بيت العدل . العدل اعظم معروض داشتند ّمحفل روحانى ملى جديد را به ساحت بيت

  :اعظم در جواب عريضۀ کانونشن تلگراف زير را مخابره نمودند
ّت مسرت از تشکيل کانونشن تاريخى با حضور حضرت ايادى امرا جناب سمندرى نهاي

ّحاصل، جهت موفقيت در اجراى اهداف محوله ّ کنيم و برکات   با نهايت اشتياق دعا مى ّ
ّتحيات مشتاقانۀ ما را حضور اياداى امرا حضرت . نمائيم ّموفوره الهيه برايتان مسئلت مى

  .سمندرى ابالغ نمائيد
در . وان گفتندّطراز الهى در کويت در اعزاز مهاجرين غيور و اهميت هجرت سخن فرا٨

  :قسمتى از بياناتشان ميگويند
ّحضرت عبدالبهاء فرمودند در دورۀ رسول اکرم هم مهاجرين و اهميت آنان معلوم نبود 

زمين آمديم مشاهده کرديم اغلب اعيان و  اين سر مبارک به که ما به همراه جمال وقتى
رسول اکرم هجرت کردند و ّهستند که در ايام ... اشراف و بزرگان از ساللۀ قريش قرنى و
اوالد آنها هزار سال است در درياى نعم الهى . ّشريعۀ حضرت محمد را نصرت کردند

  .  مستغرقند
  .قدرت شما امروز معلوم نيست در آينده اين قيام مشهود و معلوم خواهد شد



ّامرا مدتى در ارض اقدس در بحر  ّمن در اين شش سال و پس از صعود حضرت ولى
گويم در  آنچه مى. ّمهم است وقت فهميدم که مسئلۀ هجرت بسيار  ور بودم و آن  غوطهالواح

  .فرزندان بگوئيد قلب خود ثبت کنيد و به
ٰاول هجرت را حضرت رب اعلى فرمودند   .شيراز کجا آذربايجان کجا. ّ

ٰحضرت عبدالبهاء فرمودند اگر حضرت رب اعلى هجرت نفرموده بودند هنوز امر  ّ
  .ه اطراف نرسيده بودحضرت ب آن

ّمبارک از ايران به عراق عرب و به ادرنه به روميلى بلغارستان و به سجن عکا  سرگونى جمال
  .تمام نقاط رسيد باعث شد که صيت امرا به

در همين هجرت و سرگونى است که ندا به پادشاهان دادند، الواح ملوک نازل و صادر 
  .شد

ّال اشتياق با سرور، محبت، با هرچه داشتيد و يا نداشتيد شما قلبًا کار بزرگى کرديد با کم
اين اطاعت کلمه است که ميلياردها ارزش دارد، که باب فضل را مفتوح . حرکت کرديد

ّنمايد، عنايات شامل مى شود، موفقيت حاصل مى ّکند، برکات الهيه را جلب مى مى . کنيد ّ
  .گرددحال مواظب باشيد غفلت حاصل نشود که ابواب مسدود 

کمال است سعى   امرا معدن. کند بدانيد نقص از ماست هرگاه ديديد تبليغ پيشرفت نمى
ّکنيم خود را مرتب و منظم کنيم ّ.  

ّالقدس کويت مجددا فرمودند جناب طراز در افتتاح حظيرة٨ ّ :  
ّعالم عالم نقص است اما جديت براى بهبود آن الزم است ّ.  

بايد خود را . ر است امر مبارک با بذر پاشى جلو ميرودفصل بهار امر است و فصل فصل بذ
ّمجهز کنيم تا بر عالم مسلط شويم ّعفت و عصمت کامل و انقطاع و  تجهيز ما به تقديس و. ّ

  .ٰاستقامت کبرى است
ّ سالگى به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف بودم ايشان مرتب ذکر ٢١ّکه در سن  ّدر ايامى ّ

  .فرمودند حوارى را مى ١٢
  . ّميرزاحيدرعلى علت را پرسيدم گفتند نميدانم وزى ازحاجىر



 نفر ١٢روز محدود بود و   فهمم که محيط آن حاال مى. ّعدۀ حوارى به نظرم زياد نبودند
در امر بهائى رسالت نامحدود است و امر . دوره محدود بود، رسالت محدود بود. کافى بود

  .دنيائى است
امرا فرمودند امر تا حال محدود بود حال غير ّ رت ولىگفتند حض خانم مى ّحضرت روحيه
  .پس امروز به دهها و صدها حوارى احتياج است. جليل است. محدود است

  .اين امر محيط است نه محاط: فرمايند در لوح سمندرمى
    

  .    جام خالى ماند و خم بشکست و شور از خلوت ميخانه رفت
ّآثار کهولت سنى روز بروز در ايشان بيشتر ظاهر . النى شدالهى در کويت طو دورۀ اقامت طراز

  . ..شد و نمايان مى
  :نويسند جناب طراز مى

ّمدتى مريض شدم به طورى که چهارمرتبه . امروز تمام دو ماه بيانى است در کويت هستم
دکتر براى عيادت بخانه آمد بعد عازم قطر بودم که تلگراف فورى رسيد، دستور داده بودند 

اند  ّمعلوم شد آنجا مسموميتى حادث شده و جمعى تلف شده. ر را بتأخير بيندازيدسف
  .ّالسفر سبب سفر به اين جا ختم گرديد، آخر اين به

ّاز ديروز هم که دوشنبه اول شهرالنور  جنگ اعراب با   بود١٩٦٧ جون ٥، مطابق با ١٢٤ّ
  .اسرائيل شروع شده است

الهى در کمال مرحمت و  ليل، در دورۀ نقاهت طرازجناب دکتر سلمانپور مهاجر قديم و ج
ّمحبت با توجه به وخامت حال ايشان چهار بار از يک دکتر معروف دعوت کردند تا از  ّ

ّحق ويزيت و درمان پزشک مذکور بسيار گران بود ولى نحوۀ بر خورد . الهى عيادت کند طراز
ّاد که از گرفتن حق الزحمة خودارى چنان وى را تحت تأثير قرار د مريض با دکتر معالج، آن ّ

وى اظهار نمود از ديدار اين پير مرد . بار به عيادت مى آمد نمود و دو روز و در هر روز دو
ّروحانى لذت ها بردم که در تمام عمر چنين لذتى نبرده بودم ّ.  

   



آغاز جنگ بين عراب و اسرائيل در آن منطقه و عدم اطمينان از طول زمانى و وسعت 
که در  چنان. يرى مخاصمات باعث شد برنامۀ سفر جناب طراز تغيير يابددرگ

  :اند هايشان مرقوم نموده يادداشت
  ترکيه 

ّترکيه توجه نمايم،  دستور از مرکز امر رسيده است که پس از اتمام کارها در عربستان، به ّ
چه دره، جه، رفتم و در مدرسۀ تابستانه در گوگ بنده هم به اسالمبول و کوچک چکمه

 ٤هفته تمام شرکت کردم بعد به ازمير، بورنوا، اسکندرونه و آدانا عزيمت نموده و در   يک
  ...  باسالمبول باز گشتم ١٣٨٧صفر ٢٩، ١٩٦٧ جون ٨، ١٣٤٦ خرداد ١٨ ١٢٤ّشهرالنور 

  ّآواى وجود تو در اين گنبد دوار
  کرد کوه صدا که در کرد همان يک چند

اى زياد است که   در دوران حيات از آنها ديدن کردند به اندازهتعداد نقاطى که جناب طراز
اغلب اسامى آنها را فقط در کتابهاى مخصوص جغرافيا . ّذکر فهرست آن ها نيز ميسر نيست

ّاما فقط همين نمونه هاى مختصر طومار مفصلى از پرواز . ميتوان مشاهده کرد طير سبکبال "ّ
 که صعود ايشان واقع شد بدون وقفه امتداد ١٩٦٨ است که از بدو نوجوانى تا سال" الهى
اى آرام و قرار نداشت و پيوسته در اسفار ديار و بالد در چرخش و گردش باقى  لحظه. يافت

ِحال آن جناب فى نفسه مغناطيس "ماند و اثرات اين مجاهدات به مصداق بيان مبارک 
  . واقع گرديد" تأييد است

 همچون نسيم مهر پرور انفاس روحانى را بر جان و سلحشور پير در نيستى محض زيست و
  .  دل پژمردگان دميد

  من کيستم و نيستم اى هستى مطلق 
  اين جان  روحى بدم از عالم باال تو بر

  عالم همه در شور و نشور هوس صرف
  من بندۀ درمانده در اين عالم ويران 

  مأخذ 



  ٤٠٨ص )  ب١٥٦ّمؤسسۀ معارف بهائى، : دانداس(ّآيات بينات  _ ١



  
  فصل بيستم 

  الواح ملوک  نزول سال صدمين جشنهاى برگزارى ّمقدمات
 Proclamation" حضرت بهاءا ِاعالم امر" کتاب ١٩٦٧بنا بر دستور بيت العدل اعظم در سنۀ 

of Baha'u'lláh  حاوى خطابات مهيمن شارع معظم امر بهاء به رؤسا و ملوک عالم تدوين ّ
ّسيد و قرار شد طبق برنامه در جشن مئوى آن اقدام عظيم تاريخى مجددًا گرديده و به طبع ر
ّهم چنين طرح تشکيل شش کنفرانس بين القارات در نقاط مختلف . توزيغ و ابالغ گردد

  .ّدنيا تهيه گرديد
ّمؤسسات مسؤل هريک براى تنظيم برنامۀ جشن و جريان شايسته آن به حرکت در آمدند و 

ها، اعالن  ّ تهيۀ وسائل الزم آغاز گرديد تا در دوران تشکيل کنفرانساقدامات وسيعى براى
گذشت که مظهر ظهور در  يک قرن از زمانى مى. عمومى و علنى امر مبارک تجديد شود

که در دست دشمنان اسير و مسجون بودند با نزول الواح ملوک، امر الهى را بسمع  حالى
نصايح الزم براى راحت و آسايش و تعالى سالطين و رؤساى عالم رساندند و وصايا و 

ّحقيقى مردمان گوشزد فرمودند اينک بيت العدل اعظم با توجه به اوضاع و احوال دنيا 
  .                ّتصميم گرفتند آن الواح مبارکه را بار ديگر براى اطالع رؤسا و رهبران عالم انتشار دهند

  مالى الهى به کشورهاى آمريکاى ش سفر طراز دستور
اى که در سنگاپور براى ديدار ايشان ترتيب  الهى پس از شرکت در برنامه هاى روزانه طراز

ّداده شده بود و هريک واجد اهميت بسيار از جهات گوناگون و ازجمله مالقات با افراد 
برجستۀ اجتماعى بود روز چهارم ژانويه در ميان بدرقۀ شايستۀ ياران از سنگاپور به ماالکا 

واز نمودند و در نقاط جاسين و مسجد تاناه و سرمبان و چند نقطۀ ديگر در جلسات پر
ّخصوصى و عمومى صحبت نمودند و تعداد زيادى از متحريان از دستجات مختلف مردم 

  .با ايشان ديدار و گفتگو کردند



ايم  دهها اظهار داشتند ما از راههاى دور براى مالقات با شما آم ايشان در يکى از کنفرانس
ايم پيروى کنيد جميع  ايم ولى اگر از آنچه آورده بظاهر هم براى شما خزينه و ثروتى نياورده

ّنعم الهيه بشما ميرسد و آن، محبت خالص در بين افراد بشر است ّ َ ِ .  
  .در همين سفر بود که کنفرانس جالب و پر ثمرى در مدرسۀ هندوها تشکيل گرديد

 تشويق و تحريص آنان به مقاومت در برابر ناماليمات رسيدگى به بعض مسائل ياران و
ّاى که در هر محل و موقعيت به گونه فراوان ناحيه اى وجود داشت از جمله وظايف مرجوعه  ّ

ّالهى محسوب ميشد و پيرو اوامر مکرر حضرت ولى امرا در تواقيع متعدد  به طراز ّ ّ ..."
ّخ و اتحاد و اتفاقتشويق و تحريص ياران رحمان بر استقامت و رسو . پيوسته کوشا بودند..." ّ

ّصميميت و خلوص نيت ايشان جاذب قلوب نفوس بود در حفظ اسرار ياران نهايت . ّ
از اين روى نيز مورد ثقۀ و اعتماد فراوان همگان قرار داشتند و دوستان . نمودند رعايت را مى

  . ده و مشورت ميکردنددر نقاط مختلف جهان مشکالت خويش را با ايشان در ميان نها
  مالزيا
المپور وارد   ژانويه به همراه سه نفر از ياران به کواال٨الهى و دکتر مهدى سمندرى روز  طراز

  . اقدس شهر رفتند شدند و يکسر به حظيرة
ّهنگام عصر منشى محفل روحانى ملى به هتل محل اقامت طراز الهى آمدند و در معيت  ّ ّ

ّ محلى که براى سخنرانى ايادى امرا تعيين شده Technical Collegeايشان به تکنيکال کالج 
ّتأسيس نموده و فعاليت " انجمن بهائى"ّدر اين کالج محصلين بهائى . بود عزيمت نمودند ّ

آنان از رئيس کالج که مردى دانشمند و اهل سيالن و هند بود اجازه گرفتند . داشتند
قبول اين . ند رياست جلسه را عهده دار شودکنفرانس داير کنند و از ايشان دعوت کرد

ًنمود زيرا وى قبال تقاضاى مشابه گروه مذهبى ديگر را  تقاضا از طرف رئيس کالج بعيد مى
ّرد کرده بود اما اين بار با ادارۀ کنفرانس بهائى موافقت نمود کنفرانس با حضور اساتيد . ّ

  .ّچينى و جرايد محلى تشکيل شددانشگاه و دانشجويان و خبرنگاران جرايد انگليسى و 
امرا و دکتر سمندرى را   آقاى ناواراتنام سرپرست کالج در آغاز جلسه با احترام بسيار ايادى

  .ّمعرفى کرد



ّداشتند با توجه و توکل  الهى طبق عادت ديرين که در اداى خطابه معمول مى سپس طراز ّ
ّبت کردند بطورى که حتى مترجم ّعميق و با مهر و محبت به عالم انسانى شروع به صح

  . الهى قرار گرفتند ايشان دکتر مهدى سمندرى نيز تحت تأثير شديد حالت روحانى طراز
وجه قابل  شبهه ندارد اوضاع امروز عالم بهيچ: الهى در مجمع تکنيکال کالج گفتند طراز

 مشاعر عقول و. اين توضيح نميخواهد. مقايسه با قرون و اعصار ماضيه نبوده و نيست
. کند ّاستعداد و ادراک بشر به اينجا رسيده است که حال مدارس و معلمين کفايت نمى

ّمربى و معلم عظيم الزم است زيرا شما وقتى از دارالفنون ها درجۀ دکترا و پروفسورى . ّ
ّگرفتيد تازه يک حس غرور و کبر در شما توليد مى شود و خود را بى نياز تصور مى کنيد ولى  ّ

ّالم تشخيص ميدهد که معلم و مربى عظيم تر از آنچه داشتيد الزم داريدعقل س ّ...  
ّالهى، مجددًا با عباراتى فصيح و بليغ از امر بهائى تجليل  رئيس جلسه در پايان بيانات طراز

کرد و از سخنران و مترجم محترم قدردانى نمود و حاضرين با رضايت خاطر و سپاس 
  . انجمن را ترک گفتند

  .  الهى بعدًا در جرايد انگليسى و چينى انتشار يافت  نطق طرازخالصه
    

که  امرا از کثرت حرکت و مسافرت هاى پى در پى بسيار خسته بودند ولى هم چنان ايادى
اين عبد واقف و : "... موالى محبوبشان در يکى از تواقيع ايشان توصيه فرموده بودند

روز نيز نشاط خاطر داشتند و بعد از   آن در..." اشيدّشاهد، پس شاد و خرم و آسوده خاطر ب
ها رونوشت  در ميان نامه. هتل آمده و نامه هاى رسيده را مالحظه کردند ها به اختتام برنامه

ّدستخط بيت العدل اعظم مورخ    : زيارت گرديد١٩٦٧ دسامبر ١٥ّ
مقيم ارض اقدس عليهم بهاءا عصبۀ جليله ايادى امرا  

روح و سرور انگيز ايادى عزيز امرا حضرت سمندرى عليه بهاءا و ثنائه واصل مکاتيب مش
ّو مورث امتنان و مسرت بى پايان اين مشتاقان گرديد قيام عاشقانه و محيرالعقول آن معاضد  ّ
َشجيع غيور وفادار و ارتفاع علم هدايت کبرى در بالد مختلفه، فى الحقيقه قيامى تاريخى  َ

ّير بوده که البته موجب اهتزاز دوستان و استحکام قوائم نظم بديع امر يزدان و ّو عظيم التأث



ّبشکرانۀ اين وفا و همت واال در . مورث شور و انجذاب خيل مهاجران سبيل جانان گردد
ّاعتاب مقدسۀ نوراء سر بر آستان مقدس نهيم و آن قدوۀ حسنۀ ابرار را فيض مدرار طلبيم و  ّ

ّيق نمائيم مراتب ممنونيت اين هيئت را لطفًا بحضرت سمندرى ابالغ رجاى تأييد و توف
  . فرمائيد

                                      بيت العدل اعظم 
ّالهى پس از زيارت دستخط بيت العدل اعظم و اطالع از مسرت خاطر و رضايتمندى  طراز ّ ّ

متاز امرا بودند بر روال برنامۀ ٰآن معهد اعلى که در همۀ اوقات حامى و پشتيبان ايادى م
  :تنظيمى قبلى به سفرهاى دراز و ممتد خويش ادامه دادند

ّ اين شهر محل استقرار و قصر يکى از سالطين محلى Kalank. ژانويه عزيمت به شهر کلنگ ٩ ّ
نفر را به عنوان  زمانى در مالزيا در هر ايالتى يک سلطان داشت و آنها از بين خود يک. بود
چند نفر بهائى تازه تصديق در آنجا بودند و سعى کردند و . طان بزرگ انتخاب ميکردندسل

 نفر که اغلب فقرا بودند حاضر ٥٠ّموفق شدند مجمعى تشکيل دادند و جمعى حدود 
ّچند نفر معلم نيز حاضر . از بهائيان قديمى چينى هيچ يک در شهر حضور نداشتند. شدند

ورى از  جوئى از وقت و بهره الهى براى صرفه طراز. ردندبودند و سؤاالت زيادى مطرح ک
ّفرصت، مدت کوتاهى صحبت کردند و سپس از دکتر سمندرى درخواست نمودند به زبان 

  .  ّانگليسى صحبت کنند تا احتياج به ترجمۀ مجدد نباشد
  تايجونگ    

ّافرين، ياران محل در بدو ورود مس. عزيمت نمودندTanjong   ژانويه به شهر تانجونگ ١٠روز 
ّمتأسفانه تصميم آنان ممکن نشد . در نظر داشتند جاى مناسب براى ميهمانان ترتيب دهند

هاى هتل برخالف معمول بلند و  ّپله. ّجمعيت بردند و ميهمانان را به يک هتل کوچک و پر
که جسم الهى غلبه داشت  ّباال رفتن از آن بسيار مشکل بود اما نيروى عشق آن چنان بر طراز

  . داشت  سالۀ ايشان را بحرکت و تالش وا مى٩١
امرا شد و از خستگى   ّبراستى مشاهدۀ نفوذ امرا در اين ناحيۀ سبب مسرت وافر ايادى

  .جسمانى ايشان کاست



ّاحباى فعال ناحيه فورًا مجمعى در يک باالخانه در ناحيۀ چينى هاى شهر داير کردند و  ّ
  .اى از مردم شهر ابالغ کلمه نمودند ّ ايمانى و فطرى به عدهالهى با فراست طراز

ّو اما اقامت در آن هتل فرسوده بى اجر و پاداش نبود و چند نفر از کارکنانش تحت تأثير 
  ّتعاليم رحمانى و روحانيت وجدانى و اخالقى مسافرين 

  . جوش خود قرار گرفتند و مشتاق تحقيق گرديدند ممتاز و پر
  ريور  سليم
اى از جناب هادى  هاى واصله مرقومه در ميان نامهSlim river  ژانويه در سليم ريور ١١بح ص

رحمانى حاوى خبر وقايع هولناک سيستان و حملۀ معاندين به دوستان و شهادت يکى از 
پس . ّتألم شديدى دست داد. اعضاء محفل روحانى آن سامان و مجروح شدن سايرين بود

قرن از ظهور شمس حقيقت، باوجويکه امر در اقصى نفاط دنيا از گذشت متجاوز از يک 
نفوذ نموده بود ولى در مهد امرا تاريکى جهل و نادانى هنوز بر افکار تودۀ مردم سايۀ 

  .سنگين داشت
  کامپونگ چانگ 

ّ احباى فقير با وسائلى که اهداء نموده بودند  Kampong Chang  کامپونگ چانگ  در قريۀ
اى را به عنوان حظيرة القدس ساخته  ّ نارگيل، ورقۀ الستيک و غيره، محوطهمانند چوب

ّگونه همت و  مشاهدۀ اين. القدس يک چراغ زنبورى بود تنها وسيلۀ روشنائى حظيرة. بودند
جمعى محروم از مواهب دنيوى در آن گوشۀ . عالقه تأثير بسيار بر قلب انسان ميگذاشت

  . يک مرکز بهائى پى برده بودندّافتاده به اهميت وجود دور
کدخدايان پنج دهکدۀ اطراف . در مجلس آنان متجاوز از صد نفر از پنج قريه آمده بودند

ّبهائى شده بودند و طبق سنن محلى به احترام ميهمانان محترم هريک کاله کاغذى گلدار 
تنگ در کنار هم دوستان مشتاقانه، . بر سر داشتند و منظر متفاوتى را بوجود آورده بودند

. ّرويها شاد و متبسم بود. ّامرا با دقت و شعف گوش فرا دادند نشسته و به سخنرانى ايادى
  .    ّسادگى و صفاى آنان زيبائى خاصى داشت



ّالهى و هنگام حرکت ايشان همگى به پا خاستند و با روحانيت  ِپس از خاتمۀ صحبت طراز
صدا و نواى آنان در فضاى . بدرقۀ جالبى بود. ندندٰبسيار دست جمعى سرود ا ابهى خوا

  .       گذاشت ّجنگل سر سبز و زيبا طنين انداخته و در ذرات وجود انسان تأثير مى
الهى ظاهرًا به مصداق مضمون شعر  افسانۀ حيات طراز. ترک چنين حال و هوائى آسان نبود

ندن دل از اين و آن، شد و روز دگر به ک کليم کاشى، يک روز صرف بستن دل مى
در حالى که در عمق وجود، پيوسته ياد آنان را گرامى ميداشت و از فکرشان . گذشت مى

  .ماند غافل نمى
  ايپوه
ّدومين شهر مالزى محسوب ميشد در محفل دوستان عده- Ipoh  ، ايپوه ١٩٦٧ ژانويه ١٢ اى  ّ

 را با اين بيان حضرت الهى سخنرانى خود طراز. از کارکنان صليب سرخ نيز حضور داشتند
ّو سپس مستقيمًا تذکر دادند .." قد ظهر جمال الغيب من افق البداء "ا آغاز کردند  بهاء

  . اند رؤساى دينى و غيرهم عالم را به پرتگاه هالک سوق داده
  سوکگى سيپوت 

نقطۀ بعدى بود و چهار نفر در جمع حاضر در جلسۀ بهائى، Sukgi Siput  سوکگى سيپوت  
نام . الهى به آنان گفتند مقصود از تصديق امر بهائى تغيير نام نيست طراز. تصديق کردند

  . بهائى با عمل بهائى بايد تؤام باشد
ّدر اغلب نقاط دکتر مهدى سمندرى اساليدهاى اماکن مقدسۀ بهائى را به نمايش 

  . ميگذاردند که بسيار براى همۀ حاضرين جالب و ديدنى بود
 در اقصى نقاط عالم نفوسى بظاهر عامى به مدد اعتقادات قلبى و وجدانى، جالب بود که

هاى قومى و اجدادى قدم در حيطۀ افکار جهان شمول نهاده و  گرائى ّاز چهار چوپ سنت
  . گوى سبقت از بسيارى از فضالى بنام جهان ربوده بودند

  تايپينگ 
 سفر کردند در بين راه و در Bagan serai     سراى و باگان Taiping  ژانويه به دو نقطۀ تايپينگ١٤

هاى کوچک را  ّهاى محقر و خانه ساحل روخانه، سيالب فراوانى به راه افتاده و اغلب کلبه



اى با زحمت سعى داشتند باقيماندۀ اشياء خود  ّعده. خراب کرده و مردم متوارى شده بودند
مقايسۀ تفاوتهاى . انگيز بود اش و غماى بس دلخر منظره. را از زير گل و الى بيرون آورند

ّزيادى که در نوع زندگانى شهروندان گيتى موجود، فکر شخص را مشوش و روان را 
الهى  در تايپينک رئيس پليس و همسرش هردو بهائى بودند و براى اقامت طراز. ميکرد ّمتأثر

قرار داشت اطاق ّمحل، که چند ميل دور از منازل ناحيه (Rest House )  خانۀ در مسافر
  .مخصوص پذيرائى از ميهمانان عالى رتبه را آماده کرده بودند

در اين اسفار مجامع مفيد براى مالقات و تبليغ داير گرديد و کوشش ياران سبب آگاهى 
الهى در سخنانشان از تجديد آئين الهى ياد کردند و لزوم  طراز. گروه ديگرى از اهالى شد

ّ و مدنيت اجتماعى را در تاريخ بشر تذکر دادند و بيان کنش و واکنش متقابل ديانت ّ
حضرت بهاءا را بدين مضمون تکرار نمودند که وقتى شوق و ذوق و مجاهده در طالبان 

ّمدنيت نوين باعث نورانيت ارواح و رفاه . شود بروز نمود بشير معنوى از مدينۀ الهى طالع مى ّ
  .و خوشبختى بشر ميگردد

   تايجينگ پياندنگ
اين نقطه در .  رفتندTaijing Piandangّ ژانويه به محلى موسوم به تايجينگ پياندنگ ١٥روز 

اى در مدرسۀ شهر تشکيل  ياران جلسه. کنار رودخانه قرار داشت و مردم اکثرًا ماهيگير بودند
ّدادند ولى به علت وضع متغير رودخانه، کار صيادان به تأخير افتاد و فقط  ّ ند  نفر توانست٦٤ّ

ميزبانان در عين سادگى سفرۀ رنگين ترتيب داده و تکريم و . حاضر شوند همآئى در آن گرد
گونه  در اکثر مناطقى که مردم تنگدست بودند اين. ّصميميت خود را ابراز داشتند

  .شد آميز اغلب مشاهده مى ّسخاوتمندى هاى محبت
الهى به مردم زحمتکش  طراز. در طول يک روز اقامت در پياندنگ سه جلسه تشکيل شد

توانند به همان مقام پطرس حوارى ارتقاء يابند و  آن ناحيه گفتند که امروز آنها هم مى
  .  حوارى پدر يعنى حضرت بهاءا گردند

  استار آلور



القدس اجاره نموده و  ّجوانان شهر، محلى براى حظيرة.  بودAlor starمقصد بعدى آلور استار 
آئى  پرداختند و با اين اقدام مرکز مناسبى براى گردهم وده بودند و مىّمخارج آن را تقبل نم

 نفر از مناطق اطراف در ٨٠ استار، الهى در آلور ّهنگام توقف طراز. ياران بوجود آورده بودند
اى نورانى و روحانى بر پا کردند که تا نيمه شب ادامه  القدس حاضر شدند و جلسه حظيرة
  . يافت

اوان براى رهائى از رکود فکرى و فرهنگى خويش  قبول تعاليم الهى و افراد استعداد فر
ّاما مدت توقف طراز. پويائى سازنده داشتند ّ استار کوتاه بود و ايشان بامداد روز  الهى در آلور ّ

  . حرکت کردندPenang  ژانويه به سوى پننگ  ١٧
   

  پننگ
شخصى ميهمانان محترم را در اين سفر خانم بتى، همسر پليس شهر تايپينگ با ماشين 

ّمقدارى از راه با ماشين طى شد و سپس مسافرين سوار قايق کوچکى شدند و . همراهى کرد
در اين شهر براى ايادى امرا . از رودخانه نسبتًا وسيع عبور کردند و به شهر پننگ رفتند

يين نموده اطاقى در يک هتل مناسب کرايه کرده و روى ميز را با يک قطعۀ اسم اعظم تز
اى به حضور ميهمانان عاليقدر خير مقدم  ّبودند و خانم شانتا منشى محفل روحانى طى نامه

  .گفته بود
ّچند ساعت بعد دکتر سوندرام به هتل آمدند و برنامۀ فعاليت هائى که قرار بود در دورۀ  ّ

  .الهى در پننگ انجام شود به ايشان ابالغ کردند اقامت طراز
  . ند ساعت فراغت، هنگام عصر دوباره برنامه ها آغاز شدآن روز پس از چ

ّکه متجاوز از شصت نفر مدعوين حاضر بودند با صراحت لهجه ةوأم  الهى در محفلى طراز
تأکيد بر . با متانت و رزانت و با استمداد از عالم باال بيش از يک ساعت سخن گفتند

ّاصل لزوم اعتدال تمدن مادى و خطرات ناشى از افسا از لزوم . ر گسيختگى آن نمودندّ
ّاستقرار تمدن روحانى و اثراتش بر ايجاد يک تمدن واقعى و انسانى که مدافع حقوق بشر و  ّ

ًآثار بهائى را بر شمردند و اجماال از . اسباب راحت و آسايش حقيقى اوست صحبت کردند



بيان نموده بودند ّچون در بين سخنان از کتب مقدسۀ قبل مطالبى . روند جامعه ياد کردند
ّدر پايان خطابه يکى از حضار که کشيش بود پيش آمد و با اظهار رضايت و تشکر از  ّ

ولى . در ابتداى بلوغ: الهى پاسخ دادند ايد؟ طراز الهى پرسيد آيا شما انجيل خوانده طراز
  . چون صد آيد نود هم پيش ماست

           
صبح به يک مدرسۀ بودائى رفتند . خشى بودّ روز پر برکت و مسرت ب١٩٦٧ ژانويه ١٨روز 

ّ نفر محصلين را شاد و از مواهب و امتيازاتى که در اين عصر ٨٠آميز  ّو طى سخنان تشويق
  . شامل حال آنان گرديده است آگاه نمودند

الهى دعوت   بعد از ظهر دکتر سوندرام مدير و استاد کالج دندانسازى به هتل آمد و از طراز
 نفر ٨٠در سالن وسيع و جديد ساختمان . ّى خطابه به اين مؤسسه بروندکرد براى ادا

دانشجويان رشتۀ پرستارى که از اهالى نيجريه هم در بين آنها بودند حضور يافتند آنان از 
مهاجر يک بار در اين  ايادى امرا دکتر. پيروان مذاهب مسلمان و هندو و بودائى بودند

سمندرى نيز براى  ن پننگ کتبًا توصيه کرده بودند از دکترکالج صحبت نموده و به دوستا
ّالهى به مدت نيم ساعت صحبت کردند و بقيه وقت خود را   سخنرانى دعوت شود لذا طراز ّ

مجمع با شور و شعف و رضايت خاطر حاضرين خاتمه . سمندرى قرار دادند در اختيار دکتر
کرده و  سبت به جلب نظر افراد تحصيلجامعۀ بهائى ن. ديدار پر ثمر و اثرى بود. يافت

کالج دندانسازى شهر پننگ يکى از . ّاستقبال آنان از امر بهائى توجه مخصوص داشت
ّمراکزى بود که تشکيالت محلى براى معرفى ديانت بهائى به دانشجويان آن بسيار سعى  ّ

  .   نمود مى
اند يک  ۀ تلفن به او خبر دادهّالهى اطالع داد بوسيل ساندرام به طراز پس از ختم مجمع دکتر

بدوًا مطالب آن بوسيلۀ تلفن از کوآالالمپور . عدل اعظم واصل گرديده است تلگراف از بيت
به استحضار ايادى امرا رسيد و بعدًا اصل تلگراف را ايران خانم مهاجر از مانيال براى 

  .جناب طراز فرستادند
  :ٰمتن تلگراف معهد اعلى چنين بود



سمندرىطرازا   
ّکنفرانس بين القارات  ّبا کمال مسرت انتصاب شما را بسمت نمايندۀ بيت العدل اعظم در

شرکت شما با اين سمت سبب حصول برکات مخصوصه براى . در ويلمت اعالم ميدارد
  )ترجمه(بيت العدل اعظم .     ّقارۀ امريکاى شمالى خواهد بود

ّحصول موفقيت هاى  الهى و جاهدات طرازّشمول برکات الهى و تأييدات ربانى در م
  .نظير ايشان در تمام طول حياتشان محسوس بود کم

الهى آن هم در دوران باالى  عدل اعظم به طراز ارائۀ چنين وظيفۀ سنگين از طرف بيت
ًسالگى ايشان که بقول يک روزنامه نگار ژاپنى معموال دوران بازنشستگى و استراحت  نود

ّماد اعتماد معهد اعلى به اين تمايز خاص ايادى امرا بودبراى افراد است ن ٰ  .  
ّبا قيام عاشقانه و محيرالعقول و با حافظۀ قوى و روان " معاضد شجيع و غيور"الهى طراز

سالم و اعتقاد راسخ خويش در هر مجمعى در کمال شايستگى درخشيد و در هر مجلسى 
  . گرى فکرى را به ثبوت رسانيدبا سخنان مفيد و موجز توانائى ذهنى و روشن

ّخوش از ايتاليا مبنى بر تسجيل محفل روحانى ملى آن  هاى مالزيا، خبر مقارن با پايان سفر
اين خبر در مطبوعات ايتاليا . کشور و صدور حکم رئيس جمهور وقت ايتاليا واصل شد

  .انتشار يافت
   

  .فتندالهى از مالزيا به سنگاپور و از آنجا به اندونزى ر طراز
اى دچار مشکالت  کشور اندونزى در اثر جنگهاى داخلى و ساير گرفتاريهاى منظقه

اوضاع مخابرات و پست اندونزى هم مانند ديگر مسائل در کشورهاى . اقتصادى فراوان بود
ٰعقب مانده، نظم و ترتيب نداشت حتى تلگراف هاى ارسالى به موقع به افراد ابالغ  ّ

  . گرديد نمى
اى از اوضاع جامعۀ آن  لهى و دکتر مهدى سمندرى به اندونزى تصويرى از گوشها ورود طراز
  .کشور است



تعداد زيادى از مردم صف کشيده و راه عبور . ّمحوطۀ فرودگاه از نور کافى برخوردار نبود
ّرانندگان وسائل نقليه و دالالن هتل در خيل جمعيت حاضر . مسافرين را تنگ نموده بودند ّّ

ّازدحام به حدى بود که حفظ و نگاهدارى . کردند لند مردم را دعوت مىبا صداى ب
هاى  اى سعى داشتند چمدان ّعده. نمود چمدانها و ساير وسائل مسافرت را غير ممکن مى

ّامنيت مفقود و . مسافرين را با زور از آنان بگيرند تا مسافرين مجبور شوند به هتل آنها بروند
. اى رها سازد هرکس ميبايست خود را از اين معرکه به گونه. بودّاز مأمورين امنيتى خبرى ن

ّالهى با کمک دکتر سمندرى بهر ترتيب به خارج ساختمان فرودگاه آمدند اما در اينجا  طراز
معلوم بود که دوستان اندونزى تلگراف آنان را دريافت . نيز خبرى از مستقبلين نبود

ّان اوضاع و مزاحمت رانندگان وسائل نقليه و غيره ّدر خارج محوطۀ فرودگاه هم. اند نکرده
الهى در اين ميان خسته و دکتر  هوا بسيار مرطوب و آزاردهنده بود و طراز. ادامه داشت

دانستند و  اغلب مردم زبان انگليسى نمى. ّسمندرى مواجه با مسؤوليت چند جانبه بودند
عاقبت مسافرين تصميم گرفتند . نبودّايجاد ارتباط و گفتگو با آنها براى گرفتن کمک ميسر 

به پليس فرودگاه مراجعه کنند و با جستجوى بسيار و زحمت توانستند به اطاق پليس 
. ّفرودگاه بروند اما پس از آن همه تالش معلوم شد مأمور پليس هم زبان انگليسى نميداند

گيرند شايد از آن موقع حضرات بفکر افتادند با منزل سفير ايران در اندونزى تماس ب در
ّمقدم مستشار سفارت ايران  خانلرى خوشبختانه آقاى مهدى. طريق ايشان راهنمائى شوند

را که در آن دوران مهاجر اندونزى ) شهيد( بودند و شمارۀ تلفن منزل جناب کامران صميمى
 رحم پيمان  دقيقه بعد از تماس تلفنى، جناب خدا٤٥. بودند در اختيار مسافرين قرار دادند

پس از . ّبه اتفاق حشمت خانم وحدت براى انتقال مسافرين عزيز به فرودگاه آمدند
ّها سرگردانى، ديدار مستقبلين گرامى فرج بزرگى بود و باعث مسرت مضاعف  ساعت

  .  ميهمانان ارجمند گرديد
   

هاى  هاى ناشى از مخالفت ّاندونزى کشورى مسلمان بود و جامعۀ بهائى دچار محروميت
ّ و سنتى گرديده و ياران در ارائۀ خدمات تبليغى و فعاليت هاى امرى با موانع زياد مذهبى ّّ



اى  امرا به آن سرزمين، برنامه ّدوستان به خاطر عدم اطالع از وقت ورود ايادى. روبرو بودند
ّبراى اقدامات ايشان تهيه ننموده بودند لذا روز بعد با پنج نفر از احبا مشورت کردند تا  ّ

ّمظفر سمندرى،  ّثريا، دکتر ّوسيلۀ تلفن و تلگراف، اطباى مهاجر ايرانى جنابان دکترب
گيرى  الهى آگاه نمايند و مجلس شور براى تصميم جيحون را از ورود طراز آستانى و دکتر دکتر

  . ها و ترتيب مجامع تشکيل دهند ّو طرح و تهيۀ برنامۀ سفرها در اين کشور و مالقات
ّز ابتداى ورودشان با دوستان جلسات کوچکى داير نمودند و عده اى تازه الهى ا طراز

بهائيان تازه تصديق از ايادى امرا سؤال کردند چرا حضرت . تصديق هم شرکت نمودند
ّالهى با شکيبائى و حکمت به آنها تذکر  طراز. اى مرقوم نفرمودند ّامرا وصيت نامهّ ولى

ّدر زمان حياتشان و همچنين کمى قبل از صعود آنچه وصيت امرا ّ دادند که حضرت ولى
ّبود به ياران و به عالم امر ابالغ نمودند و مقدمات تشکيل بيت عدل اعظم را با توسعۀ 

المللى و صدها خدمات  هاى بين جوامع بهائى و استحکام آن و تربيت نفوس و ترتيب طرح
مولود کتاب مستطاب اقدس سرپرست حال بيت عدل اعظم . ديگر آماده و فراهم نمودند

  .جامعۀ بهائى عالم است و وظيفۀ هدايت همه را بر عهده دارند
ّالهى به ياران تأکيد نمودند که آثار مهم مانند رسالۀ شيخ و الواح  در اين مالقات طراز

  .    ملوک و خطابات حضرت عبدالبهاء را مطالعه نمايند
     

ّ مراتب تشکر و اخالص خود را نسبت به دستور اخير بيت ايشان هنگام ديدار از جاکارتا
  .العدل اعظم داير بر سفر به امريکاى شمالى، به ارض اقدس مخابره نمودند

  . فوريه ادامه يافت٩ ژانويه آغاز گرديد وتا ١٩اسفار اندونزى از 
.  بودالعاده پريشان و مأيوس کننده اوضاع داخلى کشور اندونزى از جهت اقتصادى نيز فوق

ٰحتى پزشکان ايرانى که در استخدام دولت بودند براى ادارۀ امور زندگانى خود به کار 
  .پرداختند ّاضافى در مطب خصوصى مى

ّالهى دکترمظفرسمندرى و عزيه خانم همسر ايشان و اوالد آنها مقيم اندونزى  نوۀ برادر طراز ّ ّ
الهى به  هنگام ورود طراز.  ميشدندّبودند و از مهاحرين فداکار و موفق آن سرزمين محسوب



ّاندونزى، دکتر مظفر سمندرى در بيمارستان بسترى بودند ولى به شوق ديدار عموى بزرگوار 
 ژانويه به همراه خانواده مسافت طوالنى فيمابين نقطۀ مهاجرت و جاکارتا ٢٤خويش، روز 

  .      ّرا پيمودند و مالقات آنان ميسر گرديد
ّشويقى ياران باوجود تضييقات شديد دولتى و ملى در ابعاد محدود محافل تبليغى و ت

ايادى امرا به . شد و حرکت جامعه بسوى پيشرفت و توسعه ادامه داشت تشکيل مى
تفاهم اقدام کنند و مقاصد تشکيالت بهائى را بار  دوستان توصيه نمودند براى رفع سوء

ايند تا اجازۀ رسمى براى انعقاد محافل ّديگر به مقامات دولتى اطالع دهند و توجيه نم
بهائى دريافت شود و اذهان مسؤولين کشورى روشن گردد که مجامع ياران صرفًا روحانى 

  .کنند است و در امور سياسى مملکت دخالت نمى
کردۀ  ّتعدادى از متحريان از دوستان نزديک و يا آشنايان مهاجرين عزيز و از طبقۀ تحصيل

  . الهى دعوت شدند راى مالقات با طرازجامعه بودند و ب
ّاز نقاط مهمى که در اين دوره بازديد نمودند شهر ملنگ، جزيرۀ بالى شهر دمپاسار و 

اى  ّدر هر نقطه اثر و ثمر اقدامات احباى بومى و مهاجرين به گونه. سوربيا و باندونگ بود
  .شد و ياران مورد احترام و اعتماد اهالى قرار داشتند ديده مى

برحسب تصادف خبر . رسيد هاى دوستان مانند گذشته مى ّدر مدت اقامت در اندونزى نامه
در دوران سفرهاى . ّتصديق نوۀ شيخ زکريا در همان اوقات و بين ساير خبرها واصل شد

ّرفسنجانى در شيراز و نقاط اطراف آن، شيخ زکريا در  الهى و على اکبر تبليغى پنجسالۀ طراز
به ) شهيد(ّدر همين نامه خبر داده بودند که جناب موحد) ١(نۀ بزرگى برپا کردشهر نيريز فت

  . ّهمت و در اثر مطالعات پيگير خود به حقيقت امر الهى مؤمن شده بودند
  .الهى و دکتر مهدى سمندرى به سوى ويتنام حرکت کردند روز نهم فوريه طراز

ّسلح در فرودگاه و ساير نقاط نماد ّدر ويتنام جنگ متوقف شده بود ولى حضور سربازان م
ّآسيب پذيرى صلح و حساسيت اوضاع سياسى کشور بود ّ .  

عاصمۀ کامبوزيا رفتند و سپس به کلمبو در سيالن Penom Penh   مسافرين از آنجا به پنوم په  
  .عزيمت نمودند



به  سه بار ١٩٦٧ و ١٩٦٥ و ١٩٦٢الهى به همراهى دکتر مهدى سمندرى در سالهاى  طراز
  .  سيالن سفر کردند

ًدر سيالن وضع صندوق امرى و تبرعات به علت فقر مالى ياران کامال تحليل رفته بود و به  ّ ّ
ّگونه مسؤوليتى  ميهمانان اعالم گرديد محفل روحانى براى انجام سفرها و ساير مخارج هيچ

  .تواند بر عهده گيرد را نمى
تمام جلسات امرى در . و رسيدگى داشتّالقدس احتياج شديد به مرمت  ساختمان حظيرة
ّدوستان متوجه شدند اشتياق به کار و   الهى پس از مشاروه با طراز. شد آنجا تشکيل مى

  . اميدى افزايش يافته است کوشش کم و حالت يأس و نا
ّيک روز به اتفاق خانم ترومن که مهاجر فعال آن سامان بودند به مدرسۀ  هندوها به نام  ّ

مدرسۀ بزرگى بود و ششصد نفر شاگرد در آنجا تحصيل . يار ويديااليام رفتند مانگى سيوا
 سال و چند نفر از ١٨ تا ١٠در سالون طويل مدرسه قريب دويست نفر دختران از . ميکردند

امرا را به نحو  مدير مدرسه رياست جلسه را بر عهده داشت و ايادى. ّمعلمين حاضر شدند
ا شاگردان بنا بر رسم خود دعا خواندند و پس از سخنرانى طوالنى ابتد. ّمطلوب معرفى کرد

  .الهى بار ديگر همان دعا را تکرار نمودند طراز
ّالهى از ايشان درخواست نمود چند دقيقه تأمل کنند  مدير مدرسه در خاتمۀ صحبت طراز
. امه يافت نفر حاضر شدند و مذاکرات با آنان اد٢٥. ّتا ساير معلمين به سالن دعوت شوند

مدير مدرسه سعى داشت مطالب و مواضيع مشابهى بين عقايد هندو و تعاليم بهائى بيابد و 
ّراجع به مسئلۀ تساوى حقوق زن و مرد از مجسمۀ مشهور هندى ياد کرد که نيمى از بدن 
ّبصورت مرد و نيم ديگر تصويرى از زن است و آن را تجسمى از سر تساوى حقوق دو جنس  ّ

  .دانست
بدين . گذاشتند ها و آداب و رسوم اهالى هر ناحيه احترام مى الهى، به عقايد و فرهنگ رازط

ترتيب مالقات کنندگان و شنوندگان ايشان فرهنگ خود را نوعى عامل تجهيز و اسباب 
نمودند و نسبت به تعاليم و افکار پيشرفتۀ احساس  ّساخت و راهساز تمدن نوين مشاهده مى

  .نزديکى ميکردند



    
در همان مدرسه تشکيل شد و " حيات معنوى"همان روز هنگام عصر جلسۀ ساليانۀ انجمن 

ّالهى به مدت نيمساعت براى  کنندگان انجمن مزبور اجازه گرفت  طراز خانم ترومن از برگزار
الهى در   نفر شرکت کردند و بيانات موجز طراز١٥٠ّجمعيت حدود . ّمدعوين سخن گويند

  .      ه جلب انظار نمودهمان زمان کوتا
 فوريه به مدرس بروند اين خبر را به هندوستان به ٢٨الهى  طبق برنامۀ تنظيمى قرار بود طراز

ّخانم شيرين بمان اطالع دادند تا پيشاپيش براى سفرها و مالقات هاى آينده در آن نواحى 
  .  ترتيب الزم داده شود

سيالن واصل _رى از بيت العدل اعظم در کلمبودر دوران اسفار اخير سواد عنايت نامۀ ديگ
  :و زيارت شد

  الهى حضرت طرازا سمندرى عليه بهاءا ايادى جليل القدر امر
ّآن قدوۀ اصحاب و ايادى ممتاز امر رب االرباب مخابره شد اين هيئت  چنانچه تلگرافًا به

ّبکمال مسرت آن جوهر وفا را بنمايندگى در کنفرانس بين القارا ت امريکا که در ويلمت ّ
ّاين تصميم به محفل ملى امريکا مخابره گرديد و در . تشکيل خواهد شد انتخاب نمود

ّهمچنين بمحفل ملى . موقع خود در ضمن پيام عمومى به ياران رسمًا ابالغ خواهد شد
ّبهائيان امريکا تأکيد شد که نظر به عظمت کنفرانس و اهميت وظايفش که آن يار نازنين 

مشرب و  د اجرا نمايند بهترين و مقتدرترين مترجمين را از بين يارانى که آشنا بهباي
در اعتاب . حضرت انتخاب و تعيين نمايند اصطالحات جامعۀ امريکا باشند براى آن

ّمقدسۀ عليا مکررًا انتصارات جديده در اسفار مهمه تاريخيه سائل و ملتمسيم ّ ّ ّ                        .
  ّم تکبيرات بهيه          با تقدي

  بيت العدل اعظم 
ها   براى سخنرانى در تعقيب دستور بيت العدل اعظم مبنى بر انتخاب مترجمين مناسب

ّالهى در کنفرانس شيکاکو، بدوًا خانم مرضيۀ گيل و جناب دکتر حشمت مؤيد انتخاب  طراز ّ
  .   گرديدند



 کشورهاى امريکاى شمالى و اظهار تأکيد دستور سفر ايادى امرا جناب سمندرى به
ّاتفاق دکتر  مرحمت و رضايت بيت العدل اعظم هنگامى واصل شد که جناب ايشان به

  .مهدى سمندرى به شهر نيودهلى هندوستان وارد شدند
      

پس از اين که از تصميم بيت جناب ذکرا العدل اعظم مبنى بر انتخاب  خادم ايادى امرا
ّ نمايندۀ بيت العدل اعظم در کنفرانس شيکاگو مطلع گرديدند مرقومۀ جناب طراز بعنوان

 فوريه در کلمبو ٩اين نامه در .  ژانويه براى ايشان ارسال داشتند٢٠ّمحبت آميزى در تاريخ 
  : مالحظه گرديد

ّدستخط ارض اقدس رسيد و حامل اين بشارت بود که حضرت سمندرى عزيز عزيزم ... 
ّديدۀ جميع احباى امريکا را در ام المعابد غرب روشن خواهند فرمودّدرجشن بين القارات  ّ .

. ّجان فشانم رواست چقدر اين خبر احزان ما را زائل و مبدل به سرور نمود بر اين مژده گر
ّالساعه يک ساعت است که دستخط ارض اقدس رسيده با تلفن . ّهمه غرق مسرت شديم ّ

ّتذکر دادم که نور ديدۀ جميع احبا حضرت سمندرى ّبه محفل مقدس امريکا تماس گرفته و  ّ
بسيار مشعوف شدند . ّرا رسمًا در اين سفر از طرف محفل و احباى امريکا دعوت کنند

اظهار داشتند سوادنامۀ ارض اقدس امروز رسيده و فرياد خوشحالى و سرور از نهاد همه 
  .دکتر سمندرى دعوت کنندچقدر مسرور و مفتخر خواهند بود که از حضرت . برخاسته است

الهى در آن  زيرا طراز. نامۀ فوق بدوًا به مانيال ارسال گرديده و از آنجا به سيالن فرستاده شد
  .ّزمان مرتبًا در حال حرکت از نقطه اى به نقطۀ ديگر بودند

سيالن ، پاکتى نيز از ارض اقدس رسيد که حاوى سواد تلگراف محفل _ در شهر گاله
امريکا خطاب به بيت العدل اعظم بود و ايادى امرا در ارض اقدس آن را ّروحانى ملى 

  .  براى جناب طراز ارسال نموده بودند
  ١٩٦٧ ژانويه ٢٠



ّالقارات شيکاگو  از خبر حضور فرخندۀ ايادى محبوب امرا سمندرى در کنفرانس بين
ستان خاطرات همه گونه کوشش بعمل خواهد آمد تا براى ايشان و دو. مشعوف شديم

  .  خوش از اين سفر بجاى ماند
  )ترجمه(بهائى ويلمت 

   
اياديان مقيم ارض اقدس در جواب عريضۀ جناب دکتر مهدى سمندرى مبنى بر اظهار 
ٰتشکر و امتنان از آن هيئت مجلله که در تأييد تصويب معهد اعلى بود و ايشان را براى  ّ ّ

 مرقومۀ زير را ارسال ١٩٦٧ مى ٥در تاريخ همراهى با جناب طراز انتخاب نموده بودند 
  .داشتند

...  ماه اپريل اعالم ميدارد١٣با امتنان، وصول مرقومۀ مرغوب آن جناب را به تاريخ ... 
َجناب سمندرى مثل اعالئى براى ياران بوده و خواهند بود ايشان حاضر هستند در تحت . َ

ّ موفقيت به انجام رسانندهر شرايط مشکل ترين وظايف را به عهده گيرند و با ّ.  
  .  ّحقيقتًا ما نيز از خدماتى که شما به ايشان مينمائيد متشکريم 

اکبر فروتن  ابوالقاسم فيضى  لروى آيواس  على: اياديان امرا  
  سفر به ارض اقدس قبل از عزيمت به امريکا 

پس از بازگشت، ّالهى براى مدت هشت روز به بيروت رفتند و   طراز١٩٦٧در ماه سپتامبر 
اين مسافرت اختصاصًا به دستور . ّبه اتفاق دکتر مهدى سمندرى عازم ارض اقدس شدند

القارات  بيت العدل اعظم براى حضرات نمايندگانى که قرار بود در کنفرانس هاى بين
ّشرکت نمايند مقرر گرديده بود تا نمايندگان قبل از عزيمت به سوى مقصد عالوه بر 

ّ براى آنان ترتيب داده شده بود از زيارت اماکن متبرکه برخوردار گردند و هائى که برنامه
ّتجديد قواى روحانى نمايند و با نيروى معنوى بيشتر به انجام وظيفۀ محوله موفق گردند ّ .

ِمعهد اعلى عنايتًا هنگام ورود جناب طراز به حيفا پيام ذيل را همراه با نه شاخه گل سرخ  ِ ُ ٰ
  .  ارسال فرمودندزيبا براى ايشان

  ٰحضرت ايادى امرا جناب طراز ا سمندرى عليه بهاء ا االبهى



ورود آن وجود عزيز کرام را به ارض اقدس تبريک و تهنيت گفته و از درگاه جمال اقدس 
  .ٰابهى مزيد سعادت آن معاضد جليل را خواستاريم

   بيت العدل اعظم     ّبا تقديم تحيات بهائى      
ٰ سپتامبر جناب طراز و دکتر مهدى سمندرى به زيارت مقام اعلى و مقام حضرت ١٨روز 

تلفن با ايشان تماس گرفتند  هنى با عبدالبهاء رفتند و عصر همان روز ايادى امرا جناب پل
  .ّو برنامۀ دوران اقامت در ارض اقدس را اطالع دادند

يک روز . قامات در نهايت زيبائىّدر آن ايام هوا مطبوع و معتدل بود و باغات اطراف م
ّدر بين راه عکا و حيفا، خاطرات دوران . ّجناب طراز به زيارت روضۀ مبارکه مشرف گشتند

ّتشرف در زمان حضرت عبدالبهاء و آن جاده هاى ناهموار بين اين دو شهر و سفر با وسائل 
ّاوليه و همراهى آن حضرت براى حرکت به سوى روضۀ مبارکه و ده ها  خاطرۀ پر ارزش و ّ

حيفا و : ّبى نظير ديگر را يادآورى نمودند و اظهار داشتند حضرت عبدالبهاء مکرر ميفرمودند
ّعکا بهم متصل خواهد شد ّو اکنون مصداق يافته است در حاليکه حتى تصور آن در ايام . ّ ّ ّٰ

  . پيشين ممکن نبود
  .     ّبرنامۀ زيارت اعتاب مقدسه هر روزه ادامه داشت

ّ سپتامبر اعضاء بيت العدل اعظم از جناب طراز دعوت فرمودند تا به اتفاق به زيارت ١٩  
. همچنين از ايشان دعوت شد در جلسۀ بيت العدل اعظم حضور يابند. ٰمقام اعلى بروند

الهى بستۀ  طراز. دکتر مهدى سمندرى نيز همراه پدر در جلسۀ بيت العدل اعظم حاضر شدند
ل بزرگ حضرت بهاءا را که از بيروت حامل بودند و کتاب تاريخ و امانت نفيس شماي

ّاى که عبارت از يک صفحۀ قالبدوزى  شرح احوال قدماء تأليف جناب سليمانى و هديه
بود و در ژاپن به جناب طراز اهداء گرديده بود حضور بيت العدل اعظم تقديم داشتند و 

بارۀ نقاطى که به آن سفر نموده  ّ اهم مطالب درّنظر به اهميت وقت آن هيئت نورا، به بيان
  . نمودند اعظم عنايتًا گزارشات ايشان را ترجمه مى فتح جناب هوشمند. بودند اکتفا کردند

ّهائى از اقدامات احبا در  الهى و دکتر سمندرى که حامل عکس ٰاعلى نسبت به طراز معهد
  .ّصوماليا بودند محبت و عنايت بسيار ابراز داشتند



ّدر آن روز پس از اين که از ساحت بيت العدل اعظم مرخص شدند در طبقۀ تحتانى 
ّمقر . امرا براى کنفرانس شيکاکو عکس گرفتند ساختمان بيت العدل اعظم از ايادى

. العدل اعظم در آن اوقات در ساختمان روبروى بيت حضرت عبدالبهاء قرار داشت بيت
  . ائرين غربى بودًاين ساختمان قبال مسافرخانۀ ز

الهى پس از اتمام برنامۀ تنظيمى به مسافرخانۀ مقام مراجعت کردند و با دوست ديرين  طراز
ّايشان مدتى بود به خارج از . امرا جناب فيضى مالقات نمودند و همکار شفيق ايادى

در آن شب . ارض اقدس رفته بودند تا براى مسافرت بعدى ويزاى مخصوص اخذ کنند
ى امرا جناب فروتن و خانم، و شهاب فتح اعظم که بسيار مورد عالقۀ جناب طراز اياد

بودند تشريف آوردند و پس از صرف شام فرصتى به دست آمد تا با ايادى امرا جناب پل 
  .هاى مربوط به دورۀ اقامت در ارض اقدس مذاکره نمايند هنى حضورًا راجع به برنامۀ

ّالقارات، که ساکن ارض اقدس  ٰ معهد اعلى در کنفرانسهاى بينبتدريج ساير نمايندگان
از جمله نمايندگان، جناب دکترجياگرى . نبودند يک يک به حيفا آمده و حاضر شدند

  .ايشان در امريکاى مرکزى سکونت داشتند. بودند
اى ّ سپتامبر به اتفاق دکتر جياگرى و خانم به عزم زيارت و تجديد قو٢٠الهى صبح روز  طراز

ساعتى بعد والدۀ جناب فتح اعظم و سپس خود ايشان . ٰروحانى به مقام اعلى رفتند
  .         تشريف آوردند و زيارت با حضور حضرات ادامه يافت

ّبعد از ظهر اعضاء بيت العدل اعظم باتفاق شش نفر از حضرات ايادى،  نمايندگان 
ٰم اعلى حاضر شدند و بيادگار آن ٰاعلى در کنفرانسها، در مقابل درب باغهاى مقا معهد

سپس همگى با خضوع و خشوع . روزهاى پرشور و آن گردهمآئى مخصوص عکس گرفتند
ّبه زيارت مقامات مقدسه رفتند تا طلب مدد از آستان ذوالجالل نمايند و براى موفقيت در  ّ ّ

  . ّتصميم عظيمى که اتخاذ نموده بودند دست دعا به فلک اثير بلند کنند
   خدا گم شو وصال اينست و بس     در

  گمشدن گم کن کمال اينست و بس 



. الهى درخواست شد مناجاتى تالوت کنند ٰ در مقام اعلى و در آن ساحت روحانى از طراز
ّايشان اين درخواست را با دل و جان پذيرفتند با صوت رسا و غرا که با سنين کهولت 

  . و ولهى افزون بوجود آوردندمطابقتى نداشت به تالوت دعا پرداختند و جذبه 
. نهاد جاى مى هر زيارت حالتى مخصوص داشت و تأثيرى عميق بر روح و جان زائر بر

حاضرين بعد از مراجعت از زيارت مقامات، در هيئت بيت العدل اعظم حضور يافته و 
منقبت حضور در اين جلسه تا هنگام غروب ادامه . دربارۀ بعض مسائل مذاکره نمودند

  . يافت
ّدر مدت هشت روز اقامت حضرات ايادى در ارض اقدس، رجال بيت العدل اعظم و 
ّاعضاء خانوادۀ محترم آنان نهايت محبت وميهمان نوازى را مرعى داشتند و نعم مادى و  َّ ِ

هاى  هاى آن جمع نورانى در يادداشت  ّذکر محبت. معنوى از هرجهت فراهم ساختند
هاى شايان و  اند و خصوصًا از پذيرائى ار امتنان نمودهّمکرر آمده و اظه" بديع طراز"

ّالعادۀ جناب على نخجوانى و جناب هوشمند فتح اعظم که در کليۀ مواقع  هاى فوق کمک ّ
ّاقامت به نحوى شامل حال ايشان گرديده است به زبانى مخصوص و توأم با تقدير و تشکر 

  .  کنند ّو محبت و عالقه قلبى ياد مى
ّء روحيه خانم در کمال عطوفت و بزرگوارى ضيافت شام براى شش نفر اياديان امة البها

ّمسافر در محل مسکونى خود در بيت حضرت عبدالبهاء ترتيب دادند و پذيرائى و 
خاطره و فراموش نشدنى  شبى پر. نوازى معمول در خاندان مبارک را مرعى داشتند ميهمان

ّا، لباس زيبائى تهيه کرده بودند و آن شب ايشان براى شرکت در کنفرانس پانام. بود
ّحضرات ايادى امرا لباس همکار معزز خود را مالحظه نمودند و از حسن سليقه و 

ّصميميت و دوستى و يگانگى هميشه در ميان . انتخاب ايشان تعريف و تمجيد کردند
ّحضرات ايادى بر قرار بود و يکى از علل مهم موفقيت آنان در دوران قيا ّ دت ايادى امرا و ّ

  .   شد در دوران قبل و بعد از آن محسوب مى
  :هاى دکتر سمندرى آمده است  در يادداشت



فرمايند و درس انقطاع به عالميان  خانم اهل بهاء در نهايت سادگى و قناعت زندگانى مى
ان موقع صرف شام امة البهاء اشاره به ميزى که در کمال حسن سليقه براى ميهمان. ميدهند

ّمرتب شده بود نمودند و تذکر دادند   .اين ميز آشپزخانه است به همين جهت باريک است: ّ
بعد از صرف شام . ساير لوازم آن اطاق نيز هريک سخن از وارستگى صاحب منزل داشت

ّبه زيارت اطاق حضرت عبدالبهاء موفق شديم و روى را از آن آشيان معطر نموديم در موقع . ّ
ّتشرف در ايام طفوليت در خدمت والده ام بودم که چگونه پله ها را بوسيده ورود بياد دورۀ  ّ ّ ّ

در اين ميهمانى از دو مائدۀ زمينى و آسمانى برخوردار شديم و جسم و جان . آمدم و باال مى
ّاز آن فضاى روحانى و نعم موجود متلذذ و متنعم گرديد ّ َ حضور در محضر شش نفر از . ِ

  . فاضه از بياناتشان عميقًا بر صفحۀ قلب نقش بست و جاى گرفتاياديان امرا و است
ّ سپتامبر در منزل جناب فتح اعظم و خانم مدعو بوديم و عصر به زيارت مراقد ٢١پنجشنبه 

  . ّمطهره رفتيم
ّکه قبال ذکر شد بيت عدل اعظم مقرر فرمودند نمايندگان کنفرانس همانطورى هاى شش  ً

ّ مأموريت خود، بدوًا به ادرنه محل نزول الواح ملوک عزيمت گانه قبل از رفتن به نقطۀ ّ
  .نمايند

آميز معهد اعلى به شرح  ّ دستخط عنايت١٩٦٧ سپتامبر ٢٢_ ١٢٤ّ شهرالعزة ١٥در تاريخ 
  :الهى ابالغ گرديد زير صادر و به طراز

  ٰحضرت ايادى امرا جناب طرازا سمندرى عليه بهاءا االبهى 
ّکه آن ستايندۀ طلعت معبود از ارض مقصود حرکت و به صوب ارض سر در اين موقع 
ّفرمايند اين هيئت، آن مقرب درگاه احديت را به ادعيۀ حارۀ قلبيه مکررۀ خود  عزيمت مى ّ ّ ّ ّ ّ

ّدر بقاع مقدسۀ منوره مطمئن ساخته و توفيقات کاملۀ عظيمۀ اليقه را در طول اسفار آينده  ّ
  .لت و تکبيرات بديعۀ منيعه را بدرقۀ راه آن حبيب معنوى مينمايدّاز درگاه احديت مسئ

ٰدر ليلۀ مراسم قرن اعالن خطابات مهيمنۀ قلم اعلى به ملوک و رؤسا و علماء عالم که آن 
ّحضرت در بيت اعظم اکرم در ارض سر به توجه و تبتل مألوفند اين جمع مشتاق نيز در  ّ ّ

ّبين انکسار بر آن آستان پر انوار گذارده و جهت موفقيت آن ّروضۀ معطرۀ مبارکه در بهجى ج ّ



ّحضرت در اجراء وظيفۀ خطيرۀ تاريخيه در افتتاح کنفرانس بين القارات در مدينۀ شيکاغو  ّ
ُدعا و مناجات نمايد تا ان شاءا اين مؤتمرات ستۀ بين القارات که مرحلۀ ثالثۀ نقشۀ نه  ّ ّ

  .ّ به اکليل جليل توفيق و تأييد مکلل گرددنمايد ساله را افتتاح مى
ّکه در جميع اقطار ستايندگان جمال مختار را به محبت و تحيت اين هيئت مطمئن  رجا آن ّ

ّسازند و کل يقين داريم که آن مؤتمرات تاريخيه باعث شور و انجذاب فوق العادۀ ياران  ّ
ّ نمايد تا با همتى شديد و گردد و پيروان اسم اعظم را در سراسر عالم تحريک و تشويق

ّعزمى جديد پيام مبارک رب مجيد را به اقطار و اکناف جهان رسانند و به فتح و ظفر و غلبه 
  .  ّو احاطه اى موفق گردند که سبب حيرت آشنا و بيگانه شود

   با تقديم تکبيرات بديعه         
     بيت العدل اعظم 

 منظور اعالن امرا و ارائه آن در کنفرانسها  اساليد رنگى که به٥٩ سپتامبر، تعداد ٢٢
بودند، به  آماده شده و شرح آن را خانم گلوريا فيضى به نحو احسن بر روى نوار ضبط کرده

ّالهى طبق برنامۀ تنظيمى به عکا  حضرات ايادى امرا تسليم گرديد و هنگام عصر طراز
ّ در ايام واليت عهد از درب اين زندان روزى. رفتند و از دور ساختمان قشله را زيارت کردند

امرا به همراه داشتند گذشتند و سر بر در زندان ّ اى که از طرف حضرت ولى با توصيه
ّمحبوب آفاق نهادند و امروز از فاصله اى دور منقبت ديدار و زيارت مجدد حاصل شده 

  .بود
هاى   جوانى در يکى از اطاقالهى در عنفوان طراز. ّبعد از آنجا نوبت زيارت بيت عبود بود

  .ّاين بيت به حضور جمال قدم مشرف شده بودند و خاطرات فراوان و مغتنم داشتند
ّتشرف به . همتا و جاودانه بود خاطراتى بى. هرگوشۀ آن بيت يادگارى به همراه داشت

بانه ز" افندى طراز"آتشى که در دل . ٰدوران سرشار از موهبتى بى منتهى بود. لقاءا بود
آن منبع الهام . کشيد و گرمابخش دور و نزديک بود روزى در اين مکان افروخته شد مى

جاودانى چنان پيوند راسخ و متينى در وجود بندۀ صادق خويش بنيان نهاد که هر لحظه بر 



ّنه گذشت زمان توانست اساسش را متزلزل سازد و نه شدت  . استحکامش افزوده گشت
  . در اين ارتباط معنوى ايجاد کردتقدير و حوادث تغييرى

  . ّطراز الهى با عشق ربانى تا دم آخر زندگانى زيست و چون شمع در هرجمع درخشيد
    عشق آمد عقل او ديوانه شد        صبح آمد شمع او پروانه شد           

شب جناب گيبسون عضو محترم بيت العدل اعظم و خانم گيبسون ميهمانى کوچکى 
از خاطراتى که جناب گيبسون به ياد داشتند سفر جناب طراز به اياالت . بودندترتيب داده 

ّدر آن ايام جناب گيبسون .  و عزيمت ايشان به واشنگتن بود١٩٥٣ّمتحدۀ امريکا در سال 
الهى هنگام ديدار از واشنگتن و در  کالس درس امرى براى ياران داير کرده بودند و طراز

 مشتاقانه و در کمال فروتنى در آن کالس حضور يافته و بسيار سبب هاى ديگر، فاصلۀ برنامه
تشويق بانى اين خير گرديده بودند بطوريکه خاطرۀ ديدار ايشان بعد گذشت قريب چهارده 

  . سال هنوز در ذهن ميزبان محترم محفوظ و باقى مانده بود
ن هاى بعيد و قريب هاى ايشان با دوستان در سرزمي الهى و مالقات سفرهاى طوالنى طراز

  .     هريک يادبودى مغتنم براى ياران محسوب مى شد
ّحضور در اين محل .  سپتامبر، نوبت ديدن گلستان جاويد و زيارت اهل قبور رسيد٢٣

بسيارى از . هميشه يادآور حيات پيشگامان و طاليه داران نامدار دوران پيشين امر بود
دى فرو رفته بودند روزگارى رخصت ديدارشان کسانى که در آن محيط ساکت به آرامش اب

على يادآور روزهاى  حيدر زيارت مرقد جناب حاجى ميرزا. ّبراى جناب طراز ميسر گرديده بود
تاريخى در حضور حضرت عبدالبهاء بود، اعطاى مقام ثمين نمايندگى آن حضرت در 

آميز، اجازۀ  عنايتطول اسفار چندين سالۀ تبليغى، اهداء انگشترى مبارک، نزول الواح 
ّتشرفات روزانه و صدها بل هزاران ابراز رأفت و عطوفت و دعاى خير مرکز ميثاق که 

امر و سپس تا استقرار بيت عدل اعظم الهى ادامه يافته و اکنون قرار  اش تا دورۀ واليت دامنه
بودند و آن روزها جوان . ِبود به نمايندگى از طرف معهد اعلى به سفر ديگرى اعزام شوند

و معيار و ميزان وفادارى و " ّممتحن مجرب"و " بندۀ پاينده"چنان  ّاما هم. امروز پير کهنسال
  .    استقامت باقى مانده بودند



ّدر حيفا محفل عمومى از کليۀ سروران و دوستان مقيم ارض اقدس و . هنگام غروب بود ّ
خواست شد صحبت کنند و جناب ابتداء از جناب طراز در. مسافرين و زائرين تشکيل گرديد

نخجوانى از روى لطف و مرحمت، زحمت ترجمۀ بيانات ايشان را به عهده 
  :ّالهى در اول سخن اظهار داشتند طراز .گرفتند

        من گنگ خواب ديده و عالم تمام کر
  من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش     

ّاى در اهميت خدمات احب ّو سپس ضمن ساير مطالب شمه ا باالخص کسانى که در مرکز ّ
اى براى جمع ياران در سراسر  امرا قائم به خدمتند صحبت کردند و آن نفوس را نمونه

  .گيتى محسوب داشتند
. ّجلسۀ آن شب نيز با عزيمت حضرات به زيارت مقامات مقدسه با ميمنت به پايان رسيد

  .  است حديث عشق بود که از حرف و صوت مستغنى
ّ، صبح به همت شفيقه خانم فتح اعظم براى ديدن داراالثار رفتند و عصر به  سپتامبر٢٤

در قصر بهجى و در اطاقى که به نام جناب . ّاتفاق خانم سليمى روانۀ قصر بهجى شدند
زيارت . الهى قرار داشت ّ مجلد از يادداشت هاى طراز٥٨ابوالفضائل تسميه شده بود تعداد 

ّکه جناب طراز مکرر در آن جا به حضور مکلم طور ٰاطاق مخصوص جمال اقدس ابهى  ّ
ّمشرف شده بودند و در آخرين زيارت در ايام نقاهت آن حضرت تکرار گرديده بود با  ّ
ّيادآوريهاى ايشان از آن دوران و حوادث بى نظير و غير قابل بازگشت، کيفيت خاصى  ّ

  .آستان نهاد ّ مبارز پير در آن حريم مقدس، سر بر .داشت
   حريم عشق را درگه بسى باالتر از عقلست     
  آستين دارد  کسى آن آستان بوسد که جان در         

روزى مظهر جمال قدسى در بستر بيمارى، آخرين پيام، آخرين پند و اندرز را به مجاورين و 
طراز افندى با گوش هوش نداى حقيقت را شنيد و به آگاهى فکر و . زائرين گوشزد فرمودند

ميراث مرغوب ايمان و وجدان در دل و جانش النه کرد و بارور شد و .  رسيدبصيرت قلب
  .  ثمراتش در گستردۀ زمان و مکان در اين جهان منتشر گرديد



بار ديگر توفيق زيارت روضۀ مبارک حاصل شد و بعد حضرات ايادى امرا و رجال بيت 
ّ نفر مرکب از ١٥با حضور اى  العدل اعظم در جوار قصر مبارک اجتماع نمودند و جلسه

ّاعضاى بيت العدل اعظم و اياديان امرا در محوطۀ قصر بهجى و در محيط جانفزا 
ٰتشکيل شد و پيام معهد اعلى که براى اعالم در کنفرانس ها آماده شده بود قرائت گرديد و 

  .توضيحات و دستورات الزمه به نمايندگان داده شد
شمايل در قاب .  بهاءا به نمايندگان ارائه گرديدبعد يک عدد شمايل مبارک حضرت

زيبائى قرار داشت و در پوشش سبز رنگ پيچيده شده بود و اختصاصًا براى زيارت شرکت 
اعالم امر حضرت "هم چنين يک جلد کتاب . ّکنندگان در کنفرانس ها تهيه شده بود

اى  ّرض که با درج مقدمهٰحاوى منتخبات خطابات قلم اعلى به ملوک و رؤساى ا" بهاءا
در ابتداى اين کتاب تقدير . ّالعدل اعظم الهى مزين بود بيادگار تقديم گرديد از طرف بيت

اى از بيت العدل اعظم به نام هريک از نمايندگان مرقوم گرديده بود و همراه با يک  نامه
  .آنان اهداء گرديد شاخه گل سرخ به

ّمحل مأموريت نمايندگان عبارت بود ا امريکا،  _ طرازا سمندرى: زّ
کامپاال، ابوالقاسم  _فروتن اکبر استراليا، على _پاناما، دکترجياگرى _خانم ّروحيه  البهاء امة

  . فرانکفورت_دهلى، پل هنى  _ فيضى
     

 سپتامبر که آخرين روز اقامت در ارض اقدس در آن سفر ٢٥الهى صبح زود روز  طراز
ٰ زيارت مقام اعلى شتافتند و بعد جامه دانهاى سفر را آماده يکبار ديگر به. شکوهمند بود

ّنمودند و به معيت جناب نخجوانى و بهيه خانم نخجوانى بقصد حرکت به اسالمبول عازم  ّ
ّکليۀ حضرات رجال بيت العدل اعظم براى بدرقۀ اياديان به فرودگاه . آويو شدند فرودگاه تل ّ

مساعدت و مرحمت خود را تا آخرين لحظات تشريف آوردند و در نهايت وارستگى، 
ّحرکت نمايندگان محترم معهد اعلى از آن سرزمين مقدس ابراز داشتند ٰ.  

  ايست خدا را که دور زمين گردد    ستاره
  که در هواى ويست آفتاب و چرخ کبود



     سرود بانگ تو زان روى شاد مى آرد
  جسم فرود ّکه آن ز روح معالست نى ز

  ادرنه         سفر تاريخى به 
ساعت و چهل دقيقه پرواز به فرودگاه اسالمبول وارد شدند و با کمک  اياديان پس از يک

ّاحبا به هتل محل اقامت راهنمائى گرديدند ّ.  
ّچند نفر از اياديان پس از ورود، موقع را غنيمت شمرده دربارۀ اوضاع جامعۀ بهائى ترکيه با 

ّ روحيه خانم از بازار ترکيه يک جعبۀ نقرهامة البهاء. هم به مشورت پرداختند اى آنتيک،  ّ
ّمتعلق به سالطين آل عثمان ابتياع نمودند تا تراب متبرکى را که براى نصب در حجر زاويۀ  ّ

  . مشرق االذکار پاناما همراه آورده بودند در آن قرار دهند
ّحضرات ايادى امرا در بدو ورود به ترکيه، با احباى محل، مال ّ قات خصوصى نداشتند و ّ

  .فقط به انجام برنامه هاى تعيين شده مبادرت کردند
ّ سپتامبر شش نفر ايادى امرا با اتومبيل به ارض سر رفتند و بيت مبارک ٢٦صبح روز 

ساله را  ّحضرت بهاءا که از آنجا براى اولين بار پيام حضرت کبريا ظهور مواعيد شش هزار
صد سال از . ران عالم و امم اعالن فرمودند زيارت کننددر صدف کلمات مهيمن به س
ّگذشت و حال شش نفر از حارسان مدنيت امر رحمان حامل  موقع نزول آن آيات کريمه مى

سال قبل جمال  صد. هاى روحانى براى نسل جديد در قرن بديع الهى گرديدند همان پيام
هاى مختلف  هاى گروه لفتکه محاط به مخا قدم در حال سرگونى و مسجونى و در حالى

معاندين بودند به ملل و حکمرانان جهان انذار دادند و امروز دست پروردگان يد عنايت 
الهى در آن مکان مبارک سر تکريم و تعظيم بر آستان قدرت او نهادند و براى انجام 

  . ّمأموريت خطير خود طلب عون و حمايت نمودند
 ٢٨از آن محيط و موقع تاريخى خاتمه يافت و روز زيارت دو روزۀ حضرات ايادى امرا 

  .سپتامبر همگى به اسالمبول مراجعت کردند
ّاز حاالت خاص   اى جناب فيضى خاطرۀ شيرينى از اين سفر داشتند که بازگوى نکته

جناب فيضى پس . ايادى امرا با يکديگر هم اطاق بودند  در اين سفر دو. الهى است طراز



در آخرين . رنه خاطرۀ آن شب را براى دکتر مهدى سمندرى تعريف کردنداز بازگشت از اد
الهى تمام شب بيدار ماندند و  شب اقامت که بنا بود صبح روز بعد حرکت کنند طراز

در اثر بيخوابى و .  صبح از بستر برخاستند و بسرعت آمادۀ حرکت شدند٣عاقبت ساعت 
  .نيز نتوانستند استراحت کنند  جناب فيضىحرکت و رفت و آمد ايشان، هم اطاقى عزيزشان

ًجناب طراز معموال شب قبل از هر سفر خواب راحت نداشتند و به محض ورود به مقصد 
آمادگى جسمانى و فکرى ايشان . ّمجبور بودند براى انجام برنامه هاى مقرره اقدام نمايند نيز
ّوجود عدم استراحت کافى، بسيار باعث تعجب و تحير دوستا با   .ن بودّ
   

ّاياديان پس از اختتام برنامۀ تنظيم شده و بازگشت از زيارت بيت مبارک در ارض سر، در 
ّ نفر از ياران و مهاجرين ترکيه ١٥٠حضور . يک محفل عمومى در اسالمبول شرکت کردند

  .  رونق بسزائى به آن انجمن روحانى داده بود
ّاى فارسى و انگليسى صحبت کردند و در طى ّالبهاء اولين ناطق جلسه بودند و به زبانه  امة

ّامرا ّ حضرت ولى. ّسخنان خود تذکر دادند، حکمت را بايد هميشه رعايت نمود
فرمودند نبايد با اولياى امور مقابله کرد و اصطکاک به وجود آورد که در نتيجه، آنها را  مى

ّل و مسؤليت ها و اى نيز در بارۀ کثرت مشاغ ّشمه. به مخالفت و مقاومت وا داشت
ّالهى خواستند بقيۀ صحبت را  سپس از طراز. فداکاريهاى بى دريغ آنحضرت بيان داشتند

آميز به دوستان اظهار داشتند اگر تبليغ عمومى  ايشان ضمن سخنان تشويق. ادامه دهند
ّشود تبليغ انفرادى به نص حق ممکن است ممکن نمى ّ.  

افتاد که شش نفر از اياديان  ّکمتر اتفاق مى. ير بودمحفل پر شور و بسيار روحانى و کم نظ
ّالهى بقيۀ اوقات باقيمانده و فراغت را به ديدار  طراز .همزمان در يک شهر حضور يابند

اى از بستگان دور و نزديک ايشان از جمله هماخانم و  ّعده. بستگان و دوستان گذراندند
 در منزل طرب انگيزخانم و جناب معنوى ّجناب عالئى و آذرخانم عالئى مهاجرين ترکيه را

 سپتامبر با جناب سرهنگ برليان و دوست قديم خود جناب ٢٨روز . مالقات کردند
  .ّا روحانى و چند نفر ديگر از ياران و مهاجرين ترکيه ديدار نمودند نصرت



ّتعداد قابل توجهى از منسوبين ايشان به کشور ترکيه مهاجرت کرده و در نقاط مختلف  آن ّ
  .کشور پراکنده بودند

ّدکتر جياگرى اولين ايادى بودند که جمع نمايندگان انتصابى کنفرانس هاى بين القارات  ّ
ّرا ترک گفته و به صوب محل مأموريت رهسپار گرديدند ّ.  

ّالبهاء روحيه خانم هديه  الهى به يادگار اين سفر يک دستمال ابريشمى بزرگ به امة طراز
ّم ضمن اظهار تشکر گفتند آن را براى حفظ و پوشش تنها کيف دستى ّدادند و روحيه خان

  .  مناسب که ايشان فقط در اوقات مخصوص از آن استفاده ميکردند به کار خواهند برد
ّروحيه خانم ضمن مذاکرات آن روز تمايل خود را براى سفر به افريقا اعالم داشتند و با دکتر 

ند در بارۀ امکانات اين سفر مذاکره کردند و مهدى سمندرى که ايشان را دعوت نمود
ّيادآور شدند در بعض ممالک سرعت تقدم امرا بطئى است و توصيۀ اکيد مبارک در 
ًچنين شرايط نامساعد، استقامت تام و مستمر بود تا وقتى بغتتة راه باز شود و ميقات اقبال  ّ ّ

  .نفوس کثيره برسد
ّداشتند يکى از احباى خدوم کويت بود ايشان نوۀ از جمله افرادى که در آن جمع حضور 

ّالبهاۀ روحيه خانم به ايشان تأکيد بسيار در رعايت  امة. حاج ميرزا آقاسى معروف بودند
  .ّحکمت نمودند و وضع احبا را در مراکش به عنوان مثال آوردند

  ّتوقف در لندن 
ّايام توقف و زيارت در اسالمبول و ديدارها به پايان رسي د و هريک از ايادى امرا به ّ

_ ّالهى به اتفاق دکتر مهدى سمندرى از طريق لندن طراز. ّجهات معين شده رهسپار گرديدند
در اين سفر تصادف عجيب و . ّانگلستان، عازم اياالت متحدۀ امريکاى شمالى شدند

ّمسرت بخشى اتفاق افتاد ّ.  
ّاحباى عزيز بريتانيا مدتى قبل از ساحت معهد اع ٰلى رجا نموده بودند تا يکى از ايادى ّ

ّامرا که عازم شرکت در کنفرانسهاى بين القارات هستند براى مالقات با احباى بريتانيا از  ّ
هائى که براى حضرات ايادى تنظيم شده بود  ّلکن با توجه به برنامه آن کشور ديدن کنند و

 ارادۀ الهى راه گشا گرديد و برنامۀ ّرسيد اما خوشبختانه اين کار عملى و آسان به نظر نمى



شب در سر راه سفر به امريکا در بريتانيا  ّالهى به نحوى مقرر شد که توانستند يک سفر طراز
  .ّتوقف نمايند

 تن از ياران نقاط مختلف ٥٠٠ّتوقف ايشان مصادف با تشکيل احتفالى بزرگ با شرکت 
امرا را  به استقبال آمدند و ايادى ممتازهنگام ورود به فرودگاه دوستان . انگلستان گرديد

ذوق و شوق ياران در آن جلسۀ روحانى مافوق . يکسر به کنفرانس منعقده راهنمائى کردند
  .تقرير است

   آتشى از عشق در جان بر فروز     سر بسر لفظ و عبارت را بسوز
بدين ترتيب . گرديدّايشان خطابۀ پر شورى ايراد کردند و توسط دکتر مهدى سمندرى ترجمه 

ّمدت توقف در لندن يک شب بيشتر نبود . خواست و تمايل قلبى عزيزان بريتانيا برآورده شد ّ
الهى با قلبى آکنده از عشق، به دنبال سفر ديگرى و ديدار نفوس ديگر، عازم  و روز بعد طراز
  .   امريکا شدند

ّراز در آن شرايط سنى و زمان سفر خصوصًا به شرق امريکا طوالنى بود و براى جناب ط
هنگام ورود به فرودگاه شيگاگو، ايادى امرا جناب خادم . جسمانى بسيار خسته کننده شد

        .   اى از ياران مشتاقانه از ايشان استقبال کردند ّو عده
  کنفرانس شيکاگو

 تشکيل ١٩٦٧ اکتبر ٥ّکنفرانس بين القارات شيکاگو با شکوه و عظمت کم نظير در 
ّقريب سه هزار نفر از ياران از نقاط متعدد آالسکا، کانادا، امريکا و ساير مراکز امرى . دگردي

ّيکى از تمايزات قابل توجه اين کنفرانس و پنج . جهان در اين مجمع عظيم شرکت کردند
ّکنفرانس ديگر که همزمان در قارات مختلف جهان تشکيل گرديد مخابرۀ تلفنى بين آنها 

پيامهاى کنفرانسها . ّشرق و غرب و شمال و جنوب عالم را مجسم ساختبود که ارتباط 
ّکشف و اختراع تلفن که مقارن با ظهور حضرت رب اعلى اتفاق افتاد در . مبادله گرديد ٰ ّ

ّجشن صدمين سال اظهار امر جمال اقدس ابهى تحقق ارتباط ملل و امم را در قرن بديع   ٰ
  .ّميسر ساخت



رئيس جمهور امريکا پيامى . شور به اين کنفرانس دعوت شدنداى از نفوس محترم ک ّعده
ّمفصل با کمال احترام و تقدير از اصول عقايد اهل بهاء در جواب نامۀ محفل روحانى ملى  ّ

  .امريکا ارسال داشتند و توفيق و ظفر کنفرانس را خواستار گرديدند
ا به عنوان نمايندۀ آن بيت العدل اعظم الهى، ايادى امرا جناب طرازا سمندرى ر

ّموقعيت خاص جناب طراز از جهات بسيار جالب و جاذب مردم . ّهيئت نورا معين نمودند ّ
ّايادى امرا در سن مافوق نود و دو سالگى، در حال صحت و . از طبقات مختلف بود ّ

ّسالمت قواى ظاهرى و طراوت و صفاى روحانى، با سخنرانيهاى پر شور و حرکات خاص 
روشنى بخش انجمن بودند و تأثيرات عميقى در وجدان هر خبير و بصير بجاى خود 

ّگذاشتند و درهاى جديدى براى تماس با افراد کثيرى از اهالى کشور در جهت اطالع از 
  .بشارات امر الهى مفتوح نمودند

 الهى و دکتر مهدى سمندرى صبح روز پنجم اکتبر به مشرق االذکار ويلمت رفتند و در  طراز
ّجمع ياران از برنامۀ مفصل و متنوعى که اجرا گرديد بسيار محظوظ شدند ساعتى پس از . ّ

اختتام برنامه به شيکاکو آمدند و همراه ايادى امرا جناب خادم و خانم خادم، به اطاق 
 ٢٤اطاق ايشان در طبقۀ . ّمحل اقامت خود در پالمر هاوس شيکاکو راهنمائى گرديدند

ّاين هتل محل اجتماعات مهم علمى و اجتماعى شهر بود و . ر داشتپالمر هاوس قرا ّ
ّمحفل روحانى ملى امريکا، احترامًا محل مذکور را براى اقامت طراز ّالهى معين نموده  ّ

  .    بودند
ايشان از طول سفر و بيخوابى بسيار خسته بودند و در آن روز نيز بيش از چهار ساعت روى پا 

ّ علت سردى هوا در شيکاکو، درد در پاها و اعضاء بدن ايجاد گرديده ايستاده و از طرفى به
  . بود ولى مجال استراحت نبود و اندکى بعد به جلسۀ ديگرى رفتند

ّاين جلسه، جلسۀ افتتاحيۀ کنفرانس شيکاگو محسوب ميشد و ادارۀ آن به عهدۀ ايشان 
 به عنوان نمايندۀ بيت العدل الهى را ابتداء جناب ديويد جوردن طراز. گذاشته شده بود

ّاعظم معرفى نمودند و سپس حضرات ايادى امرا جناب خادم و جان روبارتز را که در 
  .     ّآنجا حضور داشتند معرفى کردند



ايشان بدوًا کمى صحبت نموده و بعد . الهى در ساعت نه و نيم شب شروع شد برنامۀ طراز
ن ربارتز دادند تا قرائت نمايند پس از پايان قرائت پيام بيت العدل اعظم را به جناب جا

هاى موجود در ايشان ظاهر شود در نهايت  پيام، بدون آنکه اثرى از خستگى و يا ناراحتى
ّخانم مرضيۀ گيل مترجم توانا سخنان . صحبت ادامه دادند ساعت به ّقوت متجاوز از يک

ّاالت و زنده دلى و روحانيت و قوت سخنان و ح. زبان انگليسى ترجمه نمودند ايشان را به ّ
ّزذنهاى مکرر حضار و ابراز احساسات آنان مواجه گرديد صدا و کالم ايشان با کف ّ .

ٰامرا حتى گاهى در بين صحبت مزاح هم ميکردند که مزيد سرور خاطر  ايادى ّ
ت جان لطفًا اين قسمت را درس شد از جمله به خانم گيل گفتند دختر کنندگان مى شرکت

ايشان در خاتمه سخنرانى دکتر مهدى سمندرى فرزند و همراه و همسفر خود را !. ترجمه کن
ّحضار معرفى نمودند در اين سفر تاريخى به جناب سمندرى در يکى از جلسات کنفرانس . ّ

ّشيکاگو در بارۀ اهميت تبرعات خطاب به چندين هزار نفر شرکت کنندگان و حاضرين در  ّ ّ
ت کردند و ياران را به سخاوت در بذل مال و انقطاع دعوت نمودند آن مجمع بزرگ صحب

ّو از برکات عظيمى که بر اثر آن شامل حال انسان ميشود ياد نمودند و تذکر دادند مبادا 
  .ّکسى خود را بهر علت از اين موهبت محروم نمايد

تمند و مشهور و اف مرد ثرو نقى بعد مختصرًا داستان دو نفر را تعريف کردند، يکى آقاموسى
اکبر  او در وقتى که جناب سمندرى و ميرزا على. ّاز احباى قفقاز و ساکن بادکوبه بود

رفسنجانى از ارض اقدس مراجعت کردند در بادکوبه آنان را به منزل خود دعوت کرد و در 
ّدر ايام . کمال خلوص جوياى حال حضرت عبدالبهاء شد و احساسات رقيقه ابراز نمود

. حضرت رجاى دعا براى فوران نفت از چاههاى نفت خود کرده بود  از محضر آنگذشته او
ّوقتى حضرت عبدالبهاء به احباى قفقاز توصيه نمودند براى تهيۀ مشرق آباد  الذکار عشق ّ

ٰاقدام کنند آقا موسى داوطلب اين کار شد ولى سالها گذشت و کمک ننمود و از اين 
. ّش را در دوران انقالب بلشويکى روسيه از دست دادسعادت محروم گرديد و عاقبت ثروت

شيرازى که در ترکستان بسر ميبرد و ثروت بسيار کمترى  جعفر ّاما شخص ديگر به نام آقاميرزا
ٰاز آقا موسى داشت در ارض اقدس از حضور حضرت عبدالبهاء اجازه خواست 



روز افتتاح . ل قرار گرفتاستدعاى وى مورد قبو. ٰاى در جوار مقام اعلى بسازد مسافرخانه
اى فراهم ساخت و در نتيجه برکتى ابدى  ساختمان مزبور در محضر مبارک ضيافت شايسته

  .و سرمدى يافت
ّجناب سمندرى به ياران گفتند اگر حفظ ثروت خود را خواهانيد آنرا به مصرف تبرعات 

ّکريمانه براى مصارف امريه و خيريه برسانيد زيرا ثروت و پول را اع اگر آن را به . تبارى نيستّ
  .مخزن خداوند بسپاريد محفوظ خواهد ماند

آن روز پس از ختم جلسه، چند تن از افراد خانواده و نوادگان جناب طراز، خانم نشاط 
ّجذاب، الهام و آرام و دکتر جذاب و سهيل سمندرى و فرزانۀ ربانى که در کنفرانس شرکت  ّ ّ

  .  کردندّکرده بودند مدتى با ايشان مالقات
 اکتبر ٦روز جمعه . شد ّجلسات کنفرانس در همان محل اقامت جناب طراز برگذار مى

ّرئيس محفل روحانى ملى، . ّدومين روز کنفرانس در طبقۀ چهارم پالمر هاوس تشکيل گرديد
ّحضرات ايادى امرا و اعضاء محافل ملى امريکا، کانادا و آالسکا را که در جلسه حاضر 

  . فى کردند و از حضرات ايادى تقاضا کردند که هريک چند دقيقه صحبت کنندّبودند معر
ّوحدت دين، لزوم اتحاد و وحدت احباء، وظايف مقدسۀ ياران : الهى در بارۀ مواضيع  طراز ّ ّ

امريکا و لوح ارض  ّامريک و تعهدات آنان بخاطر سفر مبارک حضرت عبدالبهاء به
ّامرا از احباى امريکا راضى بودند ّ اشتند حضرت ولىسخن گفتند و اظهار د) بيروت( باء

  .نمودند اجراى دستورات مبادرت مى زيرا بمحض دريافت اوامر آن حضرت به
 ّخانم مرضيۀ گيل در جلسه مذکور حاضر نبودند و دکتر مهدى سمندرى بيانات ايادى امرا

  .     قه صحبت نمودندسپس هريک از حضرات ايادى امرا چند دقي. را ترجمه کردند
ّاولين مصاحبۀ مهم مطبوعاتى طراز. برنامه تا ظهر ادامه داشت الهى پس از پايان جلسۀ  ّ

  . ّصبح و در وقت تنفس، در فاصلۀ دو برنامه انجام گرفت
ّجناب سمندرى هرچند از ايام نوجوانى به مسافرت هاى طوالنى ميرفتند ولى اکثرا در  ّ

ّران سيار بودند و فقط مدت قليلى به ترکيه، عراق، قفقاز و ترکستان ّمحدودۀ کشور مقدس اي ّّ
ّسفر نمودند و در آن نقاط نيز اکثرًا در مصاحبت با احباى ايرانى بودند و با اهالى غرب و 



ّدنياى خارج از وطن مقدس خود ارتباط نزديک نداشتند با وجود اين احوال، در غالب 
ّا ارباب جرائد فراهم شد مخبرين مجذوب شخصيت نقاطى که بعدًا اسباب مصاحبه ب

گرفت و زمينۀ  ها آنطور که مرسوم مخبرين است صورت نمى مصاحبه. ايشان گرديدند
حاالت و رفتار شان سرشار از وقار، . صحبت و زمام مذاکرات و مطالب در دست ايشان بود

. انظار عموم ميگرديديافت جالب افکار و  متانت و ادب بود و آنچه در اخبار انتشار مى
ايادى انديشمند امرا در همۀ . نشست خاست و بر دلها مى مى سخنانى بود که از دل بر
اى از خرد و دانائى همراه  او شاخه. ورزى را به مردم آموخت ّمصاحبه هايشان تفکر مهر

ف لسان و داشت و پدرانه آن را به پيشرفته ترين ملل جهان هديه کرد و مداين قلوب را به سي
  .حکمت بيان مفتوح ساخت

David Meade ّصبح به اتفاق يکى از  ١١ که مردى فاضل و نويسندۀ برجسته بود ساعت
آمدند و به اطاق مخصوص    Winston Evans   ّاحباى قديم امريکا بنام وينستون اوانس

ت و ّيکى از اعضاء محفل روحانى ملى امريکا نيز حضور داش. مالقات راهنمائى شدند
ّانديشى محفل ملى  حکمت و دور نظر به. دکتر مهدى سمندرى مترجم اين مصاحبه بودند

هاى  ّعلت آزادى آمد تا به ّهاى جناب طراز دقت بسيار بعمل مى امريکا، در مصاحبه
با وجودى . مطبوعاتى در آن کشور، مطالب تحريف شده و يا مغاير با روح امر منتشر نگردد

ّبود معهذا مذاکرات بيش از آن يعنى به مدت  ّعت معين شدهّکه مدت مذاکره يکسا
ّمحيطى سراسر توأم با احترام و صميميت و محبت بوجود آمد و . ساعت ادامه يافت دو ّ

ّعامل زمان در اين موقعيت و فضاى مطلوب فراموش . مصاحبه ادامه ميداد مخبر همچنان به
مخبر . است  بعدى کنفرانس شروع شدهّشد تا آنکه مسئولين کنفرانس اطالع دادند جلسۀ

محترم روزنامۀ ديلى نيوز که از مصاحبه با جناب طراز راضى و مشعوف گشته و مجذوب 
ّايشان شده بود، موقرانه از اختتام مصاحبه اظهار نارضايتى کرد ولى در کمال مسرت و  ّ

اين وظيفۀ  ّد کبر سن بهامتنان از ايادى امرا که وقت ناهار را به او اختصاص داده و با وجو
  .               ّخطير تن در دادند محل مصاحبه را ترک گفت



الهى انتشار يافت که  ّاين مصاحبه در صفحۀ اول جريده همراه با عکس طراز مقالۀ مربوط به
  . ًهائى از متن اين مصاحبه ذيال درج ميگردد قسمت. موجب خوشنودى فراوان ياران شد

   ١٩٦٧اکتبر  Chiago Daily News   نيوزشيکاگو ديلى   
  عدالت و صلح                             :  پيام ديانت بهائى

ّپيامش در درجه اول . ساله بهائى در ميان ساير اديان جهانى يگانه است  ديانت صد
ّاجتماعى است و مخاطبان آن کليه حکمرانان، ملل، و سران ساير مذاهب جهان است 

باشد و استقرار  نمايش حاکى است که عدالت يگانه اساس نظم اجتماعى مىتعاليم راه
ّصلح بر پايه خلع سالح جنگى و تأمين امنيت عمومى، حکومت جهانى و وحدت عالم 

  .انسان است 
 ١٨٦٧اين اصول جوهر پيام و تعاليم بهاءا شارع ديانت بهائى است که در پائيز سال 

ّخرين محل يعنى شهر عکا که در آن زمان جزو امپراطورى کمى قبل از سرگونى ايشان به آ ّ
  .عثمانى بود اعالن گرديد

  .ّعکا در کنارۀ دهانۀ خليج در فاصلۀ کوتاهى از حيفا قرار دارد
) حضرت( ساله يکى از افراد نادر در قيد حيات است که ٩٢ايادى امرا طرازا سمندرى 

ّ از آغاز تا پايان مصاحبه تأکيد کرد که بشريت محتاج وى... بهاءا را مالقات نموده است 
ّدو تمدن روحانى و مادى است... دو نيرو است  ّتمدن . يکى بدون ديگرى کفايت نميکند. ّ

ّمادى مانند هيکل انسان نياز به تمدن روحانى دارد ّ .  
ّاما امروز تعادل بکلى مفقود است : سمندرى به صحبت ادامه داده و اضافه ميکند زيرا ّ

ّتمدن مادى پيشرفت نموده در حالى در نتيجه تمام . ّکه دربارۀ معنويت غفلت شده است ّ
ّدنيا از عواقب آن رنج ميبرد نامش تمدن است و در عمل توحش ّ .  

  : نويسد مخبر روزنامه مى
ّگسترش مادى گرائى در جهان، هم در سيستم کمونيستى در شرق و هم در سيستم 

سبب مسامحۀ عالم نسبت به پيام بهاءا گرديده است، باعث شده کاپيتاليستى غرب که 



که طبق گفتۀ سمندرى بيت العدل اعظم بار ديگر آن پيام را به زبانهاى مختلف در سراسر 
  .دنيا انتشار دهند

ّبهائيان بهاءا را موعود کل اديان و فرستادۀ خداوند و مربى و : بنا به اظهارات سمندرى ّ
  .     ّصر ترقى علم و صنعت ميدانندّمعلم در ع

بينى نمودند و مردمان را  ّالمللى اول و دوم را پيش عبدالبهاء پسر بهاءا دو جنگ بين
. ّنسبت به احتمال بروز مصيبت جنگ ديگرى در صورت ادامۀ ماده پرستى انذار دادند

ّايشان پس از خالصى از دوران چهل ساله حبس و زندان در عکا، اولين  سنگ بناى ّ
  . در ايالت الينويز نصب فرمودند١٩١٢االذکار ويلمت را در سال  مشرق

مفهوم بيان (گويد  خواند و پسرش دکتر سمندرى مى طرازا سمندرى از بيانات بهاءا مى
ّکه اگر مردم جهان فقط روزى نيم ساعت در نهايت انقطاع و ايمان، توجه به حق ) مبارک ّ

  . اخوشيها و باليا خاتمه خواهد يافتن... و حقيقت نمايند
آقاى جانسون رئيس جمهور امريکا ضمن پيام ارسالى خطاب به کنفرانس شيکاگو که با 

بهاءا منعقد ) حضرت( نفر بمناسبت صدمين سالگرد نزول الواح ملوک ٣٠٠٠حضور
ّکليه مردم متفکر و آينده: است اظهار داشتند گرديده  گرامى نگر پيام ديانت بهائى را ّ
  .ميدارند

نگريم که عالم يک وطن گردد و  زيرا هريک از ما به روزى مى: نويسند چنين مى ايشان هم
  .بشر شهروندان آن شوند

ها  مصاحبۀ پرارزش بامخبر معروف قسمت مذهبى روزنامۀ شيکاگو ديلى نيوز طليعۀ مصاحبه
 از سفر بى نظير مرکز ميثاق به ّدارى گرديد که بنا به اظهار مطلعين، بعد و انتشارات دامنه

امريک، انعکاسش در مطبوعات آمريکائى چه از لحاظ تعداد و همچنين اصالت مواضيع 
  . و بساطت و صراحت در ابالغ اصول و مبادى و عظمت امر امر بهائى بى نظير بود

هى ال ّ ادامه يافت و مدت کوتاهى پس از آن، طراز٥برنامۀ بعد از ظهر کنفرانس تا ساعت 
ّخانم مرضيۀ گيل زحمت ترجمۀ . مالقات کردندBishop James Pike با بيشاپ جيمز پايک 

  .مذاکرات را به عهده داشتند



ّمحفل روحانى ملى ميهمانى شام براى بيشاپ ترتيب داده بودند و عده ّاى هم مدعو  ّ
نى نمودند و بيشاپ در برنامۀ آنشب صحبت کرد و بعد دکتر فيروز کاظم زاده سخنرا. بودند

  .در ضمن بعض نکات صحبت بيشاپ را اصالح کردند
ّنمايندگان محفل روحانى ملى طبق قرار قبلى، همان روز به کاخ سفيد رفتند و کتاب تهيه  ّ

  .شده بيت العدل اعظم را به رئيس جمهور امريکا اهداء نمودند
ضرت بهاءا که المعابد غرب، زيارت شمايل مبارک حّ در يکى از جلسات منعقده در ام

کننده   شرکت ايادى امرا جناب طراز از طرف معهد اعلى حامل آن بودند براى ياران
ياران با شور و انجذاب و نظم و . موهبتى آسمانى بود و ارواح را اهتزازى عظيم بخشيد

  .ترتيب احترام آميز يکايک از مقابل شمايل مبارک عبور کردند
چه بسا افراد . ّيۀ جلسات منعقده در فضاى کنفرانس موج ميزدّهيجان و اشتياق قلبى در کل

  .در پايان کنفرانس اقدامات جديدى را آغاز کردند
الهى ميآمدند و هريک مايل بودند  ّحضار در آخر هر جلسه براى ديدار و مصاحبت با طراز

غذ در امضائى از ايشان داشته باشند و براى اين منظور کتب و دفاتر و گاه يک قطعه کا
  . گذاردند امرا مى اختيار ايادى

  آالسکا. امريکا، کانادا آغاز سفرها و بعض اقدامات در
ّدرصف اول مبلغين محشوريد و برصراط مستقيم و منهج ّ  

  .  ًقويم ليال و نهارًا سالک قدر اين مقام را بدانيد
  امراّ حضرت ولى

ها آغاز گرديد و سه نفر از حضرات ايادى بعد از اختتام کنفرانس شيکاکو، دورۀ قيام به سفر
ّامرا در قارۀ امريکا جنابان ويليام سيرز، ذکرا خادم و جان ربارتز با نمايندگان محفل 
ّروحانى ملى امريکا، کانادا و آالسکا برنامۀ جامعى براى اسفار ايادى ممتاز امرا جناب 

  . طراز تنظيم نمودند
مسافرت .  آالسکا و سپس از کشورهاى کانادا و امريکا انجام شودّقرار شد اولين ديدار از
  .بسيار وسيع و بعيد بود



در امريکا شخص مخلص و فاضل و خادم صادق، جناب وينستون اوانس مأمور گرديد که 
هاى مورد نظر سفر کند و نظر مطبوعات و انتشارات معتبر ّ قبل از ورود ايادى امرا، به محل

اى سازد که براى آنها پيش آمده  ّناحيه، معطوف امتياز و سعادت غير مترقبهکشور را در هر 
ّاست تا با انتشار بيانات و افکار و تجارب اين شخصيت ممتاز ارمغان پر ارزشى براى 

العاده و سعى وافر  جناب اوانس با پشتکار فوق. شنوندگان و خوانندگان خود فراهم آوردند
ّمسؤليت خطير محوله را به  شرح کامل اقدامات ايشان در صفحات بعد . انجام رسانيدّ

  . مندرج است
    

  برنامۀ مسافرت هاى جناب طراز در کانادا
مشروح سفرهاى جناب طراز به کانادا و امريکا و آالسکا براى درج در اين کتاب در 
دسترس نبود و فقط قسمتهاى مختصرى از بعض وقايع در نقاط مختلف زيب اين دفتر 

  . ًذيال برنامۀ سفرهاى ايشان در کانادا مالحظه ميشود. گرديد
   نوامبر از رجينا به وينيپک ٢٣
   نوامبر وينيپگ به تورونتو٢٦
  نواحى نزديک تورونتو  نوامبر در تورونتو، تشکيل مجالس مالقات در٢٩ تا ٢٦
   نوامبر از تورنتو به اوتاوا٣٠
   دسامبر در اوتاوا ٢
  . دسامبر اقامت در مونترال٧ تا ٣. نترال دسامبر از اوتاوا به مو٣
   دسامبر از مونترال به هاليفاکس و امريکا٨
   دسامبر از چارلستون  به هاليفاکس١٠ تا ٨

  )دو روز استراحت بود( دسامبر اقامت در هاليفاکس ١٥ تا ١١
  .  دسامبر از هاليفاکس به بوستون در ايالت ماساچوست١٥

پوستان اين  نظير و مبارک در مرکزى از مراکز  سرخ الى بىّدر ايام ديدار از کانادا احتف
  .سرزمين تشکيل گرديد



 پوستان کانادا بود  جناب دکتر خداداده در شهر کوچکى نزديک السال که مرکز سرخ
ّبسمت طبيب متخصص امراض اطفال کار ميکردند و خدماتشان مايۀ محبوبيت و اعتماد  ّ َ ِ

با مشورت ياران الهى جلسۀ مالقات و مهمانى و .  بودفراوان مردم نسبت بايشان گرديده
پوست را   نفر زن و مرد سرخ ٣٠٠ تبليغ بافتخار ايادى امرا جناب سمندرى ترتيب دادند و

ّدعوت نمودند تنها محل وسيعى که گنجايش اين عده جمعيت  ّ ّرا داشت سالونى متعلق به  ّ
شدند براى آن مهمانى در اختيار ايشان ها بود که نظر بدوستى با دکتر حاضر  کاتوليک
ّغذا را چند خانواده ايرانى تقبل کرده و در منزل تهيه نموده و همراه آورده بودند و . بگذارند ّ

ّمعرفى . وقت شام ميزها را آراستند و همۀ حاضرين با غذاهاى لذيذ ايرانى پذيرائى شدند
ّو نشاط و نمايش رقصهاى سنتى سرخ ّامرا به اهل محل ضمن برنامه اى توأم  با سرور 

.  نمايش از رقصهاى جالب و زيبا و با معناى بوميان بود١٩بترتيب  پوستان انجام شد که 
موسيقى رقصها عبارت از يک طبل کوچک بود که شخص نوازنده آن را زير بغل گرفته و 

  .مينواخت و حرکات رقصها را بطرز بسيار جالب رهبرى ميکرد
ّنقاش مبرز بومى سرخ پوست حضور داشت و تا آندر آن جلسه يک  اى که   زمان در جلسه ّ

ّاو براى اولين بار نظر به . يک نفر سفيد پوست سخنران آن حاضر باشد شرکت نکرده بود
ّمحبت و احترام نسبت به احباى محلى حاضر به شرکت در جلسۀ مذکور گرديد ّ اى از  ّعده. ّ

آن کشور هنوز مخاصمات پيشين فيمابين سرخ پوستان و پوستان کانادا در بعض نقاط   سرخ
  .  ّپوستان را فراموش ننموده و مبتال به تعصبات گوناگون بودند سفيد

رئيس جلسه . امرا جان ربارتز و همسرشان نيز تشريف داشتند  در اين احتفال جناب ايادى
ّبدوًا شهردار محل را معرفى کرد ّو چند کلمۀ افتتاحيه گفتند و ايشان هم از سرخ پوستان بود . ّ

ّمتذکر گرديدند که در جلسۀ بهائى مطالب سياسى ممنوع است و در تعقيب سخنان خود 
. اند ّاظهار داشتند سفيد پوستان تمدن چهار هزارساله ما را خراب کرده و درهم شکسته

  . ّسپس بقيۀ مطالب مربوط بجلسه را ذکر کردند
 سال که از ورود سفيد پوستان به آن مناطق ميگذشت ٢٠٠ب سرخ پوستان کانادا پس از قري

ٰدر بسيارى از نواحى در مقابل نفوذ تمدن صنعتى خود را مقهور مشاهده ميکردند حتى  ّ



اى از آنها در نقاط مسکونى خود مايل نبودند از برق استفاده کنند زيرا برق را يکى از  ّعده
هاى ديرين اکتفا نموده  ى ميکردند بهمان شيوهپوستان ميدانستند و سع عوامل زندگانى سفيد

ّو به خيال خويش فرهنگ و سنت قديم را از تعرض تمدن جديد حفظ کنند اما بتدريج  ّ ّّ
ّنسل جوان بومى به اهميت پيشرفت هاى علمى و صنعتى آکاهى يافته و فرهنگ سنتى را  ّ

  .نمودند تعديل مى
اى از  در بدايت سخنرانى خود خطابهامرا حکيمانه  پس از سخنان شهردار، ايادى

ّحضرت عبدالبها را پيرامون وحدت عالم انسان و لزوم ترک تعصبات قرائت کردند و در 
ّمعرفى امرا بيانات مؤثرى نمودند و مجلس با روح بهائى رونق گرفت و موجب خرسندى  ّ

ّگرديد و عالئم سرور و حبور و الفت و محبت خاصه در آن جلسه فوق ده و فراموش العا ّ
  .نشدنى مشهود شد

ميهمانداران ايشان خانم و . الهى از آالسکا به شهر سياتل در ايالت واشنگتن آمدند طراز
  .آقاى هريس و فاميل افنان بودند

کنند که جناب  آقاى هريس تعريف مى. آقاى هريس براى استقبال به فرودگاه رفتند
ى سريع به طرف ساختمان فرودگاه حرکت سمندرى پس از پياده شدن از هواپيما با قدمها

کردند و ما نيز بسرعت به دنبال ايشان روان شديم و همراه مسافرين محترم به منزل جناب 
به محض ورود به منزل، دکتر . افنان رفتيم و از آن جا به منزل خودمان مراجعت کرديم

خواهند با اعضاى  ّسمندرى به فاصلۀ کوتاهى دو بار تلفنى اطالع دادند که پدرشان مى
ما نيز پيرو دستور ايشان براى .  و سياتل مالقات کنند South King Countyمحفل روحانى 

  . دعوت اعضاء دو محفل روحانى ذکر شده اقدام کرديم
 و دو نفر از اعضاء محفل سياتل حضور South  King  County تمام اعضاء محفل روحانى 

امۀ تبليغى شما براى من چيست؟ آقاى رابرت ويلسن برن: جناب سمندرى پرسيدند. يافتند
در . ّکه در آن اوقات رئيس محفل سياتل بودند مرقومۀ محفل روحانى ملى را نشان دادند

ّآن مرقومه به محفل سياتل تذکر داده شده بود وقت جناب سمندرى را زياد با تشکيل 
  .ّ و احبا مزاحمشان نشوندايشان بايد استراحت کنند. ّمحافل متعدد و فراوان نگيرند



جناب سمندرى بسيار ناراحت . دکتر سمندرى متن نامه را براى ايادى امرا ترجمه کردند
ّدکتر سمندرى گفتند اگر پدرم با احبا مالقات نکنند مريض خواهند شد حيات . شدند

اشته ايشان بسته به مالقات با ياران است و بجز استراحت کوتاهى که بايد در وسط روز د
ّباشند مايلند بقيۀ اوقات را با احبا بگذرانند ّ.  

ّدر پى اين تذکر، محفل روحانى از موقعيت پيش آمده استفاده کردند و هر صبح و عصر  ّ
جلسات عمومى و خصوصى و جلسات براى اطفال و جوانان ترتيب دادند و جناب 

 بيانات خود حاضرين سمندرى در نهايت روح و ريحان در همۀ جلسات حضور يافتند و با
ّدر خاتمۀ سفر جناب سمندرى يک قطعۀ اسم اعظم، خطاطى دکتر . را مسرور نمودند

مهدى سمندرى را امضاء نموده و به فاميل هريس هديه دادند که تا حال زينت بخش منزل 
  .  آنها است

  آخرين روزهاى ديدار از امريکا
 ٨الذکار ويلمت محفلى در ساعت  بديع در مشرق ا١٢٤ شهرالملک ١٤ ١٩٦٨ فوريه ٢٠

ّمناجات شروع توسط جناب . جناب دکتر روح ناظم جلسۀ مزبور بودند. شب منعقد گرديد
موقده  اى سمندر نار" طراز و بعد دکتر مهدى سمندرى تالوت شد و دکتر روح شخصًا لوح

زند ايشان بيان ّرا تالوت نمودند و شرح مبسوطى در معرفى ايادى امرا و فر" در سدرۀ سينا
ّجناب طراز نيز بياناتى در زمينۀ لوح سمندر و اهميت تشکيالت و عهد وميثاق و . داشتند

ّفداکاريهاى حواريون مسيح و تأسى احباء به ّ آنان ايراد نمودند و ذکر کردند که حضرت  ّ
ّعبدالبهاء سى سال درس محويت و عبوديت به ياران دادند و حضرت بهاءا فرمودند ّ :

ّافضليت معنوى و علمى ". برترى و بهترى که بميان آمد عالم خراب و ويران مشاهده ميشود"
بايد باعث خضوع و خشوع بيشتر گردد و الزم است اطفال و جوانان نيز باين آداب تربيت 

  .  شوند
الهى در ساعات بامداد ضمن رسيدگى به کارهاى خصوصى سه قطعۀ اسم    فوريه، طراز٢١

ّهنوز دست و انگشتان ايشان ياراى درشت نويسى و خطاطى را . ى نمودندّاعظم خطاط
الهى در سنين باالى نود سالگى موجود  ّقطعات زيبائى از خطاطى طراز. حفظ کرده بود



ساعت دو بعد از ظهر براى عزيمت به ميسورى به فرودگاه رفتند ولى هواپيماى ايشان . است
ّما را عوض کنند و با خط هوائى ديگرى حرکت تأخير داشت و ناچار شدند بليط هواپي

پس از ورود به ميسورى ديگر فرصت استراحت . کردند زيرا دوستان منتظر ورود ايشان بودند
ّنبود و با وجود خستگى حاصله از طول سفر و چندين ساعت معطل شدن در فرودگاه، 

ودند رفتند و مشروحًا  نقطه آمده ب١٢اى با حضور صد نفر از دوستان که از  يکسر به جلسه
ّدر آخر جلسه دوستان شرکت کننده با صميميت گرد ايشان جمع شدند و . صحبت نمودند

  .   کتب و دفاتر بسيارى را براى گرفتن امضاء ارائه دادند
 براى مصاحبه آمد و Post dispach فوريه مخبر ستون دينى روزنامۀ پست ديسپچ ٢٢روز 

  .دّمصاحبه مدت نيمساعت طول کشي
ّجناب طراز گفتند، تعداد مهم نيست، پيروان مسيح تا سه . ّمخبر از تعداد احبا سؤال کرد

  . آزار بودند قرن گمنام و مورد حمله و
: ... ّايشان دربارۀ امر بهائى توضيحات الزم و موثر بيان داشتند و خطاب به خبرنگار گفتند

  ...شما ارباب قلم بايد حقايق را بمردم ابالغ کنيد 
ّدر پايان مصاحبه مخبر با احترام و محبت يک عکس خواست و جناب طراز عکس 
خودشان را به او هديه دادند و بالفاصله پس از اتمام مصاحبه به فرودگاه رفته و به شيکاگو 

ّدر مدت باقيماندۀ روز، افراد براى مالقات و طرح سؤاالت به ديدن ايشان . باز گشتند
  .آمدند

جناب خادم اين کالس را تشکيل داده .  در کالس مطالعات امرى بودبرنامۀ شب شرکت
 ١١کالس آن شب تا ساعت . عهده داشتند بودند و خود ايشان نيز سرپرستى کالس را به

زمان از حضور دو نفر اياديان امرا مستفيض  شب ادامه يافت و دوستان حاضر هم
  .گرديدند

  ضيافت توديع طراز الهى در امريکا
. ّ ضيافت توديع ايشان با حضور اعضاء محفل ملى امريکا ترتيب يافت١٩٦٨ريه  فو٢٣

آقاى دانيل جوردن . حضرات ايادى امرا ذکرا خادم و ويليام سيرز هم حضور يافتند



ّرئيس محفل روحانى ملى اياالت متحده از سفر ايادى امرا فوق العاده تقدير نمودند و  ّ
د از مصاحبه هاى فراوان جناب طراز در جرائد منتشر شد بهترين مخصوصأ مقاالتى را که بع

در آمريکا ذکر ) اعالن عمومى الواح ملوک(ّوسيله اعالن امر در سال اول تبليغ عمومى 
  .کردند

ّساعت بحالت ايستاده مطالبى مبنى برتشکر از  ّجناب سمندرى در جواب ايشان مدت نيم
ّيۀ احباى عزيز در آمريکا بيان داشتند و تذکرات ّنوازى محفل ملى و کل ّمحبت و ميهمان ّ ّ

  .اى اظهار نمودند صميمانه
  يادداشت 

ًدر جلد اول طراز الهى شرح اوضاع نيريز اجماال درج گرديده است _ ١ ّ  
  



  
  يکم  فصل بيست و

    جناب طراز و مخبرين جرائد و خبرگزاريها
   
يغ امر نازنين چون شمس واضح و خدمات خالصانه و همم مبذوله در سبيل تبشير و تبل"

  ّحضرت ولى امرا  ." مشهود و اثراتش حتمًا من بعد آشکار و پديدار گردد
العاده و  انعکاس خبر مسافرتهاى ايادى امرا جناب طرازا سمندرى به امريکا طنين فوق

ّ نشريه ها ّاخبار مربوط به زندگى و علت مسافرتهاى ايشان، در ده. ّغير قابل تصور داشت
  .انتشار يافت

ّها با وجودى که طوالنى و مفصل بود تقريبًا بطور کامل در نشريات درج  اغلب مصاحبه ّ
  .گرديد
ّکردند و سخنان ايشان توسط مترجم،  هيچيک از زبانهاى غربى صحبت نمى الهى به طراز

از اشکال ارتباط به اين نحو خالى . براى مصاحبه کننده بازگو ميشد) دکتر مهدى سمندرى(
شد و از وقتى که براى  تر مى هاى راديوئى ارتباط مشکل نبود و مخصوصًا در مصاحبه

ّبهمين علت در سفر امريکا اکثر . کاست ّاستفاده از موقعيت مطلوب در اختيار داشتند مى
مصاحبه هاى جناب طراز با مخبرين جرائد صورت گرفت و محافل روحانى از اين وسيله 

  .العاده گرفتند ۀ فوقارتباط جمعى بهر
کهولت . الهى از جمله مواردى بود که نظر مخبرين را جلب ميکرد ّخصوصيات ظاهرى طراز

ّسن، روحانيت و خلوص، نحوۀ رفتار و گفتار، و طرز لباس و پوشاک، مزيد برموقعيت  ّ ّ
الهى پس از انتصاب به سمت ايادى امرا  طراز. ّخاص اجتماعى ايشان گرديده بود

کنندگان و مايۀ  ّاند که پيوسته جالب توجه مصاحبه حبه هاى مطبوعاتى بسيارى داشتهمصا
کشورهاى غربى، آمريکا و آالسکا و  است و ليکن در آخرين سفر به ّمسرت دوستان بوده

ّهاى انجام شده هم از نظر تعداد و مطالب متنوعۀ مورد بحث و هم با  کانادا، مصاحبه



ّسن و موقعيت ّتوجه به ايشان تأثير بسزائى در داخل و خارج جامعۀ بهائى  ّ اجتماعى خاصّ
  .ّشدت جلب نموده است امر به  و نظر ديگران را نسبت به داشت

ّ که اعالميۀ جهانى حقوق بشر در سازمان ملل متحد به ١٩٤٨بايد در نظر داشت سال  ّ
ٰشد هنوز حتى تصويب رسيد و قوانين دولتى بعض ممالک بيش از پيش تعديل و اصالح  ّ

ّدر پيشرفته ترين کشورهاى جهان انواع تعصبات نژادى و جنسى و ملى رسوب شديدى در  ّ
مغزهاى مردم بر جاى گذارده بود و اذهان آنان را از درک معنا و مفهوم حقيقى انسان و 

هائى که تحت ايذاء و تضييقات  ّفقط بعض دستجات و اقليت. نمود ّانسانيت ممنوع مى
ّدوستانۀ خود را طى تظاهرات  ّعصبات گوناگون بودند گاهگاهى احساسات بشرناشى از ت

ّحق طلبانه ابراز ميداشتند ولى اکثريت مرفه کشور نسبت به فراگيرى حقوق انسانى و عدالت  ّ
  . ّبراى تمام افراد جامعه، توجه پيگير و شايان نشان نميدادند

ّ که متضمن مفاد ١٩٦٦ه در سال سال از تصويب دو عهدنام پس از گذشت کمتر از دو ّ
ّاعالميۀ حقوق بشر بود و حکم قانونى يافت، مردى کهنسال از سرزمين شرق به غرب آمد و 
با شجاعت توأم با متانت و بردبارى از سياست الهى و نظم بديع جهانى و تعاليم آن با 

ّافراد خبير و محقق و مدبر و فاضل جامعۀ امريکا سخن گفت و از تعهد ّ ات انسانى و ّ
ّالبته گسترش . ّمردمى، در قالب نوينى که مورد توجه همگان قرار گرفت صحبت کرد
ّداشت اما افکار  روزافزون سازمانهاى بين المللى نويد اصالحات جهان شمول را در بر

عمومى احتياج مبرم به قبول يک اعتقاد روحانى و قلبى داشت تا گوى تعاضد و تفاهم 
  . روئى اطمينان بخش به حرکت سريع ترى وا داردبين ملل را با ني

سالگى در سطح بين المللى آغاز گرديد و ارباب جرائد  ّالهى از سن هفتاد هاى طراز مصاحبه
خاطرات شيرين و جالبى از اين مصاحبه ها در اذهان . و مطبوعات از ايشان استقبال کردند

عالوه بر .  بهائى ثبت گرديده استياران باقى مانده و اثرات گستردۀ آن در تاريخ امر
ّمخبرين معروف نشريات، شخصيت ّهاى مهم و افراد مؤثر و طبقات مختلف مردم در  ّ ّ

امريکا با جناب طراز مالقات کردند از جمله مالقات کوتاه و خصوصى يک امريکائى 
ّمتشخص و موفق بود که جناب وينستون شرح مختصر آن را طى مقالۀ خود نگاشته ّ  و در اند ّ



الهى در  نکتۀ جالب اين ديدار عکس العمل سريع طراز. اين کتاب درج گرديده است
تصميم صحيح و بال ترديد ايشان  مقابل ميهمان عاليقدرشان، با در نظر گرفتن سنين عمر و 

  . اى آماده بودند ّاست که براى هر اتفاق غير منتظره
حضرت هنگام  لبهاء پيروى مى نمودند آنالهى در تبليغ از درس آموزندۀ حضرت عبدا طراز

مسئلۀ تبليغ بايد به نحوى که من در   ّاما در" :الهى به سفرهاى تبليغى فرمودند اعزام طراز
الهى همان روش را  از آن تاريخ به بعد طراز" اروپ و امريک تقرير مى نمودم بيان نمائيد

ّ داشتند از تفوق در مقال دورى ّکه تسلط کامل در استدالل نقلى دنبال کردند و باوجودى
فرمودند شما هر سؤالى  ّجستند و با خضوع و حکمت و لطافت در کالم به متحريان مى مى

ّداريد بفرمائيد اگر از معلومات من باشد جواب تقديم ميگردد و اال با هم نزد شخص 
  .کنيم ّترى رفته مسئله را حل مى ّمطلع

ّافراد سعى دارند از کميت و کيفيت معلومات شخص ًمعموال خبرنگاران هنگام مصاحبه با  ّ
هائى که ايشان در امريکا داشتند خبرنگار سؤال کرد  در يکى از مصاحبه. مستحضر گردند

  .ا ايد؟ در جواب گفتند در مدرسۀ حضرت بهاء در کجا تحصيل نموده
ّ به جمعيت ّدر حقيقت مقصود و منظور از همۀ اقدامات و مصاحبه ها معرفى امر بهائى

کثيرى از اهالى امريک بود و روش ايشان هنگام برخورد و صحبت با مخبرين جرائد نمونه 
اى از اعتقادشان دربارۀ نحوۀ تبليغ است که هم خود به آن عامل بودند و هم سايرين را 

: چنانچه در يکى از سخنرانيهاى خود در کويت در اين خصوص ميگويند. داشتند ّمتذکر مى
  .  خواهد ّ ماليمت، محبت، مالطفت، عطوفت، دست کرم و چهرۀ گشاده مىتبليغ

ّالزم به يادآورى است مقاالتى که در نشريات و جرائد متعدد امريکا و کانادا از متن 
الهى انتشار يافت و سبب اشتهار امر در بين مليونها نفر از مردم اين دو  هاى طراز مصاحبه

وح است لذا به منظور جلوگيرى از تکرار بعض مطالب و ّکشور گرديد، اغلب مفصل و مشر
  .  شد ًمواضيع، ذيال فقط قسمتهائى از بعض مقاالت انتخاب و ترجمه



ها و گفتگوهاى ايشان با  اميد است همين مختصر گوياى وسعت تأثير سفرها و مالقات
ار باقى ّمتفکرين و ناشرين غربى باشد و در قلوب ياران همچون صفحات تاريخ، به يادگ

   .  ماند

سخنان رهبر بهائى خطاب به گروه 1967 نوامبر ٢٤صاحبۀ جناب طراز در آالسکا بتاريخ 
 .Channelهاى ناحيۀ چنل 

. هاى عاليمقام امر بهائى از ناحيۀ چنل ديدار کرد ّطرازا سمندرى يکى از شخصيت
ّر اديان موقعيت ديانت بهائى که بيش از يک قرن از حيات آن ميگذرد در ميان ساي

ّپيامش اصوال اجتماعى است و خصوصًا خطاب به حکام ملل و رهبران . اى دارد يگانه ً
از جمله تعاليم راهنمايش عدالت است که بعنوان تنها اساس نظم . اديان ديگر است

اجتماعى محسوب است، صلح بر پايۀ خلع سالح و استقرار حکومت جهانى و اصل 
ا شارع ديانت   اين اصول جوهر تعاليم در ظهور حضرت بهاء.وحدت عالم انسانى است

 و زمان کوتاهى قبل از آخرين سرگونى ايشان به مرج ١٨٦٧بهائى است که در پائيز سال 
ّعکا که از مستعمرات دولت عثمانى بود و در دامنۀ خليج حيفا در اسرائيل قرار دارد اعالم 

  . شد
اين مقام در آثار . و سمت ايادى امرا را دارا استآقاى سمندرى نود و چهار ساله است 

ا  ديدار حضرت بهاء ايشان از افراد نادر در قيد حيات هستند که به. است بهائى ذکر شده
هيکل انسان تشبيه  در تعاليم اجتماعى ديانت بهائى جامعۀ بشر به. اند نائل گرديده

  . است گرديده
ّهار داشت بشر از آغاز تا انجام محتاج دو قوه است طرازا سمندرى در يک مصاحبه اظ

ّمحتاج دو مدنيت است، مدنيت مادى و مدنيت روحانى هيچيک بدون وجود ديگرى ...  ّ ّ ّ
ّمدنيت مادى مانند بدن انسان است و مدنيت روحانى مانند روح. کافى نيست ّ بدن فاقد . ّ

ًاين تعادل کامال بهم خورده ولى : "او در ادامۀ سخن گفت. روح مرده است، زنده نيست
ّاست زيرا تمدن مادى به پيش رفته در حالى که از روحانيت غفلت گرديده است و در  ّ ّ

  ."نتيجه تمام جهان از اين کمبود در رنج افتاده است



ّسمندرى يک خطاط متشخص ايرانى است و مقام ايادى امرا را احراز کرده است، وى  ّ
باشد گشود و قسمتى از  بزرگ او مى ّ را که متعلق به مادرنوشته يک دفترچۀ کهنۀ دست

  . بيانات حضرت بهاءا را خواند
پسر وى دکتر مهدى سمندرى در صوماليا افريقا ساکن است و در اين سفر دور دنيا پدر خود 

سمندرى اظهار داشت مفهوم پيام حضرت بهاءا اين است که اگر بشر . کند را همراهى مى
اگر اهل دنيا هر روز بقدر نيمساعت در کمال . پيش خواهد آمد فل شود چهاز خدا غا

ّانقطاع و اطمينان به تفکر بپردازند و توجه به پروردگار عالميان نمايند تمام مشکالت و  ّ
  . بالياى حائله مرتفع خواهد گرديد

گالس ّآخرين سخنرانى طرازا سمندرى در اين ناحيه در محل مسکونى رى هرمان، در دو
  .           برگزار خواهد شد

  

The Alberthan ١٩٦٧ نوامبر ٢٥  کالگرى، د آلبرتان، شنبه  
  .ميگويد ديانت بهائى سخن پيدايش پيرامون  بهائى ّشخصيت بزرگ

ّاست اظهار ميدارد  تابعيت وى  ّ سال پيش متولد گرديده٩٠طرازا سمندرى که بيش از 
 ساله و از ٩٢اين شخص مردى ... باشد ّيک محل نمىّتابعيت جهانى است و محدود به 

پيروان حضرت بهاءا شارع ديانت جهانى بهائى است و چهارگوشه جهان را از طريق 
شناسد، هفتۀ گذشته از مرکز جهانى بهائى درحيفا  ّسفرهاى ممتد و طوالنى خويش مى

ّاسرائيل که محل فعلى فعاليت ّ سمندرى . ى وارد شدها و خدمات ايشان است به کالگر ّ
ّبواسطۀ مترجم سخنانش دکتر مهدى سمندرى که پزشک متخصص اطفال است اظهار  ِ

تعاليم بهائى نيرو و قدرت کافى براى دگرگونى اوضاع آشفتۀ جهان را دارا :  داشت
  .باشد، اگر که مردم عالم گوش فرا دهند و کلمات الهى را بشنوند مى

وى اظهار ميدارد مظاهر . ى آداب دنياى قديم استآقاى سمندرى داراى جذبه و مباد
ّظهور حامل کلمات الهيه هستند و هريک بقدر مقدور و بحکمت و فهم مردم زمان خود 

 سال پيش، همان ١٠٠در بيش از " جالل خداوند"ظهور حضرت بهاءا . گويند سخن مى



ر دين جديد انگيزۀ نفوذ و گسترش سريع تعاليم و افکا... است  وعدۀ ظهورات الهى قبل
ّحسادت شديد و علت خصومت نسبت به حضرت بهاءا گرديد و منجر به سرگونى به  ّ
ّبغداد سپس به اسالمبول و ادرنه و عاقبت مسجونى در عکا در سرزمين فلسطين قديم شد 

حضرت  در دوران مالقات با آن...  ادامه يافت ١٨٩٢که تا آخر حيات ايشان در سال 
باران فضل و رحمت برمن باريد ولى در آن اوقات نوجوانى بيش " حضرت بهاءا"

  ...نبودم
کند و سخنانش را پسرش به  ّسمندرى فقط به سه زبان فارسى، عربى و ترکى تکلم مى

ّتشتت و تفرق در جامعۀ بهائى وجود ندارد... وى اضافه ميکند.. نمايد انگليسى ترجمه مى ّ .
حضرت بهاءا به حضرت عبدالبهاء سپس به شوقى افندى عهد و ميثاق ديانت بهائى از 

جامعۀ انسانى مانند يک ... است  واليت امر بهائى و حال به بيت العدل اعظم سپرده شده
جامعۀ جهانى مانند هيکل انسان ... پيام ديانت بهائى بسيار ساده است. خانواده است

 طبيبى حاذق است که تشخيص دهد و است و امروز به انواع امراض مبتال گرديده و محتاج
افراد و جوامع بهائى اين  ّبا وجود تضييقات مستمر نسبت به... دوا و درمان صحيح نمايد

ديانت بسرعت در حال گسترش و پيشرفت بوده و آثار امرى به زبانهاى بسيار و مختلف 
  ...   ترجمه گرديده است

  : نويسد يکى از روزنامه هاى مونترآل مى
  از مونترال کانادا" آئين جديد"هبر ديدار ر

ّجائى که نه ثروت بسيار و نه فقر فاحش موجود است و تعليم و تربيت عمومى تعصبات و 
است و تعاليم روحانى با علم و دانش و پيشرفت  گون را ريشه کن ساخته خصومت هاى گونه

نسبتأ جديد همۀ اينها در پرتو هدايت اين دين ... است قدم و همراه شده ّمادى هم
  . است پذير گرديده امکان

 ساله ديانت بهائى که در بين ٩٢اين توضيحى بود که ديروز طرازا سمندرى پير روحانى 
وى در مسير . اعضاء جامعه بعنوان ايادى امرا شناخته ميشود در مونتريال اظهار داشتند

  ... ر هفته اخير به مونترال آمدّاولين سفر خود به امريکاى شمالى و ديدار از مراکز بهائى، د



  :پردازد ّسپس روزنامۀ مذکور به معرفى حضرت بهاءا و خانواده ايشان مى
است که در تمام اديان عالم به ظهور او اشاره  آورى شارع ديانت بهائى موعود و پيام... 

 سال داشتند با ١٧ که در آن موقع حدود ١٨٨٢است آقاى سمندرى در سال  گرديده
رت بهاءا مالقات کرد و چند ماه بعد شارع ديانت بهائى از اين عالم درگذشت ولى حض

است و چندين مليون نفر   کشور سرايت کرده و منتشر گرديده٣١١کنون به  ديانت بهائى تا
  ... نفر بهائى ساکن کبک هستند٥٠٠باشند و   نفر از آنان در کانادا مى٢٠٠٠. پيرو دارد

 از جهاتى نميتوان دين جديد ناميد زيرا بسيارى از عوامل اصلى اديان ديانت بهائى را... 
اى را که در بطون اديان گذشته  ديگر را دارا است ولى از نظر اجتماعى و سياسى فلسفه

از جمله غفلتى است . ّاست و هرگز شناسائى نشده بود، معرفى و توجيه ميکند موجود بوده
ّتمدن مادى"همراه با جسم در خلق " ّمدن روحانىت"که انسان از وجود روح در ايجاد  ّ "

هاى نظم قديم و  آقاى سمندرى گفت نظم بديع جهانى بايد بر روى خرابه. نموده است
اعطاء "در اين نظم بديع، عدالت بر مبناى . و اجتماعى بنا گردد" عدالت عمومى"برپايۀ 
حق حقه ّکل ذى  "ن خواهد بودو مطابق با استعداد و احتياجات انسا.  

ّموقعيت تعليم و تربيت بايد تا حد اکثر استعدادى که افراد دارند و بطور مساوى براى همۀ  ّ
حضرت . مردم فراهم گردد و در اختيار آنان قرار گيرد و تساوى بين اجناس رعايت گردد

ّرر ّبهاءا در ديانت بهائى تعليم و تربيت اطفال را جزو وظايف دينى والدين معين و مق
است در صورت عدم استطاعت والدين، جامعه مسئول انجام و تعقيب اين امر  داشته
ّتأمين امنيت . ّتحوالت و تغييرات اقتصادى بايد از سيستم فالحت آغاز گردد. باشد مى

ّعنوان اساسى متين براى اقتصاد نوين، بايد در درجۀ اول  ّکشاورزان اولويت دارد و به
ر حقيقت پيامبران قبل نظير اين را وعده دادند، اگر پيروان آنان چنين د. اقدامات قرار گيرد

امروز بعضى مؤمنين اديان سلف نيز بنا بر اعتقادات ... نمودند دستوراتى را پيروى مى
که شعلۀ ايمان  آقاى سمندرى اظهار داشت وقتى. کنند مذهبى خود امر زراعت را دنبال مى

ّپيروان اوليه در نسل کند در وقت معهود موعود ديگرى ظاهر خواهد  فروکش مىهاى بعد  ّ
  . اين ظهورات ادوارى بوده و خواهد بود و هر ظهور فصولى دارد. شد
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  . ّقديس بهائى از ايران به اين شهر آمده است

 بهائى شناخته ميشود، ّشحصيتى که بعنوان يک مرد روحانى در قيد حيات در ديانت
ّباشد، اولين ديدار خود را از مراکز بهائى در  ديانتى که مقتداى مليونها نفر در جهان مى

  .است کانادا، کشورى که بسرعت اين امر را پذيرا ميگردد آغاز کرده
او يکى از آخرين افرادى . است  ساله، از ايران به اين سرزمين آمده٩٢طرازا سمندرى 

ر زمان حيات حضرت بهاءا شارع ديانت بهائى ميزيست و به مالقات ايشان است که د
 يعنى بيش از صد سال پيش پس از استقرار ١٨٩٢فائز گرديد حضرت بهاءا در سال 

ّدر مدت زمان کوتاهى که . ديانتى نوين در حاليکه زندانى دولت عثمانى بود درگذشت
چنان تحت تأثير عميق ايشان قرار  ر بهائى گرديد آنّطرازا سمندرى موفق به ديدار شارع ام

سمندرى . گرفت که زندگانى خود را تمامًا وقف و صرف انتشار اين دين در سراسر عالم کرد
است و در اين سفر پسر وى دکتر مهدى سمندرى  به سمت ايادى امرا ارتقاء يافته

  : گويد ىسمندرى م. کند هاى او را ترجمه مى ها و سخنرانى مصاحبه
ّبشريت دوران طفوليت و نوجوانى را پشت سر گذاشته و به دوران بلوغ رسيده...  است  ّ
ّکه انسان در مراحل مادى و تمدن پيشرفت بسيار نموده چنان هم است بايد خود را آماده  ّ

ّتحقق و اجراى تعاليم حضرت بهاءا کليد ... پيشرفت و حرکت در مراحل روحانى نمايد
مشکالت حائله فيمابين .  و غوامض بوده و عوامل استقرار صلح در جهان استّحل مسائل

حضرت بهاءا در دوران حيات خود سران عالم را دعوت ... بخشد ملل را فيصله مى
يکى از مهمترين اين تعاليم، ترک . ّکردند تا نظريات اين ظهور را مطالعه و بررسى نمايند

ّتعصبات است تا تعصبات نژادى، م ّلى، سياسى، اقتصادى، مذهبى، گروهى و دستجات ّ
ّو خط و زبان از ميان برداشته نشود استقرار صلح با وضع کنونى و موجود، غير ممکن 

  .  است



  
Los Angles Herald  examiner 

  : تحت عنوان١٩٦٧ نوامبر ٢٨آنجلس تاريخ  روزنامۀ هرالد اگزمينر لس
ابل   در تئأتر ويلشير" ّموعود کل اعصار"بهاءا ّوپنجاهمين سال تولد حضرت  صد  سالگرد

Wilshire Ebellهاى موسيقى و تفريحات و سخنرانيهاى مربوط به دين برگزار گرديد  برنامه .
  :مينويسد

  .است  هزار نقطه عالم انتشار يافته٣٠ کشور و ايالت و قريب ٣١١ديانت بهائى اکنون در 
تخار برگزارى اين جشن را در تئآتر ويلشير ابل يافتند و  افSouth Landلند  بهائيان ساکن ساوت

  .اى اعالم گرديد بخش و محظوظ کننده ّتعاليم بهائى بطرز مسرت
چنين مصادف با صدمين سال اعالن امرعمومى حضرت بهاءا به سران عالم  امسال هم

وعده  "ّاست در اين سال ايشان به سران و حکام و رؤساى دينى جهان اعالم داشتند که
ّاست و خود را حامل پيام الهى و تحقق  در مورد صلح و برادرى ظاهر شده" اعصار گذشته

  ...ّوعود پيشين معرفى نمودند
  

   Kitchener  Waterloo  Record ١٩٦٧ دسامبر ٢کيچنر واترلو رکورد، شنبه        
ّشخصيتى که در سن    ّ سالگى بشدت و وسعت سفر مينمايد٩٢ّ

ش طرازا سمندرى سفرهايش را بمنظور اعالم ديانت خويش آعاز  سال پي٤٠بيش از 
ّاست و هنوز به فعاليت خود ادامه داده و براى انتشار ديانت جهانى   ساله٩٢امروز او . نمود ّ

ّوى هفتۀ جارى به اتفاق پسرش دکتر مهدى سمندرى که مترجم . نمايد بهائى مسافرت مى
باشد در دنبالۀ بازديد  ب مراقب جناب سمندرى مىسخنان پدر است و نيز بعنوان يک طبي

و به زبان ... اند اسرائيل آمده_ خود از امريکاى شمالى به  کيچينر وارد شدند ايشان از حيفا
 نفر از اشخاص در جهان هستند که بعنوان ايادى امرا ٢٢کنند و جزو  فارسى صحبت مى

. بهائى است) جامعۀ( و حراست ديانتوظيفه آنان ابالغ امر و حفظ. اند منصوب گرديده
ّوى مردى کوچک اندام و سريع الحرکت است بعلت سرماى هوا در کانادا هميشه کت 

کند و اغلب با اشاره سر و دست مطالب خود  پوشد، با تأکيد با فرزند خود صحبت مى مى



امش در رود و در سکوت و آر ّنشيند و بفکر و تعمق فرو مى و سپس مى  دارد را بيان مى
سمندرى باور دارد که . که سر خود را بزير انداخته به صحبت ديگران گوش ميدهد حالى

فقط با ايمان و اعتقاد  و... ّتواند در اهداف معين و مورد اعتقاد وى شرکت نمايد هرکس مى
گردد و اگر وحدت در بصيرت و آگاهى و وحدت  ّبه ديانت بهائى چنين همکارى ميسر مى

که نفرت و خصومت  در حينى. جاد گردد استقرار صلح جهانى حتمى استاي" ّعلت"در 
ّاست اعتقاد به محبت و عشق موجب حل بسيارى از  هاى فراوان گرديده ّعلت سختى ّ

ّحضرت بهاءا بشر را دعوت نمود تا بقوۀ محبت و وداد رفع . معضالت عالم است ّ
  . معضالت نمايند

بيانات حضرت بهاءا شاهد ميآورد و سپس به سمندرى در مصاحبۀ خويش اغلب از 
ّعلت اصلى و در حقيقت مادر و پايه نادرستيهاى جهان : توجيه نظريات خود ميپردازد

ايم و تدريجأ بصورت قسمتى  ّتعصبات است که آنرا از عرف آباء و اجداد خود به ارث برده
ّايم که جزو موجوديت و  دهچنان به آن عادت کر از اخالق و افکار ما در آمده و اکثرأ آن

  . است هستى ما گرديده
ّگويد ديانت محض محبت و اتفاق است اگر علت تفرق و باعث  ّدر بارۀ تعصبات دينى مى ّ ّّ

ّدر مورد تعصبات وطنى حضرت بهاءا . ٰاختالف گردد بيدينى احسن و اولى است
ّليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم: "فرمودند ر همه عالم را دوست اگ" ّ

ّبداريد ملت و مملکت شما نيز جزو آن کل ميباشد ّاگر حب وطن و وطن پرستى همانطور . ّ
که اکنون معمول و جارى است باقى بماند راحت و آسايش بشر ممکن نخواهد گرديد و از 

ًتعصبات نژادى کال غلط و بى. توان داشت جنگ گريزى نمى . معناست و بايد برطرف گردد ّ
انسانها بسان گلهاى "است  ندرى بيان حضرت عبدالبهاء را چنين توجيه نمود که فرمودهسم

رنگارنگ در باغ زندگى عالمند و اين اختالف رنگ و شکل سبب تزايد زيبائى آنست 
". هاى با گلهاى يکرنگ، شکوه و جلوه باغى با گلهاى رنگارنگ را ندارد هرگز باغچه

ّتواند کمک مؤثرى به بهبود روابط بشر و تحقق  ى که مىيکى ديگر از تعاليم ديانت بهائ ّ
وحدت و يگانگى نموده و از اتالف وقت و منابع مالى جلوگيرى کند وجود زبان بين 



باشد که مانع  ّوى معتقد است که زبانهاى گوناگون فعلى سد بزرگى مى. المللى است
رد که شايد رواج يک زبان وى اظهار اميدوارى ک. است نزديکى و يگانگى انسانها گرديده

  . ّبين المللى قبل از خاتمه اين قرن ممکن و ميسر گردد
  ّانعکاس ديدار جناب طراز کانادا در مجلۀ اخبار بهائى 

  : نويسد مى١٩٦٧ درتاريخ دسامبر Canadian Bahá'í Newsّمجلۀ اخبار بهائى کانادا 
ا طرازا سمندرى، هديه عاليقدر و اکنون بسيارى از ياران در سراسر کانادا با ايادى امر
ّايشان به اتفاق . اند اند مالقات نموده ذيقيمتى که بيت العدل اعظم الهى براى ما فرستاده

از هر طرف اخبار حاکى بر ايجاد عشقى . اند به کانادا آمده) پسرشان(دکتر مهدى سمندرى 
 پيام حضرت بهاءا مستمرًا به دفتر ّوافر در قلوب احباء و همچنين در باره نحوۀ عالى ابالغ

از زمانى که حضرت عبدالبهاء سفير اعظم امر حضرت بهاءا . ّمحفل روحانى ملى ميرسد
براستى . ّبه اين سرزمين تشريف آوردند هرگز اين چنين در سرزمين ما اتفاق نيفتاده بود

. باشند سيع مىّجناب سمندرى نمونۀ کيفيات کامل فضل و دانش و درک و استنباط و
ايشان با حافظۀ قوى و يادآورى و ذکر بيانات مبارکه از الواح حضرت بهاءا و حضرت 

ّامرا باعث حيرت همگان شدند و با آنچنان روح متحرک ّ عبدالبهاء و تواقيع حضرت ولى
ّکنند که مستمعين که اغلب از نظر سنى خيلى جوانتر از ايشان  و پر هيجانى صحبت مى

ّجناب سمندرى برکات معنويه را . ّکنند روحيه و قدرت ايشان را داشته باشند د آرزو مىهستن
اند که در جريان تعقيب اقدامات وسيع تبليغى در سراسر  هنگامى براى ما به ارمغان آورده

ّکشور هستيم و تقارن قابل توجه آن است در يک چنين قرنى که براى کانادا مهم است،  ّ
مشرف شدهتنها ايادى امرا اند  ّ که در قيد حيات هستند و بحضور حضرت بهاءا

ّبايست در تولد روحانى مجدد اين کشور حاضر بوده و با ما همراهى نمايند مى ّ.  
ّقبل از آغاز مسافرتهاى جناب سمندرى در کانادا، محفل روحانى ملى متذکر گرديد که اين  ّ

 داراست و نبايد گذاشت تواضع و ّخادم جانفشان حضرت بهاءا مرتبت خاصى را
اى براى امروز ما  ّسادگى او شخصيت عالى اين نفس عزيز را که حضرت بهاءا چون هديه

ّشايد نگاهى به موقعيت و رابطه . است در پس پرده خود پنهان نگاهدارد حفظ نموده



خ اين تاري. خاندان سمندرى از بدو ظهور امرمبارک بتواند اين حقيقت را مکشوف سازد
ّالعاده و خدمات طوالنى در طى  ّخاندان حاکى از ثبات قدم، استقامت، روحانيت فوق

زمان در مهد امرا و خارج از آن کشور بوده است در بين خانواده سمندرى افرادى از قبل 
 منتظر ظهور حضرت باب بودند و بعضى به معرفت آن حضرت فائز گشتند، پدر طرازا

ّ اوليۀ حضرت بهاءا بود بسيارى از افراد اين خانوادۀ ممتاز در سراسر سمندرى از پيروان ّ
دکتر مهدى سمندرى پسر ايشان . اند جهان پراکنده شده و به نقاط بعيدۀ دنيا مهاجرت کرده

امرا جناب  ايادى. است به افريقا هجرت نموده) ١٩٦٨تا سال ( سال است ١٥... 
ّ خود در باره مقام خدمت که کوشش همگى ما متوجه سمندرى در يکى از سخنرانيهاى

استقامت فوق العادۀ ايشان نمودار حصول به چنين . وصول به آن است صحبت داشتند
دورانى بصورت پيرو جانفشان حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء . مرتبتى در زندگى است

ادم حقيقى بيت العدل گر بود و حال در نقش خ امرا جلوهّ و مساعد مطمئن حضرت ولى
عالوه برمعلومات فراوان دربارۀ امر مبارک، استعداد . اعظم مشغول انجام وظايف است

ّايشان خطاط متبحرى هستند بدون آنکه تحصيالت . ّاى در هنر و ادبيات دارد گسترده ّ
 نسبت به اقدامات و  جناب سمندرى مايل نيستند. ّخاصى در اين رشته داشته باشند

ّفعالي ّتمامى شخصيت و اعمال و گفتار ايشان از روح تعاليم . تهاى ايشان صحبتى بشودّ
ّنکتۀ جالب توجه اينست که حضرت ولى. گيرد حضرت بهاءا نشأت مى امرا به جناب  ّ

ّتمامى سنين عمر موفق به ديدن جهان  اند که ايشان در سمندرى ايادى امرا وعده داده
 اغلب مردم براى بازنشستگى و استراحت در دوران کهولت خود خواهد گرديد در سنينى که

ٰ سال گذشته مسکن و مأوى ٢٥ّاين وعده تحقق يافت و ايشان در طول . شوند آماده مى
ّدرمحل خاصى نداشتند و اوقات خويش را تمامأ صرف مسافرتهاى امرى کردند بايد از پسر . ّ

ّاند متشکر   امرا باين سفر آمدهّمتشخص ايشان دکتر مهدى سمندرى که همراه ايادى
 و  ّزيرا با ترجمه دقيق سخنان ايادى امرا، مستمعين توانستند از روحانيت و دانش. باشيم
  ...مند گردند سنجى اين فرد ممتاز امرا بهره  نکته



است رابطه نزديک بين اين  پدر و فرزند  ها مشکل گرديده در دورانى که ارتباط بين نسل
سفرهاى ايادى امرا از شمال امريکا و پس .  تعاليم شکوهمند حضرت بهاءا استاثبات

از شرکت در کنفرانس شيکاگو در ويلمت آغاز گرديد و در کانادا در سواحل شرقى خاتمه 
  .خواهد يافت

ّاولين نقطۀ توقف ايشان در ايالت يوکان بود اخبار واصله از اين منطقه حاکى است . ّ
  .  اند گان دانش اجتماعى، پاکى اعمال و شيرينى گفتار ايشان را ستودهمالقات کنند

ّجلسات در مراکز متعدد تشکيل گرديد و ياران اين . ّتوقف بعدى در بريتيش کلمبيا بود
ّديدارها را بزرگترين و بهترين ديدارى ميدانند که تا کنون براى آنان ميسر گرديده و اتفاق  ّ

  .است افتاده
بخاطر حفظ نيروى جسمانى ايادى امرا قصد داشتند که جلسات را اختصاص بدوًا ياران 

ّبه احباء دهند ولى ايشان درخواست کردند جلسات عمومى تشکيل شود و اظهار 
ام و اين چيزى است که  من براى تبليغ آمده. من بايد بگويم چه وقت خسته هستم :داشتند

راى جلسات امشب دعوت کنيد و براى فردا هرکسى را که مايليد ب. خواهم انجام دهم مى
  . دعوت نمائيد خواهند بيايند شب هم اگر افرادى مى

آمدند و بيت تبليغى داير  افراد مشتاق گرد. چگونگى وقايع از شرح و گفتار خارج است
ّ رسيد و خانم مرضيه گيل يوند بعنوان Yellow Knife سپس نوبت به ادمونتون و يلونيف. گرديد

  .ّمحفل روحانى ملى ايادى امرا را همراهى کردندنماينده 
و فرزندانشان که سالها قبل به يلونيف مهاجرت کرده بودند خاطرات Boyd  خانم و آقاى بويد

فرزند کوچک آنها بسيار مورد . صميمانه و مغتنمى از ديدار جناب طراز از آن نقطه دارند
خطاب ميکردند زيرا والدينش اين طفل " ندوست با وفاى م"عالقۀ جناب طراز بود و او را 

  .را همراه خود به همۀ جلسات منعقده ميبردند
ّجلسات متعددى در يک هتل محلى تشکيل شد و بسيارى از مردم مشتاقانه حضور يافتند ّ .

پرسيدند اين مرد روحانى کيست؟ و  هنگام ورود جناب طراز به اين ناحيه، مردم بومى مى
در تمام جلسات . ّر شخصيت و بيانات جناب ايشان قرار گرفتندفوق العاده تحت تأثي



. الهى ايستادند و صحبت کردند و سخنرانيها به دو زبان انگليسى و بومى ترجمه شد طراز
  .ّايشان در مدت اقامت يک بار با رئيس قبيلۀ دگريب به نام جيمى برونو مالقات کردند

 سرد و براى سالمت جناب سمندرى ابدًا مناسب هوا در اوقات ديدار ايشان از کانادا بسيار
نبود ولى ايشان با قدرت و اطمينان تمام برنامه هاى تنظيمى را بدون وقفه به انجام 

اى از يک سفر فراموش  ٰرساندند و با حرارت ايمان برودت هوا را خنثى نمودند و خاطره
  .               نشدنى در قلوب اهالى بر جاى گذاردند

 به رجينا از Prairiesمنطقۀ پريرى در مسير. مندرى در ادامۀ سفر به کالگرى رفتندآقاى س
ّمتأسفانه .  عزيمت نمودندWinnipegپگ  وينى  ديدن کردند و سپس بهQuappelleّمؤسسه کاپل 

  .ّراپرت مفصلى از اين نقاط دريافت نشد
ورنتو، دو جلسه در در جنوب اونتاريو جناب سمندرى و دکتر سمندرى در سه جلسه در ت

 نفر از ياران و دوستان نقاط ٢٠٠کيچينر و در چندين گردهمآئى در تورنتو با شرکت بيش از 
تعداد افرادى که مايل به حضور در آخرين جلسه . ّنزديک و اطراف محل شرکت کردند

ّبودند بقدرى زياد شد که ناچار شدند محل ديگرى را که گنجايش بيشترى داشت در نظر 
  .هر کس مجبور بود صندلى خود را همراه بياورد. ندبگير

ٔعدۀ بسيارى از دوستان براى بدرقۀ ايادى امرا و همراهان به فرودگاه رفتند معموال عزيمت  ّ
نقطه اوج شادى وقتى . انگيز است ولى بمدد روح امر، فرح و سرور غلبه نمود مسافرين غم

شد و ايشان با تواضع خاص خود، گلهاى ُرز را فرا رسيد که دسته گلى تقديم ايادى امرا ّ
  .به يکايک ياران حاضر هديه کردند

نقاط ديگرى که در اين ميان بايد از آنها ذکر شود ديدار از اوتاوا، مونترال، چارلستون و 
  .هاليفاکس است

ّطول مسافت و مدت اين سفر و موقعيت فصلى و اقداماتى که در هر ناحيه صورت گرفت  ّ
اى از نفوذ قدرت اين امر  ّ سال تحمل ميکرد و نشانه٩٠باالى   بود که بايد يک مردمسائلى

ّبراستى هنوز خاطره و نفوذ مالقات با مظهر ظهور محرک و انگيزه فوق . اعظم بوده و هست



باشد و  اى براى جناب سمندرى در قيام و اقدام به سفرها و تبليغ با چنين سرعتى مى العاده
  .ليغ عالىبايد گفت چه تب

مراتب امتنان خود را بساحت بيت العدل اعظم بخاطر اعزام چنين هديۀ بزرگ آن هم در 
ّموقعيتى که براى جامعه بهائى کانادا بسيار مهم بود تقديم ميداريم ّ .  

بسيار باعث خوشوقتى است که اغلب سخنرانيهاى ايادى امرا در کانادا ضبط 
ّ در يوکان که از عربى و فارسى توسط دکتر مهدى است قسمتى ازبيانات ايشان گرديده

  .ٔشد ذيال درج ميگردد سمندى به انگليسى ترجمه مى
فرمايند افرادى  است حضرت بهاءا مى مشاهده مهاجرين در نقاط مهاجرتى فوق العاده... 

نمايند  کنند و وقت و انرژى خود را براى انتشار امرا صرف مى که مهاجرت مى
اگر مهاجرت با . شوند  در آنجا صعود نمايند در زمرۀ شهدا محسوب مىکه درصورتى

ما اينگونه مهاجرين را . ّصداقت و انقطاع تام صورت گيرد نتيجۀ عالى خواهد داشت
  .اند ّاند باعث نورانيت آن ناحيه گرديده اى که وارد شده ايم بهر نقطه مشاهده کرده

ّکليه ياران الهى ارزشمند هستند : " اند ضوع فرمودهّحضرت ولى عزيز امرا در باره اين مو ّ
ايم با  در سه چهار نقطه آالسکا که تا کنون از آن ديدن کرده". ولى مهاجرين ارزشمندترند

ّکمال مسرت مشاهده شد ياران بسيار فعال و در کمال اتحاد بودند و از صميم قلب خدمت  ّّ
جناب سمندرى سپس . وشحال شديمنمودند بينهايت از ديدار و مصاحبت آنان خ مى

ّآيا کليۀ : پرسيد ّ نفر اعضاء محفل روحانى ملى در اينجا تشريف دارند؟ جواب داده شد ٩ّ
ّايشان با احترام و محبت مخصوصى . باشند  نفر در سفر مى٢ نفر حاضر هستند و ٧که فقط 

ن پيشنهاد به آنها تعظيم نمودند و پرسيدند اوقات تشکيل جلسات شما چگونه است؟ م
ّبايد بدانيد محفل روحانى ملى چه مسئوليت . بار تشکيل جلسه دهيد  اى يک کنم هفته مى ّ

ّها، محافل مليه  ّامرا فرمودند محافل روحانى محلى پايهّ حضرت ولى. سنگينى بعهده دارد ّ
ّحضرت باب مبشر نظم ... ستونها، و بيت العدل اعظم گنبد نظم ادارى بهائى هستند

... ّگذار و حضرت عبدالبهاء مبين اين نظم بديع بودند   و حضرت بهاءا بنيانادارى
ّ◌امرا فرمودند محافل روحانى ملى رافعين نظم جهانى بهائى هستند حضرت ولى ّ.  



 سال ما را تعليم دادند که چگونه اين ٣٦ّحضرت ولى عزيز امرا نامى از خود نبردند ولى 
ّشمندم محبت خود را دريغ ننموده و ما را دعا بفرمائيد و مطمئن خواه... نظم را بنا کنيم 

ّکنم تا حق، شما را  باشيد که ما نيز هميشه براى شما دعا خواهيم کرد و مخصوصأ دعا مى
ّدر انتشار امرا و فعاليتهاى تبليغى مدد فرمايد ّ     .  

                           
    MC Gill daily ١٩٦٧  دسامبر٦سه شنبه   

ّشرحى در باره سفر جناب سمندرى و خصوصيات ايشان نگاشته و   گيل روزنامه ديلى مگ
  :اى از تعاليم مبارک و اعالن سخنرانى ايادى امرا تحت عنوان  ّهم چنين به درج شمه

  . است مبادرت کرده" ندا براى دنياى امروز" 
   

  The gazette ١٩٦٧ دسامبر ٦ د گازت، چهارشنبه   

  حدت عالم انسانى، پيام رهبر ديانت بهائى  و
طرازا سمندرى که هزاران نفر از بهائيان وى را بعنوان ايادى امرا ميشناسند به منظور 

 ساله ديانت بهائى ٩٢رهبرجهانى . ديدار از اعضاء جامعه بهائى ديروز وارد مونتريال شد
 شهر امريکاى شمالى ١٥ مناطق از ّساکن حيفا اسرائيل، بدون توجه به سردى هوا در اين
  .ّديدارى کوتاه مدت ولى پر روح و ريحان بعمل آورد

نوشد و هنگام سخنرانى  تر بنظر ميرسد، قهوۀ تيره مى ّآقاى سمندرى ظاهرأ از سن خود جوان
و مصاحبه از ترجمۀ پسر خود دکتر مهدى سمندرى که طبيب و ساکن صوماليا در افريقا 

طرازا سمندرى از آخرين افرادى است که بحضور حضرت بهاءا . دميباشد کمک ميگير
ّاولين ديدار وى از شارع ديانت بهائى در شهر حيفا . ّرسيده و موفق به خدمت گرديده است

ّايشان تأکيد مينمايد که پايۀ بسيارى از مشکالت حاليه وجود تعصبات گونه . صورت گرفت ّ
اى،  دينى، اخالق عرفى، سياسى، اقتصادى، فرقهّگون است که هفت نوع آن تعصبات 

اختالفات متقابل کشورهاى  بدون ترديد مخاصمات و... باشد ّنژادى، و خط و لسان مى



بهائيان عالم . باشد ّجهان با پيروى از تعاليم و اهداف ديانت بهائى قابل حل و فصل مى
  :يدگو سمندرى مى. کنند  کشور و ايالت جهان زيست مى٣١١جمعأ در 

ّتعداد افراد تسجيل شده بهائى درجهان کامال مشخص نيست  تا ٣٠٠اکنون تعداد بين   هم. ٔ
  .  باشند  نفر بهائى در مونترال مى٤٠٠

Canadian Bahá'í Newsتحت عنوان١٩٦٨فوريه _ ّ  مجلۀ بهائى نيوز کانادا، در شمارۀ مارچ :  
  :مى نويسد "دو رهبر عاليقدر با يکديگر مالقات کردند"

 در ناحيه شمال شرق کانادا، از Yellow Nifeّجشن سالروز تولد حضرت بهاءا در يلونايف 
ّلحاظ اهميت واجد موقعيت دو جانبه ّ  طرازا ّاى بود زيرا دو شخصيت ممتاز، ايادى امرا

 با Dog Ribs ساله رهبر قبيله داگ ريبز ٨٢ Chief  Bruneo ساله و چيف برونئو ٩٣سمندرى 
  .يگر مالقات کردنديکد

 مايلى يلونايف قرار دارد ٧٢رى که در   فورتFort  Raeّچيف برونئو از محل اقامت خود در 
سمندرى، دکتر مهدى سمندرى در   فرزند. است همراه مترجم خود آقاى لوئيز رابسکا آمده

اين محفل روحانى يلونايف از حضور . نمايد سفر به آمريکاى شمالى ايشان را همراهى مى
چنين از حضور شرکت کنندگان در جشن سالروز والدت حضرت  ّدو رهبر متشخص و هم

ّبهاءا که مصادف و مقارن با چنين مالقات مهم و جالب شرق و غرب گرديد بسيار 
  . مفتخراست

  
 The Mail Star ١٩٦٧ دسامبر ٩ ميل استار، شنبه  

ائى اتالنتا بهمراه پسر خود دکتر  ساله براى شرکت در کنفرانس به٩٢طراز ا سمندرى 
باشد در دنباله سفرهاى دور  مهدى سمندرى پزشک اطفال که در عين حال مترجم وى مى

ّمأموريت اين شخصيت . است دنيا و شمال امريکا به هاليفکس آمده  ساله انتشار ٩٢ّ
  .ديانت بهائى است
يدار از مناطق ديگر از  پس از د١٩٦٧ دسامبر ٨ ساله، ديروز جمعه ٩٢طرازا سمندرى 

 ساله شباهت دارد از اواسط ٧٠وى که به يک روحانى . راه آالسکا به هاليفاکس وارد شد



وى به اين شهر . است ماه نوامبر به مسافرتهاى دور دنيا و ديدار جوامع جهانى بهائى پرداخته
 سنت پير و است تا در کنفرانسى که براى بهائيان مناطق آتالنتا و جزاير فرانسوى آمده

هاليفاکس  City Club جلسه مذکور درکلوپ شهر، . است صحبت کند ميکولون تشکيل گرديده
سراسر جهان سفر نموده و به تبليغ و انتشار   سال به٤٠ّسمندرى مدت . گردد تشکيل مى

که از آالسکا و مونترال به اينجا وارد شد از وى  هنگامى. است ديانت بهائى مشغول بوده
ّند چگونه نيرو براى انجام اينهمه فعاليت ها دارد؟ جواب دادسؤال کرد چون از مرگ : "ّ

ّاين شخص مقدس به زبان فارسى صحبت ". نميترسم و هميشه آماده سفر آخرت هستم
آقاى سمندرى . ميکند و پسرش که دکتر اطفال است به زبان انگليسى ترجمه مينمايد

وى عميقأ از شناسائى حضرت بهاءا شارع . است سمت ايادى امرا منصوب گرديده به
 ١٧سمندرى در سن . اى فاضل و اصيل است منتسب به خانواه. ديانت بهائى مفتخر است

ّسالگى مدت چند ماه به حضور حضرت بهاءا رسيد و دو بار هنگام نزول الواح حاضر 
ٰاو مشروحأ تاريخ امر بهائى را از بدو طلوع حضرت رب اعلى. است بوده  بيان داشت و ّ

ّسپس دوران حيات حضرت بهاءا و الواح نازلۀ ايشان را توضيح داده و متذکر گرديد با 
وجود مشکالت شديد، قلم اقتدار از حرکت باز نماند و مرحلۀ اعالى اعالم امر مبارک با 

از جمله الواح ملوک، لوح خطاب به ناپلئون است که . نزول الواح ملوک خاتمه يافت
باشد و ناپلئون  پيشنهاد تغيير در سيستم اجتماعى آن کشور و سياست ناپلئون مىحاوى 
اى  حضرت بهاءا لوح انذار دهنده. العمل خشونت بارى نسبت به آن ابراز داشت عکس

ّبراى او ارسال داشتند و وى را متذکر داشتند که اگر طريق خود را تغيير ندهد آنچه دارد از 
 شاهد است که ناپلئون در طريق خود باقى ماند و امپراطورى و تاريخ. دست خواهد داد

چنان قدرتى را  تعاليم حضرت بهاءا آن: گويد سمندرى مى. سلطنت را از دست داد
ّتواند کليۀ امراض جهان را شفا بخشد داراست که مى ّ.  

ور اين تعاليم کمک حقيقى براى مردم عالم است تا ام: وى در مصاحبۀ شب گذشته گفت
ّنظرگاه ديانت بهائى اعتقاد و ايمان به وحدانيت الهيه و استقرار . جهانى سرانجام گيرد ّ



ّفقط يک تحول روحانى قادر است ...  وحدت بين ابناء بشر و يگانگى جهان است
  .مشکالت حائله عالم را بر طرف نمايد

  .آقاى سمندرى در جلسات دو روزۀ کنفرانس اتالنتا حضور خواهند يافت
 Farmington N.M. Daily Time 

   ١٩٦٨ ژانويه ٦تايمز، جمعه  ديلى فارمينگتن نيومکزيکو
  .اين روزنامه مقالۀ اسوشيتد پرس نوشتۀ جرج کورنل را درج نموده است

است و ديانت بهائى   هزار نفر ذکر گرديده٢٠در اين مقاله تعداد بهائيان امريکا در آن زمان 
ّمعرفى مينمايد و شرح مفصلى راجع به تاريخ ديانت بهائى و ّرا آئينى براى عصر تجدد  ّ

  .   است تعاليم آن نوشته
  The Bayshore Banner ١٩٦٨ بى شور بنر،  ژانويه  

  . ّنقل از نشريۀ هرالد تريبون
نشريۀ مزبور عکس بزرگى از جناب سمندرى چاپ نموده است و ضمن درج مطالب 

  : مينويسد
مخبر . شورگاردن ديدن کرد ديانت بهائى از ايران در هفته اخير از بىطرازا سمندرى رهبر 

مقيم صوماليا افريقا و آقاى کرتيس  فرزند ايادى امرا  نشريه سپس دکتر مهدى سمندرى 
  :ّکلسى ميهماندار ايشان مقيم بى شورگاردن را معرفى مينمايد و مينويسد

ميهماندار . شور ديدن کرد  هفته اخير از بىطرازا سمندرى از رهبران جهانى ديانت بهائى
 دکترمهدى سمندرى که ٠آنان خانم و آقاى کرتيس کلسى مقيم بى شورگاردن ميباشند

 ٩٢همراه طرازا سمندرى در اين سفر است، مترجم پدر خود ميباشد طرازا سمندرى 
 و در  را زيارت کردهسال دارد و از تعداد قليل افراد در قيد حيات هست که حضرت بهاءا 

ّاست سمندرى خطاط متشخص ايرانى، به  موقع صعود حضرت بهاءا نيز حضور داشته ّ
 اکتبر به اياالت ٨ّوى باتفاق پسرش در . است ّمقام ايادى امرا ملقب و مفتخر گرديده

ّمتحده آمدند تا به نمايندگى از طرف بيت عدل اعظم، مرکز جهانى بهائى در حيفا در 
  .رانس بين المللى شيکاگو شرکت نمايندکنف



سمندريها به سفرهاى . همراه و همزمان با پنج کنفرانس ديگر برگزار گرديد  کنفرانس شيکاگو
ّخود در اياالت متحده و آالسکا از شرق به غرب ادامه دادند و قبل از ديدار از فلوريدا، از 

يمت به کاليفرنيا خواهد بود و تا سفر بعدى عز. هاليفاکس، بوستون و نيويورک ديدن کردند
  . سه هفته ديگر سفر آنان در آمريکا به پايان ميرسد

  .ديانت، عدالت و صلح و وحدت را تعليم ميدهد: سمندرى گفت
حضرت بهاءا شارع ديانت بهائى تعاليم اجتماعى خود را با بدن انسان و تدابير آن 

لعالم کهيکل االنسان اعترته االمراض و برئه فانظروا ا... يا مالء االرض . "کند مقايسه مى
ّاز اول خلقت تا کنون بشريت به دو قوه يعنى به دو مدنيت مادى و ..."  ّمنوط باتحاد من فيه ّ ّ ّ ّ

  .روحانى محتاج بوده و هست و تنها وجود يکى از آن دو کافى نيست
 نموده و ّوى مراتب تهنيت خود را به مناسبت جشن سالروز تولد حضرت مسيح ابالغ

  :حضرت را گوشزد کرد و اظهار داشت فداکارى آن
  .ّبشريت چگونه قادر است اشتباه خود را جبران کند

مقالۀ فوق حاوى شرح مبسوطى در باره حضرت بهاءا و حضرت باب و شهادت ايشان و 
کند و سپس  تاريخ امر بهائى است و راجع به سفر حضرت عبدالبهاء به امريکا اشاره مى

  : مه ميدهدادا
مسافرت سمندرى که بيشتر از طريق هوائى صورت ميگيرد محض اعالن امر و ديانتى است 

ّوى تأکيد نمود که در ديانت بهائى تعصبات وجود ندارد و تعاليم آن . که به آن اعتقاد دارد
ّمتضمن طرقى است که از جنگ جلوگيرى نموده به استقرار صلح جهانى و درک وحدت 

  .گردد قى عالم انسان رهنمون مىو يگانگى حقي
Tempe Daily News ،١٩٦٨ ژانويه ١٣   تمپه ديلى نيوز   

  :ّالهى و همراهان را معرفى نموده و مينويسد روزنامه مزبور در زير يک عکس بزرگ، طراز
  .Tempe طراز ا سمندرى و دکتر مهدى سمندرى همراه با چند نفر از بهائيان تمپه 

ا سمندرى  طراز... کند  از پيروان دين بهائى از بهائيان تمپه ديدار مىاى  ساله٩٢ّشخصيت 
ّاز اوايل اکتبر سال گذشته به نمايندگى از طرف بيت العدل اعظم مستقر در حيفا اسرائيل، 



ّبراى شرکت در کنفرانس بين المللى شيکاگو به اياالت متحدۀ آمريکا آمد و پس از 
خاطر  وى در اظهارات خود... تکزاس به داالس وارد شد الت مسافرت به آالسکا از طريق اي

ّنشان کرد که تمدن عالم انسانى بايد واجد دو جنبه روحانى و مادى باشد ولى مردم جهان  ّ
ّاند و نتيجه آن تمدنى است که در  جنبه روحانى آنرا ناديده گرفته و از آن غفلت ورزيده

رگ جهان در دست "ست و اضافه کردند ّحقيقت از نقطه نظر انسانى، نوعى توحش ا
و تعاليم الهى کافل سعادت بشر است و سعادت و راحت جامعه را در " پزشک داناست

اکنون بهائيان عالم، حضرت بهاءا را همان . هيئت يک هيکل واحد تأمين مينمايد
ان ّپزشک حاذق ميدانند که قريب صد جلد راه حل و داروى درد براى انسان امروز بارمغ

ّسمندرى يک خطاط متشخص است، دفترچۀ قديمى و دست نوشته. اند آورده اى را که  ّ
  .ّمتعلق به مادر بزرگش بود باز نمود و قسمتى از بيانات حضرت بهاءا را قرائت نمود

  ...اى تفکر نمايند لحظه... اگر اهل عالم
 Los Angles Examiner  ١٩٦٨ ژانويه ٨لس انجلس اگزمينر، شنبه  

  دۀ ديانت بهائى س
 در قيد حيات بودند مأموريت روحانى ١٨٩٢ تا ١٨١٧حضرت بهاءا که در سالهاى بين 

هاى   به رؤساى عالم ابالغ نموده و مصرًا در باره تقليل سالح١٨٦٢خويش را در سال 
ايشان اکثر دوران حيات در زندان و يا تحت . جنگى و حفظ عدالت و صلح تأکيد کردند

از . عثمانى که احساس خطر از طرف پيروان حضرت بهاءا مينمود گذراندندنظر دولت 
ّ مجلد که از قلم ايشان نازل گرديده مقدار زيادى هنوز به زبان نزولى باقى ١٠٠تعداد 
آهنگى بين نژادهاى مختلف ملل و  پيام ايشان تعليم وحدت براى ايجاد هم. است  مانده

...  اين ديانت، صلح و عدالت فراگير جهانى وهدفهاى اصلى اجتماعى. مذاهب است
  ...تعديل معيشت

سمندرى سرباز پيرى ناپذير دين و باقيمانده افرادى است که از نزديک با شارع ديانت 
ّوى با دقت از دفترچه کوچک و قديمى بعضى بيانات را ... است بهائى محشور بوده

. پيچيد ابريشمى بنفش رنگ مىّميخواند و سپس دفترچه را با احترام خاص در پارچه 



ّآشتى و مضرات جنگ براى شما  دارد بگذاريد بياناتى در باره صلح و ايشان اظهار مى
  .  نمايد قرائت مى... بخوانم سپس قسمتى از الواح ملوک را

  

  Fort Worth Star Telegram ١٩٦٨ ژانويه ٣فورت ورث استار تلگرام، چهارشنبه   
                           

ّتوقف در فورت ورث يگانه توقف طرازا سمندرى ايادى امرا در اين نقطه و در مسير  ّ
کند  باشد وى بعنوان يک قاصد، پيام ديانت بهائى را ابالغ مى سفرهاى جهانى خود مى

. در مجمعى عمومى صحبت خواهد نمود) هتل تکزاس ( و در اطاق سانتا گرتروديس... 
 کامپ YMCA سخنرانى ديگرى در ... ّاريون شارع ديانت بهائى است وى فرزند يکى از حو

  .کرد   ايراد خواهد کارتر
Nashville Banner در زير عکس بزرگى ١٩٦٨ ژانويه ٦    روزنامه نشويل بنر، در تاريخ شنبه 
  :نويسد ّاست اعضاء خانوادۀ سمندرى را معرفى نموده و مى که چاپ کرده

 ٩٢طرازا سمندرى . ت بهائى امروز در نشويل باهم مالقات کردندّدر ظل ديان  نسل چهار
ّافريقا خانم جذاب _ گذار خانواده، دکتر مهدى سمندرى ساکن صوماليا ساله بزرگ و بنيان

  .هاى ايشان آرام جذاب نواده ، الهام و ساکن نشويل نوۀ طرازا سمندرى
لواح حضرت بهاءا به ملوک و آقاى سمندرى در رابطه با جشن صدمين سال ارسال ا

 کشور جهان ١٤٠سالطين عالم که در شيکاگو برگزار شد و امسال نيز همان الواح به سران 
  .است است به سفر و ديدار از ممالک امريکاى شمالى اقدام کرده ارسال گرديده

ى ّهنگام برگزارى کنفرانس شيکاکو، محفل روحانى ملى امريکا برنامۀ سفر جناب سمندر
ّرا ابالغ نموده و معلوم گرديد شهر نشويل در ايالت تنسى جزو محل هاى معين شده در  ّ

ّنشاط خانم جذاب و خانوادۀ . ّبرنامۀ مفصل مسافرتى جناب سمندرى منظور نشده است
ّايشان که در آن ايام در نشويل زندگى ميکردند و در کنفرانس شيکاکو شرکت نموده بودند 

ين موضوع همراه خانم ماگدالين کارنى منشى محفل روحانى نشويل با ّپس از اطالع از ا
ّجناب دکتر روح منشى محفل روحانى ملى امريکا مالقات کردند و استدعا نمودند شهر 



ّمحفل ملى با تقاضاى آنان موافقت . نشويل نيز به برنامۀ سفر جناب سمندرى اضافه شود
نوۀ (ّف در اين شهر در منزل خانم جذاب ّکرده و قرار شد جناب سمندرى در اوقات توق

ّخانم جذاب که عضو لجنۀ ارتباط با رسانه هاى ايالتى . اقامت کنند) جناب سمندرى
ّبودند اقدامات اوليه را آغاز کردند و شرح مختصرى در بارۀ پدر بزرگ محترم تهيه نمودند و  ّ ّ

ّ پر تيراژ محل، بنر و تنسيان بردند و همراه با يک عکس از ايشان به دفاتر دو روزنامۀ معتبر و
چنين با دو ايستگاه تلويزيون، کانال چهار و کانال پنج تماس گرفته و موافقت آنها را  هم

در نتيجه مخبرين هر دو روزنامه در ساعات . براى مصاحبه با جناب سمندرى کسب نمودند
کمک و ترجمۀ دکتر ّمتفاوت براى مصاحبه آمدند و هريک مدتى با جناب سمندرى و با 

ّتلويزيون کانال پنج نيز يک عکاس و مخبر به جلسۀ . مهدى سمندرى گفتگو نمودند
با وجود ريزش برف . هاى شهر منعقد گرديد اعزام داشت عمومى که در سالن يکى از بانک

و سرماى شديد هوا، ياران از فاصلۀ دويست مايل براى شرکت در اين جلسه آمدند و 
ّيون از کليۀ مراسم برگزارى جلسۀ نامبرده فيلمبردارى کردّعکاس تلويز صبح روز بعد که . ّ

. ّ ميالدى بود فيلم تهيه شده در برنامۀ اخبار روز پخش گرديد١٩٦٨ّمقارن با اولين روز سال 
ّکانال چهار تلويزيون با جناب سمندرى در محل ادارۀ تلويزيون مالقات و مدت ده دقيقه  ّ

در خاتمۀ مصاحبه از ايشان در خواست کرد مطلبى از آثار بهائى را به زبان مصاحبه کرد و 
  .    ّجناب سمندرى در پاسخ به اين تقاضا، لوح اتحاد را تالوت کردند. فارسى بخوانند

 La Wida News ،در فورت ورت تکزاس ١٩٦٨ ژانويه ٦بتاريخ   مجله الويدا نيوز ،  
با درج عکس مشرق االذکار بهائى "  شناخته شدهّعقايد بهائى و شخصيت: "تحت عنوان

ّدر ويلمت شيکاگو شرح مبسوطى در معرفى و شرح حال ايادى امرا طرازا سمندرى و 
اى در بارۀ  ّاست و شمه مالقات هاى ايشان را درج نموده اعالنات مربوط به سخنرانيها و

ّيثاق الهى و مبين آيات حضرت تاريخ امر بهائى و حضرت عبدالبهاء بعنوان مرکز عهد و م
  .است بهاءا نگاشته

Daily Review نويسد  مى١٩٦٨ روزنامه ديلى رويو، در تاريخ ژانويه:  



ّدر نتيجه صد سال بنيادگرائى، وطن پرستى افراطى، تعصبات نژادى و خشونت در جهان 
  .بايد منتظر حوادث غير منتظره در آينده باشيم

ات طرازا سمندرى يک ايرانى پيرو ديانت جهانى بهائى اين سخنان قسمتى از اظهار
ميهمان ...  ساله ٩٢ّاين شخصيت ... ديدن کرد  Haywardاست که در هفتۀ جارى از هيوارد 

سمندرى اظهار داشت . باشد خانوادۀ جان گاالگر عضو محفل روحانى بهائى اين ناحيه مى
ست تا به رهبران جهان انذارات ا  از طرف جامعه بهائى انتخاب گرديده١٩٦٧سال 

ّتا عدالت و برابرى بر تعصبات وطنى و ساير : حضرت بهاءا را گوشزد نمايند که فرمود
معضالت پيچيده . ّتعصبات امتياز نيابد و سبقت نجويد باليا از هرجهت احاطه خواهد کرد

ر از سران عالم  نف١١٤بنا به گفته آقاى سمندرى . ّکنونى جهان شاهد زنده اين مدعا است
از جمله پرزيدنت جانسون رئيس جمهور آمريکا هريک سواد الواح ملوک را دريافت 

پرزيدنت جانسون با گرمى نمايندۀ جامعه بهائى آمريکا را که حامل الواح ملوک . داشتند
  ...                    بود پذيرفت

وجه  صورت تهديد و بهيچ ند نه بهعنوان انذارات ميدان بهائيان بيانات حضرت بهاءا را به
اند مردم جهان را بخاطر عدم استقبالشان از  اعتقاد ندارند که حضرت بهاءا قصد داشته

ّمأموريت روحانى ايشان تنبيه نمايند بلکه مشکالت و بالياى حائله را نتيجۀ کجرويها 
  .گردد دانند که بشر خود مرتکب گرديده و مى واشتباهاتى مى

هاى کنونى  درى اظهار اميدوارى کرد در اين عصر تغييرات بنيادى در سيستمآقاى سمن
ّايجاد خواهد گرديد و عدالت حقيقى و تساوى حقوق انسانى براى کليه ابناء بشرممکن و  ّ

  .   گردد ّميسر مى
San Jose Newsخاطراتى از شارع" تحت عنوان ١٩٦٨ ژانويه ٦خوزه نيوز، در تاريخ     سان "

   :نگارد مى
 ساله ايرانى ايادى امرا در بارۀ عقايد خود در شهر نيويورک ٩٢طرازا سمندرى مرد 

  ...   گويد سخن مى



راهنمايان ... ّظهور حضرت بهاءا آخرين ظهور از سلسلۀ ظهورات الهيه در اين عصر است
  .اند و هريک براى زمان مخصوصى ظاهر شدند روحانى بسيار بوده
اى از نظر تاريخى  ايران است که ناحيه _وين، شهرى در نزديکى طهران سمندرى اهل قز

  .اعالم ديانت بهائى در شهر طهران آغاز گرديد. شود باستانى محسوب مى
مسيح امر ديگرى را . ظهور حضرت بهاءا مانند ظهور مسيح است: گويد سمندرى مى

وى پس از . ت ممکن نبودّوعده داد چون در زمان وى اهداء اين تعاليم به عالم بشري
  ...اى مکث اظهار داشت لحظه

ّروزنامه مزبور بقيۀ مصاحبۀ جناب سمندرى را در تشريح ديانت بهائى و تاريخ زندگانى 
هاى وصول به  آميز اجناس و وعده صلح و سالم، راه ّهياکل مقدسه، همزيستى مسالمت

معيشت عمومى و حفظ فقرا و ّصلحى پايدار بر مبناى مالحظات روحانى و مادى، تعديل 
اى که  خطرات ناشى از شکاف طبقاتى شديد از نظر اقتصادى و انسانى، استقرار جامعه

هاى فردى اعضاء جامعه  ّمسئوليت... حقوق انسانى افراد را محترم شمارد و تامين نمايد
وظايف و ... ّفقدان دستجات روحانيون و رؤساى دينى در ديانت بهائى ... بهائى
ّحفظ و صيانت کلى مردم و تأمين عدالت ... ّوليتهاى سران جهان در رهبرى جامعهمسئ

... مسئله تسليحات جنگى و مسابقه تسليحاتى در بين کشورهاى جهان... اجتماعى و فردى
  : نويسد درج نموده و مى

آينده نزديک جهان بسيار تاريک است ولى آينده دور چون آفتاب ... سمندرى اضافه کرد
روزى خواهد رسيد که اگر : ّو در مورد امنيت در عالم اظهار داشت... و درخشان استروشن 

شخصى بيگانه وارد شهر شود سراغ يک نفر پاسبان را بگيرد هيچکس نداند چون 
  .   احتياجى به وجود پاسبان نباشد

Herald Examiner L. A.نويسد  مى١٩٦٨ ژانويه ٦آنجلس هرالد اگزمينر،    لس:  
  .ميکند از مالقات خود با شارع ديانت بهائى يادسمندرى 

ّسپس دربارۀ مصاحبه ايشان با آن روزنامه در معرفى تاريخ و تعاليم اجتماعى و روحانى 
  :پردازد ديانت بهائى مى



مظهر ظهور ... ديانت بهائى به نسبت ديانتى نوزاد است ولى ديانتى جهانگير خواهد شد... 
ّا اشعه و تابش خويش گرما و قدرت و زندگى به موجودات الهى مانند آفتاب است که ب

است ولى طبق  مظهر ظهور فعلى آنچه که مورد احتياج مردم امروز است آورده... بخشد مى
ّاست با رد و انکار و مخالفتهاى گوناگون روبرو گرديده ولى در حقيقت  ّسنتى که از قبل بوده

  ... کلمة ا مقتدر است... ردتواند آنرا از حرکت باز دا هيچ نيروئى نمى
   

Everett Herald  ،حضرت  ياران: "ّ، مقاله مفصلى تحت عنوان ١٩٦٨ ژانويه ٦  اورت هرالد
  :  است درج نموده" بهاءا، امر بهائى را ديانت آيندۀ جهان ميدانند

 ديانت مانند... گذراند ّديانت بهائى که در قياس با اديان کنونى دوره طفوليت را مى... 
ّمنبعث از همان روح دوران اوليۀ مسيحيت است و داراى  ّسالۀ اول ظهور خود مسيح در صد ّ ّ

  . است اين دين از کشور باستانى ايران طلوع کرده... العاده بر نفوس است همان نفوذ فوق
ّاين روزنامه سپس شرحى مفصل درباره ايادى امرا طرازا سمندرى و مصاحبۀ طوالنى 

  .    است شان در بارۀ تعاليم و اهداف امر بهائى نگاشتهاي
The Gullup Independent ،تحت عنوان ١٩٦٨ ژانويه ١٦ د گالوپ ايندپندنت 

  :نويسد مى" شناسند نزديک مى گالوپ، شارع ديانت بهائى را از کنندۀ ديدار"
هاءا شارع کند مالقات خويش را با حضرت ب طرازا سمندرى که از گالوپ ديدن مى

گفت که  ديانت بهائى بخاطر دارد همانطور که اگر کسى صدها يا هزاران سال پيش مى
ٰمحمد يا مسيح يا موسى يا ابراهيم را از نزديک مالقات کرده جالب بود حال نيز جالب . ّ
شناسد مالقات  است شخصى بگويد حضرت بهاءا را که بعنوان مظهر ظهور الهى مى

است و  ّا سمندرى در مدت شش ماه در حضور حضرت بهاءا بودهطراز. است کرده
سمندرى که بعنوان يک حوارى ... ّقدرت و جالل ايشان را مانند تجلى مسيح توجيه ميکند

ّو شخصيت بسيار روحانى است هنگام صحبت کردن توجه انسان را بخود جلب مى . کند ّ
آقاى سمندرى ...  فرزندش امکان پذير استکه فهم سخنانش تنها از طريق ترجمۀ  وجودى با

در جشن صدمين سالگرد ابالغ الواح حضرت بهاءا خطاب  اکتبر گذشته به آمريکا آمد تا



سالى که از دوره سلطنت ملکه ويکتوريا آغاز  صد. به سالطين و امراء عالم شرکت نمايد
  . است گرديده و تا دوره جانسون رئيس جمهور فعلى امريکا امتداد يافته

ّآالسکا و سراسر اياالت متحده امريکا سفر  ّوى به اتفاق دکتر مهدى سمندرى پسرش، به
ّسمندرى يک خطاط ايرانى است و پيامش صلح عمومى و ايجاد امن و ... است کرده

ّسعى وى ايجاد اتحاد بين ... ّآسايش در بين امم و کوشش براى ترک و رفع تعصبات است
ّمدن توأمان روحانى ومادى استاديان عالم و برپائى ت ّ...  

روزنامه مذکور سپس به تشريح اهداف امر بهائى پرداخته و مقاله خود را با آن به پايان 
  .برد مى

   Navaio Times      ،نويسد مى" مالقات بهائيان" تحت عنوان ١٩٦٨ ژانويه ١٨ناوايو تايمز:  
نون، سانتافه و توبا در منزل   پى نفر از اعضاء جامعه بهائى از شهرهاى٦٠شب سه شنبه 

 ّگيلبرت ديويس در شهر فورت دفينانس براى مالقات شخصيت ممتاز ايرانى ايادى امرا
طرازا سمندرى و پسرش دکتر مهدى سمندرى عضو هيئت معاونت ايادى، حضور 

ى طرازا سمندرى به زبان فارسى صحبت کردند و پسر ايشان به زبان انگليس... يافتند
ترجمه نمود سپس آقاى چسترخان که وى نيز عضو هيئت معاونت ايادى است گفتار او را 

سخنرانى طرازا سمندرى تکيه و تأکيد بر تساوى حقوق انسان . به زبان ناوايو ترجمه کرد
ّهدف غائى اين ديانت استقرار وحدتى گسترده در بين کليه ملل ... در تعاليم بهائى بود

است اختصاصأ برنامه  ّى سمندرى که مشغول سفر در اياالت متحدۀ آمريکابرا... عالم است
  .مسافرتى براى ديدار از منطقه ناوايو ترتيب دادند

  ديدار از کاليفرنيا
ّلس آنجلس يکى از نقاط مهمى بود که جناب طراز از آن ديدن نمودند و بواسطه کسالت 

  يمى در کاليفرنياى جنوبى اقامت نمودندو بيمارى، اجبارًا چند روز بيشتر از برنامۀ تنظ
 ١٩٦٧ تا ١٩٦٦ّايادى امرا در طى سفرهاى طوالنى که بهمراه فرزندشان در سالهاى 

بار دچار کسالت سخت گرديدند و آن هم هنگام ديدار از  انجام دادند فقط يک



احبه با منجمله چند مص. بر داشت ّکاليفرنياى جنوبى بود ولى توقف ايشان نتايج نيکو در
  .مخبرين معروف جرايد امريکا انجام شد

  . ًکه ذيال درج گرديد. مهمترين مصاحبۀ ايشان در کاليفرنيا، مصاحبه با آقاى تراپ بود
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  .يداند ايرانى سالمند خود را همانند پطرس حوارى م
  ". پطرس حوارى پسر را شناخت و من پدر را ديدم. تنها يک فرق در ميان است"

است  ترين فرد در قيد حيات که بهاءا شارع يکى از اديان فراگير جهانى را شناخته نزديک
سيمائى . است که چندين پوشش و پالتو به تن دارد در بستر آرميده حالى  درVan nuys House در

او خود را به پطرس حوارى نسبت . کند زنده دارد و صريح و سريع صحبت مىجوان و سر
کند اظهار  که پسرش سخنان وى را ترجمه مى ميدهد و به زبان فارسى و سريع در حالى

پطرس پسر را ديد و شناخت  و من . تنها يک فرق ميان من و پطرس حوارى است: دارد مى
  .پدر را مالقات کردم

  : يسدنو اين روزنامه مى
ّ ساله است اگر در ديانت جهانى بهائى مقدسين وجود داشتند بدون ٩٢طرازا سمندرى 

  .ترديد ايشان از نامبردگان بودند
. ّالدين ناميد اظهار امر فرمود  خود را باب١٨٤٣ّمحمد که در سال  على بهاءا پس از

ور مسيح ميدانند رسالت بهائيان ظهور باب را مانند اعالم يحيى تعميد دهنده نسبت به ظه
در تاريخ سرزمين ايران نوشته شده است که باب و پيروان او . او نيز نويد ظهور بعد بود

 طغيان کردند و شکست خوردند و پيامبر آنان نيز دو سال بعد به دار آويخته ١٨٤٨درسال 
  . تير قرار گرفت٧٥٠هيکل حضرت باب هدف : گويد طرازا سمندرى مى. شد

ّکه بوسيلۀ دو پيامبر اعالم گرديده شامل تعاليم وسيع اجتماعى و راهنمائى حکام و ديانتى 
عدالت که پايۀ نظم : او عبارت است از اصول راهنمائى. ملل و سران اديان ديگر است



ّباشد، صلح بر اساس خلع سالح عمومى، تأمين امنيت جمعى تحت يک نوع  اجتماع مى
گفتۀ سمندرى  بهاءا از پيروان باب بود و به. استحکومت جهانى، و وحدت نوع بشر 

ّآسا در زندان طهران از مرگ نجات يافت اما در طول باقيماندۀ حيات هرگز به  بطور معجزه
از طهران به بغداد و از آنجا به . آزادى دست نيافت و از زندانى به زندان ديگر منتقل شد

ّرستان، و بعد به عکا واقع در کنارۀ خليج اسالمبول سپس به ادرنه در نزديکى خاک بلغا
در .  سال آخر عمر را در آن سرزمين گذراند٢٤انتقال يافت و ) فلسطين(حيفا در اسرائيل 

ّدورۀ اوليۀ سرگونى، عاملين با تمام قوا سعى داشتند ايشان را از پيروانشان دور نگاهدارند 
آثار و بيانات و . ّ ديدارکنندگان ميسر شدآخر اجازۀ تبليغ و گاه مالقات با ولى در سالهاى

ّتعاليمى که بهاءا در طول زندگى صادر فرمود بسيار حجيم است و کتب متعددى را 
  .تشکيل ميدهد و فقط قسمتى از ّآن در غرب چاپ و منتشر گرديده است

من هنگام . تواند آن حضرت را بياد آرد گويد حال هيچکس مانند من نمى سمندرى مى
  .شد بيانات بوسيلۀ کاتب تند نويس ثبت مى... ّ الواح دو بار مشرف بودمنزول

بعضى از . هائى صادر فرمود و به سران اعالم نمود  حضرت بهاءا پيام١٨٦٧در سال 
  .مخاطبين به اين پيام ها پاسخ دادند

ويز و جشن صدمين سال اعالن امر بهائى در نقاط متمايز از هم مانند ويلمت در ايالت الين
سمندرى پائيز گذشته براى ... در کامپاال در کشور يوگاندا واقع در افريقاى مرکزى برگزار شد

  .حضور در اين جشن به امريکا آمد
 نفر از ايادى در قيد حيات ٢١سمندرى جزو . ّديانت بهائى فاقد دستۀ روحانيون است

ين ايشان به اين مقام ارتقاء ايادى امرا از طرف شارع ديانت بهائى و دو جانش. باشد مى
  .يافتند لذا پس از صعود آنان، من بعد کسى به اين سمت انتخاب نخواهد شد

هيئت نه نفرۀ انتخابى  قدرت رهبرى جامعه جهانى بهائى به دست بيت العدل اعظم،
در امريکا نيز يک هيئت نه نفره انتخابى در ويلمت ادارۀ جامعۀ بهائى . سپرده شده است

  . کشور را عهده دار استاين 
  : نويسد روزنامه مضافًا مى



 مريض شد و پسرش که طبيب ايشان و Southlandسمندرى اندکى پس از ورود به ساتلند 
ساکن مقاديشو در صوماليا است بيمارى سمندرى را برونشيت و آنفلوآنزا تشخيص داده که 

 سمندرى بيمارى را مغلوب ولى. باشد ّبيمارى جدى براى اشخاص در سنين باالى عمر مى
هاى  ها و سخنرانى سفرها و برنامه نمايد تا به کرد و امروز بصوب سان فرانسيسکو عزيمت مى

  .فرسا است ادامه دهد ّخود که انجام آن براى افراد نصف سن و سال وى نيز طاقت
وک انتشار به تعاليم امر و الواح مل ّاين روزنامه سپس بقيۀ مصاحبۀ جناب سمندرى را راجع

  ... داده است
الهى،  او قبل از مصاحبۀ حضورى با طراز. ّمقالۀ اخير اين نويسنده بسيار مفصل است

  .     اى کوتاه ولى پر محتوا دربارۀ ديانت بهائى نگاشت و منتشر کرد مقاله
The Daily Californianمى نويسد١٩٦٨ فوريه ٦کاليفرنيا   ديلى :  

  . جهانى خود را اعالم ميداردحوارى بهائى، امشب پيام
ّيگانه فرد در قيد حيات در ايام حضرت بهاءا شارع ديانت بهائى، امشب در منزل شماره 

ديانت بهائى . صحبت ميدارد  بعد از ظهر راجع به ديانت خود٨ ساعت Le Conteکنت   لو٤
العۀ کتب مذهبى نمايد و پيروان خود را به مط شناسائى و رعايت تمامى اديان را تأکيد مى
  .  کند تورات و انجيل و قرآن تشويق و ترغيب مى

ّتأکيد مهم ... برابرى اجناس ... تعديل معيشت عمومى ... تعاليم بهائى عبارت است از 
خطاب من به جوانان "دارند  طرازا سمندرى اظهار مى... ّديگر اهميت نسل جوان است 

ّ هر فردى بايد رأسا در باره قبول عضويت در تقليد در آئين بهائى جائز نيست و" است
  .قبول ديانت آباء و اجداد، الزامى نيست. جامعه بهائى تصميم بگيرد

  . است ّکاليفرنيا ضمن مقاله باال مشروحأ ديانت بهائى را معرفى نموده روزنامۀ ديلى
 مخبر  تمالقا  وسيلۀ الزم به يادآورى است که کلوپ جوانان بهائى در دانشگاه برکلى

امرا جناب سمندرى بودند و مقالۀ آن قبل از القاء   با ايادىVal Minerروزنامۀ وال مينر
  .خطابه در دانشگاه برکلى انتشار يافت

  ايراد خطابه در دارالفنون جنوب کاليفرنيا



ّدر ايام اقامت در لس آنجلس جلسات جالب و نافع با جوانان تأسيس يافت و تشويق آنان 
آنها سئوال  َجناب طراز طى مالقات با جوانان طبق روش خويش از. پذير گرديدامکان 
تالميذ گردد؟ جواب  اى در دانشگاه منعقد سازيد تا ابالغ امر به توانيد جلسه آيا مى: نمودند

ّمثبت بود ولى تذکر دادند معموال تأمين و تهيۀ سالن در مدت دو سه روز مشکل است و  ّّ ً
ّاما بهرحال جوانان با همت تمام .  قبل بايد براى رزرو جا اقدام شودحدود دو تا سه ماه ّ

اند يک ساعت  ّسعى نمودند و چند ساعت نگذشته بود که تلفنى اطالع دادند توانسته
ترتيب  بدين . آن پيدا کنند وقت آزاد در يک سالن و يک ساعت ديگر در سالن نزديک به

. ّامه و سؤال و جواب در سالن دوم ممکن گرديده استّالقاء خطابه در اطاق اول و ادامۀ برن
بدين ترتيب فرصت اعالن دعوت هم . ّاين خبر مورث مسرت خاطر جناب سمندرى گرديد

ساعتى بعد جناب دکتر امين بنانى که استاد همان دانشگاه بودند . طبعأ کم و محدود بود
اند رياست جلسه را  دهّتلفن نموده و اطالع دادند جوانان بهائى از ايشان دعوت کر

زاده نيز در اين مجمع  روز بعد کنفرانس منعقد گرديد و جناب پرفسور کاظم. دار شوند عهده
کمال   لکن مستمعين در هرچند تعداد حاضرين بيش از يکصد نفر نبود و. شرکت نمودند

ق ديگر اطا ّامرا توجه نمودند و پس از اتمام خطابه، حاضرين به خطابۀ ايادى ّدقت به
اقدام سريع و سودمند جوانان در آن فرصت . راهنمائى شدند و سؤال و جواب امتداد يافت

  . کننده گرديد چنين نتيجۀ حاصله سبب سرور و امتنان همۀ ياران شرکت تنگ و قليل و هم
ًشود سقوط معنويت قبال آغاز گرديده است ّآنجا که منيت آغاز مى: گويند مى ّ .  

در هر . ّ مقام و مرتبتى قدم در دائرۀ منيت نگذاشت و رهرو اين راه نگرديدطرازالهى در هيچ
ّدر ايام توقف در لس. ّنقطۀ جهان مطيع تشکيالت بود و بحبل مشورت متمسک انجلس  ّ

داستان فيلم . ّروزى به اتفاق جناب دکتر امين بنانى به ديدن يک فيلم سينمائى رفتند
در . ّو ايشان بسيار از وقايع تاريخى آن لذت بردندراجع به زندگانى حضرت مسيح بود 

خاتمۀ نمايش به جناب بنانى گفتند، امين جان آيا تو مقتضى ميدانى که من بروم روى 
  .   صحنه و بگويم رجعت مسيح واقع شده، پدر آسمانى ظاهر شده است؟



Poughkeepsie Journal ،ّعددى بود که ، يکى از جرايد مت١٩٦٨ ژانويه ٥  پوکيپسى ژورنال
است نويسنده مقاله آقاى جورج کورنل نويسندۀ  مقاله اسوشيتدپرس نيويورک را منتشر ساخته

مقالۀ او پس از مصاحبه با . پرس است نامى و ورزيدۀ قسمت مذهبى نشريۀ معروف اسوشيتد
  .جناب سمندرى نگاشته شد و به تعداد بسيار در روزنامه هاى مختلف امريکا درج گرديد

 سالگى است مستقيم ٩٢ّاى کوچک و در سن  ّطرازا سمندرى که داراى جثه_  نيويورک
هائى که تا زير گلو ادامه داشت بر تن نموده  لباس مشکى با دکمه. بر روى صندلى نشست

بود و با حرکات دست و با روح و هيجان مخصوصى دربارۀ شارع ديانت بهائى صحبت 
سمندرى .  واقف بر آن باشد ّت نيست که تا اين حد وارد وامروز کسى در قيد حيا. ميکرد
ّ ساله بودم مدت شش ١٧_ ١٦که  کس بجز من چنين خاطراتى ندارد هنگامى گويد هيچ مى

که حضرت بهاءا در منزل خود مسجون بودند معهذا  در حالى. ماه بحضور مبارکش رسيدم
  .زيستند در نهايت قدرت و هوشيارى مى

واح که من افتخار حضور دو لوح را داشتم منشى ايشان بر روى زمين هنگام نزول ال
  .ايستادند نشست و تعداد زيادى قلم آماده داشت و حضرتش کنار پنجره رو به اطاق مى مى

کلمات بدون مکث و . ّدر آن دو بار موفق شدم صورت و تمام هيکل مبارک را زيارت کنم
در اوقات ديگر شکوه و . شد ارکش جارى مىبسيار سريع و مثل باران شديد از لسان مب

  .شد که بصورت آن حضرت نگاه کنم جالل و قدرت ايشان مانع مى
اين سخنان سمندرى ايادى امرا در بارۀ شارع ديانت بهائى، پيامبر   ايرانى است که يک 
ّقرن پيش خود را مظهر امر الهى خواند و دورۀ ظهورش را براى عصر تجدد انسان معرف ى ّ

  کرد
گذراند و به نسبت ساير اديان جوان  ّاکنون امر بهائى دوران اوليه خود را مى: وى ادامه داد

 نفر در اين مملکت پيرو ٢٠٠٠٠. ّاست اما ما معتقديم که اين يک ديانت جهانى است
ّمطمئنًا در آينده اکثريت مردم جهان . گيرند ّدارد که پايان اولين قرن ظهورش را جشن مى ّ

ّحال مانند اوايل مسيحيت است و اين امر با همان نفوذ ... واى آن در خواهند آمدتحت ل



ّديانت بهائى تأکيد بر وحدانيت خداوند، يگانگى . دهد روحانى افراد را تحت تأثير قرار مى
  . نوع انسان و وحدت اديان دارد

ّۀ ظهورات الهيه ّکلي. در سلسلۀ اديان الهى حضرت بهاءا آخرين مظهر ظهور الهى هستند
مانند . هائى براى مردم زمان خود آوردند يک تعاليم و راهنمائى محض راهنمائى بشر هر

امر حضرت بهاءا همان وعده ظهور . ّو محمد ابراهيم، موسى، کريشنا، زرتشت، مسيح 
  .حضرت مسيح است که در دورۀ مسيح، عالم آمادگى پذيرش آن را نداشت

     
 اهل شهر قزوين است که در نزديکى طهران واقع و جزو کشور باستانى طرازا سمندرى

  ...اند باشد و به اين کشور آمده ايران مى
اى آرام نشست و مکث کرد و دستهاى خود را رويهم بر روى  مرد کهنسال ايرانى لحظه

ه زانوان قرار داد سپس سر را بلند نموده و با چشمان آبى رنگ از پشت عينکى که قاب تير
اى بلند نمود و اظهار  داشت مستقيمًا به باال نگاه کرد و دو دست خود را بحالت آمرانه

. اى سکوت نمود تا مترجم سخن او را ترجمه کند ّاين بسيار مهم است، بعد لحظه: داشت
ّنمودند و مؤکد  که دستهايش کلمات و سخنانش را همراهى مى و دوباره در حالى

ّر ظهور الهى مانند آفتاب است که نورانيت و حرارت و انرژى به مظه: داشتند ادامه داد مى
 و  ّتعاليم حضرت بهاءا ضروريات بشر را در اين برهه از زمان تأمين نموده. دهد عالم مى

رساند که هميشه مظاهر ظهور با  وقايع تاريخى مى. مايحتاج بشر امروز را عرضه داشته است
اند ولى هيچ قدرتى در  ّ مورد رد و انکار مردمان قرار گرفتهاند و موانع عديده مواجه گرديده

  .ا مقاومت نمايد تواند در برابر قدرت کلمة جهان نمى
ّ مأموريت ١٨٦٧در سال .  در قيد حيات بودند١٨٩٢ تا ١٨١٧بهاءا در سالهاى بين 

 سالح، روحانى خود را ضمن پيام هائى خطاب به سران عالم ابالغ نمودند و مسائل خلع
  .و صلح عمومى و عدالت را توصيه فرمودند



ايشان پس از اظهار امر، قسمت اعظم عمر را در زندان و تحت نظر دولت ايران و عثمانى 
ّزيرا دو دولت مذکور از تمايل پيروان دين جديد نسبت به تحوالت و انقالب . گذراندند

  .اجتماعى بيمناک بودند
بعض از آن ها هنوز به زبان نزولى است و ترجمه . ر فرمودا حدود صد جلد کتاب تحري بهاء

ايشان اين اصل سازنده را براى هم آهنگى . ميفرمايد به يگانگى ناظر باشيد. نشده است
  .نمايند ها و ملل و اديان توصيه مى نژاد

استقرار صلح عمومى، محکمۀ : کليد اهداف اجتماعى در ديانت بهائى عبارت است از 
، زبان عمومى، مشارکت اقتصادى، تعديل ثروت و فقر، تعليم و تربيت جهانى، بين المللى

  .    تساوى و برابرى نژادى و جنسى
ّروزنامه فوق پس از معرفى تاريخ و تعاليم بهائى که جناب سمندرى در مصاحبه خود مطرح 

  :نويسد کرده بودند، در قسمت آخر مقاله در باره اياديان امرا مى
ّايادى در امر بهائى سمت روحانيون را بدان . ّهائى طبقۀ روحانيون وجود ندارددر ديانت ب

ّاست ندارند و با وجود موقعيت برجستۀ خود  گونه که در ساير مذاهب قبلى معمول بوده
  .نمايند تحت نظر بيت العدل اعظم که هيئتى انتخابى است انجام وظيفه مى

  :يسدنو هاى امريکا مى يکى ديگر از روزنامه
شوند،  ايشان از مرضاى مطيع محسوب نمى: دکتر سمندرى در باره پدرش اظهار ميدارد

. خواهند هرچه زودتر بستر را ترک کنند و به کارهاى خود بپردازند طاقت هستند ومى بى
ّشايد بهمين علت : افزايد او به مزاح مى. اى براى دريافت کمکهاى پزشکى ندارند عجله

  .... وبى برخوردارندباشد که از سالمت خ
ّسالخورده با نورانيتى همانند پيامبران توضيح ميدهد که زيارت حضرت بهاءا زيارت  مرد

من اين قول " مسيح رجعت خود را در جالل پدر قول داد"حضرت مسيح در جامه پدر بود 
ان در دور. ظهور الهى او براى تربيت مردم امروز جهان است. را بچشم خود ديدم و شنيدم

کهولت حضرت بهاءا بحضور ايشان فائز شدم اگر چه هيکل ظاهرى شکسته و پير 
  ...نمود ولى قدرت فکرى بهمان شدت هميشگى باقى مانده بود مى



ّمرحله اول اعالن . گذرد سمندرى اظهار داشت مراتب پيشرفت پيام الهى از سه مرحله مى
انسان است و مرحلۀ آخر موقع عمل و مرحلۀ دوم نفوذ و جذب آن در عقول و وجدان . است

  .باشد اجرا مى
استقرار صلح جهان بر دو پايه استوار است وحدت دين و آگاهى مردم نسبت به آن، و 

ّوحدت ادراک و عقل انسان که با تقارب و توجه تام روحانى او ممکن و ميسر ميگردد ّ ّ  .  
                               

ّ به امريکا و کانادا به حدى توجه ياران الهى و جوامع ديگر سفر تاريخى جناب سمندرى ّ
ّاين کشورها را به خود جلب نمود که مطلعين اظهار داشتند بعد از سفر تاريخى مرکز ميثاق 
به امريکا تا آن زمان چنين استقبالى مشاهده نشده بود و چنين تبليغات وسيعى دربارۀ امر 

  . ديده و انجام نشده بودّدر نشريات آن کشورها مالحظه نگر
ّعالوه بر تعداد بسيارى از نشريات که به درج و انتشار خبر مسافرت ايشان اقدام نمودند و 

  . ّترتيب مصاحبه هاى فراوان دادند مالقاتهائى با افراد مهم صورت گرفت
ّبراستى توجه غير منتظرۀ مطبوعات امريکا نسبت به شخصيت طراز ت الهى،  اسفار و اقداما ّ

  .ًايشان را در کشورهاى شمال امريکا کامال متمايز ساخته است
ّايشان که يک بهائى فعال و روشن بين بودند . مقالۀ زير نوشتۀ جناب وينستون ايوانس است

ّبا درايت بسيار از اهميت حضور جناب سمندرى در امريکا آگاه شد و مصرانه در پى  ّ
ّسودگيرى از اين موقعيت استثنائى به فع اليت شديد پرداخت و نقش بارزى در فراهم آوردن ّ

وسائل براى انجام مصاحبه هاى تاريخى جناب سمندرى در امريکاى شمالى بعهده گرفت 
ّو نام شريف او در لوحۀ اقدامات مؤثر و جاودانۀ ايادى معزز امرا در اين سرزمين پهناور، در  ّ

جناب ايوانس در . اين اوراق و دفتر گرديدتاريخ جامعۀ بهائى امريکا و اکنون زينت بخش 
هاى مطبوعاتى انجام گرفت و مواقع جنبى  مقاله زير اقداماتى را که در زمينه ترتيب مصاحبه

  .اند آن را شرح داده
   

 Winston G.Evansنوشتۀ وينستون ج ايوانس 



  
  مالقات با جناب سمندرى، شانس غير قابل تجديد  

ّملهمانه بيدار شدم مدتى فکرم متوجه آقاى ديويد ١٩٦٧ اکتبر ٤گاه روز  صبح ميد مدير  ّ
برجسته قسمت مذهبى روزنامه شيکاگو ديلى نيوز بود ولى هرگز کوششى براى ديدار با او 

ّآن روز صبح بسيار روحأ آمادگى در خود احساس ميکردم و با توجه باين بيان . بودم نکرده
نميدانستم کدام کليدى است " نى خواهم دادجواب ترا قبل از آنکه سؤال ک" که  ميگويد

که با سرعت ميتواند درب بستۀ مالقات با ديويد ميده را به رويم بگشايد روز قبل يادداشتى 
ّغير رسمى از يکى از دوستانم که در يک مؤسسۀ بزرگ انتشاراتى کار ميکند دريافت 

کال ناشر  يله رالف مکاى بوس ضميمه يادداشت مذکور موافقت ضمنى براى مقاله. داشتم
اين يادداشت . قانون آتالنتا و نويسنده بسيار معروف يک ستون سنديکائى قرار داشت

ّتحرکى بما بخشيد تا از آن بعنوان کليدى براى حل مسئلۀ آقاى ميد استفاده کنيم و فايده  ّ
  . ّهم داشت زيرا همان روز صبح ترتيبى براى مالقات ما معين شد

  .ّکه علت يادآورى ميگردد چنان ّ علت فراموشى ما گردد همتواند خداوند مى
که با شما  ما فقط دو دقيقه وقت داريم وقتى: آقاى ميده مرا با اين سخنان خوش آمد گفت

ٔصحبت کردم بکلى فراموش کردم که براى اين ساعت قبال برنامه اى در نظر  ّ
او دادم و دنباله کار را گرفتم بدون هيچ اظهار نظرى نوشته مک کال را به . است شده گرفته

دارى؟ جواب دادم تنها مرد در قيد  با يک داستان بزرگ چطورى؟ پرسيد چه: از او پرسيدم
هاوس  است امروز در پالمر حيات که حضرت بهاءا شارع ديانت بهائى را مالقات نموده

  .ّميده در جواب گفت بنظر ميرسد موضوع مهمى در دست دارى. است
 تشکيل شد ١٩٦٣ه گيل در کنگره جهانى که در شهر لندن انگليس در سال ّخانم مرضي

اى ترجمه کرده و احتمال داشت که در  العاده بيانات جناب سمندرى را با زيبائى فوق
 اکتبر در پالمرهاوس هم مترجم جناب سمندرى باشد و حدس زدم ٥جلسه شب سه شنبه 
پس از يک دقيقه . اهيم داد نيز خواهند بودميده ترتيب خو اى که با ايشان مترجم مصاحبه

  ".مصاحبه بايد روز پنجشنبه انجام گيرد"آقاى ميده اظهار داشت 



 را باهواپيماى PIKE بيشاب پيک CBSاو روز جمعه مشغول بود زيرا شبکۀ راديو تلويزيون 
 CBSآوردند و ميده بعد از اختتام برنامۀ   اى مخصوص مى اختصاصى براى ضبط برنامه

به ميده گفتم بايد اين موضوع يعنى قرار . قرارى براى مصاحبه با بيشاب پيک داشت
ّمصاحبه را با شخص مسئولى در ميان بگذارم و اطالع دهم و سپس سه شنبه، صبح روز 

از آنجا بطرف اونستون رفتيم و با جناب خادم ايادى . بعد نتيجه را تلفنى به او خبر ميدهم
امکانات انتشاراتى و تبليغاتى را . اء هيئت معاونت مالقات کرديمامرا و بعضى از اعض

هاى شيکاگو  ّتوجيه نموديم و توضيح داديم که اگر از اين موقعيت استفاده نکنيم در روزنامه
ترين مردى که تا کنون از غرب ديدن کرده يعنى جناب سمندرى  در باره غير معمول

است و تمامى حيات خود را  هان سفر نمودهسراسر ج  به ٔاى که عمال  ساله٩٢ّشخصيت 
 کشور و ٣٠٠اکنون در بيش از  است که ياران جانفشانش هم صرف خدمت به امرى کرده

ٔناحيه و جزيره عالم ساکن هستند مطلبى درج و منتشر نخواهد شد و همانطور که قبال اشاره 
 زيارت حضرت  بارها بشرف لقا و١٨٩٢ّکردم ايشان مشخصۀ يکتائى دارند و در سال 

  .اند ّبهاءا در اراضى مقدسه نائل آمده
ّمصاحبه با ايشان و يا هرشخصيتى که شارع يکى از اديان عالم رامالقات نموده باشد 

  . شود اى عادى و جارى محسوب نمى ّموضوع روزمره
ّجناب خادم ايادى امرا خصوصيات جالبى داشتند بسيار دوست داشتنى و روحانى و 

ّاده بودند اما تحرک آنى و فورى نشان ندادندالع فوق  و بيش راهنماى جناب  ايشان که کم. ّ
چون صبح روز بعد . ّبشما اطالع خواهيم داد: سمندرى در اين سفر بودند اظهار داشتند

خبرى نشنيدم به ادنا ترو، رئيس کميتۀ جشن سالگرد صدمين سال اعالم امر به سالطين و 
  .ّروحانى ملى بهائيان امريکا، تلفن کردمملوک عالم و عضو محفل 

ّشايد جا دارد متذکر شويم بيت العدل اعظم الهى که در حيفا اسرائيل مستقر هستند و ياران  ّ
ٰالهى در سطح جهانى در تحت رهبرى و هدايت آن معهد اعلى قرار دارند جناب سمندرى 

المللى  لى در کنفرانس بينرا به آمريکا فرستادند تا بسمت نمايندگى از طرف آن معهد اع
اين کنفرانس همراه با .  منعقد ميگرديد شرکت کنند١٩٦٧ اکبر ٨ تا ٥شيکاگو که در تاريخ 



ساير مناطق جهان براى بزرگذاشت جشن صدمين سال نزول الواح ملوک و سالطين و 
  .امراى عالم برپا گرديد

ده دقيقه ديگر به من : داشتوقتيکه ادنا ترو از امکان مصاحبه آقاى ميد آگاه شد اظهار 
. تلفن کن و من پس از اينکه باو تلفن کردم وى گفت تعقيبش کن و دنبالش را بگير

براه است ولى هواپيماى خانم  بالفاصله به ميده تلفن کرديم و باو گفته شد همه چيز رو
  .ّمرضيه گيل روز سه شنبه ديرتر از موقع مصاحبه باينجا خواهد رسيد

و راضى شديم که آقاى ميده سعى کرد مصاحبه را به روز جمعه که بسيار بسيار خوشحال 
اى براى او بود تغيير دهد و اضافه کرد دسترسى به ايشان در روز شنبه ميسر  روز پرمشغله

ميلى اظهار  نيست و حتمأ بايد مصاحبه در روز جمعه انجام گيرد و با کمى اکراه و بى
در سالن اصلى هتل پالمرهاوس مالقات خواهد    صبح با ما١١داشت روز جمعه ساعت 

  .کرد
ًشنبه جناب سمندرى و پسرشان دکتر مهدى سمندرى و خانم مرضيه گيل اجماال از  شب سه ّ

خبر مصاحبه روز جمعه مستحضر گرديدند که قرار بود در اطاق جناب سمندرى در همان 
ضر شدند ولى از خانم ّدر ساعت مقرر آقاى ميد حا. ّهتل محل اقامت ايشان انجام شود

ّمرضيه گيل خبرى نبود از قرار معلوم ايشان درمحل ديگرى منتظر ما بودند و محل مالقات  ّ ّ
ّکامال براى ايشان روشن نشده بود پس از چند دقيقه انتظار باتفاق آقاى ميده با آسانسور  ً

ّ بنا بر علتى هتل به طبقه باال و به اطاق جناب سمندرى رفتيم در بين راه آقاى ميده گفت
پيک پيش آمده است وقت بيشتر براى مصاحبه دارد و قرارى که  که براى هواپيماى بيشاب

دکتر مهدى سمندرى . است است منقضى گرديده براى مصاحبه با بيشاب پيک داشته
ساعت و نيم مصاحبه با جناب  وظيفۀ خانم گيل را به عهده گرفتند و بعد از قريب دو

گفت جاى هيچ جر ّو بحثى نيست که دکتر سمندرى مترجم سمندرى آقاى ميده 
  . اى براى پدرش بود العاده فوق

ّدر جلسه بزرگ شب قبل خانم مرضيه گيل بار ديگر ثابت کرد که مترجم جالب و متبحرى  ّ
کس  براى جناب سمندرى است ولى در اين موضوع با من توافق فکرى داشت که هيچ



فرزندى آنان _ دار گردد رابطه پدر  ل دکتر سمندرى عهدهاى را مث تواند چنين وظيفه نمى
ما آقاى ميد : دکتر سمندرى گفت. براستى اين جلسه مصاحبه تاريخى بود. بسيار مغتنم بود

ّرا دوست داريم، آقاى ميده متقابال اظهار محبت کرد در آخر وقت آقاى ميده اظهار ... ً
من جواب دادم سالهاست باين . به شودکجا که ميرود بايد مصاح  آقا هر با اين: داشت

که داستان آقاى ميده در هفته بعد در روزنامه منتشر گرديد جناب  وقتى. کنم موضوع فکر مى
  .خادم و ادنا ترو هر دو بسيار مسرور و راضى شدند

هاى بنام و معروف  وسترن که از دانشگاه  نگارى دانشگاه نورت پروفسور رشته روزنامه
نگارى برجسته اعالم  باشد، مقاله آقاى ميده را عاليترين نمونۀ روزنامه مىنگارى  روزنامه

در اين مقاله آقاى ميده نوشته . بايستى براى دانشجويان اين رشته قرائت گردد داشت که مى
ّبود بهائيان معتقدند حضرت بهاءا موعود کل اديان و مظهر ظهور الهى و معلم و مربى  ّ ّ

  .باشند  صنعت مىبراى عصر مدرن علم و
حضرت عبدالبهاء فرزند حضرت بهاءا وقوع دو جنگ : جناب سمندرى به ميده گفتند

بينى نمودند و به بشر انذار دادند اگر جهت مسير حرکت فعلى خود را  المللى را پيش بين
ّبطرف ماديات صرف تغيير ندهند احتمال روياروئى با جنگ خونريز ديگرى در انتظار آنان 

  . است
در تعقيب و با در نظر گرفتن مقالۀ عالى آقاى ميده که در روزنامه شيکاگو ديلى نيوز انتشار 

ّاى به محفل روحانى ملى امريکا ارسال داشتند وطى آن درخواست  يافت جناب خادم نامه ّ
ّنمودند من همراه جناب سمندرى به بعضى شهرهاى مهم که قرار است مورد بازديد ايشان 

  .ّمحفل روحانى ملى آمريکا درخواست جناب خادم را تأييد کردند. ومواقع شود بر
ّدر شيکاگو، باتفاق پسرشان عازم ايالت مارتيم و Trenvos جناب سمندرى بعد از اتمام برنامه 

به جرأت . ّاياالت آالسکا، يوکان، و سراسر کانادا گرديدند و در نقاط بسيارى توقف کردند
ٰگينى که براى جناب سمندرى تدارک شده بود از عهده حتى ميتوان گفت چنين برنامه سن ّ
 دسامبر به آقاى جورج دبليو کورنل مدير ١١روز دوشنبه . آمد يک فرد جوان هم برنمى

ن مرا روزچهارشنبه براى  قسمت مذهبى روزنامه اسوشتيدپرس نيويورک تلفن کرديم ايشا



يده گذراندم مهمترين دقايق عمر خود اگر من دو دقيقه وقتى که با آقاى م. ناهار دعوت کرد
شمارم پس مالقات و صرف غذا با آقاى کورنل را بايد مهمترين قرار در زندگانى خود 

  .منظور دارم
وجه در  شب شنبه ناگهان مريض شدم و روز بعد اشتهاى خود را از دست دادم ولى بهيچ

رش در هزاران روزنامه در زدن قرارى که ميتوانست منجر به نوشتن داستان و انتشا صدد بهم
بهر ترتيب بود به دفتر آقاى کورنل و سپس براى صرف غذا رفتيم . سراسر جهان گردد نبودم

اى قرارها گذاشته شد در باره مواضيع بسيارى قبل از مالقات با جناب  سابقه با سرعت بى
 و باالخره آقاى کورنل بآسانى و راحتى اظهار داشت با کمال. سمندرى صحبت شد

 بعد از ٣وقت مصاحبه براى ساعت . خوشوقتى مايل به مصاحبه با جناب سمندرى ميباشد
ّ دسامبر معين شد قبل از ترک محل مالقات، آقاى کورنل گفت بهتر ١٩شنبه  ظهر روز سه ّ

ّاست از شهر بوستون به او تلفن کنم زيرا هميشه ممکن است او را به خارج از محل 
در مکالمه . ام کريسمس هم اوقات مناسبى براى کار ما نيستّفراخوانند از اين گذشته اي

       . تلفنى از بوستون قرار قبلى ثبت شد
ّبود که توجه مرا جلب کرد  ّ در مجلۀ وال استريت ژورنال داستانى درج شده١٩٦٥در سال 

 سالۀ ميليونرى بود که تجارت خود را به يک تشکيالت ٣٣داستان مذکور در باره جوان 
اين . ع تجارى فروخته بود و قصد داشت زندگانى را تمامأ صرف حيات معنوى نمايدوسي

ّمرد وابستگى به هيچ دسته و يا گروه خاصى نداشت و توجه او معطوف به يک دين جهانى  ّ
دانست آمالش را در کجا خواهد  او نمى. بود که شالوده افکارش در سطح جهانى باشد

در دانشگاه هاروارد به اميد کسب علم و دانش و ديسپلين نويسى  ّاولين اقدام نام. يافت
  .بهر ترتيبى توانستيم با اين مرد جوان تماس بگيريم و صحبت کنيم. بود

من قبل از ترک بوستون باو تلفن کردم و گفتم مايلى از . گذرد سال از آن موقع مى اکنون دو
ديدار کنى؟ بدون درنگ از تنها فرد در قيد حيات که حضرت بهاءا را مالقات نموده 

بدون ترديد . اين شانس استقبال کرد و روز بعد با يکديگر به مالقات جناب سمندرى رفتيم
او در مسافرتهاى بسيارى که داشت هرگز هيچ . بود دوست جوان من اسير اين ديدار شده



ْنفسى را مثل جناب سمندرى مالقات نکرده ه بود و قبل از ترک جلسه مالقات خطاب ب َ
که دکتر سمندرى  ّدکتر سمندرى گفت مايلم که توسط پدر شما متبرک گردم و مادامى

نمود جوان مذکور جلوى پاى جناب  تقاضاى او را براى جناب سمندرى ترجمه مى
العمل سريعى از خود نشان داد و ايشان هم روى  سمندرى زانو زد و جناب سمندرى عکس

جوان هنگام عزيمت . است و با او مصافحه نمودندزانوان خم شدند و اظهار داشتند قدغن 
ّتنفس  طرف، اين مصاحبت مانند هاى علمى در هاروارد يک اظهار داشت همۀ صحبت

  .هوائى تازه بود
ّروز دوشنبه يعنى روز قبل از اجراى مصاحبه مقرره در نيويورک، آقاى کورنل بسختى بيمار 

د و از بهم خوردن قرارمان معذرت خواهى ّشد روز سه شنبه بيمارى خود را بمن اطالع دا
افتد و در کنترل ما نيست و سپس از او پرسيدم  ّکرد در جواب وى گفتم حوادث اتفاق مى

آيا امکانى براى روز چهارشنبه وجود دارد؟ چون اين آخرين روز اقامت جناب سمندرى در 
رگونه قول در آن تواند هيچ قولى بدهد چون دادن ه نيويورک است آقاى کورنل گفت نمى

ام و از  استريت کار کرده در جواب او گفتم من در وال. شرايط در حکم يک قمار است
که حالش خوب شود  قمارکردن نميترسم و در ادامه سخن از کورنل سؤال کردم در صورتى

گفتم بسيار خوب ما براى . ّمايل به مصاحبه با جناب سمندرى هست؟ جواب داد البته
 روز ١١کنيم و در دنباله صحبت يک قرار ضمنى براى ساعت  تو دعا مىاعاده سالمتى 
  .بعد گذاشته شد

ّآقاى کورنل باتفاق عکاس آمدند و اين سخنان بين   گذشته١١روز بعد دو قيقه از ساعت  ّ
ّو بدل شد کورنل به عکاس گفت عکس بگير و برو عکاس جواب داد نه من ّ آنها رد ّ

ّساعت ماندند جناب سمندرى بسيار با محبت و با مالحظه به  وّمانم هر دو آنها بمدت د مى
کنم و  کورنل گفتند آقاى کورنل اگر زياد خسته نيستيد من کمى بيشتر با شما صحبت مى

هاى جهان  اين مصاحبه نيز تاريخى بود مقاله آقاى کورنل در بسيارى از روزنامه... غيره
ميد از  اب سمندرى مصاحبه کردند، آقاى ديويدسه نفر نويسندگانى که با جن... منتشر گرديد
نيوز، جورج کورنل از روزنامه اسوشيتدپرس و دان ل تراپ از روزنامه لس  روزنامه ديلى



باشند و  هاى امريکا مى ترين نويسندگان بخش مذهبى روزنامه آنجلس تايمز از معروف
ها مصاحبه  اببصيرتى عالى دارند و با اشخاص سرشناس مانند کاردينال ها و بيش

ّآنان عالوه بر درک استنباط عالى، افرادى بسيار حساس هستند و واجد  . کنند مى
باشند و بخاطر ذکاوت و استنباط صحيح مورد تحسين فراوان  اى مى ّمشخصات برجسته
  .همگان قرار دارند

و هاى مسافرت جناب سمندرى بعد از نيويورک عزيمت به فلوريدا، جورجيا، نشويل  برنامه
کنند که عکس آنان در روزنامۀ  تنسى بود در تنسى افراد فاميل جناب سمندرى زندگى مى

جناب سمندرى در تلويزيون نشويل نيز برنامه داشتند و بسيار راضى . است ّمحلى چاپ شده
بودند بعد از نشويل به تکزاس، فينکس، گالوپ، نيومکزيکو و دنور رفتند و سپس عازم 

  .سواحل غربى گرديدند
او . يک مصاحبه با مارکوس باخ بود. آنجلس از قبل داده شد ترتيب دو مصاحبه در لس

دکتر باخ . ّتأليفات بسيارى مخصوصا در بارۀ دين و اعتقادات و افکار دينى دارد
 در روزنامه ١٩٦٨هاى خود را از مصاحبه با جناب سمندرى در ماه دسامبر  برداشت

با سران مذهبى در سراسر جهان مصاحبه داشته است و باخ . روتارين مگزين انتشار داد
ُبسيار مرد مدرک و دانشمندى است و نام او در تاريخ باقى خواهد ماند زيرا وى تنها 

  .است امرا را مالقات نموده و در باره ايشان نگاشتهّ دانشمند غربى است که حضرت ولى
تى خورده بودند و تب داشتند  ژانويه درحاليکه سرماى سخ٨جناب سمندرى روز دوشنبه 

ّآنجلس شدند و بالفاصله بسترى گرديدند ايشان با همت بسيار توانستند روز سه  وارد لس
با . آنجلس با آقاى باخ مصاحبه داشته باشند لس روز پس از ورود به شنبه صبح يعنى يک

بعد دچار ّتوجه به وضع بيمارى جناب سمندرى، در مورد اجراى برنامه مصاحبه براى روز 
ّطى نمايد و " ولى"خواستيم که آقاى تراپ راه طوالنى را تا ناحيۀ  ترديد شديم چون نمى

نتواند مصاحبه خود را انجام دهد لذا موافقت شد تا آقاى مارتين گوردون منشى محفل 
ّآنجلس صبح زود روز چهارشنبه بمن تلفن کند و موقعيت و احوال جناب  روحانى لس

که در اطاق هتل  صبح چهارشنبه بعد از صرف صبحانه مادامى.  دهدسمندرى را گذارش



کند کارکنان  منتظر تلفن ماريون بودم به خواب رفتم و با وجودى که ماريون بارها تلفن مى
ّهتل بعلت نامعلوم و بسيار غيرعادى به من اطالع نمى که از خواب بيدار شدم  دهند وقتى ّ

 دقيقه فرصت داشتيم که خود را به ولى ٢٥ود فقط براى هرگونه تماس تلفنى دير شده ب
ّمحل اقامت ايادى امرا برسانيم بطور معمول طى اين راه  بهر . کشيد  دقيقه طول مى٣٠ّ

ّنحوى بود دو دقيقه قبل از ورود آقاى تراپ به محل رسيديم اما اطالع پيدا کرديم که  ّ ّ
ز اين موضوع ناراحت شد و تراپ ا. جناب سمندرى قادر به مالقات با کسى نيستند

باالخره پس از صرف يک فنجان قهوه و صحبت با دکتر سمندرى با حالتى ناراحت آنجا 
کرديم، ولى هرگاه به  ّکه خود را مشمول هدايت الهيه مشاهده مى با وجودى. را ترک کرد

کاگو و بوديم با آقاى ميد در شي ما توانسته. شوم انديشم کمى مضطرب مى ّاتفاق روز بعد مى
گونه ممانعتى که حمل بر ارادۀ  آقاى کورنل در نيويورک از نزديک تماس بگيريم و هيچ

ّالهيه و معنويه باشد به وجود نيامد ّ.  
آقاى تراپ پس از گفتگو با دکتر مهدى سمندرى به دفتر کار خود برگشت و داستان خوب و 

بح روز پنجشنبه همان هفته جالبى در باره امر نگاشت که در روزنامه لس آنجلس تايمز ص
که همان روز به دکتر سمندرى تلفن کردم و از وضع سالمتى  منتشر شده بود ولى من وقتى

دکتر سمندرى گفتند که ايشان . ّپدرشان استفسار کردم از اين موضوع اطالعى نداشتم
 امروز پرسيدم چه وقت؟ گفتند. باشند آقاى تراپ مى خيلى بهتر هستند و مايل به مالقات با

خيال خود داستانى را که روز پنجشنبه نگاشته و  رسيد که آقاى تراپ به منطقأ بنظر مى. عصر
دانست و اگر من اين مقاله را ديده بودم شايد پيش از  منتشر شده بود براى بهائيان کافى مى

  .تر فکر مى کردم آنکه باو تلفن کنم مستدل
 دادم که حال آقاى سمندرى خيلى بهتر است و ّبهر حال به آقاى تراپ  تلفن کردم و اطالع

سکوتى طوالنى برقرار . بينند اضافه کردم ايشان خيلى ميل دارند که بعد از ظهر شما را به
  . دقيقه٣٠ و ٣امروز بعد از ظهر ساعت : شد و پس از آن آقاى تراپ گفت

 بودند که چنان بيمار ّکه آقاى تراپ سر ساعت معين وارد شد جناب سمندرى آن هنگامى
ّدکتر سمندرى مرتب به . کرديم بايست فکر ديگرى مى توانستند از بستر برخيزند و مى نمى



شد که مصاحبه در کنار   باالخره تصميم گرفته. گشت رفت و برمى اطاق جناب سمندرى مى
ّترين داستان و نمايش و بنظر من مقدر شده از  اين مصاحبه عجيب. بستر ايشان انجام شود

  .باال بودعوالم 
 انجام شد و شرح و تفصيل آن ضمن درج مطالب روزنامه  Van Nuys Houseمصاحبه در

اين يک مصاحبۀ معمول نبود وقتى آقاى تراپ سؤال خود را . است آنجلس تايمز آمده لوس
که  شدند و جواب ميدادند و مادامى خيز از بستر بلند مى کرد جناب سمندرى نيمه مطرح مى

که چشمهايشان بسته بود از حال  شد، در حالى  انگليسى ترجمه مىجواب ايشان به
  .همين وضع ادامه يافت ساعت به ّمصاحبه مدت يک. افتادند رفتند و مى مى

ّبودند که حضرت شوقى ربانى ولى  ًجناب سمندرى قبال به بعضى از دوستان اظهار نموده ّ
َاند تا آخرين نفس باي ايشان فرموده عزيز امرا به مصاحبۀ فوق . د به تبليغ امر مشغول باشندَ

اى فراموش نشدنى براى افرادى محسوب ميشود که شاهد چنين داستان و نمايش  تجربه
  .روحانى گرديدند

که  اين هنگامه فراموش نخواهد کرد وقتى هرگز انسان آخرين کلمات جناب سمندرى را در
آقاى تراپ : لند شدند و باو گفتندخيز ب آقاى تراپ عازم رفتن بودند جناب سمندرى نيمه

ّاين سخنان جدى بود و آقاى . بخاطر داشته باشيد که نزد خدا مسؤول گزارش دقيق هستيد
ّآقاى تراپ با مسرت و رضايت خاطر ما را ترک کرد و مطمئن . ّتراپ نيز آنرا جدى گرفت

سرلوحۀ اين . دطور هم ش شديم که مقاله او بسيار جالب و عالى خواهد بود و نتيجه همين
  .:مقاله به تنهائى موجب گرديد که نوشتۀ او در تاريخ امر بهائى بيادگار بماند

    " پير ايرانى خود را به پطرس حوارى نسبت ميدهد"
من آن کلمات موعود . فقط يک فرق بين ماست، او پسر را ديد و من پدر را مالقات کردم"

  ". را با گوش خود شنيدم
  .است آنجلس تايمز درج گرديده تن روزنامۀ لسّبقيۀ مقاله در م



شهر اونستون در الينويز باز گشتند و مقالۀ تراپ را مالحظه  وقتى جناب خادم ايادى امرا به
اى آن کلمات را بايد با طال  اى سمندرى چه کرده: ّنمودند با مسرت خاطر فرياد زدند

  .نوشت
ّب، تا مدتهاى مديد محسوس باقى خواهد يقين دارم انعکاس ديدار جناب سمندرى از غر

اى شد که باعث معرفت و  چون همان دو دقيقه وقت آقاى ديويد ميد سرآغاز برنامه. ماند
. آشنائى مليونها نفر از مردم جهان نسبت به ظهور حضرت بهاءا و تعاليم امر بهائى گردد

باره داستان او به پايان دانم مقاله خود را با درج چند مطلب در  مناسبت جايز مى بدين
  .رسانم

 در ١٩٦٧آقاى ميد پس از مصاحبۀ طوالنى و تاريخى که با جناب سمندرى در ماه اکتبر 
شيکاگو انجام داد، در ماه فوريه سال بعد به حيفا و اسرائيل رفت و مقاله ديگرى در باره 

اسر جهان مکررأ ًنيوز منتشر ساخت اين مقاله عمال در سر ديانت بهائى در شيکاگو ديلى
چنانچه قبل و بعد مالحظه گرديد بسيارى از نويسندگان عالم، . تجديد چاپ شده است

ّعنوان فرقه منشعب از اسالم معرفى کردند و بنام فرقۀ بهائى از آن ياد  ديانت بهائى را به
ز ديانت بهائى چهارمين ديانت جهانى است که مرک"ّنمودند اما تيتر جالب مقاله آقاى ميد 

ُمورد توجه بسيار واقع شد و وسيلۀ سريع و مناسبى گرديد تا مهر "  آن در اسرائيل است " فرقه"ّ
  .  بهائى دهد" امر"جاى خود را به 

هاى کليسا در شهر   که مجمع جهانى کنسول١٩٦٨ما، در جوالى سال بعد يعنى سال 
ل و تراپ را به خبرنگار آپساال سوئد منعقد گرديد شرکت کرديم و مقاالت آقايان ميد، کورن

ّچنان تحت تأثير قرار گرفت که مصرأ از مدير مؤسسه انتشاراتى  جوانى نشان داديم وى آن ّ
  . اى راجع به امر بهائى در روزنامه درج نمايد مربوطه تقاضا کرد تا اجازه دهد مقاله

ع جهانى مجم"اى که در روزنامه براى گزارش  مقاله ارزنده وى در بهترين نقطه از صفحه
  .اختصاص يافته بود درج گرديد" هاى کليسا کنسول

 ٨٠ّعالوه بر اين تعداد دوهزار نفر نمايندگان و اعضاء نشريات و بازديدکنندگان از بيش از 
ديانت بهائى چهارمين  " ميد هاى آقاى اى از مقاله مملکت در سراسر جهان هر يک نسخه



هاى کشورهاى  يد اضافه شود روزنامهٔاجماال با. را دريافت داشتند" ديانت جهانى
چنان تحت تأثير مقاالت ارزشمند سه روزنامه بزرگ امريکا قرار گرفتند که  اسکانديناوى آن

  .ّاى خود آنان نيز اقدام به انتشار اطالعات در باره امر بهائى کردند سابقه بطور بى
  .در آخر کالم از مقاله کورنل ياد ميکنم

  ...گويد اى سخن مى دهنده مردى که با قدرت تکان... ، سرباز دينسمندرى مرد پيرى ناپذير
هائى که انجام  ها سخنرانيها و انواع مصاحبه انسان وقتى جناب سمندرى را در صحبت

کند که ايشان مسافرت به شمال  روشنى احساس مى آورد به ّدادند مجسم نموده و بخاطرمى
براى مثال بايد بگويم در بسيارى . پنداشت امريکا را شانسى غيرقابل بازگشت و تجديد مى

ّاز شهرها به دوستان توصيه شده بود که با توجه به سفرهاى طوالنى و خسته کنندۀ جناب 
ّهاى مفصل خوددارى نموده و باعث خستگى مضاعف ايشان  سمندرى از طرح برنامه

 براى ايشان نشوند لذا در بعضى نقاط با در نظرگرفتن اين توصيه فقط يک يا دو جلسه
ًبودند ولى جناب سمندرى معموال در عرض چند ساعت پس از ورود، دوستان  ترتيب داده

همه راه را براى  ايشان بنا به گفته خودشان اين. را ترغيب به تشکيل جلسات بيشتر ميکردند
  .بودند استراحت نيامده

کردند در آنجا فرانسيسکو عزيمت  آنجلس به سان بالفاصله پس از بيمارى شديد در لس
ّشب در يک جلسۀ بسيار بزرگ به مدت دو ساعت صحبت کردند و در خاتمۀ آن با  يک

سرعت خود را بمن رساندند و پرسيدند حاال چکار بايد کرد؟ حقيقتًا اين مسافرت شانس 
  . غير قابل بازگشتى براى جناب سمندرى بود

ز يک خاتمه شکوهمند اى ا  در ارض اقدس نشانه١٩٦٨صعود ايشان در آگست سال 
  .است

ّآقاى چالز ماليک اولين رئيس مجمع سازمان ملل متحد يک بار بمن گفت دوستان بهائى  ّ
  .زيادى در لبنان دارد و اضافه کرد آنها خيلى نجيب هستند

متواضع بودند و در عين حال  جناب سمندرى و پسر عزيزشان هردو بسيار نجيب، مخلص و
  .گونه ايثار دريغ ننمودند ّم تجليات امرحضرت بهاءا از هيچدر نهايت اشتياق براى اعال



الهى در سفر به ممالک امريکاى شمالى  ّدر پايان اين بخش که شرح اقدامات مهم طراز
ّباشد، مصاحبۀ دکترمارکوس باخ شخصيت شناخته شدۀ امريکائى با ايادى امرا درج  مى

  .ميگردد
  : نويسند دکتر باچ مىا سمندرى در بارۀ  جناب روح

الهى را دوباره مالقات نمايند و   به طهران آمدند و مايل بودند طراز١٩٦٩ايشان در سال 
ّچون توسط جناب يوسف قديمى اطالع يافتند که جناب سمندرى در سال   صعود ١٩٦٨ّ

 ّما توسط جناب قديمى از دکتر. اند مايل به مالقات با يکى از بستگان ايشان شدند نموده
ّباالتفاق به منزل ما تشريف آوردند و مجلۀ روتارين را به رسم يادگار . باخ دعوت کرديم ّ
  .    مرحمت نمودند

The Rotarian    

جناب طراز  ايادى امرا ّدر مجلۀ بين المللى روتارين مصاحبۀ دکتر مارکوس باخ با
  . انتشار يافت١٩٦٨سمندرى در ماه دسامبر سال 

يسنده کتب و رساالت دينى و اجتماعى است و فرد عالم و دانشمند و پژوهشگر دکتر باچ نو
  . روشنگر و روشن بين است

   :نويسد مى" او زندگى مرا منقلب ساخت: "اى تحت عنوان  او در مقاله
حقيقت  بر توانند ما را تحت تأثير قرار دهند؟ آيا زندگانى آنان شاهد چگونه مردمى مى

  . ديگران نفوذ کنيم؟ توانيم در ا مىعظيمى است ؟ چگونه م
  .توانيم پيام آور کوچکى شويم که قادر نيستيم پيامبر بزرگ باشيم الاقل مى مادامى
که مشغول مطالعۀ اخبار روزنامه در بارۀ جنگ و ناراحتى و  روز صبح زود هنگامى يک
آيا برايم ممکن امنى بين ملل جهان بودم يکى از دوستان بهائى من تلفن کرد و پرسيد  نا

است با طرازا سمندرى مالقات کنم؟ او به من گفت اين مرد کهنسال ايرانى تنها فرد در 
  .قيد حيات است که شارع ديانت بهائى، بهاءا را مالقات کرده است

  " االرض اهل آن الحقيقه عالم يک وطن و من على فى: "بهاءا فرمود



در مذهب هندو در . ّک خون تمام ملت ها را آفريددر يهود گفته شده است خداوند از ي
تمام . ّمن جوهر کل شيئ هستم: گويد در ظهور خداوند مىBhagavad Gita کتاب بهاگاوادگيتا

کنند ولى چه فواصل  دهند و براساس روحانى توجيه و تفسير مى اديان اين تعليم را مى
  .بعيدى هنوز در اين جهان باقى است

  .گاه و ديدار با سمندرى روان بودم  بسوى وعده ز در شاهراه پر تراکمبعد از ظهر همان رو
ّتوانست مرا از اين خيال منصرف سازد که روزگارى پيروان اوليۀ رهبران  ازدهام ترافيک نمى

اند ولى بال ترديد زمانى بوده  اديان جهان پير شده و يکايک از صحنۀ حيات رخت بر بسته
ّ افراد فى المثل کسى که بودا يا زرتشت يا موسى يا محمد را است که فقط يک نفر از اين ٰ

در دوران زندگى ديده در قيد حيات بوده است هم چنانکه امروز سمندرى آخرين فرد باقى 
  . صعود نمود مالقات کرده است١٨٩٢مانده است و او بهاءا را که در سنۀ 

اند  ورت ظاهرى و جسمانى ديدهشک موقعى بوده است که از کسانى که مسيح را به ص بال
به عنوان سرلوحۀ خبر منتشر ! چه اين خبر در گاليله گازت نفر زنده بوده است اگر تنها يک

ّاز جادۀ   ّنشده ولى در طول عصر مسيحيت در جائى در بين ساکنين ناشناخته و دور افتاده
يات مسيح بوده و بازمانده از دورۀ ح خاک آلود فلسطين کسى بوده است که آخرين فرد

اند و از وى  ّآرام و جنگ زده آن ايام براى زيارت او رفته شايد مردمانى از ميانۀ دنياى نا
براى ما از مسيح صحبت کن، حقيقتًا چگونه بود؟ چه شکل بود؟ : اند سؤال و تقاضا کرده

 را چيز او ترا بيش از هر چيز ديگر جلب نمود؟ چه داشت که تو تا حال او چه گفت؟ چه
  فراموش نکرده اى؟

پاسى از شب مى . واقع در خيابان آلوت بودVan Nuse ّمحل مالقات ما در ساختمان ون نوز 
. گاه ما اطاقى بزرگ و مناسب بود وعده. زنگ و يک طبقه بود نوز قرمز گذشت ساختمان ون

 وارد سمندرى کهنسال به اطاق. بخارى قرار داشت جا ّعکسى از اعتاب مقدسۀ بهائى کنار
او مردى . اى رنگ بزرگى به گردن خود انداخته بود تا گرم بماند حالى که شال قهوه شد در

ّبود کوچک اندام، ماليم، با قدمهاى استوار و با درخشش يک شناخت سرى در 



بينى با قاب نازک نمايان بود و شاهد عينى  ّديدگانش، ديدگانى که از خالل عينک ذزه
  .ادثه بوده است سال پرح٩٢عالم در طول 

ّاگر باور کنيم که چشم دريچۀ روح است پس من مطمئن هستم در وجود اين مردى که از 
ّاو مرا با محبت در آغوش . مسافت بعيد به اينجا آمده است پيوند عميق روحانى وجود دارد

گرفت و سپس در يک صندلى که پشتى بلند داشت نشست و شال را به دور بدن خود 
ّا در آن روز سرد نبود اما ايشان از بستر بيمارى برخاسته بود تا با من صحبت هو. محکم کرد

در اين سفر همراه . نمود پسر سمندرى يک پزشک است و در سنين پنجاه سالگى مى. کند
در غرب امريکا قرار دو مصاحبه براى . پدر آمده است و مترجم ما در اين ديدار بود

انجلس و مصاحبه ديگر با  مخبر دينى روزنامۀ لسسمندرى گذاشته شد يکى مصاحبه با 
  .من

ّعلت دعوت من براى مصاحبه با سمندرى اين بود که چند سال قبل با نوادۀ حضرت 
ّبهائيان به خاطر اين ديدار و هم چنين به علت . بهاءا، شوقى افندى مالقات کردم

. ّم نسبت به من محبت دارنداحترامى که من براى ديانت بهائى مانند ساير اديان قائل هست
ام و شايد تنها فردى باشم  من تنها شخص غير بهائى هستم که دربارۀ شوقى افندى نگاشته

  .دادند کسى از ايشان عکس بگيرد که از ايشان عکس گرفتم در حالى که هرگز اجازه نمى
زى ترا به سمندرى گفتم بهاءا چه بود و چه کرد که زندگانى ترا منقلب کرد؟ چه چي

ّواداشت که از ايشان پيروى کنى؟ مرد کهنسال جواب داد وقتى براى اولين بار مظهر ظهور 
بدوًا در بيت ايشان .  ساله بودم و حضرت بهاءا زندانى بودند١٧را مالقات کردم جوانى 

ّو بعد در عکا هنگام نزول آيات مشرف شدم و مشاهده کردم که چگونه صورت ايشان در  ّ
وحى مانند غيث هاطل ميباريد . نيروئى سراسر اطاق را فرا گرفته بود.  تغيير مى کردآن احيان

  .ّو شکى باقى نمى ماند که ايشان يک مظهر الهى است
سمندرى راجع به مسائل بسيارى صحبت کرد ولى در دنبالۀ هر مطلب به اين موضوع 

دو   و کلمات نازلۀ ايشان هرميرسيد حضرت بهاءا او را تحت تأثير قرار دادند زيرا حيات
ّگواه بر حقانيت آن مظهر منتخب الهى است ّ.  



  آيا مردم به اين طريق ميتوانند ما را تحت تأثير قرار دهند؟
  آيا به خاطر اينست که زندگانى آنان شاهد و گواه بر حقيقت عظيمى است؟ 
اين . ر ما گذاردّدر طول حيات انسان مهم اينست که چه شخص و چگونه آخرين تأثير را ب

همان قدرتى که . عشق بعالوۀ اعتقاد محکم، مساوى است با قدرت. يک معادله است
قدرتى که باعث . ميتواند مردم را تکان دهد چيزى است که خود ما را تکان داده است

شود گفتارمان در شنونده نفوذ کند چيزى است که به آن اعتقاد و ايمان داريم و تمامى  مى
  .باشد ىهستى ما م

بيش از سه ربع قرن پيش طرازا سمندرى شخصى را مالقات کرده و زندگانى او تغيير 
انسان کسى است که به خدمت من : او شنيده است که حضرت بهاءا فرمود. يافته است

ّو اينست که طرازا سمندرى مصمم گرديد از آن روز به بعد زادۀ . االرض قيام نمايد على
  .            دآن آستان شو

از . هميشه براى من مورد سؤال بوده است و شخصًا مخالف قهرمان ستائى بودم" فداکارى"
ّبرپا کردن معابد و مقامات و مجسمه ها به عنوان اجراى مقصود و مفهوم ظهور پيامبران، 

ٰاز پيامبران الهى ابراهيم موسى، کريشنا، بودا، کنفوسيوس، لوت، مسيح، . ابا داشتم
اند که ترجيح نداده باشند بجاى ستايش و بزرگداشت تصاويرشان، دنيا در  يک نبوده هيچ

  .      صلح و دوستى باشد
ِگى  چه چيز مانع حيات پيام آنان است؟ خشونت؟ تيره. کشد؟ چه چيز ما را بعقب مى
  ِروابط؟ فقدان صلح؟

انم چه تعداد از افراد د ّهنگام غروب است و من از جادۀ پر تراکم برميگردم و براستى نمى
ٰدر اين تراکم بى انتهى و در اين جهان همين احساس مرا دارند که اگر ما همه پيامبران 

آوران کوچکى باشيم و بتوانيم زندگانى کسانى را که با  توانيم پيام ّبزرگى نيستيم الاقل مى
ر آينده از ما ياد کنند و شويم تغيير داده و در آنها تأثير گذاريم تا شايد روزى د آنان روبرو مى

  .چيزى در او يافتم که زندگانى مرا منقلب کرد. او را مى شناسم: بگويند



بهرحال طرازا سمندرى بهاءا را شناخت و بهاءا خدا را مشاهده کرد و لذا سمندرى 
  .جالل خداوند را با وضوح بيشترى دريافت

 ١٩٦٨ ژانويۀ ١٦صاحبه، يعنى در تاريخ ّباخ طى يادداشت کوتاهى که روز بعد از م دکتر
اى که با جناب  الهى فرستاد بخاطر مصاحبه براى خانم و آقاى سبحانى ميزبانان طراز

ّسمندرى ميسر گرديد و منقبتى که از اين ديدار نصيب او شد و استفاضه از حضور 
الهى بر اين چنين گوهر مخزون در کلمات . امرا، اظهار قدردانى نموده است ايادى

  .گيرد ّصفحۀ ضمير هر مستعد با تميز ميدرخشد و نقش مى
  :  گويد مولوى مى

  تا بکند جانب دريا نظر؟  آب و گل     هست کسى پاک از اين
  تا بزند بر پر عنقا نظر؟    پا بنهد بر کمر کوه قاف  

  تا فتدش جمله بدانجا نظر؟   هست کسى را مدد از نور عشق 
    

م ديدار از آالسکا و کانادا عرايضى به ساحت بيت العدل اعظم الهى امرا هنگا ايادى
 ١٩٦٧ نوامبر ٢٦ _ ١٢٤ شهرالقول ٤تاريخ   در  آميز ٰمعهد اعلى جواب عنايت. ارسال داشتند
ّمفاد دستخط ذيل نتايج اقدامات طراز. صادر فرمودند کشورهاى امريکاى  الهى را در سفر به ّ

  : مستغنى ميداردشمالى از هر توصيف و تعريف 
  در چاه تخمى کاشتن، بى عقل را باشد روا
  ّاينجا به داد عقل کل، کشت بيابانى کنم 

  ا  حضرت ايادى امرا جناب طرازا سمندرى عليه بهاء
 شهر القدرة از کانادا به اين ١٤ّ شهر العلم آن حضرت از آالسکا و مورخ ١٤ّمکاتيب مورخ 

  .سرور خاطر اين مشتاقان گرديدشطر واصل و بشاراتش موجب 
حمد جمال اقدس ابهى را که آن خادم صديق مستقيم آستانش را در هر حين به تأييدات 

نفس . دارد ّفرمايد و در هر قدم به جنود توفيق بدرقۀ همت آن بزرگوار مى ّشديده مؤيد مى
ّمت و عبوديت قيام آن قدوۀ حسنۀ ابرار ياران عزيز جمال کردگار را درس انقطاع و خد



ّآموزد و بر اشتعال و انجذابشان مى افزايد شکى نبوده و نيست آثار بهيۀ اين اسفار  عن  مى ّ
مساعدت و معاضدت . قريب واضح و آشکار گردد و موجب سرور و افتخار روحانيان شود

ّنجل جليل جناب دکتر مهدى سمندرى البته بسيار مغتنم و موجب تمجيد و تقدير و امتنان 
ّن مشتاقان بوده و هست در بقاع منورۀ عليا آن دو شمع شبستان هدايت را در هر آن اي

تأييدى جديد و توفيقى شديد طلبيم ان شاءا بشارات اين اسفار مبارکه متتابعًا واصل 
  .   گردد

  ّبا تقديم تحيات بديعه 
    بيت العدل اعظم 

  



  
  دوم  و  بيست  فصل

  لندن  در  ّبازگشت از امريکا، توقف
  "   ّصد هزار آفرين بر خلوص نيت و حسن اقدام و استقامت آن خادم برازنده"

  امراّ ولى حضرت
  لندن 

گردد تا دوستان به مدد  ًالهى به لندن اجماال درج مى در اين بخش شرح مسافرت طراز
ّمطالعۀ کليات با روحيۀ قوى و نيروى فنا هاى  فرتناپذير ابرمرد کهنسال، آنهم پس از مسا ّ

ّطوالنى و فعاليت هاى ممتدى که در امريکا داشتند تا حد امکان آشنا گردند ّ ّ.  
الهى قبل از عزيمت به فرودگاه با حضرات ايادى امرا جنابان   طراز ،١٩٦٨ فوريه ٢٤

از    بعد٦.٣٠اى از ياران مالقات کردند و ساعت  خادم و ويليام سيرز و جان ربارتز و عده
. اه رفتند و در ميان بدرقۀ گرم دوستان خاک امريکاى شمالى را ترک گفتندظهر به فرودگ

لندن وارد شدند و بعد از ظهر آن روز   به١٩٦٨ فوريه ٢٥ايشان در ساعت نه بامداد روز بعد 
ّهوا در آن ايام بسيار سرد و براى . امرا نائل گشتندّ حضرت ولى ّبه زيارت مرقد مطهر

نين کهولت و فرسودگى جسمانى ابدًا مناسب بنظر نميرسيد ولى سالمت جناب طراز در س
ّبعد از سفر پر ثمر و اثر و پر تحرک امريکا، زيارت مقام موالى مهربان، عاقبتى پر ميمنت و 

گذشت و به تدريج کشش شمع  روزها و هفته ها بسرعت مى. گرديد مبارک محسوب مى
وعود . چکيد مانده يک بيک فرو مى ازشد و قطرات ب وجودشان به پايان حيات نزديک مى

ّالهيه دربارۀ ايشان تحقق مى ّيافت و بقاياى رمق زندگى با همتى موفور نثار راه دوست يکتا  ّ
  .شد مى

  ّمکن ز غصه شکايت که در طريق طلب 
    براحتى نرسيد آنکه زحمتى نکشيد



تيب يافت و حدود اى تر ّهمان شب بنا به دعوت عمومى محفل روحانى ملى بريتانيا جلسه
شصت نفر از نقاط مختلف شرکت نمودند و جناب سمندرى با شکيبائى و مهارت  صد و

  .ساعت صحبت کردند بيش از يک
ساعات صبح در حضور و . ّ فوريه که مصادف با ايام هاء بود به شهر اکسفورد رفتند٢٦روز 

ها در آکسفورد  ّيامّمصاحبت ياران گذشت و شب سى نفر از ياران و متحريان در جلسۀ ا
بيانات پر شور ايشان ياران . ساعت سخنرانى نمودند ّحاضر شدند و جناب طراز بمدت يک

  .در اين جلسه ايادى امرا جناب خاضع نيز حضور داشتند. را بشوق و ذوق آورد
ّعالئى بستۀ حاوى الواح به خط اصل خطاب به جناب   فوريه در منزل جناب نعمت٢٧

ّمد افنان را که شخصًا به جناب عالئى مرحمت نموده بودند زيارت کردند ميرزامح حاجى
ّاعلى و بقيه به خط حضرت عبدالبهاء بود ّ◌ ّدر اين مجموعه يک لوح بخط حضرت رب ّ ٰ .

دانستند که جناب سمندرى سالها مأموريت داشتند که الواح اصل را  اغلب دوستان مى
هرگاه " قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهرى"شناسائى کنند و بنا بر ضرب المثل معروف 

هاى حاوى الواح را براى  شد اوراق و يا احيانًا بسته فرصت مالقات با ايشان حاصل مى
حال سبب خير  اين امر بهر. الهى قرار ميدادند زيارت و يا شناسائى خطوط در اختيار طراز

د و يا دارندۀ آثار نظر به ش بود زيرا گاهى اوقات بعض نسخ ناياب شناسائى و تسويد مى
ّاهميت حفظ آن اوراق که در حقيقت به تمامى جامعه بهائى تعلق داشت حاضر به ارسال  ّ

ّنظير چنين موقعيت بارها در زندگانى . گرديد الواح مبارکه به مرکز جهانى بهائى مى
  .ّالهى اتفاق افتاد  طراز

ها دعوت   شد از اساتيد کالجهمان روز با مشورت جناب خاضع و خانم مى هافمن قرار
ّشود و فورًا براى تهيۀ اعالنات اقدام شد و مقدار زيادى پوستر هاى رنگى تهيه گرديد تا در  ّ

ّسالن شهردارى به عنوان محل تشکيل جلسه معين گرديد. هاى مختلف نصب شود کالج ّ .
منصف شرکت الهى به لندن مراجعت کردند و عصر در جلسه منزل خانم  بعد از ظهر طراز

  .  مالقات نمودندWadsworthّکرده و با احباى ناحيۀ  وادزورت 



.  شب ادامه داشت١٢اى برگزار شد که تا   فوريه در لندن در منزل خانم صادقى جلسه٢٨
در اين جلسه پدر جناب ديويد هافمن که . تعداد سى نفر از ياران و دوستانشان حاضر بودند

ّو بيانات جناب طراز بسيار در ايشان مؤثر افتاد و اظهار بهائى نبودند هم شرکت کردند 
  . رضايت و خشنودى نمود

ّ فوريه بنا به دعوت جناب طاهرزاده با ترن مجددًا به ٢٩ بعد از ظهر روز ٢.٣٠ساعت 
جناب . بودند حاضر شدند اى که ترتيب آن را دو روز قبل داده اکسفورد رفته و در جلسه

ّتحريان و عده نفر از م٣٠سمندرى براى  ّاى از احباى شرکت کننده بمدت يکساعت و  ّ ّ٢٠ 
ساعت نزديک به نيمه شب بود که فرصت . اى کردند دقيقه صحبت بسيار جالب و ملهمانه

  .استراحت دست داد
در متن .  پس از بازگشت به لندن، تلگراف اياديان ارض اقدس واصل شد٦٨ّاول مارچ 

ّدسه براى انجام موفقيت آميز جراحى ايادىآن مرقوم گرديده بود در اعتاب مق ّ ّ امرا   ممتاز  ّ
ّنمايند و در آخر تلگراف آن هيئت مجلله از خدمات تاريخى ايشان اظهار تشکر و  دعا مى ّ

ّالهى به علت بروز يک غده در پايشان به عمل جراحى احتياج  طراز.  امتنان نموده بودند ّ ّ
شان تا وقت عزيمتشان به لندن مانع گرديد که براى هاى فراوان اي ّداشتند ولى مسؤوليت

  .  معالجه اقدام کنند
اى در منزل خانم اشرف ضرغام  عصر بهمراه آقايان حسن افنان و دکتر جهانپور به جلسه

ّمعموال بهترين طريق مالقات احبا تشکيل جلسات در . واقع در ناحيۀ ديگرى از لندن رفتند ً
  .    مند گردند  دوستان بتوانند از اين فرصت بهرهنواحى مختلف شهر بود تا همۀ

 جناب  بودند العدل اعظم واصل و زيارت شد توصيه نموده  تلگراف بيت٦٨دوم مارچ 
ّسمندرى به فرانکفورت آلمان بروند و پس از مالقات با احباى آن سامان به ترکيه عزيمت  ّ

  .مرا آماده گردندنمايند و کمى استراحت کنند و سپس براى اجتماع ايادى ا
ّنزديک ظهر روز دوم مارچ ناراحتى پا آن چنان ازدياد يافته بود که مصمم گرديدند براى 

ّايشان جراح . ٰمنزل  دکترمصطفى رفتند دفع بيمارى اقدام نمايند و بدين منظور بدوًا به
 دقيقه ٢.٣٠ساعتى بعد از ورود ايشان دکتر جهانپور هم آمدند و ساعت . بيمارستان بودند



ّالهى را به اطاق جراحى بردند و غده بعد از ظهر  طراز ّاى را که باالى پا بود و متورم و  ّ
. خيم نبود خوشبختانه آزمايشات بعدى نشان داد غدۀ بد. عفونى شده بود بيرون آوردند

جناب . بودند از چهار نقطه اطراف ياران گرد آمده. ّهمان شب محفل احباء منعقد شد
پس از استراخت مختصر با وجود عوارض بعد از عمل و ضعف جسمانى، سمندرى 

ّبيمارستان را ترک گفتند و در جلسۀ احتفال حضور يافته و با قوت روحانى و بيانات الهى 
ايشان در اين حفلۀ نورانى و صميمانه در ابتداى سخن بيان . سبب سرور دوستان گرديدند

ّرا که در تمام محافل احباء تالوت " ّاحبائه  من لقاء  حلىاالبداع ا فى   ا خلق ما: "مبارک
َکردند بار ديگر از بر خواندند و خطاب به ياران در بارۀ شکر نعم تأکيد فراوان نمودند مى ِ.  
از همشيرۀ ارسوال خانم، همسر دکترمهدى سمندرى دعوت . ّ ايام صيام بود١٩٦٨مارچ  ٣

. ّاطالعات بيشترى دربارۀ امر بهائى کسب نمايدجناب سمندرى مالقات کند و  شد تا با
در حالت نقاهت . امرا در آن روز براى بعض آزمايشات پزشکى در بيمارستان بودند ايادى

وى  ّو عوارضى که هنوز پس از عمل داشتند با خوشروئى و اشتياق بمدت سه ساعت با
چه ظاهرًا اين مالقات  اگر. دصحبت کردند و او را با اهداف عاليۀ امر بهائى آشنا ساختن

حال جواهر وجود انسان به تربيت به عرصۀ ظهور و شهود  ّمنجر به تصديق وى نگرديد اما بهر
  . آيد

الهى پس از ترک  بخش بود و طراز ّآخرين معاينات پس از جراحى انجام شد و رضايت
ا در لندن در مسير راه ّاگر چه سفر کوتاه بود ام. گشتند بيمارستان بوسيلۀ ترن به لندن باز

ّايشان بعلت تظاهرات سنگينى که در ميدان ترافالگار بر پا بود تراکم شديدى به وجود آمده 
و حرکت اتومبيل ها بسيار بطئى شده بود و در نتيجه با تأخير زياد به حظيرۀ القدس لندن 

 و کسالت رسيدند و اين تأخير که مخالف عادت و منش ايشان بود مزيد بر خستگى راه
  . ّناشى از عمل جراحى شد

خانم بتى ريد . ّ صبح با خانم بتى ريد و چند نفر ديگر از احباء مالقات کردند٦٨ مارچ ٤
ّدر آن اوقات عضو محفل ملى بريتانيا و بسيار فعال بودند  شب در جلسۀ بيت ٧ساعت . ّ

ّ به عنوان متحرى خواهر رئيس جمهور سابق کلمبيا. تبليغ خانم فائزه ستاره حاضر شدند



مباحث . عمل آمد ّحقيقت در آن جلسه شرکت نمود و مذاکرات تبليغى مفصلى با ايشان به
مطرح شده بيشتر در بارۀ زبانهاى مختلف عالم بود زيرا خانم مذکور نسبت به قبول ضرورت 

  .  وجود يک زبان بين المللى چندان تفاهم فکرى با تعاليم بهائى نداشت
 نفر از ١٨اى با حضور  ّبه اتفاق دکتر فيروزمند و خانوادۀ ايشان در جلسه شب ٦٨ مارچ ٥

ّاحباء و عده ّاى از متحريان در ناحيۀ وادزفورد حضور يافتند و تا ساعت  ّ  شب مباحثات ١٢ّ
  .ادامه داشت

حضور  محفلى با.  عصر به منزل مهاجر سابق کنيا آقاى محمود افشاريان رفتند٦٨ مارچ ٦
ّدوستان و متحريان تشکيل شد اغلب متحريان دانشجويان دانشگاه بودند نفر از ٣٠ دکتر . ّ

دو به عنوان ناطق جلسه صحبت کردند و پس از پايان سخنرانى به  الهى هر سمندرى و طراز
ّمحل  جلسه تا دير وقت طول کشيد و نيمه شب به. ّسؤاالت مختلف متحريان جواب گفتند

  .  اقامت خود مراجعت کردند
 جلسه هفتگى تبليغى در حظيرة القدس لندن با حضور قريب صد نفر برگزار ٦٨مارچ  ٧

ّالهى مدت يکساعت و نيم ايستاده سخنرانى نمودند در اين جلسه نيز دکتر  طراز. گرديد
  .عهده داشتند سمندرى ترجمۀ بيانات ايشان را به

. ناب حسن باليوزى رفتندّ به اتفاق دکتر حسن افنان به ديدن ايادى امرا ج٦٨ مارچ ٨
. بودند بخش اطاق خود نموده ايشان خطوط زيباى جناب سمندرى را قاب کرده و زينت

ّميزبان محترم چند فقره کتب قديمى و نادر داشتند از جمله يک جلد قرآن زيباى مذهب به 
يدار در آن د. اين اشياء نفيس را براى مالحظۀ ميهمانان آوردند. ّخط يک نفر قزوينى بود

نويسند که شيعه را از نقطه نظر  جناب باليوزى اظهار داشتند کتابى در بارۀ شيعۀ اسالم مى
چنين اضافه نمودند که کتاب ديگرى در باره ادوارد برون  نمايد و هم ّامر بهائى معرفى مى

    ١ .نويسند مى
هاى ديگر  ّليتّجناب باليوزى بسيار سرگرم و مشغول کار و نويسندگى کتب و مقاالت و فعا

ترين موقع براى تجديد  ّبودند و مالقات دو ايادى امرا کمتر اتفاق ميافتاد بهترين و مناسب
الهى به  بهمين جهت طراز. ديدارها هنگام شرکت در مجمع اياديان در ارض اقدس بود



همکار محترم توصيه نمودند سعى نمايند در اجتماع آيندۀ اياديان در ارض اقدس حضور 
دوستان . همان شب محفل ديگرى تشکيل شد. اين ديدار دو ساعت طول کشيد. ابندي

ّالهى مذاکرات مفصل جريان يافت در نتيجه محفل  وقت را مغتنم شمرده و در حضور طراز
  .طوالنى شد و پاسى از نيمه شب گذشت

 به نمودند و ّوضع جسمانى خود توجه نمى به الهى در برابر خواست دوستان هرگز  طراز
ّسرزندگى و صميميت . خستگى و دردهاى ناشى از بيمارى و يا کهولت اعتنائى نداشتند

. ّايشان طورى بود که سايرين را نيز از توجه به وضع و موقع جسمانى ايشان باز ميداشت
هاى مختصر و محدود اجرائى تنظيم کنند  وقت و در هرکجا ياران در صدد بودند برنامه هر

برو شدند و ناچار براى تأمين رضايت خاطر ايادى پرکار، بر وسعت  لهى روا با مخالفت طراز
  .برنامه ها افزودند

ّ صبح روز بعد به محل ١.٣٠الهى ساعت  طراز احتفال روحانى آن شب نيز خاتمه يافت و
  . اقامت خود مراجعت کردند

العدل   بيتمعلوم شد کتاب اهدائى. جناب اديب طاهرزاده مالقات داشتند ، با٦٨ مارچ ٩
  .است ّاعظم بعلت وجود بعض موانع هنوز بدست ملکه انگليس نرسيده

آن روز هوا . همراه جناب کوچک زاده به شهر ساحلى برايتون عزيمت نمودند بعد از ظهر به
ّپس از چند روز تحرک و فعاليت هاى مداوم مدتى " معاضد شجيع. "صاف و معتدل بود ّّ ّ

و شب در يک جلسۀ افطار در منزل جناب . ان گردش کردندّدر کنار دريا به اتفاق دوست
ّ نفر متحريان حقيقت بودند ٢٠ نفر که ٥٠همراه با  تهذيب يزدى حضور يافتند و از آن جا 

نيم در مواضيع مختلف و دربارۀ  ّدر يک محفل تبليغى شرکت نموده و به مدت يکساعت و
سه اصل عرفان و عشق و عمل تأکيد ّباالخص بر  .القدس صحبت کردند قواى عظيمۀ روح

ّتوان تصور نمود زمانى  القدس پايان ناپذير است و نمى نمودند و اظهار داشتند قدرت روح
چنين انديشه مخالف قانون الهى . ّباشد که اين نيروى اليزالى از تحرک باز ماند و بايستد

و تعاليم اجتماعى شود زيرا رکود باعث انحطاط است و احکام  کالم حق تجديد مى. است



ّدينى بايد با پيشرفت و تحول شرايط اجتماعى و فرهنگى که الزامى است مطابقت داشته 
  . ّالقدس اسباب رشد و ارتقاء بشر است نه مانع ترقى و تعالى آن قدرت روح. باشد

اى مشتاق ادامۀ مجلس بودند لذا بطور خصوصى با بعض  ّپس از القاء خطابه هنوز عده
  .به گفتگو نشستند و گذشت زمان فراموش شدّمتحريان 

الهى براى شرکت در برنامه هاى روز بعد ميبايست همان شب به لندن  دير وقت بود و طراز
  .تنها وسيلۀ ممکن اجارۀ يک تاکسى بود. باز گردند

ّمعموال رانندگان وسائل نقليه با نقشۀ شهر لندن آشنائى دارند ولى بر حسب تصادف در آن  ً
ّشناخت و در نتيجه براى پيدا کردن محل سرگردان شد  ًانندۀ تاکسى راه را کامال نمىشب ر

  . ّو مسافرين مدت طوالنى در راه ماندند و از ساعات استراحتشان به مقدار زياد کاسته شد
القدس  ّهاى دروس امريبطور مرتب در حظيرة ، روزهاى يکشنبه هر هفته کالس٦٨ مارچ ١٠

الهى در ساعات صبح در کالسهاى مزبور حاضر شدند و سپس   طراز.شد لندن داير مى
ّساعت يک بعد از ظهر باتفاق جنابان طاهرزاده و افنان براى آخرين بار قبل از ترک 

ِآن آستان مبارک، سامع ساکت رازها و . امرا رفتندّ انگلستان، به زيارت مرقد حضرت ولى ِ
  .نيازها بود

  آمدم رحمى   فقير و خسته به درگاهت 
      که جز والى توأم نيست هيچ دستآويز

سکوت سنگينى . رسيد و نسيم خنک از خالل درختهاى بلند ميوزيد ّايام زمستان به آخر مى
شد و هر صدا انعکاس  اى شنيده مى در آنجا هر زمزمه. در فضاى آرامگاه سايه افکنده بود

  .يافت بيشترى مى
تالوت مناجات با نغمۀ  ام موالى محبوب اوج گرفت والهى در کنار مق طنين طراز لحن پر

بار ديگر شکوه يک عشق جاودانۀ معنوى که تنها سرمايۀ . پرحالوت ايشان در هم آميخت
ّالهى تا ايام اخير حيات بود در اين مکان پاک جلوه نمود و قلوب همراهان را  زندگانى طراز

  . در اين زيارت تحت تأثير شديد قرار داد



اى شد که  ّمراجعت از زيارت مرقد مطهر به لندن، مصادف با ساعت تشکيل جلسهموقع 
ّمحفل روحانى ملى از اعضاء محافل روحانيه تشکيل داده بودند اى در  ّدر اين مجمع عده. ّ

الهى بر پا شد و ضمنًا جلسه  بر پيشنهاد طراز اين محفل بنا.  نفر حضور يافتند١١٠حدود 
امرا لوح آقاسيد شهاب را تالوت کردند و  ايادى. گشت مىتوديع ايشان نيز محسوب 

ّباره آن و هم چنين خدمت، که سبب عزت است صحبت داشتند و مسائل بسيارى از  در
ّجمله اهميت تشکيالت و مسئوليت محافل روحانيه، عهد و ميثاق و تبليغ را مطرح نمودند  ّ ّ

ّ مظهر ظهور، تذکر دادند که در و در موضوع وجوب عشق و عقل براى شناسائى و معرفت
ِدورۀ اوليۀ امر، عشق انسان بيش از عقل او الزم بود نطق ايشان در همان جلسه ضبط . ّ

ّريد منشى محفل روحانى ملى بريتانيا اجازه خواست که بعضى قسمتهاى  گرديد و خانم بتى
 ابوالقاسم فيضى جلسه مذکور با حضور جناب. ّآن را در نشريۀ اخبار امرى منتشر نمايند

ايادى امرا که در آن اوقات در لندن بودند و جناب شهاب فتح اعظم و ساير عزيزان 
ريد ميهمانى کوچکى براى افطار در طبقۀ  بعد از ختم جلسه، خانم بتى. تر گرديد نورانى

. ّاى از حضار به اين ميهمانى دعوت شدند ّالقدس لندن ترتيب دادند و عده باالى حظيرة
ستود و اين  نوازى ايرانيان را مى خانم ريد هميشه ميهمان. آفرين بود حفلى دوستانه و خاطرهم

ّعادت فرهنگى را يکى از علل مهم ايجاد روابط انسانى و انتشار پيام دوستى و مودت  ّ
ّدر اغلب سفرهايشان به نقاط مختلف اروپا، به احباى ايرانى . نمود رحمانى توجيه مى
کرد همچنان از روش و خصلت نيکوى آباء و اجدادى خود پيروى کنند  ىخصوصًا توصيه م

  . تا راه گشاى آنان در جذب قلوب نفوس گردد
رسم  شناسى از ميزبان و به الهى بعنوان قدر طراز. ميهمانى آن شب خانم ريد پايان يافت

ّيادگار يک قطعه خطاطى اسم اعظم را امضاء نموده به منشى محفل روحانى ملى ه ديه ّ
  .ّاين قطعه خط نويسى از دکتر مهدى سمندرى بود. کردند
  آلمان 

  اى اى برادر تو همه انديشه
  اى  مابقى تو استخوان و ريشه



الهى از ساعت پنج بامداد به سرعت براى سفر بعد  طراز.  فرا رسيد١٩٦٨ مارچ ١١روز 
ّارت احباى خدوم و آماده شدند و در ميان بدرقۀ صميمانۀ دوستان و با قلبى شاد از زي

نيم صبح در  و  هواپيما ساعت ده. مهربان بريتانيا با هواپيما عازم فرانکفورت گرديدند
جناب سعيد معتمد مهاجر خدوم ايرانى در آلمان در . فرودگاه فرانکفورت به زمين نشست

سر به ّگرمى استقبال کردند و باالتفاق يک الهى به فرودگاه منتظر مسافرين بودند و از طراز
برف تند و . برنامۀ بعدى ديدار از مشرق االذکار آلمان بود. القدس شهر آمدند حظيرۀ

  .باريد شديدى مى
       دامن کهسار يکسر ابر تيره بر گرفت 

    بر سر کهسار يکسر برف سيمين برنشست         
 ديدار ّ ساختمان اين معبد زيبا با جلوه و شکوه خاصى سر برآسمان کشيده و جالب انظار

ّامرا و همراهان مدتى در سکوت و خلوت آن محيط روحانى به دعا و  ايادى. کنندگان بود
االذکار روح  آهنگ کلمات توان بخش الهى در زير گنبد بلند مشرق. مناجات مشغول شدند

  .  آورد انسان را به اهتزاز در مى
  ام روان از هر کرانه تير دعا کرده
  رگر شودباشد کز آن ميانه يکى کا

زيرا ديدار کنندگان مجبور . اين دعا و ثنا تا حدودى به خاطر ريزش برف طوالنى تر شد
ّشدند مدت بيشترى در محوطۀ ساختمان بمانند تا طوفان قدرى آرامتر شود ّ .  

زاده و سعيدمعتمد مترجمين  جنابان کاظم. اى با حضور صد نفر تشکيل گرديد شب جلسه
ّالهى مکرر به آلمان سفر کردند و با ياران آن سامان آشنائى  طراز. دندامرا بو خطابۀ ايادى

اى خاطره آفرين بود و يادگارهاى عزيز و ذيقيمت  سفر به گونه هر. نزديک و صميمانه داشتند
ّها و نتايج فعاليت هاى فداکارانۀ مهاجرين و ساير احبا زينت  ها و دوستى ها و پيوند مالقات ّ ّ

گشت و هر ورقش دفترى بر صفحۀ تاريخ امر  هاى جناب طراز مى شتبخش دفاتر ياددا
ّانجذاب روحانى و شجاعت و بردبارى ياران آلمان و ياورانشان که در طى . افزود بهائى مى

ّهاى وسيع مهاجرتى و تبليغى در آن سرزمين مستقر شدند سبب تأسيس ارکان  نقشه



آلمان پس از فراغت از دو جنگ بزرگ ّاحباى . ّاى قوى و منظم و مطمئن گرديد جامعه
ّجهانى توانستند با نيروى ابتکار و خالقيت فوق هاى فراوانى به رشد و  العادۀ خود کمک ّ

اين مجهودات پيوسته مطمح نظر همگان قرار داشت و . ّنمو نهال امر در خطۀ اروپا نمايند
ز جهان که روزى آتش آرمان بشردوستى بهائيان در اين نقطه ا. ّسبب مباهات احبا بود

. هاى وسيعى از عالم افروخت، جلوه و جالى ديگرى داشت ّتعصبات نژادى را در بخش
زدود و شيوۀ مهرورزى در روابط  ارمغان نو، غبار ستيزه جوئى هاى پيشين را از دلها مى

  .    آموخت انسانى مى
       

ّدر آن ايام مدتى قليل از عمل جراحى طراز ّهاى جراحى باز  و هنوز بخيهگذشت  الهى مى ّّ
در بين شرکت کنندکان جلسۀ مذکور دکتر عنايت عنايتى . کرد بود و توليد ناراحتى مى نشده

نمودند  ّدکتر سمندرى از اين موقعيت استقبال کردند و از ايشان تقاضا. هم حضور داشتند
الزم پزشکى را دکتر عنايتى همان موقع وسائل . در اين زمينه مساعدت الزم مجرى دارند

ّالهى از بقاياى عوارض جراحى  فراهم آوردند و بخيه ها باز کردند و به لطف ايشان طراز
  .  خالص شدند

 مارچ در ١٢الهى در  طراز.  مارچ مجالس گرم و نورانى بر پا گرديد١٣ و ١٢در روزهاى 
وضاع  نفر انعقاد يافت صحبت داشتند و از ا٨٠اقدس با شرکت  محفلى که در حظيرۀ

جامعۀ بين المللى بهائى و سفر اخيرشان به کشورهاى امريکاى شمالى بشارات فراوان به 
ّاطالع ياران رساندند و زبان به تشويق و ترغيب آنان گشودند که تا وقت باقيست فرصت را 

  .غنيمت شمرند
  :ّعطار ميگويد

     چون توانستم ندانستم چسود         چون بدانستم توانستم نبود  
ارزش اوقات و  ّالهى با گذشت ايام آشنا نبود و به شايد در آن محفل هيچ کس باندازۀ طراز
  :انديشيد اين بيان لطيف و انذار روشن و دقيق نمى



اى ياران من و انصار من، در اين سبيل بعد از من فتور و اهمال منمائيد و اين فرصت ...  "
    ٢..."  خائب و خاسر گرديدًگرانبها را از دست مدهيد و اال خود عاقبت

گروسمن  امرا دکتر الهى در آن روز در نظر داشتند مالقات با ايادى برنامۀ ديگرى که طراز
ّجناب دکترگروسمن مدت زمانى بيمار . ّبود و بدين منظور راهى محل اقامت ايشان شدند

  .کردند شدند و استراحت مى منزل خارج نمى  از  بودند و
دانستند و با  ًوال و روحًا عيادت و پذيرائى از بيماران را وظيفۀ خود مىالهى اص طراز

در آن روزهاى سرد آخر زمستان نيز با . ّصميميت و رغبت به اين وظيفۀ روحانى قائم بودند
ّمنزل دکتر گروسمن در باالى تپۀ نسبتًا بلند . شوق سرشار به ديدن همکار ارجمندشان رفتند

ّالهى در پائين تپه توقف کرد و ايشان از ماشين پياده  مبيل حامل طرازاتو. ساخته شده بود ّ
ّشدند و با همان روحيۀ مبارز و مصرانه در گونه راه  دو سالگى اين ّکه در اواخر سن نود و حالى ّ

در اين . ّپيمائى سخت و صعب است با زحمت و به کمک دکتر سمندرى از تپه باال آمدند
 يکى از اعضاى هيئت معاونت ايادى و چند تن از دوستان حضور ديدار، دکتر مولشلگل و

ّالهى و اظهار تشکر از اين ديدار، آلبوم  آمد به طراز جناب گروسمن ضمن خوش. داشتند
افتخار ايشان صادر گرديده است  امرا بهّ زيبائى از مجموعۀ الواحى که از قلم حضرت ولى

ّتهيه نموده بودند و با مسرت بسيار ا . ين هداياى بى نظير را به ميهمانان عزيز نشان دادندّ
الهى اثر  مالقات با طراز. بيادبود اين گردهمآئى، يک عکس به يادگار برداشته شد

ّجاى گذاشت و باعث تقويت روحى ايشان شد تا حدى که با  مطبوعى بر دکتر گروسمن بر
 بدرقۀ ديدار کنندگان وضع کسالت و بيمارى که داشتند هنگام عزيمت ميهمانان، براى

ّارجمندشان از باالى تپۀ منزلشان پائين آمدند و با محبت آنان ماشين مشايعت    را تا کنار ّ
زد اين مالقات آخرين ديدار دو ايادى امرا و وداع   در آن روز کسى حدس نمى. نمودند

  . دو همکار و معاضد صميمى در عالم خاک است
جناب گروسمن، يکسر به فرودگاه فرانکفورت رفتند و چون الهى پس از ترک منزل  طراز

عجله قدرى نان و پنير بجاى شام   با  ديگر وقت کافى براى صرف غذا باقى نمانده نبود
  .ّصرف نمودند و با مستقبلين وداع نموده و عازم استامبول در ترکيه شدند



    
   ١٩٦٨ّترکيه 

ّاز فرودگاه اسالمبول باتفاق . عت طول کشيدّمدت پرواز از آلمان به ترکيه کمتر از سه سا
انگيز معنوى  خانم به منزل جناب معنوى و طرب بيک و سهيال مستقبلين، دکتر اوغلو سامى

  .ّالهى در ترکيه بود رفتند ّکه محل اقامت طراز
حجم مراسالت زياد و تأخير . هاى واصله پرداختند  مارچ، به بررسى نامه١٦ و ١٥روزهاى 

  .واب موافق روش ديرينۀ ايشان نبوددر ارسال ج
ّدر بين نامه ها مرقومه محفل روحانى ملى آمريکا در تقدير از اسفار فداکارانه ايادى امرا و 
اظهار عنايت به فرزند ايشان و مرقومه حضرات ايادى امرا مقيم ارض اقدس مالحظه 

  ٣.گرديد
هائى را که حاوى شرح  ُزال روزنامه وسفّاتقاق آقاى ي دکتر مهدى سمندرى نيز در آن روز به

ّسفرهاى ايادى امرا به اياالت متحدۀ امريکا و کانادا بود  مرتب و منظم کردند و براى  ّ ّ
ّشب هنگام احباى الهى براى ديدار . ّاطالع حضرات ايادى امرا به ايران ارسال داشتند

  . آمدند
   

دکتر مهدى سمندرى فورًا به مداوا . مودندن الهى قدرى احساس کسالت مى  مارچ، طراز١٧
  .پرداختند و ناراحتى ايشان ظاهرًا برطرف شد

العدل اعظم و اياديان ارض اقدس مرقوم داشتند و به  اى بحضور بيت  مارچ عريضه١٨روز 
  . ٰ براى ياران رحمن مشغول شدند نگارش نامه

     
 نفر آراستند  دکتر سمندرى ٢٧عيد نوروز بار ديگر فرا رسيد و ياران محفلى باحضور 

ّاساليدهاى زيبائى که از کنفرانس تاريخى امريکا تهيه کرده بودند در آن انجمن نشان 
ّدادند و دوستان ترکيه از اين طريق در سرور و هيجان برگزارى کنفرانس عظيم امريکا شريک 

  .  و سهيم شدند



ّتعداد احبا در ترکيه در آن دوران کم بود ّاجر فعال از ايران براى مشارکت در ّعده اى مه. ّ
. ّپيشبرد مقاصد امرى و مساعدت با ياران آن سامان  اقدام نموده و در آن کشور مستقر شدند

ّبه تدريج نتايج همکارى آنان در طول سالهاى بعد نمايان شد و جوامع بهائى ترکيه گسترش 
  .       بيشترى يافت

قصد زيارت مرقد  فاق دو نفر از ياران بهّالهى بات  بديع طراز١٢٥صبح عيد نوروز 
نام  که در دورۀ حياتشان اغلب به) ّمحمدعلى حاجى( نبيل قزوينى نبيل ابن  ا الى متصاعد

 ايشان در اسکودار عزيمت نمودند و اداى  ّشدند به محل مقبرۀ خوانده مى" حاجى عمو"
  .هى دعا کردنداحترام بجاى آورده و براى تعالى روح آن فدائى آستان ال

ّترکيه از جمله کشورهائى است که محل يادبودهاى فراوان از خاندان سمندر و منسوبين آن  ّ
در خيل مهاجرين عزيز، سه نفر از شهداى خاندان سمندر در اين سرزمين اقامت . است
ّمحمدعلى نبيل ابن نبيل در دوران حضرت بهاءا، جناب مهندس  جناب حاجى. داشتند

 در همان خاک در شهر ازمير ّ سمندرى مهاجر خدوم در دوران حضرت ولىعزيزا امرا
العدل اعظم   در دوران بيت١٩٩٢مدفون گرديدند و جناب بهمن سمندرى که بعدًا در سال 

چهار سال در شهر آنکارا  در ايران شهيد شدند ادامۀ تحصيالت دانشگاهى خود را قريب به
  . بودند گذرانده

  ا پاى خود آيند عزيزاندر بند تو ب
  حاجت نه به قيد و رسن و سلسله افتاد           

نفر از احباب و  اى قريب سى ّطراز الهى پس از بازگشت از اسکودار و هنگام ظهر با عده
دوستانشان که براى ديدن آمدند انجمن کردند به دو زبان فارسى و ترکى بيانات ايراد 

  .فرمودند
  :ّآن ايام احساسات خود را چنين شرح ميدهنددکتر مهدى سمندرى دربارۀ 

ّاين عيد براى من بسيار فيروز بود زيرا پس از ساليان دراز ايام عيد دو سال متوالى را، يکى 
. سال گذشته در بمبئى هندوستان و امسال را در استانبول در حضور پدر بزرگوار گذراندم

سفرهاى متوالى پدرم از .  محروم بودمّتقريبأ چهل سال بود که ايام نوروز از ديدار ايشان



طرفى و سفرهاى خودم در ديار مختلفه از طرف ديگر فرصت چنين موهبتى را در اختيارم 
ّآنشب آقاى محمود افنان و خانواده باتفاق چند نفر از مهاجرين و احباء ساکن . قرار نداد ّ
 آخرين ديدار ما در يک اين. و تا دير وقت بيدار مانديم. چکمه به مالقات ما آمدند کوچک

ّروز عيد بود که در آن ايام خوش اتفاق افتاد  همگى سحر از خواب بيدار ٦٨ مارچ ٢٢روز . ّ
انگيز  زادۀ عزيزم خانم طرب پدر مهر پرورم و برادر. شديم، وسائل سفر را بستم و آماده کردم

 در سبيل ّمعنوى و خانم هماعالئى دختر عمه ثابت قدم در خدمت امر اقوم و هجرت
سپس دکتر اوغلو آمدند و به فرودگاه . سلطان قدم، هريک مساعدت الزمه را مبذول داشتند

يقين است که مفارقت اين عبد از پدر بزرگوار و برتر از جانم پس از شش . اسالمبول رفتيم
متوالى در نقاط عديده و  هاى طوالنى و مسافرت نيم مصاحبت الينقطع شبانه روزى و ماه و
. سخت و ناگوار بود ّالبريه براى هر دوى ما ّ در مجامع بسيار و ميادين خدمت امر ربشرکت

ّها در سبيل محبت  العاده رخ داده بود ولى چون اين فرقت ّحضرت ايشان را حالت تأثر فوق
چه ايشان  اگر. حضرت محبوب يکتاست اميد است سبب وصل ابدى در عوالم الهى باشد

ّبراى مشايعت تشريف بياورند ولى بعلت طول مسافت و نظر به مايل بودند تا فرودگاه 
مفقودى وسائل راحت اين زحمت مضاعف را براى آن يگانه نازنين صالح ندانستم و در 

ّاى براى پدر فرستادم و با قلبى مملو از رضايت خاطر از  ّفرودگاه توسط دکتر اوغلو عريضه
ّدورانى که با موفقيت تام و رضايت حاصلۀ  ّ العدل اعظم گذشت، آن خاک را که  بيتّ

ّقدوم جمال اقدس ابهى متبرک و متباهى گرديده به در حاليکه قلب و . است ترک کردم ٰ
که افتخار  ّروحم متوجه انسانى شريف و روحانى و بمعناى واقع کلمه، خلق بديع بود

  . فرزنديش را در تمامى عمر ارج نهاده و گرامى خواهم داشت
  : نويسند ر خالصه دربارۀ سفرهاى اخيرشان مىالهى بطو  طراز

هفته بيروت رفتم هشت شب بودم مجالس عاليه  بعد يک... که در اين دوران رفتم  اسفارى
تأسيس شد از اطراف آمدند مراجعت نمودم بعد با اعضاء از ارض مقصود بهمراه دکتر 

ّ مقدسه مشرف شده حيفا رفته هشت شب در اعتاب مهدى سمندرى که از آفريقا آمدند به ّ
العدل اعظم الهى و اياديان موجود در حيفا  ّدعا در محضر هيئت مقدسۀ مبارکۀ بيت به



استامبول براى  عليل شش نفر از حيفا به  ّمشرف شده از آنجا همراه اياديان امرا با اين
ّارض سر ادرنه الجل دعا مشرف شده دو شب بوديم وظيفه انجام داده هريک بقاره ّ  و ّ

ّشيکاغو ويلمت مشرف  کشورى پرواز فرمودند بنده هم همراه فرزندم دکتر مهدى سمندرى به
 روز در شيکاغو و ويلمت امر ١٢االذکار فائز، پس از اقامت  سه مرتبه در مشرق... شديم 

مملکت  ّ روز در آالسکا در نقاط متعدده ديدن کرده به١٢آالسکا رفتيم  فرمودند سفرى به
  .گردش مشغوليم مت وارد شده اکنون بهکانادا بسال

ّ موفق شده از روى يادداشت اسامى را ثبت ١٩٦٨مى  ١٩، ١٢٥ شهرالعظمۀ ٤يکشنبه 
  .کردم

  فهرست اسفار در امريکاى شمالى 
  جوئنو، ... شهر انگوراج، فربنکس، وايت هورس : آالسکا_ ١
  .     کانتى کينگ سياتل، ساوت دوکالت : امريکا_ ٢
ورود به کانادا، ويکتوريا، کلونا، آلبرتا، ادمونتون، يلونايف که اسکيموها آنجا : کانادا_ ٣

ّپک، تورانتو، کيچنر، مجدد  کاپل، ساسکاچوئن، وينى هستند، کلگرى، رجينا، فورت
  .برانزويک تورانتو، اوتاوا، مونتريال، السال، هليفکس، شارلتون، کمبريج، ايالت نيو

کانتى  ديل، منتى لودر ن، نيويورک، نيوجرزى، ميامى، فورتاوانستون، بستو: امريکا_ ٤
ايالت ). انگيز ّمنزل دکتر جذاب و نشاط(بالتيمور، ميشيگان، ايالت جورجيا، نشويل 

گلندر، کالب نيومکزيکو، دنور، ... فورت ورث، شهر عاصمۀ فنيکس، _ تکزاس
َمحل اقامت در ون(آنجلس  لوس خانۀ  شب هتل و در دو(، سانفرانسيسکو، اکلند)ياس ّ

  .لوئى وارد شيکاغو شديم، اوانستون، سن. پلين ، ولى)سمندريها بوديم
  لندن :انگلستان_ ٥
  . فرانکفورت، ديدار از مشرق االذکار :آلمان_ ٦
  . اسالمبول ورود بمدينۀ کبيرۀ: ترکيه _ ٧
حيفا   به١٩٦٨ نصف شب، مطابق با پانزدهم اپريل ١٢٥ شهرالجالل ٨شب دوشنبه   _٨

  .ّ روز در اين سفر در حيفا فائز و مفتخر و مشرف بودم٤٧وارد، گويا 



نظير اخير ايشان خصوصًا به امريکاى شمالى در  باشد که يادبودهاى ارزندۀ سفرهاى بى
العاده در آستان  تاريخ امر بهائى جاودانه ماند و نتايج و اثرات حاصله از آن اقدامات فوق

  .د و استمرار يابدپرودگار يکتا مقبول افت
اى خوشا بحال تو که چنين در سبيل آن دلبر دلنشين . آفرين بر ثبات و استقامتت باد"...

  )حضرت عبدالبهاء..." (ثابت و نابت و مستقيمى
آميز و پر  ّ، بيت العدل اعظم دستخط عنايت١٩٦٨ مارچ ٢٤_ ١٢٥البهاء   شهر٤در تاريخ 

  . ّترکيه ارسال فرمودند به" خادم شهير"احساس زير را خطاب به 
  ا حضرت ايادى امرا جناب طرازا سمندرى عليه بهاء

ّمکاتيب اخيرۀ آن حضرت از لندن و ترکيه واصل و کماکان مورث انبعاث جان و انبساط 
ٰحمد و ثنا آستان جمال ابهى را که آن مساعد و معاضد با وفا را به . خاطر اين مشتاقان شد

ّظيمه در اقاليم و بالد بعيده مؤيد فرمود و انجمن روحانيان را در مراکز فتوحات باهرۀ ع
ّمتنوعۀ متعدده به شمع وجود آن مقرب حضرت معبود منور ساخت حال که ناجحًا مظفرًا  ّّ ّ ّ

ّاند اين هيأت به کمال سرور و ابتهاج به تشکر و امتنان از آن  منصورًا مراجعت فرموده
ّزد و به شکرانۀ تأييدات الهيه بالنيابه در اعتاب مقدسه جبين بر ٰستايندۀ جمال رحمن پردا ّ ّ

نجل جليل جناب دکتر مهدى سمندرى عليه بهاءا را . زمين نهد و طلب مزيد تأييد نمايد
که در خدمات ذيقيمت آن حضرت سهمى اليق دارند از قبل اين هيأت مخصوصًا تکبير 

تنان نمائيد بحمدا آن نفس نفيس نعم االنيس آن ّوفير ابالغ فرمائيد و اظهار تشکر و ام
ّشخص شخيص بوده و هستند و در اعتاب مقدسه و بقاع منورۀ عليا آن حبيبان با وفا را به  ّ

ّادعيه خيريۀ روحانيه مخصوصًا متذکر بوده و هستيم ّ ّ ّ.  
ّبا تقديم تحيات بهيه  ّ  

  ارض اقدس  المللى در ّ کانونشن دوم بين
ّالمللى ثانى در ارض اقدس منعقد بود و انتخاب دومين اعضاء   کانونشن بين١٩٦٨در سنۀ 

 از اسالمبول به ١٩٦٨ اپريل ١٥الهى روز  طراز. العدل اعظم الهى انجام شد هيئت بيت
ٰارض اقدس رفتند و در مسافرخانۀ مقام اعلى اقامت نموده و در اين حفله عظيم تاريخى و 



العدل اعظم الهى شرکت  ى حضرات ايادى امرا با بيتّنيز در جلسات متعددۀ مشورت
  :اند ّدرمورد انتخاب اعضاء دومين هيئت بيت العدل اعظم مرقوم نموده. فرمودند

ٰکه بجاى متصاعد الى  ّدر ارض مقدس حيفا، ابدًا تغييرى در اعضاء حاصل نشد مگر آن
ا منتخب  عليه بهاءّا جناب دکترحکيم، منشى محفل ملى امريکا جناب دکتر روح 

  .ّشدند و اين تاج عزت را بر سر نهادند
.  بطور خصوصى به جلسۀ بيت العدل اعظم دعوت شدند١٩٦٨ مى ١٠طرازالهى روز 

ّ بعد از ظهر ايشان را به مقر تشکيل آن هيئت نورا ٥هنى ايادى امرا در ساعت  جناب پل
ّوش گرفتند و استقبال کردند و در حق اعضاء يکايک با گرمى جناب طراز را در آغ. بردند

ايشان و اسفار گذشته و تأثيراتى که آن سفرها بجاى گذاشت اظهار لطف و مرحمت 
  .العاده نمودند فوق

  :اند هايشان در اين مورد نوشته در قسمتى از يادداشت
ّبنده هم عرايضى عرض کردم که ما کارى نکرديم هرچه بوده جواهر تأييدات الهيه و 

ّ توفيقات صمدانيه بوده است که حضرت عبدالبهاء در يکى از الواح من چنين سواذج
  :اند فرموده

ّاى منادى پيمان، نامۀ شما رسيد ببارگاه احديت عجز و البه گرديد و طلب عون و ... 
ّعنايت شد تا آن نفس مؤيد مصدر الطاف بيحصر و بيحد گردد و بتبليغ امرمبارک موفق  ّ ّ

ٰالقدس دميده و افواج مال اعلى بنصرت رسيده و جنود  نفثات روحشود مطمئن باش که  
  ٤..."ٰملکوت ابهى پياپى متتابعأ نازل و عون و صون شديد حاصل

شدم و تالوت  ّخواستيم به کنفرانس برويم اين بيان مبارک را متذکر مى هروقت مى
رسيد و مجالس به  ه مىّفرمود و امدادات غيبي وقت بود که خداوند مدد مى  آن...  نمودم مى

عرض کردم همانطور که در عريضۀ قبلى عرض شد . شد روح و ريحان شروع و ختم مى
. لهذا براى گردش در کرۀ ارض حاضريم" تا نفس اخير"فرمايند  شود چون مى تکرار مى

  ... هرکجا ميقات رسيد رفتم



د بو داده که همراه الهى طبق عادت ميهمان نوازى خودشان با قدرى بادام سفي سپس طراز
اين شرفيابى ساعت شش بعد از   .داشتند از حضرات رجال بيت عدل اعظم پذيرائى کردند

ّاعظم به مسافرخانۀ مقام اعلى محل  ظهر به پايان رسيد و ايشان با همراهى جناب فتح ٰ
  .     اقامت خود  مراجعت کردند

ّد دستخط مرحمتى بيت العدل هاى روزانه هنگام اقامت در ارض اقدس، سوا در يادداشت
  :اند اعظم که در جواب عريضۀ تقديمى ايشان صادر گرديده است بشرح ذيل مرقوم نموه

  ١٩٦٨ مى ٢٠_ ١٢٥ شهر العظمة ٥
 سمندرى عليه بهاءا جناب طرازا ّمقرب در گاه کبريا و ايادى امرا  

صل شد و بر امتنان اين  وا١٢٥ شهر الجالل ١٤ّمکتوب بهجت اثر آن نفس نفيس مورخ 
ٰبحمدا عنايات الهيه در جميع احيان آن بندۀ ستايندۀ جمال رحمن را . مشتاقان بيافزود ّ

مالقات آن معاضد با وفا در جوار پر انوار مقامات مبارکۀ عليا باعث . کند احاطه کرده و مى
ِمسرت اوفى گرديد ّ.  

در مالزمت و مصاحبت آن حضرت در راجع به پيشنهاد جناب سهيل سمندرى حفيد مجيد 
  ...ّمستحق ستايش است ... مراتب انقطاع و فداکارى حفيد جليل ... اسفار آينده 

  با تقديم تکبيرات بديعه 
    بيت العدل اعظم

ّالهى براى اقامت به ترکيه عزيمت نمايند زيرا اين  ّطبق دستور معهد اعلى مقرر گرديد طراز
تر و در صورت ضرورت، امکان دسترسى و سفر  ّبالنسبه نزديک  کشور به مرکز جهانى بهائى

  .  ايشان آسانتر بود
ّبيت العدل اعظم طى دستخط زير مورخ  ّ ، قبل از ١٩٦٨ مى ٢١_ ١٢٥ شهر العظمة ١٦ّ

ّالهى به ترکيه، تصميم معهد اعلى را به محفل روحانى ملى بهائيان ترکيه  عزيمت طراز ّّ ٰ
  : ّاطالع دادند

دهيم که ايادى امرا حضرت طرازا  ّ مسرت آن محفل جليل را بشارت مىبا کمال... 
اند و چندى در آن سامان اقامت  ّا به تقاضاى اين هيئت عازم ترکيه سمندرى عليه بهاء



بديهى است آن ياران از اين فرصت استفاده کامل نمايند و انشاءا . خواهند فرمود
را  ّعال احباء عزيز در جميع اقطار آن کشور شود و آنانحضرت باعث شور و اشت مالقات آن

ّمتحدًا متفقًا بر عبوديت آستان الهى موفق دارد ّ ّ ّ.  
  ّ با تقديم تحيات بديعه

  بيت العدل اعظم               
   

 ١٩٦٨ مى ٢١_١٢٥ شهر العظمة ١٦دستخط ديگرى از بيت العدل اعظم در تاريخ 
ٰصادر گرديد که شارح رضايت معهد اعلى "  مجيدّرکن شديد جامعۀ پيروان رب"خطاب به 

ّآورى خاطرات تشرفات ايشان در  ّالهى و توجه آن هيئت نورا نسبت به جمع از خدمات طراز
  . عهد رسولى امر بديع است

  سمندرى  طرازا  جناب  کبريا   جمال   امرا برگزيدۀ حضرت ايادى
          عليه بهاءا  

ّيع با وفا چندى در جوار بقاع مقدسۀ عليا به تقبيل اعتاب مبارکۀ الحمد آن معاضد شج
نورا فائز و در انجمن عصبۀ جليلۀ ايادى امرا عليهم بهاءا بخدمات مرجوعه قائم و اين 

حال که آن . ّمشتاقان نيز در نهايت سرور بمالقات آن خادم صادق غيور امر رب غفور نائل
ّفرمايند آن عاشق جمال احديه را  دًا به ميدان خدمت عزيمت مىّبزرگوار از اين شطر مجد

ّبه تحيات قلبيۀ روحانيه و ادعيۀ حاره خيريه در مقامات مبارکه مطمئن ميداريم و تأييدات  ّ ّ ّ ّ ّ
ّالريبيۀ غيبيۀ الهيه را در ّ چنين حفيد جليل جناب  گرديم هم ّحق آن نفس نفيس ملتمس مى ّ

ٰتحصى طلبيم انشاءا در اسفار آيندۀ   کبريا توفيق السهيل سمندرى را از حضرت
حبيب روحانى کماينبغى و يليق توفيق  مالزمت و معاضدت و ترجمانى آن بر... حضرت  آن

توانند سرلوحۀ اقدامات خويش  ّيکى از خدمات مهمه که جناب سهيل سمندرى مى. يابند
ا و دورۀ  ّالخصوص مربوط به ايامٰ حضرت على درج و ثبت خاطرات آن که به قرار دهند آن

ها و بيانات  ّچه بسا وقايع تاريخيه که آن حضرت ضمن سخنان و نطق. ميثاق اقدام نمايند
ّفرمايند که اگر ثبت نشود فراموش گردد و سبب محروميت آيندگان  ًخويش مرتجال ذکر مى



ٰشود حتى وقايعى که مربوط به زندگانى رجال امر و حکايات حقيق ّيه فى الحقيقه مبين طرز ّ ّ
گونه  ّحيات و خدمات و مصور اوضاع روحانى و اجتماعى آن ادوار بايد ثبت شود زيرا اين

ّمدارک تاريخيه در آيندۀ ايام بسيار بکار آيد و حيف است که از درج آنها غفلت شود  ّ ...
  . ّحضرت نيز کماکان بشارات روحانيه را باين هيئت مرقوم فرمائيد آن

   العدل اعظم بيت
        
  : نويسند کنند و مى الهى در ادامۀ خاطراتشان به دو مورد اشاره مى طراز
حضرت نخجوانى عزيز روحى له الفدا تشريف آوردند عرض شد عنايت ... ١٩٦٨ جون ٢

ّنامه هاى بيت العدل اعظم الهى، کذلک محبت نامه هاى هيئت ايادى امرا مقيم 
تصويب ) ٥(اه باشد يا در جامه دان ارض اقدس ضبط شودارض اقدس همين طور همر

در اين حال کشيش ...  قلبم راحت شد که با مشورت انجام شد. فرمودند اينجا ضبط شود
ّبسيار با محبت . بزرگ که در شيکاگو مالقات شده بودند اينجا آمدند ايشان را بوسيدم

 يکى از اعضاء بيت العدل آمدند و ّرفتار کرد حرم و پسر و دخترشان همراه بودند و باتفاق
گفتم . پذيرائى شد... از آنها با نان برنجى قزوين و . ٰسپس به مقام اعلى براى زيارت رفتند
ساعت مالقات و صحبت کنم لکن حاال شما فرصت  من بسيار ميل داشتم با شما تنها يک

  . نداريد و مجال نيست
  .گفتم انشاءا. دهدفرمود انشاءا دفعۀ ثالث که مالقات دست ب

  :اند در بارۀ عزيمت به قصر بهجى است از خاطراتى که در آن روزها مرقوم فرموده
   بعد از ظهر به بيت جناب سرهنگ ذبيح و ٦، ساعت ١٩٦٨ مى ٢٨

  ساعت نه و نيم در قصر مبارک بهجى در اطاق مخصوص. خانم رفتيم
مجموعۀ (ستم مقدارى از دفترها ا قدرى راحت کرده برخا ابوالفضائل عليه غفران
...  الواح را زيارت نمودم و بعد به طبقۀ پائين آمديم. را مطالعه کردم) يادداشت هاى روزانه

اعضاء بيت العدل اعظم و اياديان بجز حضرت امة البهاء . قريب شصت نفر حاضر بودند
ز ختم برنامه در روضۀ پس ا).  ّايشان بعلت بيمارى نتوانستند شرکت نمايند. (حضور داشتند



ّ ساله که در ليلۀ صعود در عکا ٩٣ّمبارکه مشرف شده امر کردند زيارت نامه را اين پيرمرد 
گذرد ذلک تقدير العزيز  هفتاد و شش سال از آن تاريخ مى. ام تالوت کنم ّمشرف بوده

  ...الحکيم 
  وز کيمياى مهر تو زر گشت روى من

  آرى به يمن لطف شما خاک زر شود
ّ مجلد است لکن سه دفتر، هريک دو جلد و سه جلد در يک ٥٩تعداد دفاتر يادداشت 
پنج جلد در بغداد است که بعدًا انشاءا . ّ جلد مسلم است٦٢لهذا . ّمجلد جلد شده است

  ٦.شود و با همين دفاتر به هفتاد بالغ خواهد شد اينها مى مزيد بر
باشد و   مى١٩٦٨ اگست ٢٢انده است تا تاريخ توضيح آنکه آخرين دفتر ايشان که ناتمام م

ّهمان تاريخ حرکت از ترکيه بسوى ارض اقدس در معيت جناب سهيل سمندرى است و  ّ
چند روز بعد در مريضخانۀ اليشا بسترى شدند و بفاصلۀ کوتاهى پس از آن از عالم انشاء به 

  .  ملکوت ابهى صعود نمودند
 يعنى آخرين روز اقامت ايشان در سفر ١٩٦٨ جون ٢در همان دفتر، يادداشتى راجع به 

  :قبلى به ارض اقدس نگاشته شده است
ّرا براى حل مشکالت   ّالحمد موفق شدم به زيارت رفتم، زيارتنامه و لوح مبارک احمد

...  اى براى خداحافظى آمدند زيارت کرده و مسرور شدم ّعده...  جامعۀ بهائى تالوت نمودم
... چنين جناب فيضى تشريف آوردند زيارت کردم  العدل اعظم و هماز اعضاى بيت 

زيارت گلستان جاويد، بيت مبارک و ...  ّزياراتى که بصرف تأييد الهى امروز موفق شدم
اطاق حضرت عبدالبهاء، زيارت بيت العدل اعظم الهى و تالوت مناجات در آنجا و در 

 مبارک در محفظۀ آثار بجاى جميع آغوش گرفتن همۀ اعضاء آن مجمع و زيارت شمايل
  .                                                      ّاحباى الهى بود

و ...  عصر جناب فتح اعظم و همسر محترمه شفيقه خانم و بفاصلۀ کمى جناب نخجوانى
  .جناب مصباح براى خداحافظى تشريف آوردند

   



ّاواخر ايام حيات در ترکيه ّ  
   

  نکند فهمى زين کلک خيال انگيز  هرکو 
    نقشش بحرام ار خود صورتگر چين باشد

ّترکيه حرکت نموده و ساعت يک بعد از _روز با هواپيما به اسالمبول جناب طراز غروب آن
اى از ياران مقيم اسالمبول از جمله دکتر  ّدر فرودگاه عده. رسند نيمه شب به مقصد مى

گرمى و احترام استقبال   و جناب معنوى، از جناب طراز بااوغلو و چند نفر از بستگان ايشان
ّطراز الهى سرشار از مهر و شفقت سروران و باالخص مسرور از رضايت معهد اعلى . کنند مى

معنوى که  انگيز ّبر خاک ترکيه قدم ميگذارند و از آنجا به منزل نوۀ خودشان خانم طرب
  .روند  کبيرۀ بود مىّمحل سکناى جناب طراز هنگام اقامت در مدينۀ

روز بعد از ورود دو نامه براى ايادى امرا جناب فيضى و براى جناب سهيل سمندرى 
ّارسال ميدارند و هم چنين ورودشان را به ترکيه به دکتر مهدى سمندرى طى تلگراف  ّ

  .ّکوتاهى اطالع ميدهند
الع از اوضاع و احوال ّکسب اط الهى اشتياق وافر ايشان به ّيکى از خصوصيات بارز طراز

اغلب . بستگان و دوستان بود و هميشه مشتاق و منتظر دريافت نامه از طرف آنان بودند
ّشدند بدين جهت اگر امکان رابطۀ مستقيم ميسر نمى  خبرى سخت نگران  مى اوقات از بى

ّنمودند و متقابال و مصرًا سايرين را در جريان وضع شد بواسطۀ شخص ثانى اقدام مى  خود ً
ّنکتۀ مهم و قابل ذکر ديگر، پيگيرى ايشان در رفع ناراحتى افراد . و ديگران قرار ميدادند

ً يا رأسًا◌ داوطلب بودند و يا در صورت لزوم از ساير ياران و تشکيالت  در اين زمينه. بود
 .ّجستند در ميان مطالب نامه هاى ايشان از اين گونه موارد متعدد ديده ميشود استمداد مى

اند آيا فالن خبر را دربارۀ يکى از  ّالمثل طى نامه اى به شخص ثالث مرقوم نموده فى
ّدوستان  شنيده است؟ در لحن نامه دو مورد مشخص است يکى سؤال از صحت و يا سقم  ّ

ّاند؟ حقيقتا طراز الهى مفاد بيان  اند و ديگر اينست که کار را به کاردان سپرده مسئله نموده ّ



ٰدو شريک هم باشند مجرى  هاء را که دوستان بايد در غم و راحت هرحضرت عبدالب
  .داشتند مى

يک قسمت . ايشان در دفترچۀ کوچکى گزيده هائى از آثار مبارکه را رونويسى کرده اند
  .باشد ّنطق حضرت عبدالبهاء در حمه مى

ِبايد دين هرکدام از احباى الهى را دين خود بداني: "فرمايند حضرت مى آن چه فرق . مِّ
ِکند، چه دين خود انسان باشد چه دين دوست انسان مى ِ".  

الهى در طول  ّبجاست گفته شود تمرين اخالق معنوى، چالش دائمى و مستمر طراز
جلوه و جالى . ّزندگانى بود و هرگز غبار رضايت خاطر شخصى مانع شفافيت آن نشد

ّامرا در حق ايشان ّ لىحضرت و. باورهاى ايشان، جالب و جاذب قلوب مردم گرديد
  .هستند" در اخالق و رفتار قدوۀ ابرار: "فرمودند

ّميزان توجه پدرانه و عميق نسبت به بستگان و دوستان در مفاد اغلب نامه ها مالحظه  ّ
  . ميگردد
ّالهى حساسيت خاصى در درک احساسات روحانى مردم داشتند و تحت تأثير حاالت  طراز ّ

تشديد بيمارى در اواخر حيات تخفيفى در اين احساس درونى . رفتندگ معنوى آنان قرار مى
  . ايجاد نکرد

اى نام  باشد از خانواده ّدر يادداشتى که مربوط به همان روزهاى آخر اقامت در ترکيه مى
ّاى با حرارت و با عشق و عالقه معرفى  ّميبرند که متحريان حقيقت هستند و آنان را عائله

  : دنويسن کنند و مى مى
  ...".ّفرط حب آنها ارکان مرا مرتعش نمود "... 

ّتشخيص حاالت و احساسات افراد يکى از رموز موفقيت ايشان در ايجاد روابط دوستانه و  ّ
  .ّصادقانه با مردم خصوصًا با متحريان بود

 هاى ميزبانان فراوان ايشان در ِالهى يادآورى ميهمان نوازى در اکثر يادداشتهاى روزانۀ طراز
ّسراسر گيتى است و همه جا سخن  از محبت و تقدير و تشکر از يکايک آنان است در . ّ



کنند و در خاتمۀ  ّواپسين روزهاى زندگى از لطف ميزبانان عزيزشان در ترکيه صحبت مى
  : اند کالم نوشته

اين ها استقامت و ثبات قدم عطا فرما تا بخدمت قيام  عاجزانه مناجات کردم خدايا به
  . دنماين
  ّهاى محافل روحانيه  نامه

ّهاى تشکر آميزى براى  اغلب محافل روحانى در امريکا پس از مراجعت جناب طراز نامه
  . ايشان ارسال داشتند

هاى واصله از آمريکا و آالسکا و ساير نقاطى که اخيرا از  براى نمونه ترجمۀ تعدادى از نامه
  .ًآن ديدن کرده بودند ذيال درج ميگردد

ّروحانى ملى امريکا پس از مراجعت جناب طراز به ترکيه نامهمحفل  اى پر احساس و  ّ
  : مرقوم داشت" ّخادم برازندۀ آستان مقدس"ّمشحون از تشکر و تقدير از خدمات 

    ١٩٦٨ مارچ ١١
  ّايادى امرا جناب طرازا سمندرى بوسيلۀ محفل روحانى ملى

  ّ بهائيان ترکيه           
ّى ملى بهائيان امريکا در نهايت محبت و امتنان، مسرت عميق خود را از محفل روحان ّ ّ

  .دارد آمدن جنابعالى به امريکا ابراز مى
ّحضور شما براى کليۀ دوستانى که در هر نقطه موفق بديدارتان گرديدند موهبتى محسوب  ّ ّ

ع سخنان شما اى که در اثر استما العاده گردد و همگى از احساس روحانى و معنوى فوق مى
  . اند شکرگزارند و از محضرتان حاصل کرده

ّما اعضاء محفل روحانى ملى نيز در جلسۀ محفل و در آخرين شب اقامتتان قبل از عزيمت 
به اروپا مفتخر به مالقات با شما گرديده و از حضورتان مستفيض شديم و با کلماتى نارسا 

جربۀ هيجان انگيز نصيب يکايک ما گرديد مراتب قدرشناسى خود را از موهبتى که از اين ت
  .داريم اظهار مى



اى که براى توفيق در  ّشما مواهب الهى را که شامل حالمان گرديده است و اشواق قلبيه
ّخدمت به آستان حق داريم يادآورى نموده و تذکر داديد و با حضور خودتان نبذه اى از  ّ

مستقيمًا، بدين روشنى از عظمت و قدرت امر الهى را که شخص ديگرى نتوانسته بود 
ّدر اثر اين شناسائى تعهدات پيشين خود را . ّجالل جمالقدم به ما بشناساند معرفى نموديد

  . تجديد کرديم
العاده و گرم خود را به خاطر  ّسمندرى بدين وسيله مراتب تشکر فوق در مورد دکتر مهدى

عرضه داشتند و بعنوان مترجم، و اى که ايشان به اين محفل و امر الهى  خدمات ارزنده
ّهمراه در خدمات شما در طى سراسر مسافرت قاره اى سهيم و شريک شدند اظهار  ّ

  .داريم مى
نحوۀ ترجمۀ انگليسى ايشان ترجمان . باشند دکتر سمندرى فردى اصيل و اليق و شايسته مى

پايان  ّمحبت بىدرود و امتنان و . شود مناسبى از فارسى سليس اب گراميشان محسوب مى
  .نسبت به خدمات فداکارانه ايشان ابراز ميداريم

ّبراى حصول امکانات سفر مجدد شما به اياالت متحدۀ آمريکا دعامى کنيم تا بار ديگر  ّ
ّطى يک مأموريت جديد و در ظل نورانيت اين آئين بديع الهى که در وجود شخص شما  ّّ ّ

ه که مخصوص امروز خلق شده است پردازيد و ّمنعکس است به انتشار و اشاعۀ کلمۀ الهي
  . به انجام وظيفۀ خطير استحالۀ تمامى جامعه اقدام نمائيد

ّارادت و محبت و ادعيۀ ما بدرقۀ راه شماست تا در مسير انجام وظايف مرجوعۀ يگانه و 
ر اى که در ايجاد عص ّهاى خالقه نقش ّمستمرتان، شما را مساعدت نمايد و ياران را به
  .  ذهبى امر مبارک دارند آگاه نموده و ترغيب نمائيد

  باتقديم احترام 
  منشى ديويد روح  

 خطاب به دکتر مهدى ١٩٦٨ نوامبر ٢٠ّ قسمتى از نامۀ محفل روحانى ملى آالسکا 
  سمندرى   



ترجمۀ مرقومۀ حضرت ابوى واصل شد اين نامه آنقدر مورد عالقه است که بخشى از 
ّاميدواريم نامۀ متقابل و تشکرآميز ما به ايشان . شود ن محفل محسوب مىمحفظۀ آثار اي
  . رسيده باشد

  . کلمات قاصر از توجيه امتنان نسبت به ديدار ايادى امرا جناب سمندرى از آالسکا است
هاى شما  کنيم و از مساعدت و راهنمائى اغلب در بارۀ اين ديدار با يکديگر صحبت مى

  ... نمائيم با گرمى ياد مى
    منشى، جانت اسميت 

   
، که پس از کنفرانس ١٩٦٧ اکتبر ٢٩بخشى از نامۀ منشى محفل روحانى سياتل تاريخ 

  المللى شيکاگو خطاب به دکتر مهدى سمندرى نگاشته شده است  بين
ّاميدوارم بتوانم طى اين نامۀ مختصر، تأثيرات عميقى را که ديدار شما در زندگى من ... 

که شما اوقات خويش را  طورى زيرا هرگز قادر نخواهم بود همان. گذاشت شرح دهمباقى 
  . ايد به اين امر اقدام نمايم صرف تبليغ نفوس نموده

اميدوارم اين درها هرگز بسته . در اثر سخنان پدرتان درهاى جديدى در قلب من گشوده شد
  . نشود

مللى شيکاگو باعث شد من و همسرم ال در حقيقت استماع بيانات پدرتان در کنفرانس بين
ّتصميم به مهاجرت به افريقا گرفتيم و بدين نيت منزل مسکونى و کليۀ متعلقات خود را  ّ ّ

دانم که  ترين فردى مى ّاز اين جهت من جناب سمندرى ايادى امرا را مقدس. فروختيم
  .ام تاکنون مالقات نموده

ّکه فقط براى مدت مختصر و کوتاه بما ايشان شباهت بسيار به گوهرى ذيقيمت دارند 
ًمطمئنًا◌ تأثيراتى را که ايشان از خود در جامعۀ بهائى امريکا بجاى . است ارزانى گشته

  .گذاشتند جاودانى است
پس از زيارت شمايل مبارک و استماع سخنان ايادى امرا، امر بهائى براى ما معنا و 

  . ن تجربۀ زندگانى ما محسوب ميشودمالقات با شما بزرگتري. مفهوم جديدى يافت



  رابرت ج ويلسون 
ّدر خاتمۀ اين قسمت نامه اى از محفل روحانى ملى بهائيان امريکا خطاب به دکتر مهدى 

ُجوهر وفا و آيت حب و تقى"سال بعد از صعود  اين نامه قريب دو. سمندرى درج ميگردد ّ "
مبارزى است که پس از  ّ و متهورانۀ مردارسال گرديده است و شمائى از يک اقدام فداکارانه

ّ سال تالش و کوشش در آخرين ماههاى عمر پر بار و پر اثرش در سرزمين تمدن عصر ٩٣
  :جديد از خود به يادگار گذاشته است

   
  ...دوست عزيز بهائى 

 همچنان ادامه ١٩٦٧ّثمرات فراوان سفر تاريخى پدر عزيزتان به اياالت متحده در سال 
کنند و بسيارى از اقدامات امرى آنان ملهم از  بارۀ آن صحبت مى ًثرًا◌ دوستان دراک. دارد

  .خاطراتى است که از ايشان دارند
  ... ّتحيات خود را به فاميل سمندرى ابالغ ميداريم 

  ميشل  منشى  گلن فورد
ّظاهرًا براى استراحت به ترکيه آمدند اما پس ازمراجعت از ار" فارس دلير"الهى طراز ض ّ

ناگهان بيمارى سختى بر   .اسالمبول، هم چنان بخدمت مشغول و مألوف بودند اقدس به
آمد و بهبودى نسبى حاصل شد ولى عوارض  بعض معالجات بعمل. ايشان عارض گرديد

ّاحباى ترکيه در آن اوقات مدرسۀ تابستانه تأسيس نموده بودند و با. ادامه يافت کمال شوق  ّ
. ّ مايل بودند حد اکثر استفادۀ از حضور ايادى امرا نماينداز ايشان دعوت نموده و

که برنامۀ تنظيمى کالسها نشان  ّهاى مفصل و سنگين ترتيب داده بودند و بطورى برنامه
از عوارض " مبارز شهير"ميدهد در يک روز چهار نطق براى ايشان در نظر گرفته شده بود 

ّ در نهايت تحمل و شکيبائى در تمام کالسها بردند ولى ناراحت کنندۀ بيمارى رنج مى
ّشرکت کردند و موفق شدند وظايف محوله را انجام دهند ّدوستان ترکيه به خاطر دارند . ّ

امرا بر روال ديرين خود و با احترام نسبت به حاضرين در کالسهاى مزبور، ساعت  ايادى
ى ايشان مانع اجراى مقصود ّشدت مالل جسم. ايستادند و صحبت کردند هاى متوالى بر پا



الهى ارزش بسيار زياد براى خدمات دوستان  طراز. ومنظور برگذار کنندگان برنامه ها نشد
توانستند قدردانى خود را ثابت نمايند اجراى بى دريغ  قائل بودند و يکى از راههائى که مى

  .  و کامل وظايفى بود که به عهدۀ ايشان گذاشته مى شد
   بعد از مراجعت از ارض اقدس مجمل شرح سفرها

پس از مراجعت از ارض اقدس جناب طراز با وجود کسالت از اسالمبول حرکت نمودند و 
ّبيک از شهرهاى اسکندرونه، انطاکيه، آطنه و  اوغلو سامى بمساعدت و همراهى جناب دکتر

د و در راه سفر به اسکندرون مجبور شدند دوبار هواپيما عوض کنن. آنقره ديدن کردند
ّشدت ناراحتى . رسيدند) اسکندرون(ّقسمتى از راه را نيز با ماشين طى کردند تا به مقصد 

ّايشان در آن ايام به حدى بود که تحت مراقبت پزشکى قرار گرفتند ولى با وجود مشکالت  ّ
ّصحى و جدى، هم چنان با دوستان محل مالقات نموده و ساعت ها با آنان گفتگو  ّ ّ

  . کردند
. ّ از شهرهاى قديمى ترکيه است و اولين کليساى مسيحى در آنجا ساخته شده استّانطاکيه
ّالهى در آنجا توقف کوتاهى داشتند و در آن مدت با چند نفر که به تازگى بشرف اقبال  طراز ّ

ّنائل شده و از طايفۀ على اللهى بودند جلسات کوچک داير کردند و در ضمن با ساير احبا  ّ
ّالهى در سفرهاى اخيرشان، انذار و وصيت يک  حن سخنان طرازل. مالقات نمودند

آخرين توصيه و استدعا در پايان قريب يک قرن  زندگانى پر . پيرجهان ديده و پرتجربه بود
  . حادثه و تالش

  پيش از آن کاين جان عذر آور فرو ميرد ز نطق
  کار      پيش از آن کاين چشم عبرت بين فرو ماند ز

را در خاتمۀ اين سفرها با وضع جسمانى بسيار نا مساعد به اسالمبول باز ممتاز ام ايادى
  .گشتند

مى . رسد در اسالمبول به پايان مى ها در شرح احوال خودشان است و  آخرين يادداشت
  : نويسند



العدل اعظم الهى در استانبول مشغول مداوا  ِاالمر تلغرافى بيت امروز نه روز است حسب
 شهرالکلمات ١٢شنبه  امروز سه. است از خانه خارج نشده و نقاهت دارمنه روز . هستم
بسيار اعصابم ناراحت . ميالدى، اين يادداشت تحرير شد١٩٦٨ جوالى ٢٣_ بديع١٢٥
ٰاکل و شرب هيچ چيز نيستم و حتى چائى را بزحمت مى قادر به . است نوشم معلوم نيست  ّ

  . ّمقدرات چه چيز است
ّسن من چهارماه .  بيشتر نبود لکن اميدوارم تأثيراتش بسيار باشد ساعت٢٤ّسفر انطاکيه 

  .مانده که نود و سه سال شمسى کامل شود
نگران نيستم : هايشان در امريکا در جواب مخبر روزنامه فرمود طراز الهى در يکى از مصاحبه

  .و از مرگ هراس ندارم
  :نويسند ر خود مىّموزون از طرز تفک  اى خطاب به جناب يوسف ايشان در نامه

دهد که کسى در اين خاکدان ترابى و جهان  ّکند و تذکر مى رفتن آن و اين، ما را ندا مى
بمحض اين که ميقات رسيد و جام حيات لبريز شد . فانى و محنتکدۀ امکان ماندنى نيست

وت ّو دورۀ زندگانى در اين خاکدان ترابى طى گشت و صال از عالم باال رسيد و ندا از ملک
ابهى بگوش آمد و به ملکوت باقى دعوت فرمود بايد اجابت نمود، بايد نقل مکان از 

  . بساط قرب راه يافت به ملکوت الهى شتافت و به... محدود امکان نمود آشيان
  . اين مطرب از کجاست که بر گفت نام دوست

مساعد جسمانى  ناّطراز الهى واقعًا بيمار و خسته بودند ولى بدون توجه به اوضاع و احوال 
  . شدند ّبراى انجام برنامه هاى بعدى و سفر ديگرى که مقرر بود آماده مى
      من خمش کردم اى خدا ليکن   بى من از جان من فغان آمد

ٰجناب سهيل سمندرى از آلمان آمدند تا بنا بر تصويب معهد اعلى ايشان را در اسفار آينده 
الهى در احتفال تاريخى در ارض اقدس که به اعزاز  زقرار بر اين بود طرا. همراهى نمايند

. گرديد حضور يابند سلطانه به خاک فلسطين منعقد مىّ صدمين سالروز ورود سلطان قدم جل
همزمان کنفرانس عظيم پالرمو در ايتاليا جريان داشت و جمع کثيرى از ياران الهى در 



کور بقصد حضور در اين احتفال کنفرانس شرکت نموده بودند و پس از خاتمۀ کنفرانس مذ
  .تاريخى و عظيم و بنا به اجازۀ معهد اعلى عازم ارض اقدس گرديدند

شوق و شور جشن . ّتا آن زمان حضور چنين جمعيت بهائى در ارض اقدس بى سابقه بود
  .ّالمللى و موفق در اروپا در دلها موج ميزد بزرگ پس از اختتام يک کنفرانس بين

  ات در ارض اقدس  آخرين روزهاى حي
  مرغ بلند اختر و شاهين تيز پر

  ّبر قلۀ رفيع فلک آشيانه ساخت 
     

ّدکتر اوغلو در ترکيه در صدد بودند بليط هواپيما براى سفر جناب سمندرى به ارض اقدس 
ّ آن ماه تهيه نمايند اما تهيۀ بليط هواپيما براى آن روزها ميسر نگرديد و ٢٧ يا ٢٦براى روز  ّ ّ ّ

  .الهى عازم ارض اقدس گرديدند  ماه اگست بليط گرفتند و طراز٢٢ آن، براى روز بجاى
 براى دکتر مهدى سمندرى ١٩٦٨ آگست ٢٢اى بتاريخ  ايادى امرا جناب سمندرى نامه

عوارضى که . ارسال ميدارند که در آن اشاره به حصول تب و عوارض مجارى ادرار بود
اين نامه مقارن حرکت از اسالمبول . ّه شدت بروز کردپس از مراجعت از مدرسه تابستانه ب
  :به ارض اقدس مرقوم گرديده است

ّاما احوال اين پدر پير دوره منتهى شده اينست پس از مراجعت از کالس مجددأ معاينه 
تجزيه ... ّمجددأ... دوشبانه روز تب آمد... ٔشدم پنج روز دستور دادند کامال عمل شد

ّامروز حالم بهتر بود مراسالت مهم عقب مانده ... ّ تورم حاصل شدچون در پاها... نمودند
خدا بداد  است يا در ارض ميعاد ّنميدانم بقيۀ حيات باقى... ّداشتم قدرى موفق شده نوشتم 

ّاين ذرۀ نابود ميرسد و در بحرالبحور عفو و مغفرت غوطه داده بمقر اصلى و وطن حقيقى و  ّ
  ."ر امر او و حکم آن او و عالم قدرت زير فرمان اوام. "فرستد آرامگاه ابدى مى
  : نويسند دکتر سمندرى مى

  .ّزيارت اين رقيمۀ کريمه که حاوى مرحمت و عنايت ايشان هم بود در قلب بسيار مؤثر افتاد



 مبنى بر خبر ١٩٦٨ اگست ٢٨اين نامه پس از تلگراف بيت العدل اعظم که در تاريخ 
  .مندرى مخابره شده واصل گرديده استالهى به دکتر س بيمارى طراز

  : دکتر مهدى سمندرى دربارۀ آن اوقات حزن انگيز اظهار ميدارند
ّآرى اين عبد ناتوان از اوان طفوليت که اسفار حضرت والد آغاز شد هر وقت تلگرافى 

 ّمضمون آن اطالع يابم و اين بار نگرانى چهل ام تا بر دريافت داشته ام با نگرانى باز کرده
ّسال گذشته در چنين ايامى . پدر بيمار و بيمارى او شديد و وخيم بود. ساله مورد داشت

ّمشغول تهيۀ اسباب سفر براى رفتن به اسالمبول و ارض اقدس و همراهى پدر نفيس و 
بزرگوارم در سفر بهجت اثر امريکا بودم و امسال با حزن و اندوه براى کسالت ايشان به آن 

  .کردم جهت سفر مى
ّ جناب ايرج يگانه تلگرافى که از کامپاال رسيده بود آوردند مجددأ از ٣١/٨/١٩٦٨روزشنبه 

ّساحت اقدس تأکيد در حرکت فانى و شدت کسالت ايادى امرا بود تلگراف با دو روز 
تعليل جائز نبود چند تن از دوستان آمدند و دعاى شفا زيارت . تأخير بدست من رسيد

رت نگرانى شديد مستولى بود که مبادا از زيارت پدر محبوبم که در خالل مساف. گرديد
باشند محروم شوم قلبم آرام نداشت اين مسافرت مانند يک سال  رنجور و سخت مريض مى

آويو جناب على نخجوانى و جناب على بهار نهايت لطف را  در فرودگاه تل. من گذشت بر
خواستند جناب بهار فورًا ترتيب آن  ا پول مىبودند در فرودگاه براى ويز نموده و تشريف آورده

بيمارستان  وقت بسيار مغتنم بود يکسر بطرف حيفا و بيمارستان اليشا که يک. را دادند
ساعت . بودند رفتيم قريب دو ساعت راه بود خصوصى است و پدرم در آنجا بسترى شده

در راه . ايشان بوداين درست پانزده ساعت قبل از صعود . مريضخانه شديم  يک صبح وارد
فرودگاه به بيمارستان، جناب نخجوانى از احوال والد بزرگوارم و معالجاتى که انجام شده 

 ٢٢بود بکمال متانت و حکمت شرح دادند که جناب سمندرى با حالت کسالت عصر روز 
 ٢٣ صبح ٣ّآگست به اتفاق جناب سهيل سمندرى از اسالمبول حرکت کردند و ساعت 

جناب . ّآويو رسيدند و با تاکسى به محل اقامت وارد شدند  فرودگاه تل به١٩٦٨آگست 
نخجوانى بفاصله کمى پس از ورود آنان با سهيل سمندرى تماس گرفته و بمالقات ايشان 



. کنند که جناب سمندرى بسيار خسته و رنگ پريده و رنجورند تشريف برده و مالحظه مى
سازند و قبل از ظهر روز بعد بسترى  تان فراهم مىفورًا اسباب انتقال ايشان را به بيمارس

شوند ابتدا طبيبى که معالج حضرت امة البهاء بود و دکتر معروف و خوبى است براى  مى
شود و چون جناب طراز ناراحتى مجارى ادرار در  معالجه به مسافرخانه دعوت مى

را عالوه بر ناراحتى هاى الزم ميدهد و مرض ايشان  اند دستور تجزيه اسالمبول هم داشته
ابتداء از راه . شود تشخيص داده و به درمان عفونتها مشغول مى) لوکيميا(خونى  قبلى، کم

ّرسانند اما تورم  دهان و بعد چون ممکن نبود چيزى ميل کنند بوسيله تزريق بايشان خون مى ّ
ر مشکالت شود و ب عدم کفايت و عالئم آن ظاهر مى) آئورت(در پاها زيادتر شده در قلب 

ّشود که اطباء  ّافزايد بعدأ تورم در شکم توليد مى معالجه و وخامت احوال بيمار نفيس مى
ّعلت آن را تشخيص نميدهند تب مزيد بر علت هاى ديگر مى ّو رنج شدت يافته  گردد و درد ّ

يا گردند و حال چهار روز ميگذرد و ايشان ابدأ قادر به اکل  ّناچار مجبور به تزريق مسکن مى
  .شوند شرب نيستند و با قطره سرم گلوکوز و سرم فيزيولوژيک در داخل بدن تغذيه مى

  :  دکتر سمندرى ضمن شرح وقايع آن روزها توضيح ميدهند که
ّآميز خود تدريجأ فانى را بشدت کسالت پدر مهر  جناب نخجوانى عزيز با بيانات حکمت

ّپرورم آگاه ساختند چاره جز توسل و توکل بحق و تا بدرب بيمارستان .  تسليم و رضا نبودّّ
ايشان در حال تکيه و نيمه نشسته . اطاق پدر نازنين رسيديم رسيديم از پله ها باال رفتيم و به

ّبودند و چون داروى مسکن تزريق شده بود بزحمت اندکى چشمهاى خود  استراحت نموده
ادرزاده نورانى و عزيزم و را نيمه باز کرده و نگاه خفيفى نمودند جناب سهيل سمندرى بر
حاضر بودند و بخدمت  جناب دکتر عزيزا تهذيب برادر روحانى من در اطاق بيمارستان

يک پرستار نيز در آنجا بود پس از ساعتى از حضرات استدعا کردم . پدر بزرگوار مشغول
تشريف برده و استراحت کنند چون همگى خسته بودند قبول کردند فقط جناب دکتر 

به مواظبت پدر پرداختيم دهان را با چراغ . ّب با نهايت محبت با بنده ماندندتهذي
گرفت و از  مخصوص ديدم که بسيار خشک شده بود چون تنفس از راه دهان صورت مى

بتدريج اثر داروى تزريقى مرتفع شد و جناب . شد طرفى مايعات از راه دهان داده نمى



اشق آب گريپ فروت که همراه خود از صوماليا ّسمندرى توجه بيشترى پيدا کردند چند ق
همسرم، نوشيدند و به  چند قاشق هم از چاى سوقاتى ارسوال. آورده بودم بايشان دادم

 ساعت بود که خواب و ٣١حدود . کارهاى تعويض لباس و غيره ايشان مشغول شديم
ّاستراحت نداشتم اما از شدت تأثر بخود فکر نميکردم صبح روز دوشنبه دکت ر معالج آمد ّ

ّمشاوره کرديم پزشک معالج جراحى را توصيه نمود ولى اوضاع کلى جسمى و عوارض و  ّ
اختيار بياد  بى. درد شديد ابواب عالج را مسدود و نتيجۀ معالجات را محدود ساخته بود

اعضاء و جوارح من هر يک آهنگ استعفا : "گفتند ّبيان خود ايشان افتادم که مکرر مى
ايد و يک جا  م، دست، پا، سر و غيره و من بآنها ميگويم شما همه با من آمدهچش. کنند مى

ا  اکنون ارادة" کنم بايد با هم و يکجا استعفا کنيد لهذا من استعفاى فرد فرد را قبول نمى
ّوقت استعفاى کلى را آورده بود مالحظه شد که کار از دست ما اطبا خارج گشته مگر آنکه  ّ

  .محدود بودن ساعات و دقايق حيات ايشان واضح بود.  دهداعجاز خدائى شفا
  ها مآخذ و يادداشت

  .است دو کتاب چاپ و منتشر شده هر _ ١
ّمؤسسۀ مطبوعات امرى هند، طبع اول رضوان : بمبئى(جذبات شوق  _ ٢   .٥ص ) ١١٥ّ
  . هاى واصله در آمريکا درج گرديده است شرح اين نامه ها در قسمت نامه _ ٣
  .٤١٠ص )  ب١٥٦ّمؤسسۀ معارف بهائى، : دانداس(ّت بينات آيا _ ٤
 ٦٧گذارى شده عبارت از  بردارى و شماره دفاتر يادداشت که در ارض اقدس صورت _ ٥

 در طهران شروع شده و شصت و هفتمين ١٩٢٧_٩_٢٧ّاولين دفتر در تاريخ . ّمجلد است
  .    خاتمه يافته استّ در شهر استانبول در ترکيه ١٩٦٨ آگست ٢٧دفتر در تاريخ 



  
  سوم  و بيست  فصل

  ا سمندرى  امرا طراز صعود ايادى
  پيمانۀ عمرى بسر آمد چه عجب نيست 

  اين رسم قديم است و تعويض محال است 
نفوس حاضر در بيمارستان به اصرار شديد دکتر سمندرى را براى استراحت به هتل 

بنا به گفتۀ دکتر سمندرى . ن استراحت ممکن نبودافزا امکا فرستند ولى در آن اوقات غم مى
فرزند ارجمند ايادى امرا :  

پس از دوساعت که مراجعت کردم سعى شد قدرى مايعات بايشان بدهم ولى مالحظه شد 
است يکى دو کلمه صحبت کردند و اظهار درد نمودند قلب من  که مشکل بلع بيشتر شده

دکترها در . ّهمه رنج جسمانى را تحمل نمايد ايد اينمجروح بود که چرا اين نفس نورانى ب
ّاين فاصله دوبار آمدند و چون ضربان قلب شديد بود مواد مخصوص از داخل وريد تزريق 

جناب دکتر تهذيب در  ّبظاهر ساعتى آرام گذشت باتفاق جناب سهيل سمندرى و. نمودند
حاصل شده فورى از جا پريديم و بالکانى نشسته بوديم پرستار آمد و اظهار کرد تغيير حال 

ّبسر بالين ايشان رفتيم حالت خفقان و توجه خون به قسمت فوقانى بدن و سر بشدت ظاهر  ّ
تزريقى بايشان کردند ولى ديگر سودى نداشت از ورود به . شده قلب و تنفس از کار افتاد

ّنداى حق را لبيک گفتن. بيمارستان تا صعودشان ده روز بيشتر طول نکشيد د و آن نفس ّ
ّجليل، از فقس امکان رهائى يافت و از آالم مستمره و  ّنظير در اين عصر رب نفيس بى

روح پرفتوحش بعالم پنهان و آسمان جنان ارتقاء يافت و طبق . اسقام اخيره نجات پذيرفت
ٰوعود موعودۀ غيرمکذوبۀ موالى محبوبش بملکوت ابهى عروج نمود و اين فرزند وحيد خود 

  .ٰعالم ادنى تنها گذاردرا در 
 ١٢٥٤مهر ٢٥_ ١٨٧٥ اکتبر ١٧_  قمرى١٢٩٢ رمضان ١٦تاريخ والدت طراز الهى، 

 دقيقه بعد از ظهر ١٩ بديع و تاريخ صعود روز دوشنبه ساعت چهار و ٣٢شهر العلم ٢_ ش



ٰ بديع، يک قرن پس از ورود جمال اقدس ابهى ١٢٥ شهراالسماء ١٤_١٩٦٨دوم سپتامبر 
  ١. باشد  مىارض اقدس به

ّتاريخ تولد فرزند گرامى خويش را بدين " بياض"سمندر در دفتر  کاظم ّجناب شيخ محمد
 شهر ١٦ّتاريخ تولد فرزندى آقاميرزا طرازا يوم يکشنبه : "اند صورت مرقوم فرموده

  " وقت طلوع آفتاب١٢٩٢المبارک سنۀ  رمضان
    

  : چنين ميگويندّدکتر مهدى سمندرى در دنبالۀ خاطرات آن ايام 
راحت پدر . آن دم تلخ پر مالل و فراق از پدر مهرپرور خوش سير مهربانم فرا رسيد االمربيدا

ّمحبوب را بر رنج شديد خود مقدم ميدانم و بدرگاه الهى شکر گزارم که بآرزوى خود که 
ّصعود در ارض اقدس بود نائل گرديد و اين عبد توانستم در اين موقع خاص از محب ت ّ

اعظم  العدل اعظم و عنايات بيت سروران نورانى جناب على نخجوانى وجناب هوشمند فتح
 ساعت قبل از صعود ايادى امرا به زيارتش فائز شوم و ديده پر ١٥مند گردم و  الهى بهره

نظيرش را احساس نمايم حمدأ   ّمحبتش براى آخرين بار بر چشم من افتد و مهربانى بى
  . ٰاالبهى البهى

ّ در فاصله اوقاتى که وارد شدم عده اى از احبا وبستگان و سروران عزيز براى اظهار حب و  ّ ّ
  .احوالپرسى ايشان به بيمارستان تشريف آوردند

ّاالستقامة آن پدر ارجمند را مکرر  بارى ديده و روى منير و دست و بازوى توانا و پاى عديم
ّهيکلة النورانيه"و بفرموده حضرت عبدالبهاء بوسيدم و وداع آخرين با جسم عزيزش نموده  ّ "

ّبا عطر گل خالص معطرش ساختم و اشک از ديده چون سيل . را به پدر آسمانى سپردم
موقع هم  جناب دکتر تهذيب و برادرزاه ارجمندم سهيل سمندرى که در آن. جارى بود

ّحاضر بودند و در ايام کسالت جد محبوب و پدر روحانى خويش بيش از  ّهمۀ ما موفق ّ
ّبخدمت و مواظبت و مصاحبت گرديدند مرا تسلى داده و در آغوش محبت گرفتند جناب . ّ

ّامرا را اطالع دادند  العدل اعظم تلفن کردند و خبر صعود ايادى عزيز دکتر تهديب به بيت
ّپس از ساعتى نماينده آن هيئت عليا جناب نخجوانى، باتفاق ايادى امرا جناب فروتن 



جناب . ّاز قبل عصبۀ مجللۀ ايادى ارض اقدس حاضر گرديدند و تسليت و تعزيت گفتند
پرورانه و بزرگوارانه که از شيم عاليه ايشان  نخجوانى اظهار همدردى و رأفت برادرانه و مهر

العدل اعظم الهى آن مرکز  ّالطاف مبذوله و تفکر به اينکه الحمد بيت. است نمودند
 مالذ انام به ارادۀ الهى در عالم موجود است در آن وقت و زمان با ما معصوم و ملجأ و

. نهايت دارند، مايۀ تقليل آالم شديد بود ّنزديکى مستقيم و تام و تمام و عنايت و لطف بى
ّمصمم بودم که طبق آرزوى قلبى خود مراسم غسل را تکفل نمايم ولى جناب نخجوانى  ّ

  .ّمزيد تأثر مرا صالح ندانستند
  مراسم تشييع و تدفين 

به همراه جناب نخجوانى و جناب ايادى امرا فروتن و سهيل سمندرى و جناب دکتر 
ٰمقام مقدسۀ اعلى رفتيم تهذيب به هزار نفر از ياران پس از کنفرانس  ّدر آن ايام قريب دو. ّ

ه احتفال عظيم ّپالرمو در ايتاليا براى زيارت به اعتاب مقدسه آمده بودند روز سه شنبه گذشت
نامه را تالوت کنند  در بهجى در مقابل قصر بهجى بر پا بود و بنا بود جناب سمندرى زيارت

ّو باتفاق حرم مبارک و همراه جمعيت بطواف پردازند که تقدير الهى چنين نبود و کسالت  ّ
ب اکنون بعضى از زائرين به اوطان خود مراجعت نموده بودند ولى قري. ايشان مانع گرديد

ّ نفر باقى مانده و لهذا باغهاى اطراف مسافرخانه پر از احباى نقاط مختلفه ايران، ٨٠٠
ّهند، افريقا، اروپا، امريکا و غيره بود و هر کدام بنوعى با محبت و عالقه در صدد تسليت 
برآمدند که زبان و قلم از وصفش عاجز است و غالبأ با اشک ديده و دل شکسته زبان به 

ّگشودند و البته همۀ اينها مورث تسکين بود و حکايت از فرط عشق و   يت مىتقويت و تسل
عالقه ياران رحمان نسبت به آن پدر بزرگوار که خود عاشق احباب و اصحاب بود مى 

ّپس از زيارت مقام اعلى و مقام حضرت عبدالبهاء که جناب على بهار و دختر عمه . نمود ٰ
از افراد خاندان . ّدند به هتل محل اقامت برگشتيمعزيز خانم مليح بهار نيز همراه بو

در بين زائرين حضور ) ّامين و ميثاقيه يگانه پاکزاد( نفر بزرگ و دو نفر اطفال ١٩سمندرى 
 بعد از ظهر روز ٤ّالعدل اعظم مقرر گشت که مراسم تشييع در ساعت   داشتند از طرف بيت

  .بهاء انجام گيرد از بيت مبارک حضرت عبدال١٩٦٨شنبه سوم سپتامبر 



ّصبح آن روز در زيارت مقام اعلى ياران رحمان نهايت محبت نمودند و تسليت گفتند و  ٰ
فروش  ّاظهار تأسف از صعود ايادى امرا نمودند پس از زيارت براى سفارش گل رفتيم گل

ّروحيه (ّاست منجمله از طرف مادام ربانى  اظهار داشت تعداد زيادى گل سفارش داده شده
قرار شد گلها را براى تشييع به بيت حضرت عبدالبهاء بفرستند بعد از ظهر جناب ). خانم

على نخجوانى تشريف آوردند و ما را براى انتقال جسد پدر بزرگوارم به بيمارستان بردند 
ّالبهاء روحيه خانم کفن حرير تهيه نموده و فرستاده بودند جناب دکتر تهذيب و جناب  امة ّ

ّکى از احباء که مأمور در امور کفن و دفن است و آقاى اردکانى اعمال الزمه نخجوانى با ي
  . را بجاى آوردند و جسد را در صندوق چوبى زيبائى قرار دادند

نهايت مورد  العدل اعظم و جناب شهاب فتح اعظم که بى جناب مسترگيبسن عضو بيت
 هم حاضر بودند صندوق را پدرم بودند و همچنين فرزند جناب گيبسن) والد(عالقه مرحوم 

در اتومبيل قرار داده وگلهاى زيبائى را که حاضر بود در اطراف و روى صندوق قرار داديم و 
پليس شهر خيابانهاى مسير را از نزديک بيت حضرت .  عازم بيت حضرت عبدالبهاء شديم

يرى هاى معمولى جلوگ عبدالبهاء براى مراسم تشييع آماده ساخته و از حرکت اتومبيل
بودند صندوق حامل آن هيکل نورانى را به  ّدر دو طرف خيابان احبا صف کشيده. ميکردند

داخل بيت مبارک انتقال دادند در سالن بزرگ مرکزى بيت مبارک که در موقع کانونشن 
المللى مورد استفاده بود و رو به روضه مبارکه، در مقابل درب دست چپ قرار دادند و  بين

ّالبهاء که با اين عبارت مزين گرديده بود   و يک دسته گل طويل از طرف امةنه حلقه گل زيبا
روى صندوق گذاشته " او عالقه داشت سمندرى عزيز، از طرف همکارى که صميمانه به"

العدل اعظم در جلو   سبد گل در اطراف صندوق، و دسته گل بيت٢٥شده و در کنار آن  
اعظم  ّالعدل اعظم به خط زيباى جناب فتح بيتروى دسته گل اهدائى . آن قرار داده شد

ّبياد محبوب القلوب احباء  "کمال تجليل عبارت اهداء باين شرح مرقوم بود  به
و گلهاى اهدائى حضرات ايادى " طرازا سمندرى ايادى امرا عليه رضوان ا حضرت

  .امرا در دو طرف جلوى صندوق قرارداشت



. جنابان ايادى امرا اولينگا و جناب فروتن و جنابان هيوچانسدر سالن بيت مبارک، کنار 
برنامۀ جلسه . ّ بعد از ظهر نماز ميت تالوت شد٤ساعت . هنى نشستيم ديويد هافمن و پل

) خواهر زادۀ جناب طراز(ًکال بزبان انگليسى اجرا گرديد بجز يک لوح که خانم مليح بهار 
  .بزبان نزولى تالوت کردند

  .بقلم حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب طراز نازل گرديده استاين لوح 
 االبهى _ هوا عليه بهاءا ٰرشت سليل حضرت سمندر جليل آقاميرزاطرازا  
هوا  

ّاى بندۀ پايندۀ جمال ابهى محررۀ شما تحرير بود زيرا از تالوتش جان از هر قيدى آزاد شد  ٰ
ّکه معنى تبتل و تضرع و اب از بس ٰتهال و انقطاع از دنيا و آرزوى شهادت کبرى داشت من از ّ

ّفضل و عنايت دلبر ابهى اميدم چنين است که تا هستى در عالم هستى سيرتت محويت و  ٰ
ّپرستى بتابد زيرا در آستان آن يار پنهان مقربى و در  ّنيستى باشد و از صورتت انوار حق

ٰنشئۀ اولى و نشئۀ اخرى در ملکوت ّدرگهش عبد ممتحن مجرب، يقين بدان که در اين  ٰ
ّابهى در ساحت کبريا جمال ابهى مقبول و مرغوب و منظور و ملحوظى و عليک التحية  ّ ٰ ٰ

  ٢ع  والثنآء ع
جناب ديويد هافمن لوح بقاى روح را زيارت کردند وجناب سهيل سمندرى زيارت نامۀ 

ّوتن صلوة ميت را با حضرت سمندر را تالوت نمودند بعد مستر چانس و سپس جناب فر
ّحالت توجه و لحن گيرا و رساى خود تالوت کردند سالن و حياط از دوستان مملو بود امة . ّ

البهاء اظهار لطف و مرحمت بسيار نمودند و صعود ايادى امرا را در ارض اقدس فضل 
ّتذکر در آن احيان بيان حضرت عبدالبهاء را م. ّمعلوم و عظيم الهى در حق ايشان خواندند

حضرات ايادى امرا جناب . آنچه براى خود خواستم براى تو خواستم: گرديدم که فرمودند
اعظم  العدل اعظم جنابان على نخجوانى و هوشمند فتح دکتر مهاجر و اولينگا و اعضاء بيت

خانم و اين بنده و سهيل  ّالبها روحيه امة. و يان سمپل و دکتر روح صندوق را حامل گشتند
العدل اعظم و اياديان امرا در پشت صندوق از بيت مبارک خارج  ى و اعضاء بيتسمندر

طبق رسم قديم کسى از بيت مبارک براى تشييع ( ها آمدند  ّشديم امة البها تا نزديک پله



تابوت را در ماشين جناب گيبسن گذاشتند و در ميان بدرقۀ ياران بطرف گلستان ) نميرود
  .جاويد حيفا حرکت دادند

انتشار ) جروسليم پست( زبان آن کشور  خبر صعود جناب سمندرى در تنها جريدۀ انگليسى
وقتيکه به نزديک مدخل . ّالعدل اعظم به رويتر نيز اطالع داده شده بود از طرف بيت. يافت
، رسيديم درحمل صندوق شرکت کرديم ALANBYجاويد از خيابان ّالنبى  هاى گلستان ّو پله

جناب . ار و عطاءا حقيقى نيز همراهى کردند و جزء حاملين بودندجنابان على به
بودند، دلم ميخواهد در حيفا از اين عالم بروم و  اعظم گفته سمندرى به جناب هوشمند فتح

العدل اعظم عنايتًا مراعات اين نکته را  بيت. ميرزاحيدرعلى دفن شوم در زير پاى حاجى
  .ميرزاحيدرعلى قرار دادند ىّنمودند ومحل را در جنوب مرقد حاج

اى خداى "الى ا و بعد مناجات  در آنجا جناب فيضى مناجات عربى متصاعدين
را تالوت نمودند جسد را در آرامگاه ابدى خود قرار دادند و دستجات گل را ..." يگانه

ّهايمان از غم آکنده بود و دوستان متألم و متأثر و چشمها گريا قلب. روى آن گذاشتند ن، ّ
وفائى که تا اين آخرين ساعت  ها غم خود را فراموش کردم و به تسکين ياران با لحظه

  .ّمحبت و رأفت خويش را نسبت به پدر ارجمندم ابراز ميداشتند پرداختم
ّسالون بيت مبارک مملو بود و در .  تمام شد٣٠/٤ برنامه شروع و ساعت ٤ساعت 
جالس و بعضى قائم استفاضه از برنامه هاى بيت مبارک صندليها پر و دوستان  باغچه
ّحضرت حرم در ابتداى ورود از فانى احوالپرسى و دلجوئى مکرر فرمودند و از . فرمودند

اينکه پس از خدمات خالصه يک عمر حضرت ابوى در ارض مقصود صعود فرمودند و از 
عرض شد . بيت مبارک تشييع شدند فضل عظيم الهى در حق ايشان معلوم و مشهود

اند براى ايشان هم  بودند بايشان که آنچه براى خود خواسته ضرت عبدالبها وعده فرمودهح
ٰاکنون حتى صعود در ارض اقدس و خروج از بيت مبارک مشابه است، روح . اند خواسته

  .الفداء الوجود لوفائه
ود و ّالبته صعود آن نفس مسعود با چنين عاقبت خير و افتخارآميز غبطۀ غالب بزرگان دين ب
بوديم  روح عظيم فقيد جليل در نهايت سرور وحبور، ولى ما وجود مبارکى را از دست داده



که پروردۀ يد عنايت و حامل انوار رخ جمال مبارک بود و با سه طلعت ظهور اعظم همدم و 
ّاز نفحات آن وجودات مقدسه معطر و معنبر بود و بديگران پيوسته بذل و احسان ميفرمود ّ .

، پيران را مايۀ اميد و جوهر احسان و اکرام و احترام بود   بود و برادر مهرپرور بيچونپدر حنون
ٰبخشيد و حتى با رأى آنان  ، اطفال صغير را کام روان مى خرام و جوانان را همدم خوش ّ

نظير بود و مساعد و  همراه ميگرديد و هر فقير حقير را بفرمودۀ موالى عزيز خويش همدم بى
ِاصح دوستان بود و مشاور درماندگان و متحيران و مؤدب بيخردان و بىدستگير، ن وفايان  ّ

ّبتمام معنى متابعت از تعاليم الهيه ميفرمود و بتمام قوى بر تزکيۀ نفس . سست عنصران
ميافزود، قلب و لسانش پيوسته آثار الهام نمودار مينمود، بيان و تبيانش جالب افکار و سحر 

ّ سن امور جديده را مورد تحسين و عمل قرار ميداد و از عامالت آشکار، با وجود کبر
اندامش ظريف و . جوهر نظافت بود و عنصر لطافت. پوسيده و افکار مندرسه بيزار و برکنار

موزون و کامل بود و چون مرد کار وحرکت بسيار بود قامت همچنان رعنا و زيبا و بدون 
باشاره بر مطالب آگاه ميگشت و . االنتقال  سريعالحرکة بود و سريع. خميدگى پشت و انحناء

استداللش قوى، . بسرعت، نظر و تصميم خويش را در هر مسئله و مشاوره اظهار ميداشت
. متين و صريح و آهنين بود و امثال و تشبيهاتش شارح مقصود و در کمال وضوح و مشهود

ّبطرز تحرى حقيقت بود روش تبليغش پيوسته به پيروى موالى بيهمتايش حضرت عبدالبهاء 
اى که ميفرمود مقدارى  با هر جمله. بود و از خطابات موالى حنون سرمشق کامل گرفته

ّمحبت خالصۀ مؤثره بدان ميافزود و خاطر شنونده را مطمئن مينمود که قصد تفوق بر او  ّ ّّ
و " ربان شماق" جمالت . نداشته و ندارد بل هديۀ گرانبها و گوهرى پر بها را نثار او ميسازد

و . ّرا که مرسوم و معمول پدر نازنينش بود بکمال خلوص و حب بکار ميبرد" فداى شما"
" ما دعوائى نداريم با کسى" ، ميفرمود اگر کسى مقاومت و مبارزه ميکرد و مبارز ميخواست

ّو از مواضيع ديگر صحبت ميداشت تدريجأ مشکل اوليه را حل ميفرمود آخر "هاى  جمله. ّ
" چه ضرر دارد اگر چنين شود و چنان باشد؟"يا " ؟... حظه بفرمائيد بهتر نيست که شما مال

ّ انداز است که از اوان طفوليت که در  و بسيارى از اين قبيل در گوش اين عبد مسکين طنين
ّالى ايام اخيره . جلسات تبليغى آن پرورده يد عنايت و تربيت موالى حنونش حاضر بود



از . ام و اثرات نيکوى حاصله را ديده ير در شرق و غرب از ايشان شنيدهيعنى اسفار سنين اخ
ميرزاطراز تبليغ به خلوص است و "استاد و موالى مهربانش مستقيمأ شنيده بود فرمودند 

آن " بودند انجذاب، چه بسا فتوحات ما در ايران نموديم بواسطه نفوسى که ابجد نخوانده
 و طراوت روحى خود ميفرمود و زيور ثمين خلوص و تلميذ عزيز مراقبت کامل در لطافت

  . ساخت انجذاب را هرگز از وجود خويش دور نمى
ّاما در مبارزه با ناقضان و متمردان پهلوانى بود و موالى حنون او را  ّ"خواند و " درع امرا

  .مخاطب فرمود" رکن رکين و حصن حصين "
البأ از وسائل ازدياد صوت استفاده ّدر خطابات عمومى با صوت قوى تکلم مينمود و غ

. به بيان مطالب ميپرداخت) اغلب هر دو دست(با احساس و حرکات دست . فرمود نمى
سخنانشان نه بشکل ساختگى و قالب ريختگى بل بصورت کشف حقايق در نهايت 

دستور حضرت   و به سادگى و گاهى توأم با مزاح بود چون در کالم حصر توجه بمبدأ
ّتوأمان اين مشخصات محضرش را بس جالب ميساخت و همينکه چند . داشتندعبدالبهاء 

ّکلمه بيانات ميفرمود و جلب نظر کامل مستمعين مينمود کل سراپا گوش گشته و حواس و  ّ
قيافه هاى گرفته گشاده ميشد و . هوش خود را بگفتار دلنشين او معطوف ميساختند

ّ اتمام حق مطلب داشت لذا صحبتشان هاى عبوس خندان ميگشت غالبأ عالقه به چهره
ّمفصل ميشد ولى چه باک شنوندگان مسرور و مشعوف بودند و شکر مينمودند و آرزوى 
. ّاستماع نطق ديگر ميکردند و سؤاالت مينمودند و اشکاالت خود را سؤال و حل ميکردند

ّدر اسفار مختلفه که اين عبد بينوا در محضر آن اب مهربان و معلم و مربى ّ نظير و مثيل   بىّ
خود مالزمت و مرافقت داشت آنقدر چيزها ديده ام که همه حکم و نفوذ حقيقى روحانى 

جانم فداى آن روح پاک پر فتوحش با . آن نفس نورانى روحأنى را ثابت و مبرهن ميسازد
  ّبودم در موارد شتى ّاالساس مکرر استماع نموده حيث آنکه شايد بعضى بيانات ايشان را من

اندازه بيان ميفرمود که مرا تحت تأثير قرار ميداد و از خود   چنان روح تازه و حالوت بىبا
ّغالبأ حالتى دست ميداد که کأنه . ّ و در نتيجه ترجمۀ آن سخنان مؤثرتر ميشد بيخبر ميساخت

نهايت جالب افکار ميگشت و زبان بتحسين و تمجيد  ّخود ناطقم و براى حضار بى



ها، در معابد و درمجالس همه جا اين احوال ظاهر بود و اثراتش  سهدر مدر. ميگشودند
کسى مشاهده نگرديد که مالقات حضرتش نمايد و اگر اقبال نکرد اقال دوست و . باهر

  .گزار امرا نشود احترام
  گويند اصل آدمى خاکست و خاکى ميشود     

  خاک اين درگاه شد  کو     کى خاک گردد آن کسى
ز صعود جناب طراز اولياى الهى و دوستان مهربان در ارض اقدس بازماندگان روزهاى بعد ا

ّرا از هرجهت مورد محبت و مهربانى شايان خود قرارداده و هر روز و هر شب با پذيرائى ها و 
  . ميهمان نوازى هاى فوق العاده بار سنگين اين فقدان را تقليل دادند

  : دارند ظهار مىدکتر مهدى سمندرى در ادامۀ خاطراتشات ا
براى انتخاب نوشتارى بر روى سنگ مزار جناب طراز به الواح نازلۀ حضرت عبدالبهاء و 
ّتوقيعات حضرت ولى امرا خطاب به جناب ايشان مراجعه گرديد و چند لوح انتخاب شد 

از زحماتى که دکتر . تا پس از تصويب بيت العدل اعظم، به اين منظور از آن استفاده شود
ّين پزشک معالج جناب سمندرى در دوران بيمارى ايشان متحمل گرديده بودند در چند لو

  .نوبت دعوت و ديدار، از او قدردانى شد
 سپتامبر اعضاء بيت العدل اعظم وعده فرموده بودند که برسر دعا در مقام ١٢روز پنجشنيه 

ٰمقدس اعلى بياد ايادى امرا خواهند بود و اجازۀ دادند در اي به . ن مراسم حضور يابيمّ
ّاتفاق جناب سهيل سمندرى مشرف گشتيم هفت نفر از حضرات رجال بيت العدل . ّ

اعظم، جنابان على نخجوانى، هوشمند فتح اعظم، گيبسن، هيو چانس، چارلز ولکات، 
امر فرمودند مناجاتى تالوت نمايم و لهذا . ايان سمپل و ديويد هافمن حضور داشتند

البهاء را که خظاب به جناب ميرزا عبدا برادر جناب طراز، و در مناجات حضرت عبد
ّحق عائلۀ سمندر نازل گرديده است تالوت نمودم و جناب سهيل سمندرى مناجاتى از 
حضرت بهاءا که به افتخار جناب شيخ کاظم سمندر و ذکر غفران در بارۀ خواهر مرحوم 

رت بنام ايادى امرا جناب طراز ادامه ّمدت نيمساعت زيا. ايشان است تالوت کردند
  .يافت



    ّ برگزارى محفل تذکر
ّالمطمئنه ارجعى الى ربک راضية مرضية  ّالنفس ّايتها ّ ّ  

ّجلسه تذکر در مسافرخانۀ عکا بياد ايادى امرا جناب طرازا سمندرى تشکيل گرديد ّ .
 در کنار گلهاى سرخ قرار عکس ايشان را که مربوط به هنگام ديدارشان از هندوستان بود

ّامة البهاء روحيه خانم پس از ورود به جلسه با يادآورى از وجهۀ روحانى و بشاش آن . داديم ّ
  .    متصاعد الى ا آن عکس را در ميان گلها گذاشتند

ّدر ساعت هفت شب به اتفاق حضرات ايادى امرا جنابان امة البهاء روحيه خانم، على  ّ
کتر مهاجر، ابوالقاسم فيضى، پل هنى و حضرات رجال بيت العدل اعظم و اکبر فروتن، د

همسران ايشان و کارکنان مرکز جهانى امرا که حدود شصت نفر بودند به زيارت مقامات 
ّمتبرکۀ حضرت رب اعلى و حضرت عبدالبهاء مشرف گشتيم ّٰ جناب دکتر مهاجر زيارت . ّ

 در آستان حضرت عبدالبهاء، جناب چارلز ّنامه را بلحن جذاب خود تالوت کردند و
  .ولکات مناجاتى تالوت نمودند

ٰهمگى پس از اين زيارت پر خاطره به مسافرخانۀ مقام اعلى مراجعت کرديم و شام را که 
ّبه همت دو خانم عزيز، عطيۀ خانم حقيقى و خانم ذبيح تهيه شده بود صرف نموديم بنا بر  ّ

ّب طراز با تهيۀ همان نوع غذا، يعنى کلم پلو، از ياران گفتۀ ويولت خانم نخجوانى جنا
  .الهى در شيراز پذيرائى ميکردند

ّسپس به مدت ده دقيقه مراتب تشکر خود را از الطاف حضرات ايادى امرا و رجال بيت  ّ
العدل اعظم عرض نموده و اظهار اميدوارى شد که دعاى آن خادمين برجسته در مرکز 

ٰقدسۀ عليا مورث سرور روح پدر بزرگوار در ملکوت ابهى خواهد بود و جهانى و در بقاع م ّ
ّشمه اى دربارۀ محبت عميق و خالص ايشان نسبت به دوستان رحمان در سراسر جهان و  ّ
ّهمدردى و همدلى با ياران و عاقبت تحقق آرزويشان که صعود در ارض اقدس و استقرار 

ّفهانى بود مطالبى بسمع حضار ارجمند رسيد و در زير پاى جناب حاج ميرزا حيدر على اص
. سپس جناب سهيل سمندرى صحبت کردند. ّطلب دعا در حق خود و عموم عائله نمودم

ّدر خاتمۀ جلسه، امة البهاء روحيه خانم مايل بودند عکس جناب طراز را همان گونه که آن 



رکه را هنگام ّمتصاعد الى ا هميشه عکس مقامات مقدسه و يا قطعات آثار مبا
ّعکسبردارى بر سينه مى گذاشتند، نگاه دارم و به اتفاق چند عکس به يادگار آن شب 

  . ّبرداشته شد و جلسه با نهايت روحانيت خاتمه يافت
روزى . الهى از خاطرات گذشتۀ دور و نزديک صحبت ميکردند دوستان پس از صعود طراز

که طراز الهى وقتى به مزاح به ايشان گفته ايادى امرا جناب دکترمهاجر اظهار داشتند 
تر  ّمن در هر دورۀ ظهور کلى مانند ظهور جمالمبارک ميآيم، در ظهورات کوچک: "بودند
  .پس بدين ترتيب بايد پانصد هزار سال صبر کرد تا سمندرى ديگرى بيايد" نميآيم

د جامعه نهايت هرروز تلگرافات تسليت از سراسر جهان بهائى ميرسيد و تشکيالت و افرا
ّمحبت و صميميت و در عين حال تأسف و تحسر خود را نسبت به اين حادثه ابراز  ّ ّ ّ

  .ميداشتند
ّدکتر سمندرى براى تهيۀ سنگ مزار جناب سمندرى با جنابان نخجوانى و گيبسن مشاوره 

ّسپس به حضور امة البهاء رسيده و راجع به تبرکات و ماترک جناب طراز مشورت . کردند
ّودند و قرار شد بعضى از تبرکات به مشارق اذکار و حظيرة القدس هاى ملى در نقاطى از نم ّ

  .       جهان که ميتوانند از آن اشياء نگاهدارى کنند، اهداء گردد
البهاء در اين مالقات خاطر نشان ساختند و اظهار داشتند که ما در ارض مقصود براى  امة

محفلى روحانى و نورانى بود و همه .  ّولين بار بودگيريم، اين ا ّکسى محفل تذکر نمى
  .راضى و مسرورند

الهى بسيار تمجيد نمودند و  ايشان در ادامۀ سخنان خود از مکارم و تيزبينى و شجاعت طراز
ّفرمودند، قبل از تشکيل بيت العدل اعظم ايشان بودند که بقوت تمام در آخرين جلسۀ 

توانند عضو بيت العدل  ّادى امرا وظايف معينه دارند و نمىايادى امرا ثابت کردند که اي
  . شوند و رأى مجمع اياديان همان شد

دکتر سمندرى دربارۀ اوقات اقامتشان در ارض اقدس پس از حادثۀ صعود پدر کرام 
  :  ميگويند



ّ جناب على نخجوانى اطالع دادند براى مالحظۀ جامه ١٩٦٨ سپتامبر ١٥روز يکشنبه 
دانها محتوى يک دست لباس  جامه. اى جناب طراز به مسافرخانۀ مقام اعلى برومدانه

پشمى و دو بسته نوشتجات و اوراق و چند جلد کتاب چاپى و تعدادى عکسهاى مختلفه از 
ّبسته هاى اوراق باالخص . اسفار تاريخى ايشان و تعدادى قطعات خطوط جناب طراز بود

مرا مقيم ارض اقدس که امانت بيت العدل اعظم و رقائم بيت العدل اعظم و ايادى ا
  .جزو آثار تاريخى محسوب ميشد در ضبط مرکزجهانى امرا باقى ماند

اى راجع به خانۀ قزوين و تقديم آن به  ّدر بين اوراق همچنين يک قطعه عکس از بيانيه
از آن . اندّ◌امرا و دستور آن حضرت بود که بايد آن ملک محفوظ بم حضور حضرت ولى

ًمتن بيانيه ذيال درج ( .ّعکس دو نسخه تهيۀ شد، يک نسخه تقديم بيت العدل اعظم گرديد ّ
  ) گرديده است

ّبخط مبارک جمال قدم جل اسمه   ا      پدرم سمندر عليه غفران االعظم خطاب به ّ
  هوالعزيز    
ّذلک مجددًا  معلسان عربى و عجمى و به همه قسم مراسالت ارسال شد ولکن  اگرچه به

ا در جميع امور که راجع است به عالم ملک  ّاظهار حب مى شود که آن جناب ان شاء
قسمى که ايشان با مردم  يعنى به. ّمتابعت آن مرحوم را نمائيد، البته اقرب قربات خواهد بود

مؤمن در رفرف امتناع قرب و سدرۀ ارتفاع . سلوک مى فرمودند همان قسم سلوک نمائيد
امورات خود ناظر است و   بر. نميکند اخذ ّحيات ابديۀ باقيه و موت او را ّدس حى است بهق

ٔخود البته در مال اگر مشاهدۀ خير ننمايد در منتسبين به. ّمطلع است بر اهل خود ٰاعلى لسان  ّ
 بارى انشاء ا بايد. اهلش راجع شود ّشکايت گشايد و البته هم آن شکايت تأثير نمايد و به

ٔبه قسمى حرکت نمائى که جميع سکان مال ّعالين و مالئکۀ مقربين مسرور شوند  ّ ّ٣. ١٥٢   
ٰپس از حمد و شکر مواهب و الطاف يکتا موالى مقتدر توانا واليت ا العظمى محبوب 

  : سواه فداه معروض مى دارد ّهمتا حضرت ولى عزيز امرا روح ما بى
ٰى و همچنين در کتاب وصاياى حضرت عبدالبهاء قلم اعل چون امر هجرت و مجاهدت به

ا، حضرت غصن  ّروحى و روح العالمين لذکرهما الفداء و از يراعۀ مبارکۀ مبين آيات



سواه فداه تبيين و تشريح و تصريح و تشويق وتأکيد و تجديد گشت، جمعى از  ما ممتاز روح
آن مالک اسماء و صفات کف  ّمخلصين و مخلصات و مؤمنين و مؤمنات و عشاق جان بر

ٰقوموا يا احباء ا کنفس واحده على نصرت هذا "محض زيارت اين خطاب مستطاب  به ٍ ّ
ٰاالحلى، قيام و اقدام نموده مصداق اين  ٰالى آخر بيانه" ّاالمر االرفع االعز االقدس البديع

 نمودند و ترک اوطان و اقربا و خويشان" سر و دستار ندانند کدام اندازند"مضمون شدند 
ّمتفرق و متشتت گشتند و به ِاين عبد عليل ذليل حقير هم يک . بالد بعيده و قريبه رفتند ّ ِ

فرزند داشتم و دارم و چند احفاد از پسر ارشدم که در قزوين عروج نمود و در درياى واسعۀ 
لهذا پسرم دکتر مهدى سمندرى و نوۀ ارشدم جناب سهيل سمندرى . ور گشت الهى غوطه

ّت اختيار نمودند و الحمد للله موفق شدند بههجر ّلقاى حق فائز و در جنت لقايش داخل  ّ ّ
ّکه جميع مواهبش را در حق اين خاندان مبذول  ّاز شکر تأييدات الهيه عاجزم چه. گشتند

اش حفظ فرموده و ادعيۀ مبارکه اش را ظهير و مجير و حافظ و  ّايادى فضليه فرموده و به
  : کنم شب و روز عرض مى. عجزا قرار دادهحارس اين ضعفاء 

ّ    ما نتوانيم حق حمد تو گفتن     با همه کروبيان عالم باال    ّ  
االرادۀ آن موالى حنون و طلعت بيچون بايد  ّو چون در اين تاريخ اين ذرۀ الشيئ حسب

 مسافرتم ّقسمت عربستان سفر نمايم و سنم از هشتاد گذشته و مزاجم عليل است و پروگرام به
ّآيد و از قلم صنع چه مقدر شده و چه  ّارادۀ حق است، نميدانم چه پيش مى و حياتم به

ّجارى خواهد شد لهذا براى فراغت بال و آسودگى خيال و اجراى وصيت پدر بزرگوارم 
ا مالک القدر، يکباب خانۀ ملکى موروثى که در اين تاريخ ششدانگ  سمندر عليه بهاء
ّ بضميمۀ يک قطعه زمين در جانب شمال خانه، محصور منظم را که دست خودم بود

ّاجازه نبود به خارج فروخته شود، چه که از دورۀ مرحوم مغفور حاجى شيخ محمد طاب 
ّثراه، پدر پدرم، محل اياب و ذهاب اصحاب اوليه بوده و نداى الهى از روز اول امر در اين  ّ ّ ّ

ا حافظ آن بودم در  ز صعود پدرم سمندر عليه غفرانخانه بلند و مرتفع، لهذا بنده پس ا
ّفرمان طلعت مختار سيار  بالد به در ديار و ّقزوين، و سى سنه است که بکلى خارج شده و

ام، اخيرًا در مشهد بودم به فکر افتادم بفروشم و  ام به وسائل نفوس از بستگان کوشيده بوده



نامه است جرئت نکردم، لهذا فورًا به  ّصيتوجه او را تقديم دارم ديدم مخالف دستور و
خاکپاى  حضرت دکتر لطف ا حکيم روحى لخلوصه فى امرا فدا عرض کرده که به

صرف فضل و جود  موالى عزيز محبوب توانا روحى لسلطنته الفداء معروض دارند و آنچه به
. قه او را اجرا دارمجان و دل و عشق و عال از فم اطهر در جواب صادر شد مرقوم دارند تا به

  : اين مضمون در جواب عريضه صادر
ّاما راجع به امالک که از پدر بزرگوار رسيد، هيکل اطهر ابدًا صالح نميدانند فروش آنها 
ّرا، براى اينکه متعلق به پدر بزرگوار بوده و از آن گذشته پدر ميلش بر اين بوده که براى 

باشيد ّ هيکل اطهر ميفرمايند مطمئن... بايستى برسد دست غير بهائى ن ها باشد لذا به بهائى
ّهميشه در مد نظر مبارک هستيد و در حق شما دعا ميفرمايند   ٰانتهى                    . ّ

ّمحفل روحانى ملى بهائيان ايران شيد ا ارکانه عرض کرده،  لهذا در طهران مختصرى به ّ
  . يام فرموده فکر بنده را راحت فرمايندلجنۀ امالک، ق رجوع نموده، امر فرمودند به

ّجناب موسى خان رستگار ايده ا را مأمور فرمودند آمدند خانه و زمين . رفتيم قزوين. ٰ
جات را برداشته در محضر حضرت دکتر  قباله. خانه را مالحظه کرده آمديم طهران ّمتصل به

 له الفداء، محضر رسمى ّعليمحمد خان ورقاء، امين حقوق ا و ايادى امرا روحى
منتها پس از . مملکتى رفته قباله نگاشتند و بنجاقات را امضا و تسليم نموده تقديم شد

مشورت قرار شد قيمت حقيقى آن الزم نيست اظهار شود و نشد، چه که مخارج باهضه 
 ّلهذا اين سطور براى آتيه مرقوم گشت که مطلع باشند مطلقًا اين خانه و. ّتعلق مى گرفت
_  آن فروخته نخواهد شد و بايد براى امرا و تشکيالت امرى، از مسافرخانه ّزمين متصل به
ّمدرسه و قس على ذلک با مقتضيات وقت و زمان و  _ دارالعجزه _ کتابخانه_  حظيرۀ القدس ّ

ّنظريات برگزيدگان الهى روحى لهم الفدا بماند، تا نيت پدر بزرگوار اين بنده و خود اين  ّ
  . ٰا تعالى انشاء. سار با تصويب و دستور مبارک اجرا گرددشرم

  : فرمايند اسمه االعظم در يکى از الواح پدرم سمندر عليه غفران ا مىّ جمال قدم جل
ّاز فضل حق . ّاين ايام عبدالحسين عليه بهائى در سجن اعظم امام وجه قائم و حاضر

ٰشرافت کبرى و عنايت عظمى فائز  ّاند کل به طلبيم او و نفوسى که از آن بيت ظاهر شده مى ٰ



ّبايد تمسک نمايند به آنچه که سبب ارتفاع . ّحق منسوب الحقيقه آن بيت به فى. گردند
جناب سمندر و شيخ عليهما بهائى و . ّکلمة ا است و همچنين علت ظهور و مقامات وجود

ّعنايتى نظر به مقام پدرى بايد دعاکنند در حق کل    ٤انتهى . ّهو السامع المجيبّانه . ّ
ا  مقصود از عبدالحسين برادر بزرگم عليه غفران ا و مقصود از شيخ متصاعد ال

على نبيل ابن نبيل عمو جانم عليه رحمة ا که در اسالمبول، مدينۀ  ّشيخ محمد حاجى
زيارت نامه .  هجرى قمرى خود را فدا نمودند١٣٠٧ّکبيره، در ايام ا در شهر رجب صنۀ 

  . فرمايند ذکر ايشان را مى" لوح ابن ذئب" و در٣دارند 
الکون وهم او خيال   او عکوس او مرايا او  ّکل ما فى. "بارى ديگر بنده ملکى، آبى، ندارم

  " خيال
ّرجا دارم از محفل روحانى ملى ايران ايده ا و شيده ّ ّلجنۀ مربوطه امر و مقرر فرمايند  ا، به ّ

تعميرات الزمه اى آنجا فرمايند و آن قطعه زمين، حاضر براى غرس اشجار و همه که يک 
ّتوجه فرمايند در مدت قليل ممکن است ثمرات کثير بدهد. چيز است مابقى منوط و . ّ
  . ّهمم عاليۀ لجنۀ مربوطه و نفوس مبارکۀ فعاله است مربوط به

 شمسى ١٣٣٦و پانزدهم فروردين سنۀ  بديع ١١٤به تاريخ يوم پنجشنبه پانزدهم شهرالبهاء 
ّرب رب وفقنى و ايدنى بما يحب .  ميالدى در طهران تحرير شد١٩٥٧مطابق چهارم اپريل  ّ ّّ ّ

ٰو يرضى ال اله اال هو البهى االبهى ّٰ ّ .  
  ا سمندرى  طراز_  مقدار ّذرۀ بى

همانروز به : دارند سپتامبر و بعد از آن اظهار مي١٥دکتر مهدى سمندرى دربارۀ وقايع روز 
ها و اساليدهاى مربوط  دفتر بيت العدل اعظم رفتيم و جناب هيوچانس مقدارى از عکس

ّبه مراسم تشييع پدر عزير را نشان دادند سپس به اتفاق جناب نخجوانى به طبقۀ پائين 
ّساختمان مقر اوليۀ بيت العدل اعظم رفتيم و به ّ  کمک جناب مصباح اندازۀ سنگ مزار را ّ

ّمعين کرده و مشغول نوشتن خطوط براى حجارى روى سنگ شدم ّ.  
ايشان . ّشب هنگام براى صرف شام به بيت مبارک حضور امة البهاء روحيه خانم رفتيم

ّپس از صرف شام مقدارى از خطوط خود را به فارسى که از روى سرمشق حضرت ولى 



قلم که بر روى  ناب مشکينهاى ج مقدارى نيز از سرمشق. امرا نوشته بودند آوردند
ّحضرت ولى . هاى کوچک و از کلمات مبارکۀ مکنونه نوشته شده بود ارائه دادند کاغذ

  .ّامرا اين خطوط را به عنوان سرمشق به روحيه خانم داده بودند
ّاى از الواح بخط حضرت عبدالبهاء،  از جمله آثارى که آن شب زيارت کرديم، مجموعه

ّ مدادى از دوران طفوليت حضرت ولى امرا و مقدارى آثار عتيقه، يک کتابچه از خطوط ّ
ّچند قرآن تذهيب شده، يک کتاب به خط ميرعماد که تقريبًا چهار صد سال قبل نگاشته 

ّشده بود، دوصفحۀ تذهيب شده به خط حضرت ولى امرا به فارسى و انگليسى بود که  ّ
در پشت آن بنام ايادى  ح مشرق االذکار امريکاالبهاء از مراسم افتتا پس از مراجعت امة

خدمات برجستۀ شما در اين سفر طورى بود که روح "البهاء مرقوم فرموده بودند  امرا امة
...". ّمادر شهيد و پدر روحانى شما را شاد کرد و محبت و الفت شما را هزار برابر کرد

الهى خطوط آنرا  د که طرازّچنين تعدادى از خطوط ميرزامحمدعلى را نشان دادن هم
  .تشخيص داده و در پشت هريک ثبت نموده بودند

در آن شب پرخاطره به زيارت اطاق حضرت عبدالبهاء نائل گشتيم و ضمن زيارت، درس 
  .ّتواضع و فروتنى بسيار از ايادى امرا روحيه خانم آموختيم

نى استدعا شد از دو دفتر از ّروز بعد به مقر بيت العدل رفتيم و در حضور جناب على نخجوا
ّالهى که يکى حاوى خاطرات تشرف در ايام رضوان و ديگرى محتوى  يادداشتهاى طراز ّ

ّخدمات اخير ايشان در اسالمبول، ترکيه بود زيراکس تهيه گردد ّ.  
ّچون روز قبل موفق به اتمام خطاطى براى سنگ مزار نشدم به تحرير ادامه دادم  نوشتۀ . ّ

  ّ◌امرا خطاب به ايشان است   مبارک حضرت ولىروى سنگ، لوح
ّايها النجل الوفى" ّ ّ"...  

خانم، جناب ذبيح اسامى اهداء کنندگان گل و  ّروحيه البهاء امرا امة حسب االمر ايادى
نوشته هاى آنان را در روز تشييع جناب طراز يادداشت و جمع آورى نموده و مرحمت 

  .کردند



ّم ايام اقامت در ارض اقدس پس از صعود ايادى امرا جناب دکتر مهدى سمندرى در تما
خانم و ساير  ّالبهاء روحيه ّسمندرى، هر روزه مشمول عنايات و پذيرائى هاى محبت آميز امة

ٰشمار اعضاء معهد اعلى و خانم هاى ارجمند  حضرات ايادى امرا و ميهمان نوازيهاى بى
  .  و مرهون لطف و شاکر از مراحم آنان. ودندايشان و ساير سروران مقيم ارض اقدس ب

  اعالن صعود ايادى امرا   
ّبيت العدل اعظم طى تلگراف ذيل عالم بهائى را از صعود شخصيت ممتازى که حضرت  ّ

تسميه فرموده بودند و در صف اياديان امرا تا آخرين دم حيات به " طرازا"بهاءا او را 
ّدر پهندشت عالم همت گماشته بود مطلع ساختندخدمت عاشقانه و بيمانند  تلگراف خبر . ّ

. ّصعود ايادى امرا به زبان انگليسى به تمام محافل روحانى ملى عالم بهائى ارسال گرديد
متن تلگراف به زبان انگليسى، همان متن فارسى است که به محفل روحانى ايران ابالغ 

  .شد
عزيز امرا و مدافع استوار امر  طرازا سمندرى ايادىبا قلبى سرشار از اندوه، صعود جناب 

روز پس از برگزارى جشن مئوى نزول اجالل  سالگى، درست يک سه و ّالهى را در سن نود
آن متصاعد الى ا تا . ّجمال قدم جل اسمه االعظم به ارض اقدس، اعالم ميداريم

ٰآخرين نفس به اوامر جمال قدم و حضرت مولى الورى و َ ّ حضرت ولى امرا وفادار بود و َ
انقطاع ادامه  اش را تا آخرين سفر تبليغى که مالزم بستر بيمارى گشت بال خدمات مخلصانه

داد و در آن موقع نيز بى اعتنا به بيمارى، به ارض اقدس عزيمت نمود تا در مراسم 
ار اين يادگ. صدمين سال نزول موکب حضرت بهاء ا به ارض اقدس شرکت جويد

گرانبهاى عصر رسولى که يادش در قلوب مؤمنان شرق و غرب جاودان است و حامل پيام 
ّاو که مشرف به . پروردگارش به سرزمين هايشان شد و با وفادارى به جوامع آنها خدمت کرد

ّحضور جمال مبارک در سال صعود حضرتش شد، اکنون در پاى جبل رب، در ميان 
ّنقطه اى که حضرت بهاءا براى اولين بار در آن بر اين مؤمنين مجتمع در نزديکى همان 

ّاز کليۀ محافل روحانى ملى خواستاريم . سواحل قدم گذاردند به خاک سپرده شده است ّ
ّمجالس تذکرى از جمله در چهار ام المعابد عالم بهائى به گونه اى برپا دارند که در خور  ّ



ّآستان رب الجنود باشد که  نۀ نفسى بهحيات طوالنى مشحون از خدمات نمونه و خالصا
ٰمرکز عهد او را به پذيرش محبت آميز در پيشگاه حضرت بهاءا در ملکوت ابهى اطمينان  ّ

مراتب همدردى و ادعيۀ خود اطمينان  اعضاء خانوادۀ ممتاز ايشان را به. بخشيده بود
          . ميدهيم

   بيت العدل اعظم     
ِعالم بهائى در سن " تحت عنوان The Jeruslem Postت  جروسلم پس١٩٦٨ سپتامبر ٤ ِ٩٣ 

  :نويسد مى" سالگى درگذشت
ّطرازا سمندرى مبلغ ممتاز ديانت بهائى روز دوشنبه پس از کسالت کوتاه مدت، _ حيفا ّ

  . سالگى درگذشت٩٣ّدر سن 
رع ديانت اى بودند که بحضور شا ّايشان در ايران متولد شدند و جزو افراد نادر باقيمانده

جناب . بود ّ در عکا صعود نمودند، فائز گرديده١٨٩٢بهائى حضرت بهاءا که درسال 
ّسمندرى ماه گذشته به حيفا آمدند تا در جشن مئوى سرگونى حضرت بهاءا به عکا که 

. دستور دولت عثمانى انجام شد شرکت کنند ولى بالفاصله پس از ورود بيمار گرديدند به
اى است که از بدو ظهور امر بهائى به آن منسوب و  رى منتسب به خانوادهطرازا سمند
ايشان به منظور انتشار ديانت بهائى و ديدار از جوامع وابسته به آن به . است مربوط بوده

                . سراسر قارات عالم سفر نمودند
 دکتر مهدى سمندرى توسط جناب على نخجوانى خبر صعود جناب طراز را به خاندان

ّسمندرى در ايران و ترکيه و ايادى امرا جناب بنانى در افريقا به شرح زير اطالع دادند ّ ّ :  
" ،پدرمحبوب در آرامش صعود نمود امروز مراسم تشييع با حضور حضرات ايادى امرا

ّاعضاء بيت العدل اعظم و عدۀ کثيرى از ياران شرق و غرب برگزار گرديد در اعتاب مقدسه  ّ
  "وددعا ميش

    مهدى سمندرى 



ّ سپتامبر دکتر سمندرى شهر حيفا و اراضى مقدسه را که مسکن ابدى پدر نازنين ايشان ١٧
ّگرديد با حسرت بسيار ترک گفته و پس از توقف کوتاه در شهر تاريخى قدس، به اتفاق 

  .     جناب سهيل سمندرى بصوب طهران عزيمت کردند
نمودند يعنى منزل  در طول سفرهاى خود اقامت مىدر طهران به همان منزلى که پدرشان 

اين مسافرت هم براى ديدار . خوهرزاده عزيزشان مليح خانم و همسرشان آقاى بهار رفتند
الهى که نزد بعض اعضاء  ّفاميل و دوستان بود و هم رسيدگى به اوراق مهم باقيماندۀ طراز

  .فاميل سمندرى و دوستان به امانت سپرده شده بود
دکتر سمندرى . امرا در قيد حيات بودند ن اوقات يک خواهر و يک برادر ايادى فقيددر آ

( خمسى خانم ّو سهيل سمندرى ابتدا در طهران به ديدار يکى از خواهران ايشان، حبيه
رفتند تا مراتب تسليت و همدردى خود را تقديم ) خمسى ّهمسرمرحوم سيد هاشم سادات
الهى را به  ّکبر سن، دوران کودکى طراز ايشان باوجود. ينداين خانم ارجمند کهنسال نما

ّخاطر داشتند و با اظهار تأثر عميق از صعود برادر عزيزشان، از موفقيت هائى که در زندگانى  ّ
ّنصيب جناب طراز گرديده بود شاکر بودند و تحقق مناجاتى را که در سنين جوانى به 

  .ّ تسلى قلب ميدانستندافتخار برادرمرحوم نازل گرديده بود مايۀ
ّمحافل تذکر متعدد عمومى و خصوصى تشکيل گرديد که شرح هريک داستان مفصل و  ّ ّ
ّجداگانه اى از مهر و محبت و يادبودهاى ذيقيمت آن دوران محسوب ميشود از جمله جلسۀ 

ّتذکر بسيار مفصلى بود که با وجود قلت وقت براى اعالن آن، با حضور بيش از هزار نفر ّ  از ّ
و الواح نازله . تلگراف بيت العدل اعظم قرائت شد. ياران عزيز الهى در طهران منعقد گرديد

  .ّمحمدکاظم سمندر تالوت گرديد خطاب به جناب طراز و زيارتنامۀ جناب شيخ
ّقريب شصت نفر از احباى زنجان در اين جلسه شرکت نمودند، از جمله جناب دکتر 

الهى  معروف اشعارى که در رثاى طراز اب بيضائى شاعرجن. بودند) شهيد مجيد(داودى 
ّدکتر سمندرى عرايضى به سمع حضار رساندند و شمه. سروده بودند خواندند اى در بارۀ  ّ

مرحوم و وصاياى ايشان صحبت کردند و داستان مالقات آن شخص ثروتمند امريکائى  پدر
مرا جناب سمندرى شرح دادند را در شهر بستون در ايالت ماساچوست امريکا با ايادى ا



ًکه او گفت دعائى ندارم به خدا کنم زيرا آنچه بخواهم قبال به من داده است ولى نزديکى 
اکنون ما به فضل محبوب امکان طريق . به خدا را محتاجم و طريق وصول به آن را ميجويم

  .ّتقرب الى ا را يافته ايم
واسطۀ طراز به معرفت امر حضرت رحمن نائل در اين محفل بعض افراد خانوادهائى که ب

  . گشتند نيز حاضر بودند
الهى نائل  روز بعد دکتر سمندرى به ديدار جناب عنايت ا سمندرى برادر ارجمند  طراز

ّگرديدند و بعد براى سرکشى و بررسى صندوق الواح و آثار و تبرکات پدر نازنين که به 
دند به منزل ايشان رفتند و اقدام به صورت بردارى از امانت نزد جناب احمد پور گذاشته بو

ّچند بسته از تبرکات محتوى چند لوح اصل به خط حضرت رب اعلى و الواح . آن نمودند ّ ّ
ّجمال اقدس ابهى و خطوط مبارک حضرت عبدالبهاء، و الواح نزولى به خط خادم و 

الهى محفوظ و  لۀ طرازعبدالبهاء بنام افراد عائ اى از قبوض به امضاى حضرت مجموعه
ّدر چند مورد ايشان مرقوم نموده بودند که بنا بر توصيۀ حضرت ولى امرا، . موجود بود

  .مايل هستند بعضى از آثار در ايران به يادگار بماند
  .ّصورت بردارى از امانات در يکروز تمام نشد و بقيه کار به روز بعد موکول گرديد

ًالهى که قبال اصل آن ها را  ّ حضرت ولى امر خطاب به طرازدوازده جعبه عکس از تواقيع
ّبه محفل ملى ايران سپرده بودند، به امانت نزد جناب على بهار گذارده شد تا عکس 

  .ّبردارى مجدد گردد
  : دکتر سمندرى دربارۀ خاطرات آن روزها اظهار ميدارند که

جامه دان جناب . ل کرديمبررسى امانات موجود در منزل جناب احمد پور را دنبا
حاوى مقدار زيادى اوراق و رسائل منجمله اوراق و مراسالت و مکاتبات قديم از  طراز

ّنفوس مهمۀ تاريخى مانند جناب سلطان الشهدا، جناب ورقا، جناب حاجى  ّ
  .                   ميرزاحيدرعلى و بعض ديگر بود

 و راجع به عدم فروش زمين و خانۀ مسکونى ّ سپتامبر به دفتر محفل ملى مراجعه شد٢٤روز 
ّامرا و دستخط بيت العدل اعظم را که در ّ دستور حضرت ولى. الهى مذاکره کرديم طراز



امرا ّ ولى چنين تقاضا گرديد توقيعات حضرت هم. اين مورد صادر شده بود ارائه دادم
  .خطاب به جناب طراز به مرکز جهانى بهائى ارسال گردد

  طرازا سمندرى   امرا ايادى صعود بمناسبت اتيب   مک
   

  بيت العدل اعظم 
  ١٩٦٨ سپتامبر ١٦_ ١٢٦ شهرالقدرة ١٠

ا، حضرت دکتر  سمندرى عليه رضوان ا جناب طرازا منسوبان نفس نفيس متصاعد الى
مهدى و سهيل سمندرى عليهما بهاءا  

ّمکتوب مورخ چهارم شهرالعزة  ماندگان طاير آشيان بقا حضرت ايادى امرا  آن باز١٢٥ّ
و ثنائه با امتنان وافر واصل گرديد اين مشتاقان در صعود  سمندرى عليه جناب طرازا بهاءا

ّپدر مهربان به ملکوت جاودان شريک عواطف رقيقۀ آن عزيزان بل کافۀ عاشقان جمال 
دوۀ حسنۀ ابرار در جميع احيان دمى جانان در سراسر جهان بوده و هستند فى الحقيقه آن ق

َجزبه ذکر الهى بر نياورد و قدمى جز در سبيل محبتش نگذاشت به جوعر وفا تا نفس اخير  َ ّ
ّبه عبوديت آستان ابهى فائز و به تحريک و تشويق و تعليم و تربيت جامعۀ ياران موفق و در  ٰ ّ

ٰتاريخ امرا نام ناميش باقى و مخلد طوبى له و حسن  ّمأب، در ايام ا به موهبت لقاء رب ّ ّ
ّابهى واصل و در ظل طلعت ميثاق و مرکز واليت امر نير آفاق مستظل و به رضاء کل فائز و  ّ ّّ ٰ

شاءا آن نجل جليل و حفيد مجيد آن  ان. مفتخر و به بشارت لقاء در عالم بقا مستبشر
اعت آن جان پاک شخص شخيص بر اثر اقدام حضرت سمندرى کماکان سالک و به شف

ٰدر مال اعلى مستظهر باشند و باعث فخر و مباهات عائلۀ جليلۀ فخيمۀ سمندرى گردند ٔ.  
  با تقديم تکبيرات بديعه

  العدل اعظم     بيت
ّترجمۀ تعدادى از تلگرافات محافل ملى و محلى به عنوان نمونه و هم چنين قدردانى  ّ

  .ًال درج ميگرددذي بهائى تشکيالت همدردى اظهار و ّمحبت از
   



  محفل روحانى آالسکا
        ١٩٦٨ سپتامبر ١٠

  ٰخطاب به بيت العدل اعظم الهى 
  ياران عزيز

ياران در سراسر . ّقلوب ما از وصول خبر صعود ايادى امرا طرازا سمندرى شديدًا متأثر
تان گذشته عميقًا سپاسگزاريم که در زمس. آالسکا اين مؤمن فداکار را عزيز و گرامى داشتند

در طول مسافرت جناب سمندرى به امريکاى شمالى، جامعۀ آالسکا بشرف حضورشان 
  .ّموفق گرديد

ّايشان قلوب ما را با قدرت و جالل امرا آشنا ساخته و قوت بخشيدند و مجاهدات مؤمنين 
ّاوليه را توجيه نمودند ّ.  

  ...  اهد شدّ سپتامبر در حظيرة القدس ملى منعقد خو١٥ّمجلس تذکر روز 
ّاحباى آالسکا تبرعاتى بنام جناب سمندرى به بيت العدل اعظم تقديم نمودند ّ.  

  ّمحفل روحانى ملى بهائيان امريکا 
  ١٩٦٨ سپتامبر ٦

  خطاب به بيت العدل اعظم 
  ساحت بيت العدل اعظم

  مبنى بر خبر صعود ايادى١٩٦٨ سپتامبر ٣ياران عزيز  در جواب تلگراف ارسالى به تاريخ 
ّسمندرى، بدين وسيله اعالم ميدارد که مجلس تذکر دوازدهم سپتامبر  طرازا امرا جناب

  .در مشرق االذکار برگزار خواهد شد
ّرونوشت تلگراف تسليت به خانوادۀ سمندرى و متحدالمآل اين محفل مورخ   سپتامبر ٥ّ

ّيه ضميمه گرديده ّ، دربارۀ اعالم خبر صعود آقاى سمندرى به محافل روحانى محل١٩٦٨
  .     است

           منشى،
   گلن فورد ميشل 



ّمتحدالمآل محفل روحانى ملى بهائيان امريکا  ّ  
  ١٩٦٨ سپتامبر ٥

  ّخطاب به محافل روحانى محلى امريکا
ّسالهاى بسيار در بارۀ ايادى ممتاز امرا که در جوانى به حضور حضرت بهاءا مشرف 

ايشان با وفادارى در تمام طول دورۀ حضرت عبدالبهاء و . مها شنيدي گرديده بود سخن
ّامرا به خدمت آن هياکل مقدسه قيام کرد و در ايام اخير عمر به خدمت و مساعدت ّ ولى ّ

  .ّبيت العدل اعظم همت گماشت
. شاهد تأسيس هيئتى گرديد که حضرت عبدالبهاء تشکيل آن را به وى وعده داده بودند

ماه اکتبر گذشته در دوران ديدار از امريکا که به عنوان نمايندۀ بيت آقاى سمندرى در 
ِالعدل اعظم براى حضور در کنفرانس بين القارات شيکاگو به اينجا آمدند مهر خود را در  ّ

  .قلب ياران امريکا القاء نمودند
نتيجۀ سفرهاى تبليغى ايشان در خاک امريکا، به دنور، الدرديل، فورت ورث، لس 

س، نشويل، نيويورک، فينکس، سانفرانسيسکو، سياتل، تينک و شهر واشنگتن، انجل
  .باعث انتشار عظيم امر شد

  .ّمقام ايشان به عنوان يک بندۀ خادم درگاه الهى محرز و مسلم است
  .         ّدرخواست ميشود مجالس تذکر مناسب و شايستۀ مرتبت ايشان منعقد نمائيد

    
  يان سويس ّمحفل روحانى ملى بهائ

  ١٩٦٨ سپتامبر ٩
  خطاب به بيت العدل اعظم 

ٰدوستان عزيز، از استماع خبر صعود ايادى معزز امرا طرازا سمندرى به ملکوت ابهى،  ّ
  .ّمتألم هستيم

ّاحباى سويس ايشان را مبلغ فوق العاده اى ميدانند که مجاهدات خستگى ناپذيرشان در  ّ
  . همگان نمونه بودراه ارتقاء امر حضرت محبوب براى



ايشان شاهد مراحل عصر قهرمانى امر بودند و ارتباطشان با تاريخ توسعۀ امر در مرکز جهانى 
ّبهائى، زيارت هيکل مبارک جمالقدم و بعد شرکت در پيشرفت امرا و کليۀ حوادثى که  ّ

 همان امرا حياتشان را از مواهب بسيار سرشار نمود باعث گرديد مجهودات اين ايادى
  .ّمنقبت خدمات حواريون و انصار ظهورات پيشين را احراز کند

ٰيقين است اين ايادى امرا از مقر خود در ملکوت ابهى نيز به افاضه و صيانت ياران و  ّ
  .مساعدت براى پيشرفت امر الهى ادامه خواهد داد

 و همدردى عميق امرا مقيم ارض اقدس و منسوبين جناب سمندرى را به دعا لطفًا ايادى
  .     ما اطمينان دهيد

  ّمحفل روحانى ملى بهائيان دانمارک 
  ١٩٦٨ سپتامبر ٢٦

  خطاب به بيت العدل اعظم 
 سپتامبر مبنى بر خبر صعود ايادى امرا طرازا ٤ّاعضاء محترم، وصول نامۀ مورخ 

ّسمندرى به ملکوت ابهى، دو احساس توأمان تأسف و پيروزى در ما ايجاد   . کردٰ
 سپتامبر برگزار گرديد احساس پيروزى بر غم غالب شد و ١٣ّدرجلسۀ تذکر ايشان که در روز 

  .ّياران از ايادى امرا که سرمشقى براى همۀ احباى عالم بود با حرارت و اشتياق ياد کردند
اى را  احساسات صميمانۀ خود را به حضور بيت العدل اعظم که چنين مساعد فوق العاده

  .  کنيم ر اين جهان از دست داده اند تقديم مىد
  ّمحفل روحانى ملى بهائيان افريقاى جنوبى و غربى 

  ١٩٦٨سپتامبر  ٢
  خطاب به بيت العدل اعظم

همچنين تلگراف خبر صعود ايادى امرا جناب ... ّملى ياران بسيار عزيز، محفل روحانى
ل ورود حضرت بهاء ا به کوه  سالگى در ليلۀ جشن صدمين سا٩٣ّسمندرى را در سن 
ّمطمئنًا براى ايشان يادآورى خاطرات دورانى که درحضور حضرت . کرمل دريافت داشت

ّجمال اقدس ابهى گذراندند پيوسته سبب حصول مسرت بى پايان بود ٰ...  



ّدر مجلس منعقده درحظيرة القدس ملى، اعضاء محفل و ياران شرکت کننده بيادبود دو 
  .ٰا جناب لطف ا حکيم و جناب سمندرى مراسم روحانى مجرى داشتندخادم بزرگ امر

  ّمحفل روحانى ملى کامرون 
  ١٩٦٨ سپتامبر ٢٩

  خطاب به بيت العدل اعظم
      

  ياران عزيز گرامى
طرازا بوسيلۀ يکى ١٩٦٨ سپتامبر ٢سمندرى در تاريخ  تلگراف خبر صعود ايادى امرا ،

  .ّو اسباب تأسف عميق گرديداز اعضاء محفل واصل شد 
ّبراى برگزارى محفل تذکر بدون تأخير اقدام گرديد و جلسه با شرکت اعضاء محفل روحانى 

 برگزار ١٩٦٨ سپتامبر ٢٢و افراد جامعۀ بهائى ويکتوريا، در حظيرة القدس ويکتوريا در شب 
ّاز طريق ارسال متحد المآل محفل ملى به کليۀ جوامع محلى ا... شد ّ ّّ بالغ گرديد تا به اين ّ

  .ّمناسبت مجالس تذکر بر پا دارند
ّاعضاء محفل روحانى ملى متفقًا مراتب تسليت خود را به خانوادۀ سمندرى اعالم  ّ

  منشى محفل     .ميدارند
  ّمحفل روحانى ملى بهائيان شمال شرق افريقا 

  ١٩٦٨ نوامبر ٢٢
  دکتر مهدى سمندرى 

جناب طرازا سمندرى خبر تکان دهنده و تأسف آورى براى احباى صعود ايادى امرا ّ ّ
  .اين ناحيه و سراسر جهان بهائى بود

اگرچه جناب سمندرى براى شما پدر جسمانى بود ولى براى ما پدر روحانى محسوب مى 
ايادى امرا شخص ممتاز و وديعۀ عزيزى بود که مورد عالقه و احترام و اعزاز همۀ ... شد

  .ر داشتدنياى بهائى قرا



سفرها و ديدارهائى که به منظور تبليغ و تشويق و تعليم افراد انجام دادند باعث وجد و 
  .جديد گرديد... نشاط 

بسيارى از جوامع در اثر مالقات کوتاه با ايادى امرا، صرف نظر از سخنانشان که در بارۀ 
  .تعاليم امرا بود روحى تازه يافتند

ّ تحسر و تأسف است که چنين شخصيت مبرز و نافع را از دست العاده اسباب واقعًا فوق ّ ّ ّ
ّاز جهت ديگر خوشحاليم که ايشان به آنچه که مستحق آن بودند و منتهى آمال و . ايم داده

ّآرزويشان بود واصل گرديدند و جزو افراد معدودى گشتند که در کوه کرمل مقر ابدى يافتند و 
  .ّحضرت بهاءا از ادرنه به عکا شدندشاهد برگزارى جشن صدمين سال ورود 

  .  ٰاميدواريم روح ايشان درملکوت جمال ابهى به آرامش حقيقى واصل گردد
  ّ محفل روحانى ملى عربستان مرکزى 

   بديع ١٢٥ّ شهرالعزة ١٩
ّساحت قرين الشرف بيت العدل اعظم الهى شيدا بنيانه ّ  

ات منيعۀ آن ساحت اقدس راجع به صعود با نهايت توقير و احترام معروض ميدارد تلگراف
سمندرى و خادم  گروسمن و حضرت ايادى امرا جناب امرا جناب هرمان حضرت ايادى

ّا حکيم عليهم غفران ا و بهائه عز وصول بخشيد و  برازندۀ امر مبارک جناب لطف
ّاحباى عربستان از فقدان اين نفوس مقدسه و خدام جانفشان امر يزد ّ ان غرق در حزن و ّ

ّاندوه شدند خاصه فقدان تسلى دهندۀ احباى اين سامان جناب سمندرى عميقًا احبا را  ّ ّّ
ّمتأثر نمود چه که آن وجود مقدس با اسفار مکرر خود به اين صفحات باعث تسلى و  ّ ّ ّ
ّازدياد روح و ريحان و مسرت احباى اين سامان که با محروميت هاى عديده مواجه هستند  ّ ّ

ّيشدند حسب االمر از جميع محافل خواسته شد جلسات تذکر شايسته براى ارتقاء روح م
  .... ا منعقد نمايند متصاعدين الى

  ّمحفل روحانى ملى عربستان مرکزى 
ا حضرت ايادى  ٰجناب مهدى سمندرى عليه بهاءا االبهى و عائلۀ کريمۀ متصاعد الى

  ا   يه غفرانسمندرى عل طرازا امرا جناب



ّمحترمًا به عرض آن خدام مخلص و بازماندگان خادم برازنده و جليل القدر امر اعظم الهى 
ّدهندۀ احباى عربستان حضرت  ّخوار و تسلى ترين غم ميرسد از خبر حزن انگيز صعود بزرگ

ّايادى عزيز امرا جناب سمندرى، احباى اين منطقه عميقًا محزون و متأثر شدند چ ه که ّ
ّفقدان اين نفس مقدس ضايعه اى اسف انگيز براى جامعۀ امر باالخص احباى اين منطقه  ّ ّ

  .ميباشد
آنکه هر يک از ياران در نقاط عربستان در اين مصيبت خود را محتاج تسليت و تعزيت  با

ّميدانند لکن اين محفل وظيفه دار است مراتب تسليت محفل و فرد فرد احباى عربستان را 
 آن عائلۀ جليله معروض دارد و از آستان جمال اقدس ابهى به کمال عجز و ابتهال حضور

ّارتقاء درجات آن متصاعد الى ا و مقرب درگاه کبريا و نجم بازغ در افق اعلى و تأييد و 
  .          توفيق آن عائلۀ جليله را به ادامۀ خدمات باهرۀ جليله مسئلت مينمايد

   با رجاى توفيق    
      منشى محفل 

  کانادا. محفل روحانى کالگرى
  دکترمهدى سمندرى

افراد جامعۀ بهائى کالگرى ضايعۀ از دست دادن پدر شما را عميقًا درک و احساس ... 
ّچه مسرتى باالتر از قرابت با چنين پدر و مصاحبت با او در ممر سالها ميتوان يافت. ميکنند ّ .

ّمسرت بخشى بود که خداوند مهربان نصيب عدۀ کثيرى از موهبت آشنائى با ايشان امتياز  ّ
ّميمنت ديدار شخصيتى که به حضور حضرت بهاءا مشرف گرديده بود هديه و . ما نمود ّ

  ...         گردد اى براى هر فرد بهائى محسوب مى پاداش ارزنده
  محفل روحانى بهائيان بوجومبورو 

  ١٩٦٨ سپتامبر ١٨
  عظم خطاب به بيت العدل ا

ّياران عزيز گرامى در نهايت تأسف از صعود ايادى امرا طرازا سمندرى که ضايعه اى 
شود و هنگام حضور ايشان در ارض اقدس به  براى جامعۀ جهانى بهائى محسوب مى



ّمناسبت شرکت در جشن صدمين سال ورود حضرت بهاءا به عکا، اتفاق افتاد مطلع  ّ ّ
  .گشتيم

ّجومبورو خصوصًا بسيار از اين حادثۀ دردناک متأسف است زيرا ايادى جامعۀ بهائى بو
ّسال قبل از اين نقطه ديدن کردند و در تهيۀ مرکز بهائى مساعدت سخاوتمندانه  امرا چند

  .نمودند
ّبدين وسيله مراتب همدردى و تسليت احباى بوجومبورو را خدمت اعضاى عالى آن هيئت 

ّ عالم به خاطر فقدان يک چنين مبلغ و مجاهد فداکار و ممتاز امر و جامعۀ بهائى در سراسر
براى ارتقاء روح آن متصاعد الى ا صميمانه دعا . داريم ا تقديم مى حضرت بهاء

  .کنيم مى
       

  محفل روحانى شيراز 
  ١٣٤٧. ٧. ٨_ ١٢٥ّ شهر المشية ٥

ّتوسط ساحت منيع محفل روحانى ملى بهائيان ايران شيدا ّ    ارکانه ّ
  ٰاالبهى  سمندرى عليه بهاء مهدى دکتر  امرا جناب خادم برازندۀ روحانى و يار

خبر صعود ايادى امرا و بندۀ با وفاى جمال قدم حضرت ميرزا طرازا سمندرى اب کرام 
. اى است که اين محفل دريافت داشته است ّآن يار باوفا از اخبار مصيبت بار و متأثر کننده

ّوران زندگى آن دلدادۀ جمالمبارک و فارس مضمار عبوديت، مشحون و مملو از د ّ
ّفداکاريها و خدمات صادقانه ميباشد و شهامت و صداقت و صميميت آن يکه تاز ميدان  ّ

ّعبوديت و نغمه پرداز شاخسار محويت و فنا در دوران پر افتخار زندگى عنصريش اثرات  ّ
 ياران الهى به جاى گذاشته است که اثراتش الى االبد ّابدى در تشکيالت امريه و قلوب

  .فراموش نخواهد شد
ّبا صعود آن قدوۀ ابرار عالم از وجود نفس مقدسى که ديدگانش به افتخار زيارت جمال 

و به . قدسى و ملکوتى و ازلى حضرت بهاء ا مفتخر و متباهى گرديده بود محروم گرديد
ّوالى حنون حضرت ولى امرا را که حامى و مدافعى عالوه يکى ديگر از يادگارهاى م



ّاش در شهر مقدس شيراز و در جوار بيت  خدمات ارزنده. غيور و جسور بود از دست داد
ٰمبارک حضرت رب اعلى و راهنمائى ّاش به اين محفل و احباى شيراز فراموش  هاى پدرانه ّ

  .و فداکارى را از دست داده ايمکنيم که پدر مهربان و دلسوز  نشدنى است و ما احساس مى
ّاعضاء اين محفل که بيان کنندۀ احساسات قلبى احباى اين مدينه مقدسه نيز مى باشند  ّ

ّخود در اين مصيبت کبرى داغدار و ماتم زده و مستحق تسليت و دلدارى اند و در کمال 
ان باشند لکن بعنو حزن و اندوه شريک و سهيم شما در اين مصيبت طاقت فرسا مى

ّوفادارى و يادآورى آن روح مقدسش که از اين جهان تنگ و تاريک به عالم وسيع ملکوت 
پرواز نمود و در جوار حضرت بهاء ا ساکن و مستريح گشته است مراتب تسليت خويش را 

دارند و  فرمايند تسليم مى به آن خادم جانباز امرا که بر اثر اقدام اب بزرگوارشان مشى مى
بيشتر آن متصاعد و متعارج الى ا را با قلبى آکنده از اندوه در مصيبت صعودش ّترقيات 

ّآرزومند و سعادت و موفقيت شما را از ساحت قدسش راجى و سائل ميباشيم ّ   .  
  با رجاى تأييد        

  منشى محفل،  دکتر فرهنگى 
ّمحفل روحانى ملى بهائيان ترکيه  ّ  

  بديع١٢٥_١٩٦٨ سپتامبر ١٢
  ّا ظله الممدود ّرفع امنع مقام مقدس بيت العدل اعظم الهى ادامساحت ا

ّانگيز صعود درع امرا و ايادى معزز امرا  ّاخيرًا بواسطۀ زائران ارض اقدس از خبر تأثر
و غفرانه اطالع حاصل شد جناب طرازا ّسمندرى عليه بهاءا.  

ّقلوب مشحون از تأثر و تأسف و تحسر است بدين ّ  وسيله مراتب تسليت و تعزيت اعضاء ّ
ّمحفل و قاطبۀ ياران راستان اين سامان را به عرض آن مقام منيع و مقدس رسانيده و 
ّهمواره سالمت و موفقيت قاطبۀ بندگان و ستايندگان اسم اعظم را در ظل جناح مکرمت و  ّّ

ّعنايت و تأييدات غيبيۀ الريبيۀ جمال هويه و هدايت مستقيم رب ّ ّ انى آن ملجأ اهل بهاء و ّ
بديهى است پس از . راکبين سفينة الحمراء را از صميم قلب و عمق ذات مسئلت مينمايد



ّزيارت توقيع منيع آن مقام مقدسه، جلسات شايستۀ تذکر در کليۀ مراکز امريه منعقد خواهد  ّ ّ ّ ّ
  منشى .       شد

ّامة البهاء روحيه خانم ايادى امرا با اطالع از ع ّنايات خاصۀ حضرت ولى امرا نسبت به ّ ّ
ّجناب طراز و آشنائى به کيفيات خدمات طوالنى ايشان در موارد مختلف و در کنفرانسهاى 

از جمله پس از صعود . ّمتعدد از همکار قديم و عزيز و نزديک خود تقدير و تمجيد نمودند
ر شود که صعودشان در ارض ّجناب طراز در کنفرانس بين المللى پاريس فرمودند نبايد تصو

ّاقدس امرى اتفاقى بود بلکه ايشان با خدمات صادقانه و عاشقانه و فداکارانه در تمام طول 
  .عمر آن را خريده بودند

  .     نمودند ّالبهاء ياران را به تأسى و پيروى از ايادى ممتاز امرا دعوت  امة
ّدت خالصانه و محبت صادقانۀ خود را به الهى ارا ياران وفادار و مهربان پس از صعود طراز
ّاز جمله تقديم تبرعات سخاوتمندانه و تأسيس . انحاء مختلف ظاهر نموده و ارائه داشتند

ّدر کشور چاد با تبرع يکى از ياران ايران مؤسسۀ تعليمى .  ّمؤسسات به نام و ياد ايشان بود ّ
ئى گذاشته شد و هم اکنون مورد استفادۀ به نام جناب طراز بنا گرديد و در اختيار جامعۀ بها

  . قرار دارد
  يادداشتها و مآخذ

 هجرى ١٢٩٢ ماه رمضان ١٦شود روز  ديده مى" ّمنجم"که در برنامۀ کامپيوترى  بطورى _ ١
 ١٦توان همان  ّاين روز تولد جناب طراز را مى بر قمرى روز شنبه اعالم شده نه يکشنبه و بنا

   محسوب داشت ١٨٧٥ اکتبر ١٧کشنبه اعتبار ي اکتبر و يا به
  ٤٠٩ص)  ب١٥٦ّمؤسسۀ معارف بهائى، : دانداس(ّآيات بينات  _ ٢
   ١٠ص ) ب١٥٦ّمؤسسۀ معارف بهائى، (ّآيات بينات، کانادا _٣
  ٨٤_٨٣مأخذ باال ص _٤
    ١٢٥_١٢٣مأخذ باال ص _٥
       ٧٣_٧٦ص ) ب ١٣٨لسان فارسى و عربى  لجنۀ آثار امرى به: لنگنهاين(ابن ذئب  لوح_٦



  
  فصل بيست چهارم 

  مکاتبات  و  مرقومات و آثار
ّايادى امرا طرازا سمندرى در خالل مصاحبت و مراوده با افراد و فعاليت هاى مستمر و  ّ ّ
ٰمداوم در هر فرصت حتى در نيمه هاى شب و با تقليل زمان استراحت و خواب، به نگارش  ّ

  .شدند مشغول مى
 ايشان عرايضى است که به حضور حضرت عبدالبهاء و حضرت مکاتبات در صدر

ّدر دورۀ مرکز ميثاق کليۀ مکاتيب بواسطۀ منشيان هيکل مبارک . امرا تقديم داشتندّ ولى ّ
ّدر دوران اوليۀ واليت امر که حضرت ولى. شد عرضه مى ّ امرا رأسًا به مکاتبه با تشکيالت  ّ

گرفت   عرايض و گزارشات جناب طراز نيز مستقيمًا انجام مىنمودند تقديم و افراد اقدام مى
ّعلت وفور مکاتبات و گسترش اقدامات، منشيان مخصوص معين فرمودند و  ولى بعدًا به ّ

تواقيعى که در اين مجموعه . مکاتيب از طريق آنان به حضور موالى محبوب تقديم شد
ن دورۀ واليت بطور مستقيم و به تواقيع در اوا. گردآورى گرديده نيز شامل دو قسمت است

ّخط حضرت ولى   .     ّامرا است و تواقيع دورۀ بعد به خط منشيان مبارک مرقوم گرديده است ّ
ّبيشترين نوشتجات جناب طراز مراسالت و مکاتباتى است که پيوسته با احباى الهى 

امرا به ايشان ّ لىبر دستور و توصيۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت و اين خصيصه بنا. داشتند
ّحضرت عبدالبهاء توصيه فرموده بودند از هرمحل که عبور کرديد مکاتبه با آنجا را . بود

  .استمرار دهيد
ّجناب طراز دستور مبارک را با مراقبت و جديت تام و تا حد امکان اجرا کردند و محل ّ ّ هاى  ّ

ند و تا آخرين روزهاى عمر به اين شمرد ّدانستند مقدم مى تر مىّ دورتر و يا نقاطى را که مهم
اى  نوشتند تا وقفه ها را ولو مختصر مى براى حفظ احترام نفوس جواب نامه. کار ادامه دادند

ها از جهتى نشانۀ وفاى  نگارش نامه. در ارتباط ايجاد نگردد و باعث دلسردى دوستان نشود
ند و پيوسته خدماتشان را کرد ّياران و دوستان و محبت آنان را فراموش نمى. ايشان بود

  .   نمودند تمجيد و زحماتشان را تقدير مى



شايد بتوان گفت که از لحاظ تعداد و وسعت در نامه نويسى، افراد بسيار نادرى به اندازۀ 
. بدون اغراق نام مخاطبان مرقومات ايشان به صدها بل هزارها ميرسد. اند ّايشان موفق بوده

ها و قصبات ممالک مختلف، مقادير و تعداد معتنابهى از گوشه و کنارى در شهر در هر
ّطراز موجود است که ياران در نهايت محبت و دقت آنها را محفوظ نگاه  مکاتيب جناب ّ

  .داشته اند
اغلب . پيوسته کاغذ و قلم در اختيار داشتند. نامه نگارى عادت طبيعى ايشان شده بود
ّيان قديم داشتند و غالب رقائم را با خط خوش ّاوقات قلم و مرکب و قلمدان به سبک ايران

  .و شيوا مى نوشتند
. بردند ّدر سنين اخير که گاهى آن وسائل هميشه ميسر نبود خودنويس و جوهر بکار مى

ٰوجود سرعت قلم که از بدايت حيات داشتند وحتى با  خطوط زيبا را نيز با سرعت  ّ
  . کرد  براى خواننده ايجاد نمىها خوانا بود و اشکالى نوشتند، خطوط و نامه مى

ّاوال اين مکاتيب غالبًا در فاصلۀ فعاليت هاى روزانه و يا دير . ّدو نکته شايان توجه مى باشد ّّ ً
وقت پس از انجام امور نگاشته شده است و گاه در بين نگارش مواردى پيش آمده و 

ارتباط مضامين ابدًا ّچندين بار متوقف گرديده است معهذا در سالست عبارات و انشاء و 
نمايد که نامه در فواصل دور و  خللى وارد نشده است به نحوى که هرگز کسى احساس نمى

  .  يا نزديک تقرير يافته است
گرديد در لحن  ّثانيًا، مشکالت و ناماليماتى که غالبًا در طى انجام خدمات حادث مى

ّعال و استقامت و روحانيت در ّنامه ها اثر نگذاشته و روح مسرت و شور و انجذاب و اشت
  .مکاتيب ايشان محفوظ مانده است
کردند جواب نامه هاى دريافتى خود را حتمًا ارسال دارند   طراز الهى به دوستان توصيه مى

کردند و نه تنها همۀ نامه هاى واصله را جواب ميدادند بلکه  ّو شخصًا نيز جدًا رعايت مى
پرداختند و منتظر  رسيد رأسًا به نوشتن نامه مى اص نمىاى از بعض اشخ در مواردى که نامه

   .وصول نامه نمى ماندند



ًمعموال در زير نامه و يا پاکات واصله تاريخ وصول و تاريخ ارسال جواب هريک را 
  .اند نوشته

ّظاهرًا کثرت و توسعۀ مکاتبات ايشان بحدى است که در رديف افراد معدود مانند جناب 
اى که از  در نامه. صفهانى قرار دارند و از سرآمدان اين خدمت ميباشندميرزا حيدر على ا

 نامه رسيده و هنوز فرصت ٥٠اند  اند ذکر کرده ّشيراز به يکى از احبا در اردبيل مرقوم نموده
  .  اند جواب گويند نکرده
فته ّاين رويه تا چند ه. ّهاى ايشان هميشه شامل مطالب جالب و خواندنى و متنوع بود نامه

اى  ّاخير حياتشان بر اثر رؤيائى که ديدند به عدۀ در روزهاى. پيش از صعودشان ادامه يافت
  .ًاحتماال آخرين مرقومۀ خويش خواندند  را  و آن نامۀ خداحافظى نگاشتند

ّها به افراد تذکر  در بعض نامه. کردند ّهاى واصله را با دقت مطالعه مى ايشان هميشه نامه
  .ًريخ نامه صحيح نبود و يا اين مطلب را قبال هم نوشته بوديداند، تا داده

ّهاى متقدمين امر را دسته  اند و نامه ّهاى مهم را نگاه داشته ّطراز الهى تا حد مقدور نامه
ّاين اقدام باعث گرديد که دستخط بعض . اند ّبندى نموده و به صورت مجلد در آورده

  .يندگان به يادگار باقى ماندّمتقدمين در محفظۀ آثار امرى براى آ
  .ّمحلى قسمتى از برنامۀ کار ايشان بود ّملى و محافل روحانى مکاتبه با

  . اند که چند نمونه از آن ها در اين کتاب درج گرديد مقاالت بسيارى نگاشته_ ٢
ّجناب طراز تاريخچۀ مختصرى در معرفى پدر ارجمند خويش مرقوم نمودند که _٣

  .ينت بخش اين دفتر گرديدقسمتهائى از آن ز
ّدر جلد اول . اند ّحاوى شرح پنج تشرف را مرقوم نموده خود تاريخچۀ کوتاهى از زندگانى_ ٥

  .ّکتاب طراز الهى قسمتهائى از تشرفات ايشان استخراج و تنظيم گرديده و درج شد
ار خويش در اى است که تقريبًا از بدايت اسف طوالنى ترين اثر ايشان يادداشتهاى روزانه_ ٦

اين دفاتر که حدود . اند امرا شروع نموده و به رشتۀ تحرير در آوردهّ دوران حضرت ولى
باشد  ّ ادامه يافته است و بيش از شصت و هفت مجلد مى١٩٦٨چهل سال، تا سال 

حسب االمر موالى حنون به ساحت اقدس ارسال گرديد و بدوًا در محفظۀ آثار قصر بهجى 



ابوالفضائل گلپايگانى به يادگار گذاشته شد و اکنون براى محفوظ ماندن از در اطاق جناب 
  .رطوبت هوا به محفظۀ آثار بين المللى منتقل گرديده است

ّدر اين يادداشتها کليه فعاليت ّّ ّهاى روزانه، مالقاتها، مسافرتها، اقدامات جوامع محلى و  ّ
ه طور اختصار ثبت گرديده است و نام بين المللى، مطالب تاريخى، حوادث و اثرات آنها ب

ّاند ذکر شده که خود نشان تمرکز فکر و توجه تام اين  تمام افرادى که با آنان مالقات کرده ّ
نظم و ترتيب صفحات قابل . رادمرد خدوم نسبت به يکايک افراد و وقايع و حوادث است

دعا براى نزول تأييد و ّهاى متعدد و است هر دفتر با آثار مبارکه و مناجات. مالحظه است
  .       ّتوفيق در خدمات محوله و تحصيل رضاى الهى آغاز گرديده است

ّجلد اول دفاتر فوق که حاوى شرح سفرهاى آذربايجان بود هنگام ارسال به ارض اقدس 
  .مفقود گرديد

ر الهى براى مکاتبه قائل بودند در نامۀ جناب هادى رحمانى خطاب به دکت ّاهميتى که طراز
  :نويسند مهدى سمندرى منعکس گرديده است ايشان مى

ّکنم از ترس امريۀ استاد  اگر من به محض وصول نامه ها به عرض جواب مبادرت مى... 
بزرگوارم حضرت سمندرى است زيرا ايشان حدود پنجاه سال پيش فرمودند اگر به کسى 

ب ندادى بزرگترين بى اى نوشت و جوا کاغذ ننوشتى اين گناه نيست ولى اگر کسى نامه
  .ادبى است احترامى و بى

  . کنم لهذا تا نامه اى رسيد فورًا جواب عرض مى
  : نويسند جناب ابوالفضل رحمانى در نامۀ ديگر در اين مضمون مى

ّدر ايام عيد بعلت مشغلۀ فراوان و هم چنين تعداد زياد کارت هاى تبريک که قرار بود براى  ّ
ته کارت تبريک آماده شده خريدارى کردم و به شرحى که در دوستان ارسال شود يک بس

ها را براى جناب  کارت نوشته شده بود اکتفا نموده و فقط آن را امضاء کردم و يکى از آن
ايشان در جواب مرقوم نمودند ابوالفضل جان کارت تبريک چاپ . سمندرى فرستادم

ّنا نبودم برايم رسيد ولى محل شناسم و با احساساتش آش ًچى، که او را اصال نمى خانه
ّآيا بهتر نبود که روى کاغذ سفيد کمى مفصل تر از حاالت ... امضاء تو برايم ارزنده بود 



ّدو کلمه با خط خودت و احساسات خودت را براى . نوشتى ات مى خود و خانواده
  . سمندرى مى نوشتى

      
اى  ستان حاکى از وداع و به گونههاى جناب طراز به فرزند و بستگان و دو لحن آخرين نامه

جانم فداى شما : اند آخرين وصاياى ايشان است در آخرين نامه خطاب به فرزند خود نوشته
آنطور فدائى در جميع . پسر عزيز و هرکه خود را براى طلب رضاى الهى فداى حقيقى کرد
  ...ّظهورات الهى سبب ترقى وتعالى خود انسان و جامعۀ بشر خواهد بود

اميدوارم در ... مهدى جان : ّ قسمت ديگر نامه بصورت وصيت و دعا اظهار داشته انددر
ّظل بيت العدل اعظم الهى و تأييدات غيبى و توفيقات سماوى و ارادۀ محيطۀ غالبۀ الهى 
صاحب افواج اوالد روحانى شوى که هريک در عالم ملک مقاومت امواج مصائب و باليا 

  . و هريک به ثناى جمال مبارک لسان و بيان گشايندو حوادث و رزايا نمايند
  تقديم امانات طراز الهى 

ّپيرو وصيت نامۀ جناب طراز در مورد تقديم بعض آثار به محفل روحانى ملى ايران، نامه  ّ
  : اى از طرف دار االنشاء بيت العدل اعظم به آن محفل ارسال گرديد و مرقوم داشتند

راجع به آثارى که ... ١٣٠ شهر القدرة ١٦ّعظم مورخ در تعقيب مکتوب بيت العدل ا
ّجناب ايادى امرا جناب سمندرى عليه رضوان ا و بهائه جهت محفظۀ آثار ملى آن 

نمايند که با ترتيبات  اند حسب االمر از آن محفل استفسار مى ّکشور مقدس تقديم فرموده
توان امانات مذکور  فرموده اند آيا مىجديد و متين که آن محفل در حفظ آثار مبارکه تدبير 

ّرا به محفظۀ آثار ملى ايران انتقال داد؟ چنانچه آن محفل مقدس حاضر به قبول امانات  ّ
ٰجناب سمندرى باشيد مرقوم فرمائيد تا با اجازۀ معهد اعلى بواسطۀ مسافر مطمئن ارسال 

  .گردد
     

ّ    خطاط متبحر ّ  



ّاند از سن طفوليت مشغول  چۀ حيات خود مرقوم نمودهطراز الهى همانطور که در تاريخ ّ
ّخط نويسى بودند در حقيقت يکى از علومى که آموختند و تحصيل کردند خطاطى بود ّ .

ّذوق و استعدادشان در اين سبيل يارى کرد و در اين فن به مهارت تام رسيدند ّدر ايام . ّ
العظم با تشويق و تحريص و ا ا ّتشرف اول در دوران حضرت بهاءا، حضرت عضن

ّراهنمائى هاى بسيار ايشان را تعليم ميدادند و جمالتى از آيات قرآنيه و غيره مرحمت 
مرکز ميثاق در لوح خطاب به جناب . ّنمودند تا به خط جلى بصورت قطعه مرقوم نمايند مى

ّاز کل در ظل و ميرزاطر... جناب ميرزا عبدالحسين : "... فرمايند ّشيخ محمدکاظم سمندر مى ّ
ّالطاف و عنايت رب مختار محشورند و به لحاظ فضل و عنايت ملحوظ آقاميرزاطراز البته  ّ

  ١...". نمايند نمودم مشق مى بر حسب تعليم و تشويقى که مى
ّايام نوجوانى و اقامت در ارض اقدس مصادف با حضور جناب مشکين قلم در آن اراضى 

 تا با خطوط استادان زمان آشنا شوند و هر چه ّمقدسه بود و فرصت مغتنمى حاصل شد
عالقۀ جناب طراز به تسويد الواح و آثار . ّبيشتر رموز اين فن ظريف را بيامورند و به کار برند

ايشان از . نويسى و ممارست در اين هنر بود ّمبارکه سبب و انگيزۀ مهم براى تمرين خوش
ّنيرو و قدرت دست و انگشتان تا آخر ايام حي مند بودند و قطعات زيبائى را دو ماه  ات بهرهّ

از نوشتجات جناب طراز که در طول . اند  سالگى نگاشته٩٣ّقبل از صعود يعنى در سن 
  .ّاند در منازل دوستان و احبا قطعاتى به يادگار باقى مانده است ّدوران زندگى تهيه نموده

 بر روى کاغذهاى معمولى ساخته و تمامًا ّتعدادى از خطوط ايشان با مرکب هاى خود
باشد و ايشان  نگاشته شده است و هم اکنون نزد جناب دکتر مهدى سمندرى در افريقا مى

  .اند ًتعدادى از آن را قبال به ارض اقدس فرستاده
ّالهى هنگام سفر و توقف در بعض نقاط جهان، در اوقات فراغت به خطاطى  طراز ّ
  .       ستان هديه ميکردندپرداختند و اين قطعات زيبا را به دو مى

ّالبته کثرت . ّخطوط جلى ايشان اعم از نستعليق و شکسته تحسين هر بيننده را برمى انگيزد
ّو تنوع فعاليت ّهاى امريه اجازه نداد يک کتاب به خط خودشان بنويسند ولى بر ّّ حسب  ّ

 و سرپرستى آن اعظم در اداره تقاضاى لجنۀ نشر و آثار امرى ايران که جناب هوشمند فتح



" نغمات قدس"نام  اى به سالگى جزوه ّالهى در سن قريب هشتاد ّدخالت مؤثر داشتند، طراز
  . اين جزوه به طبع رسيد و منتشر شد. در خراسان مرقوم نمودند

   
: کنند طراز خاطرۀ جالبى را بازگو مى نويسى جناب خانم دربارۀ خوش ّالبهاء روحيه امة

يک روز که در منزل جناب . شرکت کردند) ١٩٥٣(انس کامپاال سمندرى در کنفر جناب
نويسند پرسيدم شما نستعليق بلديد؟  دانستم که ايشان نستعليق مى بنانى بوديم چون نمى

  .گفتند من بهترين نستعليق نويس دنيا هستم! ايشان آتش گرفتند
  دعا و مناجات 

  هنگام سحرگاهى اين نغمۀ نو برخاست 
   معنا تو ببايد خواست الفاظ توان گفتن

ّطبيعت ايشان متمنى و نيازمند تمسک به . الهى به دعا و مناجات پيوسته بود زندگى طراز ّ
از دوران نوجوانى بيان حضرت عبدالبهاء را تکرار . قدرت اليزالى پروردگار عالميان بود

   .کردند که فرموده بودند، من دعا ميکنم شما قلبًا به مناجات مشغول باشيد مى
نمودند و حقيقتًا دعا و مناجات را  ّمکرر در سخنرانيهاى خودشان به اين نکته اشاره مى
ّآن توجهات قلبيه اهميت دارد نه : نردبانى براى ارتقاء روح ميدانستند و اظهار ميداشتند ّ ّ

  .مناجات، حرف زدن با سلطان دل است بدون واسطه. حروفات و عبارات
. مند گرديدند گونه دعا و استدعا بهره اوت زندگانى از نتايج اينو چه بسا ايشان در موارد متف

ّدرد شديد مبتال شدند و در آلمان پزشکان علت درد را تشخيص ندادند و  يک بار به پا
تصميم گرفتند پاى ايشان را قطع کنند ولى جناب طراز اصطالح معمول خود را تکرار 

ام و همه با هم خواهيم  و جوارح به دنيا آمدهکردند و اظهار داشتند من با همۀ اين اعضاء 
  .توانند رفيق نيمه راه باشند و استعفا کنند آنها نمى. رفت

ّدر همان اوقات قرار بود اجالسيۀ هيئت مجللۀ ايادى در ارض اقدس تشکيل شود ّ .
ّدرد شدت گرفت بطوريکه در موقع . الهى با حال دردناک به ارض اقدس رفتند طراز

روزى در خاتمۀ . گذاشتند امرا، چند بالش زير پايشان مى ات هيئت ايادىتشکيل جلس



جناب فيضى قبول . جلسه از جناب فيضى تقاضا نمودند ايشان را به روضۀ مبارکه برسانند
الهى را روى دست تا درب روضه مبارک بردند در آن جا جناب سمندرى با  فرمودند و طراز

ّودى را بستند و سر به آستان مقدس گذاشته و به دعا و زحمت داخل اطاق شده و درب ور
  . استغاثه پرداختند و طلب شفا و رفع امتحانات نمودند

  : ايشان حالت خود را در آن موقع بدين گونه حکايت کرده اند
ّنميدانم چه مدتى در حال سجده و راز و نياز و عجز و التماس بودم حس کردم رخوت  ّ

شايد به . نم به وجود آمد، شايد چند لحظه از خود بيخود شدممطبوعى در اعضاء و ارکا
تعظيم کنان . دفعتًا به خود آمده از جا برخاستم، عرق از سراپايم جارى بود... خواب رفتم

ّبه راه افتادم در بيرون اطاق لختى توقف کردم و متوجه شدم کفش ندارم به يادم آمد جناب  ّ
ه بودند و کفشهايم در قصر بهجى به جا مانده است با فيضى مرا بغل کرده و به اينجا آورد

. ّشتاب خود را به قصر رسانده و از پله هاى بلند ساختمان باال رفتم و کفشهايم را پوشيدم
اشگهايم سرازير شد و . ام کند و جان تازه گرفته ّدر آن وقت متوجه شدم که پاهايم درد نمى

  .  سجده افتادم به
  .ودند که به معراج اميد رفتند و نا اميد از آن آستانه باز نگشتندالهى از افرادى ب طراز

. ّايشان باوجود کار و مسؤوليت فراوانى که داشتند نماز وسطى را سه بار در روز ميخواندند
براى رفع هرگونه . کردند ًمعموال الواح و مناجات را با صوت بلند و شمرده تالوت مى

  . تسليم رضاى الهى بودندًنمودند و بعد کامال مشکل دعا مى
  :  مناجات است دعا و به يشان ا ّتوسل ّتمسک و نمونۀ ديگرى از داستان زير

ّاى از ساکنين محل در  ّدر سالهاى آخر اقامت جناب طراز در قزوين، روزى ايشان و عده
منزل يکى از همسايگان که از اعيان شهر بودند دعوت داشتند تا براى استفاده از آب 

  . قرار داد امضاء کنندچشمه،
جناب طراز پيوسته انگشتر اهدائى ذيقيمت حضرت عبدالبهاء را در يک کيف کوچک در 

در آن روز ايشان . گذاشتند ُداشتند و مهر خود را نيز در همان کيف مى جيب بغل نگاه مى
ّقرارداد مزبور را مهر زدند و وقتى به منزل باز گشتند متوجه شدند انگشتر اهدائى م بارک ُ



ّفورًا به منزل ميزبان مراجعه کردند و پرس و جو نمودند اما خدام و . مفقود گرديده است ّ
در نتيجه جناب طراز با حزن شديد به منزل . ّساکنين منزل همگى اظهار بى اطالعى کردند

  . خودشان برگشتند
ّهنگام شب متوسل به دعا شدند و با تو. اميد پيدا شدن انگشتر بسيار کم بود جه عجيب و ّ

روز بعد به اين فکر افتادند نزد .  بار تالوت کردند٣١٤را " ّا يکفى کلشيئ قل"عميق آيۀ 
ُتنها فردى که در شهر قزوين به حکاکى و تهيۀ مهر اشتغال داشت بروند ّ وى در کنار درب . ّ

گر الهى داستان گم شدن انگشتر را عنوان کردند تا احيانًا ا طراز. يک مسجد مى نشست
عصر آن روز دعاها . کسى آن را براى فروش آورد با گرفتن انعام شايان به ايشان مسترد نمايد

شکسته  ُمستجاب شد و مهرساز شهر انگشتر اهدائى بى بديل اسم اعظم را به صاحب دل
  . تحويل داد

ُگويا يابنده تصور نموده بود انگشتر اسم اعظم مهر است ّزيرا نگين اسم اعظم حکاکى . ّ
ُده بود و در زمان قديم بعض از مردم مهر خود را بصورت انگشتر ميساختند تا حمل آن ش

  .              آسان باشد
  اشعار

ّالهى گاه در قالب اشعار تجليات روحانى و احساسات و عواطف  ّطبع حساس و لطيف طراز
  .   قلبى ايشان را منعکس ميساخت

ّ بعض اوقات با کمال خضوع از شعراى متبحر و ّايشان ادعائى در شعر و شاعرى نداشتند و
در آن . گرفتند بيضائى براى تصحيح اشعارشان کمک مى سرشناس مانند جناب ذکائى

  .ّزمان افراد نادرى در جامعۀ بهائى بودند که از طبع شعر ايشان اطالع داشتند
طعه انتخاب از اشعار جناب طراز بيش از چند قطعه در دسترس نبود و از آن تعداد چند ق

  .شود شد و محض يادگار در اين کتاب منتشر مى
  بخوان اى طير جان آهنگ تازه        

  ترا تا چند فکر آب و دانه 
  بگو در ذکر سلطان سالطين        



  همان مسجون و مقتول يگانه 
  همان بدرى که از شيراز ظاهر        

  نشانه  را ها که دل همان سهمى
ِهمان موعود مذکور د   ر افواه        ِ

  همان مقصود و معبود زمانه
  اال اى عاشقان از دل برآريد        

  سرودى عاشقانه  او  عشق به
  . اند  در کاشان سردوه١٣١١ ارديبهشت ٢٢اشعار فوق را عصر 
  طلوع فرح و سرور 

  اى جوان حزن را ز خود کن دور
  شور  هر مغز تو برد   حزن از

  فکر را جمع کن ز هر جهتى 
   تو بينا، کور ا توانى نمات

     کور بينا شود ولى با  شرط
      سرور و  نشاط  بود   اعظم شرط 

    بر انداز جامۀ کهنه را ز 
  خانۀ کهنه را  بکن  معمور
  هر کرى را توان شفا دادن 

  ّنصرت مکلم طور   ليک با 
      توان نمود احيا مرده ها مى

  نسيم سحور  از به  با نسيمى  
      وان معالجه کردمرض را ت هر

   چون  نور رخى روشن و    دلى  با   
      هر دلى را توان بدست  آورد



  ليک با بهجت و سرور و حبور 
      تو خانه ات روشن  ابتدا کن 

  گلشن  از جهان به   شود اين تا
        ز اهل  را کند  حزن، عقل تو

  تو را کند باطل فکر و هوش  
      ّحزن مانند گرگ درنده 

  ى برد چنان عاجل ميدرد م 
      تو را ضعيف کند حزن روح 

   کاهل   کند جسدت  را همى 
      بزن  چنگ  سرور  پس بحبل 
  را شامل   ّحق تو  تا شود لطف

     قرن قرن طلوع شمس بهاست 
  هاطل   غيث الطاف او چنان  

      گو باهل جهان جهانبان کرد
  چه  قاتل  در          فتح امريک

      مل ّحجتش ظاهر قدرتش کا
  جاهل    از براى بلوغ هر 

      امر  مرکز  بذيل عطاى پس 
  کامل  شو  ّمتوسل بشو و    

   
ّالعالم وفقنى بما يحب و يرضى            يا وحيد ّ  

     ّولى امر بهايم روان تواند داد
  داد تواند خود که صبرى و ّتسلى همان   

     سمندرى نه چنان غرق بحر احزانست 



  بيان تواند داد  م ياکه شرح آن بقل   
     خرمن وجود بلند هزار شعله از اين

  تواند داد سکون ولى ببحر عطايش   
     من  عليم وبصيراست براسارت خودش

  بقا تواند داد  ّمحکم حب را کمند  
     ولى  بيقرار و من ارچه عاشقم ومست

  تواندداد همى او دل وجان سکون باين    
     ت اواس نخواستم من ازاوغير اوگواه

  داد  تواند آسان دوا پس اين معامله    
     مرا بليل ونهارم ربوده دل از  کف 

  قرار بر اهل شوريده، او تواند داد   
     عالج چيست بگو  غريق بحرمعاصى

  تواند داد بفضل مرا غوطه او  مگر     
     کوه معصيت هستم  هزار شکر اگر

  تواند داد  بمثل کاه بباد فنا    
     نبود جز فنا بساحت  اوبقاى من 

     گرم فنا بنمايد بقا تواند داد
     بخشد اميد عطايش حيات مى مرا

   داد    حيات بر جسد مرده او تواند
ّسيد عبدالحسين سلسبيل  کاشان در ذکر جناب آقا  در١٣١١ ارديبهشت ماه ٢٠قطعه زير در
    کمترين بنده طرازا سمندرى    .     نوشته شده ا بعد از وصول خبر صعود ايشان عليه رحمة
  ّهوالمسلى 

    ناگهان آمد خبر از مرز رشت 
  خانۀ جان زآن خبر ويرانه گشت 



     را گرفت  خيمۀ احزان وجودم
  را گرفت  موج غم، بود و نبودم 

    اين خبر تأثير بسيارى  نمود
  خواب و راحت را زچشم من ربود

    رخت بر پيچيد  زين جهان خاک، 
  رفت  رفت  ماها ز دستسلسبيل ا

    رفت  از رفت   کنى  کم َتو ده را  گر
  شود سال صعود او برشت  مى

    انقطاعش گر بخواهم گويمى 
    مثنوى   مى شود اين مختصر يک
  بود ّچونکه او در ظل امرا    

  ا  بود از ماعداء  منقطع 
     اندر دلش  جز بها و غصن  او

  ِمن نديدم در گلش  عشق و ذوقى
    مله  اوقاتش همۀ ليل و يوم ج

  بود صرف خدمت و تبليغ  قوم 
    دائمأ  اوصاف  اصحاب  بها
  ّميسرودى  از محبت  با  صفا

    هيچ آرام و قرار او  را نبود
  ذوقش ميفزود و برعشق شب صبح و

    نگار سلسبيل از عشق  روى آن 
  قرار ّبود در کل اوان  او بى

    عاقبت در عشق آن يار وحيد
  جانش در حقيقت شد شهيد جسم و



    است   کشتن اعظم از آن شهادت اين
  در سبيل دوست مقتل رفتن است 

    کثير  با علوم  و با کماالت 
    ّحد و غفير ّبا طبيعيات بى

    وجودش کس نديدى جز خضوع  در
  دائمأ  اندر سجود و در رکوع 
    کبر اندر هيکلش معدوم  بود 

  گوئيا اين نفس خود معصوم  بود
    نم از بحر فضل کبريا مى ک

  موج غفران  از برايش من  رجا
    تا که در بحر البحور مغفرت 
  غوطه ور گردد شود پر منزلت 

  ٰ بديع در مسافرخانۀ مقام اعلى ١٢١ شهرالعلم ١٣سحر 
    را بهارت مبارک بگل  بها

  که بشکفت امروز سلطان گل 
    ّجهان را سراسر معطر نمود
  زمين را زعطرش معنبر نمود

     روزگار اين گشت پيدا در گلى
  که ناديده او را کسى در ديار
    مبارک  قدومش به اهل بها
  که گرديد بيت عدالت  بپا

    فرمود در قرن پيش   امر بها 
  بسازيد معبد ز آئين و کيش 
    ٰاصول و اساسش ز تقوى بود



  ماهش هويدا بود و مهين مهر
     او تأسيس  ز جهان  تازه گردد

  او  تقديس  د ز بشر زنده گرد
    ّ حى  اصولش همه با حروفات

  نهى   ز  و فروعش جمعيًا ز امر
        ّبروح محبت بنايش  کنيد

  بوحدت بعالم صاليش زنيد
        عدلش دهيد  بشارت به را بشر

   کنيد ّزمين را مسخر بعدلش
        بحمد ا آن  رايت قدرتش 

  لواء جميل و همه شوکتش 
        اشقان  ع جهان شده مرتفع در

  ّشتابيد و آئيد کل کف زنان 
        اقدس رسيد  مولودموعود  که

  نسيم شميمى به عالم دميد
        اميد است فضل خداوندگار 
  کند نصرت جيش خاوندگار

        آفتاب آندم که طالع شود هر
  ز ظلمت خبر ميدهد باشتاب 

        ّسنتش   ّحق  چنين بوده هميشه
   مترسيد محوش کند غيرتش

        و شور  وجد بيائيد اصحاب با
  نشور   بعشق خداوند يوم

        قيامى نمائيد مردانه وار



  مترسيد از گردش روزگار 
        شجاعت شهامت ز پيشينيان 

  سزاوار و  شايان ما  بندگان 
        شويم جامش مخمور و مست همه

  ّهمه متحد بر ثنايش شويم 
       خدمتش  بجوشيم و کوشيم در

  يم از آتش  دشمنش مترس
        چو بيت عدالت قوى تر شود

  شود آن در بشر جمله ساجد بر
  رجعت مالک يوم

  ملک رجعت کرده است    مالک اندر
  عالمى را غرق نعمت کرده است 

       اندر گريز هيئتى از نعمتش 
  اى با قدرتش  اندر  ستيز دسته

       ناطقين طعنه زنان در پشت ميز
  تيز ا تيغ غاصبين حمله کنان ب

       دسته هاى مختلف  از هر طرف 
  صف  بهر قطع اين شجر بستند 

       ّيک نفر بانى و يک دنيا حسود
  هزارانش عنود  يک حبيب و صد

       جمله  را با رأفت کبراى خود
  کرد دعوت  سوى  تاکستان خود

       گفت  نازل  از سماء اورشليم 
  گشت بر کرمل ز الطاف قديم 



        بشتابيد  زود اى گروه يهوه
  خيمه گشته مرتفع در اين حدود

       اى جنود روح آمد  ز آسمان 
  آنکه اندر آسمان  بودش  مکان 

       ّکامت اسالم  اى قوم جهول 
  آمده موعود با  قول  رسول 

       ّامت است   اين  خدمت و  عيش وقت
  غفلت است و  لعن و  طعن  زمان نى

ّآمد آن معطى فياض قديم  ّ       
  رميم  تا کند زنده همه عظم 

       هر که از آئين امرش  منحرف 
   منصرف  ّشد هزاران سال حق زو

      ّطير جان اندر تغنى اين  زمان 
  عارفان و  عاشقان  از براى 

        آواز  بلند َخواند و گويد به
  گرديد ارجمند  جان فدا سازيد و

       جمله ابناء بشر  اندر  فرار
   رجلى استوار تدر ديانت نيس

       و غرق ّتوحش غرق  اندر جملگى
  ّ نام تمدن  بر  ورق  بر لسان

ّتا تمدن با توحش توأم است  ّ       
  باعث قتل و نفاق عالم است 

     ّعالم ازاين بربريت پاک نيست 
    نيست باک زحمت و نهب وغارت قتل



ّاين تمدن با تدين        جان     و  جسم ّ
  جان    فرموده شاهنشاه توأمش

   راز و نياز
       جمله غرق آب وگل  جهانيان اى

  بيخبر از گفتگوى جان و دل
ٰغرقه در عمان نفسيم و هوى  ّ       

  عصيان وخطا  بحر غوطه ور در
       طوفان شده  کشتى ما غرق در
  شده   از طغيان هستى ما محو

       ّاى تو مالح سفينه کردگار 
  فکار  اين عطا بر فضل فرما از

       ما را ز  امواج  بال  کشتى 
  ده نجات اى نوح عهد کبريا

       بشر  جمله خطيئات    عفو کن
   از تقصير ما سرتابسر  بگذر

       نيست    نيست جزخطادرمامتاعى
    کيست کيست غيرذاتت دستگيرى

       ايم  آورده حال ما روى سوى تو
  ايم  کرده زارى و سحارى عجز در

       ماهيچ نيست  طاقت قهرتو در
ّغيرفضاليت   چيست  چاره جان اى ّ

       اقتدار مالک ذو چشم پوش اى
   کبار  از خطاهاى بشر خرد و

       َدم تو روح تازه در اجساد ما 



  جملۀ  ارواح ما زنده  فرما 
       بلکه از نو اليق خدمت شويم 

  شويم  نفس را غالب شده آدم 
       تو اى اقليم رازش را طراز  گو

  نياز  من آن بىبر دا  دست زن
       زاوليا دم آمد يک جوانى  اين

  سرعت کن بيا  مبتدى داريم 
       ولوله  با هزاران شوق و شور و

  وله  هر و وجد و شور با سرى پر
       جامۀ کهنه زخود کردم  بدر

  خلعت  تازه نمودم زيب  َبر 
       عازم مجمع شدم فرد وحيد 
  ّبا  توجه  بر خداوند مجيد

      را   ّذره   أييد کن اينخدا ت اى 
  را درمانده و عاجز اين ضعيف و

           عهدۀ خدمت برون تا برآيد ز
  ماکان و يکون  بندد ز چشم بر

       اى همايون غصن ممتاز بها
  اى  يگانه  قائد اهل  بها

       اى از بندگان آن شهم  بنده
  اين تنم  کن قوى در طيرجان را

         ًتا بخدمت کامال قائم شوم
  شوم  در وظائف تا ابد دائم 

  نقشۀ اعظم        



     يار ما بر ما گشودى  نافۀ  اسرار  را
   را بوى جان در بر گرفتى کوچه و بازار

     جان ياران زنده ازاين بوى جان در جنب وجوش 
  صدهزاران جان بکف در انتظارآن يار را
     تا بفرمانش  بميدان  فدا  و   بندگى 

  کنند آن مطلع اسرار رايارى و نصرت 
     خواست تا اندازد اندر جمع ما شورى دگر

ّبا يد قدرت بهم زد طرۀ   طرار  را ّ  
     نقشه اى آيد پديد از آن پريشان طره اش 

   را تا درآرد زير فرمان جملۀ اقطار 
     دست قدرت نقشۀ دهساله را ترسيم  کرد

  اش هم ياروهم اغيار را کردحيران نقشه
  صال کاى لشکر جاويد منصور  بها   زد 

  بر شما واجب کنون ترک ديار و يار را
     در وصاياى مبارک حضرت  عبدالبهاء

  امر فرموده چنين هر مؤمن هشيار را
  ّ   گفته است اين طيرمظلوم شکسته پروبال

ّچون کند آهنگ اعلى جنت انوارا را ٰ  
     بايد افنان و ايادى با همه اهل بها

  مر حضرت مختار رامنتشر سازند ا
     آنى  آرامش نجويند و نگيرندى  قرار

  تا نشيند دين يزدان عرش استقرار را
  ّاى احباى بها    پس قيامى عاشقانه 
  مهين ساالر را تازخودراضى نمائيدآن



  است     لشکرتأييد صف درصف زده آماده
  ميدهد تأييد سربازان آن  سردار  را

  وازجنوب  عالم ازشمال وغرب    چون زشرق
   را ّهر طرف مأمور کردى لشکرجرار

  سنه     بس اقاليم وسيعه فتح شد دريک
  را کردانظار برق تيغ اين سواران خيره

  الفتوح  فتح اين ديد وحسرت    اهرمن بايأس
  ّشه قهار را   خواست تا آردخلل، طرح

  زادگان درارض طاء هريمن    کردتحريک
  تا برافرازند آنجا رايت پيکار  را

  .ا .م.ل .ع ّمجسم تحت عنوان شد حاجى    روح
  منقاررا جغد آسا تيزکردى چنگ وهم

  َ   يا امير رو سيه شد بار ديگر روى کار 
  کرده روى شام تار را  تا بشرم آرد ز

  خواهران و برادران 
بستگى و عاليق شديد خانوادگى ايشان  هم. جناب طراز چهار برادر و پنج خواهر داشتند

ند که نام آن عزيزان نيز در اين کتاب به يادگار ثبت شود اگرچه در بخشهاى ايجاب ميک
  .ديگر به مناسبت از بعض از آنان ياد گرديده است

. هر مادر صاحب پنج فرزند شدند. سمندر از دو مادر بودند کاظم ّفرزندان جناب شيخ محمد
 فاطمه سلطان خانم نوه .ّخانم، دختر آقا عبدالرضا بودند سلطان ّهمسر اول ايشان فاطمه

  : فرزندان اين زوج عبارتند از. عموى جناب سمندر بودند
  )  قزوينى ابن نبيل خانم، دختر نبيل ّساذجيه  همسرشان(ميرزاعبدالحسين_ ١
  ) ابن نبيل قزوينى زاده، فرزند نبيل نبيل شان جناب آقا شيخ احمد همسر(خانم ّذکريه_ ٢



ّحبيه_٣ هاشم باقراف خمسى از سادات خمس،  ّسيد همسرشان جناب آقا(خانم ّ
  )ّپسرآقاميرعلى النقى

خانم  ّهمسرشان روحيه"(غالم بهاء از يراعۀ حضرت بهاءا"ّعلى، ملقب به  ميرزا غالم_ ٤
  )ارباب نصيرى قزوينى دختر آقاعلى

٥ _ّهمسر اولشان بهيه( ميرزا عبدا . ن کردخان جليلوند از خواني  دختر سرهنگ نورا خانم ّ
ّهمسر دوم ايشان صديقه   . نبيل قزوينى ابن خانم فروتن قزوينى نوۀ دخترى جناب نبيل ّ

خانم فرهادى فرزند جناب آقامهدى  ّهمسر دوم جناب شيخ محمد کاظم سمندر معصومه
  :فرهادى و صاحب خانم فرهادى بودند و فرزندان ايشان عبارت بودند از

  نام اهدائى از جمال اقدس ابهى ) امرا ايادى(طرازا  ميرزا_ ١
  ) فرهادى فرزندآقا شيخ احمد فرهادى خانم ّهمسرشان طرازيه (
ّنوريه ملقب به ثريا، لقب اهدائى از جمال اقدس ابهى _ ٢ ضياءا،  همسرشان ميرزا(ّّ

  ")االعلى ّحضرت بهاءا جل اسمه"فرزند
ّ و پس از صعود ايشان همسر دوم جناب ّمعلم ّهمسر اول جناب ميرزاعبدا( خانم ّمهريه_ ٣

  ) روحانى  ا وجيه
ّوالدين و جد و جدۀ  دو شهيد مجيد ) خانم جانفشان ّهمسرشان، قدسيه( ا عنايت ميرزا_٤

  )  جنابان عزيزا سمندرى و بهمن سمندرى
تفرشى و پس از صعود ايشان  طبيب ّهمسر اولشان جناب ميرزاحسين( خانم جان خاتون_ ٥

  )احمد فرزانه ّهمسر دوم جناب ميرزا
خمسى و  خانم ّا و از خواهران حبيه هنگام صعود طراز الهى از برادران جناب عنايت

  . روحانى در قيد حيات بودند  خانم ّمهريه
ّبراى اطالع بيشتر در بارۀ خواهران و برادران طراز الهى به کتاب آيات بينات  : دانداس(ّ

  .  مراجعه فرمائيد٥٦٥ص ) ب١٥٦،ّمؤسسۀ معارف بهائى
  فرزندان و نوادگان طراز الهى 



ّفرزند اول ايشان جناب محمد سمندرى در سن . طراز الهى صاحب سه فرزند ذکور شدند ّ ّ
ا در جلد اول کتاب طراز  الى آن متصاعد شرح حال مختصر.  سالگى صعود نمودند٤١
ّايشان از مدرسين مدرسۀ توک. درج گرديد الهى صحيفۀ قلبشان از . ل بنين قزوين بودندّ

  .  النفس بودند ّحرارت شمس هدايت روشن و تابان و انسانى شريف و سليم
هنگام صعود ايادى امرا هريک از . ّجناب محمد سمندرى صاحب پنج اوالد شدند

ده ّاى از جهان به خدمات باهره و متنوع مشغول بودند و سبب افتخار خانوا نوادگان در نقطه
زرانگيز _ ٢جناب سهيل سمندرى _١فرزندان ايشان . و پدر بزرگ ارجمندشان گرديدند

انگيز  نشاط_ ٦سعيد سمندرى _ ٥دکتر جمشيد سمندرى _ ٤انگيز معنوى  طرب_ ٣_
  . ّجذاب هستند

جناب سهيل سمندرى، هنرمند فاضل و انديشمند گرانمايه در ميادين هجرت و تبليغ در 
  .قام فارس امرا ارتقاء يافتندّافريقا موفق و به م

ّزرانگيز خانم از اوان طفوليت بنا به ارادۀ خود به هندوستان رفتند و در خانوادۀ محترم 
پروفسور بريتام سينگ که فرزند نداشتند پرورش يافته و به مدارح عالى اجتماعى در آن 

  .  کشور رسيدند
دند و وجودشان مورث برکت جامعۀ انگير معنوى در ترکيه قائم به خدمت بو خانم طرب

  .بهائى آن سامان بود
ّدکتر جمشيد سمندرى همراه با خانواده به افريقا هجرت نموده و به فعاليتهاى مجدانه و  ّ

  .اقدامات وسيعى براى انسجام و توسعۀ جامعۀ بهائى پرداختند
ّنشاط انگيز جذاب در زئير افريقا همراه با همسر و فرزندانشان به موف ّقيت هاى شايان توجه ّ

از لحاظ امرى و اجتماعى نائل گشتند و يادبودهاى فراموش نشدنى از آنان در خاک افريقا 
  .بر جاى ماند

  .فرزند دوم طراز الهى که مهدى نام داشت در خردسالى درگذشت



 شمسى ١٢٩٠ تير ماه ٣١سمندرى در  ّفرزند سوم ايشان فارس امرا جناب دکترمهدى
اغلب اقدامات و مجهودات ايشان . ّ در شهر قزوين متولد شدند١٩١١ جوالى ٢٣مطابق با 

  .در فصول مختلف اين کتاب درج گرديد
ايشان به قصد هجرت به افريقا، ابتداء براى شرکت در کنفرانس کامپاال به يوگاندا رفتند 

 به ١٩٥٣ل لذا در اپري. ولى مساعى مبذوله به ثمر نرسيد و نتوانستند در يوگاندا بمانند
ّمدتى نيز به عضويت محفل روحانى دار تانزانيا عزيمت نموده و . ّالسالم انتخاب گرديدند ّ

کنيا رفتند و چند ماه براى اخذ ويزاى _ّادامۀ اقامت در اين کشور ميسر نشد، به نايروبى 
ّاقامت تالش نمودند اما موفقيت حاصل نگرديد  عازم صوماليا شدند و ١٩٥٣در نوامبر . ّ

 به اتفاق همسرشان ارسوال خانم به کشور کامرون مهاجرت کردند و تا ١٩٧١بعدًا در سال 
انتصاب دکتر مهدى سمندرى به . اين تاريخ همچنان با عزم راسخ مقيم کامرون هستند

ّعضويت هيئت مشاورين قاره ًاى شمال غرب افريقا و قبال در مقام معاونت ايادى، از  ّ
  .     د که ايشان در دوران چند دهۀ اخير زندگانى بر عهده داشتندّمهمترين مسؤوليت هاى بو

    
     

  الهى  ّ     عادات و مشخصات طراز
ّشخصيتى جالب داشت قامتش کوتاه اما راست و آراسته و حرکاتش چابک " طراز افندى" ّ

 چشمانش تيره. توانست با او همقدم شود و راه رفتنش آن چنان سريع بود که کمتر کسى مى
ّرنگ و نافذ و موهايش سياه و مرتب، دستهايش قوى و حساس و صدايش روشن و پر  ّ

مظهر وقار و متانت و . تيز هوشى و چابکى حرکات تا پايان عمر با او همراه بود. طنين
به . نمود ّدر تمام کارها نظم و ترتيب خاص خود را رعايت مى. تواضع و فروتنى بود

  . سحرخيزى عادت داشت
ّدرى عادات جالب و قديمى داشتند حتى هنگام سفر به کشورهاى غرب جناب سمن

هاى کوچک ابريشمى و يا  ّمالحظه شد که ايشان کتابهاى مناجات و آثار مقدسه را در بقچه
  .گذاشتند هاى نخى کوچک مى در کيسه



اى از  پارچۀ نخى  تعداد لباسهايشان کم و ساده و تميز بود و در سفر البسه را در بقچه
از دوران کودکى خود . در نطافت و پاکيزگى از هر لحاظ ممتاز بودند. پيچيدند مى
ّام مرا به نظافت و محبت و آداب تربيت فرموده بود که به  ّبه اندازه اى جده: گويند مى

سالگى روز عيد نوروز قباى قدک سبز رنگى به دست خود براى من  ّخاطر دارم در سن پنج
کردم چند قطر باران باريد، بى  ّه و در محوطۀ عمارت گردش مىدوخته بودند در بر نمود

  .اختيار گريه کنان خدمت مادرم رفتم و گفتم قباى من لک برداشت
ّالهى باوجودى که در محيط بسيار متفاوتى با آداب و تمدن غرب پرورش يافته و به آن  طراز

 در دنياى امروز وفق دهند و خو گرفته بودند با اين حال توانستند خود را با شيوۀ زندگى
  . ضمنًا وقار و منش ذاتى و پيشين را نيز حفظ کنند

ايشان تا آخر عمر، فکرشان روشن ، صدايشان پر ظنين، شنوائى ايشان تيز و دقيق، گامها 
  .     محکم و استوار و روحشان درخشنده و تابان بود

ّزى در خلوت در اواخر ايام سفر به رو: دکتر مهدى سمندرى دربارۀ پدر گرامى اظهار ميدارند
ّامريکاى شمالى از وضع امرا و وسعت دايرۀ آن و قلت نسبى نفوس خادم صحبت 

کردند اظهار داشتند مالحظه مى کنى با چه زحمتى حرکت مى نمايم و حرف مى زنم،  مى
 و مهلت بينم باز از خدا عمر راحت جسمانى ابدًا ندارم ولى اجتياج جوامع امرى را که مى

  .مى خواهم تا بتوانم به خدماتى که از دست من ساخته است مبادرت ورزم و ادامه دهم
هايشان خطاب به دکتر مهدى  امرا جناب فروتن در بارۀ جناب طراز در يکى از نامه  ايادى

. ..ّمکاتبه مستمر است و هر هفته دو يا سه نامه از ايشان دارم : ... اند سمندرى مرقوم داشته
ًاصال به . اند اند به نحو معجزه آسا خوب شده مرقوم فرموده. الحمد حالشان خوبست

  . ايشان بال سازگار است، در راحت ناراحتند
        

ّتوصيۀ حضرت عبدالبهاء به جناب طراز تمرين عبوديت و خلوص و ارادت قلبى نسبت به  ّ
ًانات آن حضرت مجمال درج ّدر قسمت خاطرات تشرفات ايشان، بي. ّاحباى الهى بود

  . گرديده است



يکى از ياران خاطرۀ اى از دورۀ اقامت جناب طراز در شيراز و عادات خاص ايشان دارند و 
  :   ميگويند

ّ قرار بود به جلسۀ ضيافت در منزل يکى از دوستان برويم با اينکه محل انعقاد جلسه فاصلۀ 
لهى نيم ساعت زودتر از وقت معهود حرکت ا اقدس شيراز نداشت طراز زيادى با حظيرة

  .  اى داريد هنوز نيم ساعت وقت داريم حضورشان عرض کردم چه عجله. کردند
ّاما اگر زودتر برويم هرکدام از احبا که وارد مى شوند ما جلوى . فرمودند بله صحيح است ّ

ّوم احبا براى ما ّاما اگر دير برويم عم. شويم خيلى هم خوشحال مى خيزيم و مى پاى آنها بر
  . شود ايستند و اين باعث شرمندگى من مى پا مى بر

او بازيگر يک نقش در صحنۀ . گفت که از آن سخن مى ّطراز الهى همان شخصيتى بود
اش  ّذهنيت قاطع او در کردار و رفتار روزانه. آنچه باور داشت در خود داشت. روزگار نبود

  .از او دلسرد و مأيوس نمى شداز اين روى کسى . قابل درک و لمس بود
ّالهى به مدد ايمان و توکل، روحيۀ شاد داشتند طراز اغلب دوستان که با ايشان محشور . ّ

  . کنند ّبودند داستانهاى شيرينى از طبع سخن سنج و مزاح جناب طراز نقل مى
 جناب سمندرى در ارض اقدس بودند و به کارهاى: نويسند امرا مى ايادى جناب فيضى

ّکه از شدت کمر درد، دست به پشت نهاده و با سختى  يک روز در حالى. مرجوعه مشغول
البهاء از ايشان پرسيدند جناب سمندرى چه ناراحتى داريد؟ جواب دادند  راه ميرفتند امة
البهاء پرسيدند از کى؟ جناب طراز گفتند زياد نيست، چهل سال  امة. کند کمرم درد مى

  .است
که حضرت عبدالبهاء به جناب طراز تعليم فرمودند رعايت سادگى در يکى از درسهائى 

ّايشان تا جائى که مقدور و ميسر بود در سفرهايشان در حظيرة . تمام شؤون زندگانى بود
در ارض اقدس در مسافرخانۀ . کردند ّالقدس هر محل در کمال قناعت و تواضع زندگى مى

جناب هادى رحمانى است که بقصد زيارت به داستان زير از . مقام اعلى اقامت داشتند
ارض اقدس رفتند و چون شنيدند جناب طراز هم در آنجا تشريف دارند براى مالقات با 



ميرزا جعفر شيرازى اين مسافرخانه را  پدر جناب رحمانى آقا. ايشان به مسافرخانۀ مقام رفتند
  .  کردندبا استدعا و اجازه از حضور حضرت عبدالبهاء ساختند و تقديم

شوند با مالحظۀ وضع اطاق به  الهى وارد مى جناب رحمانى وقتى به اطاق مسکونى طراز
کنى نه فرشى نه مبلى نه  سمندرى جان اينجا هم که مثل گداها زندگى مى: گويند ايشان مى

  ...اى اثاثيه
  . تقصير پدرت است. تقصير پدرت است: الهى با حاضر جوابى و مزاح مى فرمايند طراز

  ّما کجائيم در اين بحر تفکر تو کجائى ؟
ّايشان در طول حيات عالوه بر زيارت هياکل مقدسۀ امر بهائى موفق به مالقات عدۀ کثيرى  ّ ّ

ّهاى مقدس و بزرگ را با افتخار در تاريخچۀ  از قدماى امر گرديدند و بعضى از آن نام
ّيتى که درج اين اسامى مبارک نظر به مباهات شايان و اهم. اند زندگانى خود ثبت نموده

آوران پيشين عصر  براى طراز الهى داشته و دارد رونوشت آن عينًا براى آشنائى بيشتر با نام
  :ًبديع ذيال منتشر ميشود

   
  ام  کرده مالقات که اى ّمهمه نفوس و ّمقدسه نفوس امرا، و اسامى   مظهر

  االعظم  ّجمال مبارک جل ذکره
  داه فداه، حضرت عبدالبهاء ماع

  البهاء ورقۀ مبارکۀ عليا ارواحنا فداها، ّحضرت بقية
  .امرا ماسواه فداهّ حضرت ولى

  : از آقايان افنان سدرۀ مبارکه
_ ) ّالحق وکيل(ّميرزامحمدتقى  حضرت حاجى_ ) افنان کبير(ّميرزاسيدحسن  حضرت حاجى

ّ حضرت آقاميرزاسيدحسين _) ّنورالدين حسن(آقا  حضرت آقاميرزا_ ّحضرت آقاسيداحمد 
_ ) ّوالد حضرت شوقى ربانى(هادى  ّسيد حضرت آقاميرزا_ ) والد جناب آقاميرزاهادى(

حضرت _ ) ّالحق وکيل(آقا ابن ميرزامحمود حاجى حضرت_ ابوالحسن  ّحضرت آقاسيد
ّميرزاسيدمحمد  حاجى حضرت _ حضرت آقاميرزا آقا ترياکى _ ) ّالحق ابن وکيل(ّ



حضرت حاجى _ ّبزرگ، ابن نورالدين حسن  ميرزا حضرت حاجى_ مبارک آقاميرزامحسن 
_ جالل  ميرزاضياء و مرحوم آقاميرزا حضرات حاجى_ ) ّابن نورالدين(ا  ميرزا حبيب

ّحضرت موقرالدوله ميرزا على_ ّحضرات اوالد مرحوم حاجى سيدمهدى در يزد  ّمحمدخان  ّ
ّقاميرزامحمدقلى، عم حضرت عبدالبهاء حضرت آ_ ّمحمدعلى  ّحضرت فالح آقاميرزا_  ّ _

  . حضرت حسن باليوزى افنان، ايادى امرا.  لطيف افنان حضرت آقاميرزا_ حضرت حسن 
جناب _ نبيل اعظم زرندى  ّجناب آقامحمد_ ا  ّجناب فاضل، آقامحمد قائنى نبيل

_ قلم  ناب مشکينج_ حيدرعلى اصفهانى  ميرزا جناب حاجى_ گلپايگانى  ابوالفضل آقاميرزا
_ ّجناب حاجى عبدالرحيم يزدى _ جناب ميرزامحمود کاشانى _ ّجناب اقامحمدرضا قناد 

جناب _ جناب آقاميرزا احمد، قنسول مبارک _ جناب حاجى ميرزاحسن خراسانى 
جناب آقاميرزاحيدرعلى، _ خال بلوچ  ّجناب محمد_ ّسيدجواد يزدى و اخويشان  حاجى
جناب حاجى جناب _ ّجناب آقاشيخ محمد بغدادى عرب _ ّالسيف قلعه  ّبقية

_ ّعلى صباغ، مقيم صيدا  ّجناب آقامحمد_ مصطفى بغدادى و اوالد و احفاد  ّآقامحمد
جناب _ مازگانى  على اکبر، پسر شهيد جناب آقاشيخ_ على سلمانى  ّمحمد جناب استاد

حسن،  ّآقامحمدجناب _ خادم مسافرخانه  ّجناب آقاميرزامحمد،_ آقاحسين آشچى 
ّ سيدتقى منشادى  جناب حاجى_مسافرخانه  خادم جناب _ جناب شيخ سلمان هنديانى _ ّ

ّمالمحمدعلى دهجى  جناب امير _ جناب حاجى ابوالحسن شيرازى، پدر دهقان بزرگ _ ّ
خان،  جناب حاجى ميرزا عبدا_ جناب آقاعبدا، پيرمرد اصفهانى _ ّتبريزى، مقيم عکا 

جناب _ ّجناب آقامحمد حناساز _ چى  جناب آقاحسين آقا، قهوه_ دگان ورقاء زا ّجد آقا
خان،  عزيزا ميرزا حضرت آقا_ ا شهيد  حضرت روح_ ورقاء شهيد  حضرت_ آقا  اسمعيل

حضرت _ حضرت ميرزا اشرف عندليب _ خان ابن ورقا  اّ ولى حضرت آقاميرزا_ ابن ورقا 
حضرت _ جناب مسعود، شاعر _ ّن نير و سينا و ابنائشان حضرتي_ ّآقامحمد سدۀ نعيم 

ّصدرالصدور آقاسيداحمد صدرالعلماء  _ اى  جناب قابل آباده_ جناب لقائى کاشانى _ ّ
_ جناب فاضل يزدى _ جناب فاضل مازندرانى آقاميرزا اسدا _ جناب فاضل شيرازى 

_ دانى حاجى غالمحسين قلندر هم جناب حاجى_ اکبر شهيد قوچانى  على حضرت آقاشيخ



جناب _ ساز تبريزى  ّجناب استاد شيرمحمد تفنگ_ ّتقى عارف نيريزى  جناب آقاميرزا
_ ّايوب حکيم معروف  جناب آقاميرزا_ ّجناب آقامالبهرام اخترخاورى _ نوش، شاعر يزدى 

جناب آقاخسرو، _ ّجناب دکترمحمدخان _ جناب آقاميرزاخليل طبيب، پدر ارجمندها 
جناب دکتر _ جناب آقاميرزامحمود زرقانى _ ّجناب آقاسيد اسدا قمى _ وزهند مقيم پ
جناب _ الرئيس معروف  جناب شيخ_ ا خان افغانى، مقيم سمرقند  عطاء

حضرت _ حضرت آقاميرزا آقا بشيرالسلطان بشير الهى _ ّمؤيدالسلطنه  شاهزاده
حضرت _ تقى ايادى ابن ابهر ّبهرام محمد حضرت حاجى_ اکبر ايادى  على ّمال حاجى

حضرت _ ّمحمد ابن اصدق، ايادى  جناب آقاميرزاعلى_ آقاميرزاحسن اديب، ايادى 
حضرت _ شهيد يزدى ّمحمدرضا، حضرت حاجى_ الهى   ابوالحسن امين حاجى
ّالسلطنه  حضرت مؤتمن_ باجانلو  ميرزاعبدا حضرت حاجى_ اسدا، شهيد يزدى  آقاميرزا

حضرت _ ّالشأن  حضرت ام اشرف زنجانى   المقربين و ابناء جليل رت زينحض_ خراسانى 
ّحضرت حاجى محمدعلى عطار، بقية_ حاجى ايمان  حضرت _ السيف زنجان  ّّ

حضرت فاضل زرقانى _ حضرت آقاميرزا حسين زنجانى _ ّآقامحمدقلى عطار زنجانى 
جناب _ باقرخان شيرازى  دّجناب آقاميرزا محم_ ّمنصورالسلطنه عرب   جناب_ رفيع بديع 

حضرت _ اف تمامًا  انجال جليل حاجى احمد ميالنى احمد_ آقاميرزاجالل زرقانى 
_ غالمعلى معروف کاشانى  جناب حاجى_ ّخانم، ضلع شهيد مالعليجان مازندرانى  ّعلويه

حضرت _اسدا خان وزير حضرت آقاميرزا_ ّعزيزا جذاب خراسانى  جناب آقاميرزا
_ ّمحمدعلى اخوى ايشان  جناب آقاميرزا_ ّالشهداء  ّرزا محمدصادق ابن محبوبمي حاجى

حضرت _ ّالشهداء  حرم حضرت سلطان_ الشهداء  حضرت آقاميرزاعبدالحسين ابن سلطان
ّحضرت آقامحمدرضا _ آباد  عبدالکريم اردبيلى مقيم عشق جناب آقاميرزا_ جالل  آقاميرزا
ّجناب آقامحمدرضا _ خانم  محترمه فائزه _ جناب مشهدى يوسف ميالنى_ ارباب 

جناب _ جناب آقاحسين آباده بانى معروف _ على قائنى  جناب آقاشيخ محمد_ بيرجندى 
مقام  خان قائم جناب مهدى_ جناب حاجى عليخان ذبيح _ الحکماء  خان سراج ا عطاء

 جناب _على قمصرى  ّجناب آقامحمد_ ّجناب مختارالسلطنه اخويشان _ کاشانى 



جناب _ ا خراسانى فارانى  جناب حاجى شاه خليل_ عبدالرحيم قمصرى  ّآقاسيد
جناب حاجى _ قندهارى  طاهر ّمحمد جناب حاجى_ جعفر هادى اف جهرمى  آقاميرزا
جناب _ آبادى  جناب وکيل معروف نجف_ طاهر يزدى صاحب تاريخ مالميرى  ّمحمد
آقايان سادات _ ّالصحۀ همدانى  ب حافظجنا_ ّعبدالحسين محرر اصفهانى  ّآقاسيد
_ خان  الملک آقاميرزا ابراهيم  جناب ابتهاج_  نفر از آنها ٤رشتى سادات خمسه  باقراف

جناب _ ّجناب آقاميرزاباقر بصاتراش _ الممالک  ّمدبر خان جناب غالمعلى
جناب _ رشتى  جناب سعيدالملک برادر سپهدار_ الوزراء  عليرضاخان اعتضاد آقاميرزا

جناب نصير _ آقامشهدى غالمعلى الريجانى، شوهر همشيرۀ عندليب 
جناب _ آباد و اخوان  جناب آقاحسنعلى يزدى، مقيم عشق_ خان  ّمحمد على لشکرميرزا

ّمالمحمدابراهيم عائلۀ _ جناب جهانبخش خان اردبيلى _ ّ، الشهيرحاجى واعظ قزوينى  ّ
حضرت  _خان يونس دکتر آقاى پدر حسين، شهدىجناب آقام_ کن اصفهان تمامًا  پاک گندم
خان  موسى حضرت آقاميرزا _ عبدالکريم حضرت حاجى_خليل ابراهيم ّمحمد على

_ عبدالباقى  حاجى جواد ّمحمد حاجى حضرت_ّجبارى  نظرعلى حاجى حضرت_الهى حکيم
على  ّمحمد شيخ حضرت حاجى_ ّجواد فرهادى عموى مادرم و جد عيالم  ّحضرت آقامحمد

حضرت عليمرادخان پسر _ خان سرهنگ  على ّحضرت همت_ نبيل ابن نبيل، عمويم 
_ ) جليلوند(خان سرهنگ حضرت نوراله_ ) جليلوند(خان سرهنگ عزيز على حضرت_ ايشان 

ّعبدالرزاق و مال ّجناب مال_ خان  حضرت طهماسب _ ا  آقافيض جناب_ جعفرمعروف  ّ
جناب _ طبيب مهاجر  جناب آقاميرزاحسن_ معروف  ّعبدالحسين معلم ّجناب مال

ّمحمد درباغى،  جناب آقاميرزا_ اسمعيل کدخدا  ّآقاسيد جناب_ ّآقاميرزامحمدعلى کدخدا 
على، جناب  ّحضرت مال_ ّالصفا  حضرت آقاميرزامهدى اخوان_ . نمودند تحرير آيات مى

حضرت _ نصير شهيد  ا پسران حاجى فضل على ارباب و آقا حضرت آقا_ ّمعلم 
ابراهيم  حضرت حاجى_ آئين  خان بهين ّتقى حضرت آقاميرزا_ يوسفخان وجدانى  آقاميرزا

حضرت برادر عزيزا خان  _  ّمحمد، پدر عالئيها ّسيد ّاالطباع آقامير حضرت ناظم_ درويش 
حضرت _ خان بخشايش  ا عطاء حضرت دکتر_ پارسى  جناب آقاميرزاسياوش_ مصباح 



محترمه سوسن بامى در _ بند  يزدى معروف عالقه ّآقامحمد جناب حاجى _ دکترارسطوخان
حضرت _ حضرت مهدى رفيع همدانى ارجمند _ خانم  محترمه زيبنده_ طهران 

_ نقى اف بادکوبه  حضرت آقاموسى_ نديم باشى  حضرت حاجى_ على نيريزى  احمد ّمال
_ ّبه و پدرشان مال ابوطالب حضرتين على اشرف و آقا باال بادکو_ آقا  حضرت کربالئى

حضرت _ حضرت کربالئى عمران باالخانى _ اکبر نخجوانى  على ميرزا حضرت آقا
حضرت _ ّاول سيسانى در تبريز زيارت شدند  ّجناب آقامحمد_ شريعتمدارى الهيجانى 

جناب _ ديوان  جناب خازن بختيارى صاحب_ ا  رحمة محمود فروغى عليه آقاميرزا
  .جناب حاجى توانگر که در رکاب مبارک در آمريکا بودند_ رويش موسى د حاجى

جناب منير _ جناب آقاميرزا ريحانى کاشانى، جناب دکتربرجيس کاشانى شهيد در بغداد
احمد صمدى صاحب  حضرت حاجى_ جناب عزيز صبور_ّجناب کامل عباس _وکيل 

اند و  ى بسيار زحمت کشيدهتأليفات، در ترکيه جناب مجدانيان در ترجمۀ آثار مبارکه بترک
  ًکشند بلسان عربى، فارسى، ترکى و انگليزى آشنا هستند اصال ايشان از اهل غازى مى

امرا فداء در  لخلوصه فى دکتر اوغلو جناب حسين روحى روحى بيک هستند جناب سامى
  ... داند به بنده ارائه دادن ّاسکندريه رمله مکرر زيارت شدند بسيار آثار ترجمه نموده

الهى ذکر و  طومارى از نام يارانى که در سفرها در سراسر جهان زيارت شده اند در دفاتر طراز
  . ثبت گرديده است

در بخش ذيل تعدادى از نظرات و خاطرات سروران که دسترسى به آن ممکن گرديد درج 
  .  ّانتشار ده ها نامه بعلت محدود بودن صفحات کتاب به آينده موکول گرديد. شد

  خاطرات، نظرات، نکته ها و گفته ها 
      اين جهان کوه است و فعل ما ندا

      سوى ما آيد ندا ها را صدا
خانم در کنفرانس پاريس، پس از صعود جناب طراز از همکار  ّروحيه البهاء ايادى امرا امة

ا جناب سمندرى مخلص بود، مؤمن بود، خودش ر: قديم خود ياد نموده و اظهار داشتند
اصرار دارم بگويم بسيار زرنگ . افندى فدا کرد هاى حضرت شوقى براى کارها و نقشه



بودند بعد از کنفرانس پالرمو که بيت العدل اعظم اجازۀ زيارت به همه دادند جناب 
ّاول که . ّدر اين مدت خيلى مريض شدند. سمندرى وارد شدند و پس از ده روز فوت کردند

يدنشان به بيمارستان رفتم و دانستم که ديگر زنده نخواهند ماند حالشان خيلى بد بود به د
ا جمال  خانم براى من دعا کنيد تا آخرين نفس انشاء: مرا شناختند و گريه کردند و گفتند

  .     مبارک از من راضى باشند
امرا اجازه ّ جناب سمندرى سالهاى پيش به حيفا آمدند و التماس کردند تا حضرت ولى

امرا فرمودند نخير شما بايد سفر کنيد و ّ حضرت ولى. د در پيرى در ارض اقدس بماننددهن
  ...به خدمت مشغول شويد

ما چه چيز از اين دنيا . بعدها به ارض اقدس برگشتند و با احترام به خاکش سپرديم
ميخواهيم؟ ايشان از بس که دويدند و زحمت کشيدند و اطاعت امر کردند، چنين چيزى 

  .   خدمات ايادى امرا باعث شد که با اين جالل به خاک سپرده شوند. دنددي
ايشان چندين سال مسافرت کردند، فقط يک چمدان داشتند پر از کاغذ و قلم با يک 

  .ّمسواک و پيژاما، و همۀ شما شاهد هستيد که اين مرد تا چه حد خود را فدا کرد
 ٢٨_١٩٦٧ مارچ ١٩رزيل، نامه اى در تاريخ  ايادى امرا جناب خاضع از کامپيناس ب

  : اند  بشرح زير مرقوم نموده١٢٣ شهر العال ١٨_١٣٤٥اسفند 
حضرت سمندرى خاضع بفداى آن روح پاک و آن برگزيدۀ ... ساحت محترم پدر روحانى 

گردد رقيمۀ شريفه " لوالک لما خلقت االفالک:  "دست قدرت مظهر ظهورى که فرمود
و ما را از اين خاکدان ...  لطف پدرانه حضرتت را به مشام اين مشتاق رساندّرائحۀ محبت و

در مقام مقايسۀ خود با آن ... ترابى به ساحت و محضر نورانى حضرتت حاضر ساخت
ّ در مدت چند ماه ٩١ّحضرتعالى در سن ... حضرت بر آمديد خاضع کجا و سمندرى کجا
_ شيخ نشين هاى خليج فارس_ ّرۀ افريقااز شرق به غرب طيران فرموده، قسمتى از قا

_ ّچين ملى_ کره_ ژاپن_ فيليپين_ ويتنام_ تايلند_ برما_ سيالن_ هندوستان_ پاکستان
ّو حال براى شرکت در کانونشن ملى عربستان عازم بحرين، و بعد احباى امريکا_ سنگاپور ّ _
 را که افتخار زيارت هاى کسى کنند که چشم شمارى مى آالسکا و ساير نقاط روز_ کانادا



مانع ١٩٥٣مانند سال ... ّوجه جمال قديم رب العالمين را داشته ببينند و ببوسند و انشاءا 
ٰبوسيدن حضرات اماء الرحمن نخواهيد شد و اين افتخار را نصيب آنها بفرمائيد ّ!  

و جسمانى شما ًاوال بنده اگر نوۀ روحانى . بنده را در مرقومۀ خود برادر روحانى ناميده ايد
ّالبد فراموش نفرموده ايد که مشوق و محرک . روحى شما باشم... توانم اوالد نباشم، مى ّ

ّ ساله وارد قزوين شدم در ظل ٢٣اين عبد در خدمات امرى حضرتت بوده از زمانى که بنده 
مراحم و عنايات مرحوم حکيم الهى و حضرت اخوى جناب آقاميرزا عبدالحسين سمندرى 

لى قرار گرفته بعدًا هرکجا ساکن بودم و حضرتعالى در اسفار تبليغى خودتان به آن و حضرتعا
ّمادى و چشيدن طعم شيرين بندگى ... ديار مرور فرموديد بنده را تشويق به ترک زندگانى

ّوقتى عضو محفل روحانى ملى و منشى محفل ... ّآستان مقدس حضرت معبود فرموديد
 بديع را به طهران آورديد فرموديد فالنى چه ١٠٨ روحانى طهران شدم و حضرتت لوح

فرموديد پس چرا . ميکنى؟ حال که ديگر بند و زنجيرى ترا مغلول نکرده؟ عرض شد خير
 صبح تا ده شب مشغول تحرير در سمت ٥کنى؟ شرح دادم که از ساعت  حرکت نمى

ماليمت که قدرى خندۀ جانانه از آن خنده ها فرموديد و بعد با . منشى محفل طهران هستم
ّهم جنبۀ توبيخ داشت فرموديد، فالنى ميرزا بنويس زياد است ولى مبلغ که در شهر ها و 

از آن . ديار سير کند و ياران را تشويق و نشر کلمة ا نمايد کم است، ول کن منشى گرى را
 ١٠٩ ابواب لقا مفتوح شد و در نوروز... عازم اسفار تبليغى بودم... ّتاريخ بهمين نيت

ّبزرگترين افتخار که تشرف به اعتاب مقدسه ارض اقدس و زيارت روى دلجوى محبوب  به
  .بى همتا باشد نائل شده

... اگر بتوان رضاى مبارکش را تحصيل کند...  نفر بالغ شده ٢١به ) ّاحبا( حال تعداد
  ...  ّحضرت سمندرى همه و همه مديون محبت ها و تشويق هاى حضرتعالى است

الهى الفت و  ّجاع و عاليقدر قارۀ افريقا ايادى امرا جناب بنانى دير زمانى با طرازفاتح ش
ّصميميت داشتند و در چندين سفر و فعاليت هاى ديگر مشارکت نمودند ّدر طى مصاحبه . ّّ

اى که دکتر مهدى سمندرى در اواخر حيات جناب بنانى با ايشان نمودند دربارۀ بدايت 
  : ت اظهار داشتندّنيتشان براى هجر



 ايشان از ارض ١٩٤٠در سال . خدا درجاتش را عالى کند... خدا رحمت کند پدر شما را 
از اين   در يکى. ّمقصود برگشتند و در جلسات متعدد احبا را تشويق به هجرت فرمودند

اين تصميم ده سال به ... جلسات منهم شرکت کردم تصميم گرفتم منهم مهاجرت کنم 
به او گفتم من ) جناب على نخجوانى(خالصه على آمد... به طول انجاميدعلل مختلفه 

امرا در شيراز با جناب ّ تو ميآئى؟ فرمودند من به امر حضرت ولى. ميخواهم به افريقا بروم
امرا اجازه بدهند تو ّ گفتم اگر حضرت ولى. توانم کنم و نمى سمندرى همکارى مى

جواب تلگراف به ارض اقدس کمتر از يک هفته به .. .ميآئى؟ گفتند اطاعت خواهم کرد
  "    بنانى با على براى مهاجرت به افريقا تأييد شد: "اين مضمون رسيد

ايادى امرا جناب دکتر مهاجر در مورد سفر جناب طراز به شرق دور خطاب به دکتر مهدى 
  :سمندرى مرقوم داشتند

بارک آيت ايمان و استقامت، حضرت الحمد که اين ممالک و جزائر بقدوم م... 
ّسمندرى اب بزرگوار، متبرک و مزين گشته است ّشبهه اى نيست که به ممر قرون و اعصار . ّ

ّاين آب و خاک مفتخر و غريق رحمت خواهد بود که يکى از اصحاب اوليۀ جمال اقدس  ّ
ن ديار بوده و ابهى بر اين سرزمين قدم گذارده است و شاهد فتوحات و نفوذ امرا در اي

ّخود روحى مسيحائى به آن دميده است بارى همۀ احبا بقدرى مسرور و مستبشرند که 
  .  وصف ندارد

الهى، خاطرات جاودانه و کم نظير دوران پيشين و  خانم مليح بهار خواهر زادۀ طراز
  .کنند يادبودهاى دور و نزديک را در يک مقالۀ منسجم و با قلم شيرين و رسا بيان مى

                      يک قرن بندگى 
من بعضى از ساعات و : نويسد شارل بودلر نويسندۀ فرانسوى در دفتر يادداشتهاى خويش مى

  .ام ام، يکى آنگاه که آنها را نوشته ام، يکى آنگاه که زيسته لحظات زندگيم را دوبار زيسته
و مهربان و آقاداداش جان او برادر محبوب . از کودکى با حضرتش محشور و مأنوس بودم

  .مادرم بود



کرد  خانم مادرم هر روز صبح و عصر بعد از نماز و دعا يکى از الواح عائله را که تالوت مى
  :فرمايند لوحى بود به افتخار اين برادر عزيز که دعا مى

  ٰ                      ا ابهى 
ات فرما و اين عبد خود را دربين اى خداى يگانه، اين بندۀ خويش را طراز ديباج کينون

  ...ّمالء امکان به تاج عبوديت سرفراز کن
ّاو نيز عنايت خاصى نسبت به من داشت، . لذا مهر او در قلبم با شير مادر اندرون شده بود

عشقى آميخته به . پنداشتم که در خردى از سر برفتم پدر، و يا من چنين مى يا به سبب اين
  .يافتم  و بيشتر به ذوق ديدارشان به جلسان فاميلى حضور مىاحترام به ايشان داشتم

ّشد و فضالء و مبلغين محترم زيادى  روزهاى چهارشنبه در خانۀ ما بيت تبليغى تشکيل مى
آبادى، محمودزرقانى،  امثال حضرات، فروغى دوغ. کردند ولو براى يکبار در آن شرکت مى

مازندرانى، اشراق خاورى، يوسف وجدانى، ميرزا منير نبيل زاده، فاضل 
ّمتوجه، سليمانى و يا مبلغين بومى و ساکن قزوين زاده هاشمى جنابان تسليمى، برادران : ّ

  .ا سمندرى هزارى وعنايت
ّدر آن موقع مبلغ، جناب ميرزا . خانم مادرم روزهاى چهارشنبه خانه و خوان را آماده ميکرد

يافتند و بعد از رفتن آنها تشريف  ها حضور مى طرازا بودند که همه هفته قبل از مبتدى
غروب که خال . زمستان بود: نگارم اى از يکى از اين شبها دارم که مى خاطره. ميبردند

نيم شب که پس از مذاکرات زياد . باريد ها آمدند، آرام آرام برف مى محترم و سپس مبتدى
. و طوفان شروع شده بودو صرف شام آهنگ عزيمت کردند، برف روى زمين نشسته و باد 

ّکش که مجهز به چوب قطور بلندى بود از   نفر مبتدى همراه يک فانوس٣ّمبلغ محترم و 
چند قدمى نرفته بودند که باد شديد فانوس را خاموش و سگهاى ولگرد . خانه خارج شدند

  .آنان ناچار به منزل برگشتند. هجوم کردند
گذاشتند با لحاف و تشک و  انه يک کرسى مىخ ّآن ايام مرسوم بود که در اطاق ميهمان

کردند و روى آن را خاکستر فراوان  اى يکبار آتش مى ّمخده و مالفۀ  تميز و زيبا وهفته
ريختند و هميشه آمادۀ پذيرائى از ميهمان و مسافر بود و کافى بود در موقع استفاده کمى  مى



ّجناب مبلغ و مبتديها . ده پذيرائى شودخاکستر روى آتش را کنار بزنند و کرسى گرم و نرم آما
جان از  حضرت دائى. پس از صرف يک استکان چاى داغ زير کرسى مستقر شدند

صبح زود برميخاست، ساعتى به نماز و . ّخردسالى تا ايام سالخوردگى هميشه سحرخيز بود
ز آن رو. پرداخت پرداخت، سپس به ثبت روزنامه و نوشتن مکاتيب مى دعا و مناجات مى

به اطاقى که ما در آن . که طبق معمول برخاست براى اينکه مزاحم مبتديها نشده باشد
ّبوديم و به ذوق ديدارشان برخاسته بوديم آمدند و پس از انجام نماز و ادعيۀ معمولى از ما 

ّاما من که با ذوق و شوق . خانم مادرم مناجاتى خواند. هم خواستند چيزى تالوت کنيم
ئى از لوح مبارک سلطان ايران را در نزد خالۀ با ذوق و با سواد خود، ها بسيار قسمت

  :گرفته بودم به صوت جلى خواندم ا فرا جان خانم عليها رضوان خاتون
ٍيا سلطان انى کنت کاحد من...  ُ يا سلطان ... َيا سلطان قد خبت مصابيح االنصاف... العباد ّ

ُاقسمک بربک الرحمن بان تنظر الى  ٰ ّ ّ ُ ِ ٰان يا سلطان لو تسمع صريرالقلم االعلى ... العبادُ َ ...
٤  

ّخال عزيز که با دقت و توجه بسيار گوش فرا ميدادند و اشک به چشم آورده بودند پس از  ّ
شد مراجعت  تشويق و نوازش من به اطاق ميهمانان که جنب و جوشى در آن شنيده مى

گو (دانستم  ب خواندن و نوشتن نمىمن آن وقت تازه به مدرسه ميرفتم و هنوز خو. کردند
هم همان مشکل را دارم با اين تفاوت که آن وقت دخترى خردسال بودم و  اينکه هنوز

نميدانم در آن صبح روشن در آن اطاق چه گذشت و چگونه ) اکنون زنى سالخورده
صحبت تغيير مسير پيدا کرد و از اخبار و احاديث ديگر سخنى به ميان نيامد و مذاکره 

دائى جان نزد مادرم آمدند و جزوۀ حاوى لوح مبارک . يرامون آثار و الواح مبارک دور زدپ
براى ناهار چيزى در : سلطان و کتاب مستطاب ايقان را گرفتند ودر ضمن به مادرم فرمودند

سپس ميهمانان در . آن روز تا ساعت چهار بعد از ظهر صحبت به طول انجاميد. نظر بگيريد
يکى از آنان .  فاحشى در گفتار وکردار آنان پيدا شده بود خانه را ترک کردندحالى که تغيير

ّکه حاجى ناميده ميشد پس از مدت کوتاهى در ظل امر درآمد و دو دخترش را به مدرسۀ  ّ



ّتوکل بنات سپرد و من با آن دخترها دوست شدم و تا وقتى در قزوين بودم با هم روابط 
  . دوستانه و معاشرت داشتم

ديگر مالقاتشان هرهفته . االمر به اسفار تبليغى پرداختند خال عزيز حسب. عد وضع فرق کردب
در عوض باب مکاتبه باز . کرديم آمدند زيارتشان مى چندى که به قزوين مى  از هر. مقدور نبود

داشتند و  ًچند سالى مکاتيب مرحمتى به اسم خانم مادرم بعد مستقال به من مرقوم مى. شد
خوش و سرافراز  اتبه تا آخرين روزهاى حيات پر برکتشان ادامه داشت و مرا دلاين مک

ّشان که معلم محبوبم بود همه روز در مدرسه در  در غياب ايشان من با حرم محترم. کرد مى
  .تماس بودم و در هنگام فراغت به ذکر خيرشان مألوف و مأنوس

ّروزى همسرشان طرازيه خانم که . دارمّاى شيرين از آن ايام و زندگى داخلى ايشان  خاطره
من سالها افتخار شاگردى و همکارى با آن بانوى عزيز داشتم، صبح طبق معمول به مدرسه 

به امور مدرسه رسيدگى کردند، کالسهاشان را اداره فرمودند و کمى زودتر مدرسه را . آمدند
من بعد از ظهر . خبر کنّترک کردند و توصيه فرمودند اگر کار فورى و مهمى پيش آمد مرا 

در خانه باز بود وارد حياط شدم حضرت دائى جان از . رفتم که سراغى از ايشان بگيرم
وقتى وارد . ّمن هم همان مسير را طى کردم منتهى نه با سرعت ايشان. رفتند ها باال مى ّپله

پتوئى در در اطاق باز بود و خال محترم . به آرامى جلو رفتم. راهرو شدم سکوت کامل بود
دست داشتند آهسته و با نوک پا به نزديک همسرشان که نيم نشسته به خواب رفته بود 
رسيده و با کمال احتياط پتو را بر روى پايشان انداخته و از اطاق خارج شده در را پيش 

ّديشب طبخ نان داشتيم معلمه : ّبعد متوجه من شده اظهار لطف کردند و فرمودند. کردند
  .ترسيدم سرما بخورد. يده و خسته استًاصال نخواب

شايسته و پاکيزۀ خويش،  اى بود که از روابط مردى شريف و پاک با همسر اين زيباترين منظره
گويند، در  اينکه مى. شکوه از عشق و عالقۀ دو انسان واقعى، آميخته به احترام و قدردانى پر

رأى و فداکار ايستاده است تا  ّپشت سر هر مرد يا زن موفق، همسرى صميمى همراه و هم
  .ّچه حد صدق ميکند



آمدند يک روز جمعه بود و من مشغول آماده کردن  ّروز اولى که به صرف فضل به خانۀ ما
من هنوز . يک دانه نان سنگک خشخاشى در دست داشتند. ايشان وارد شدند. ناهار بودم

تر از من همسرم از اين بزرگوارى بيش. ّهم عاجزم مسرت و افتخار خود را از اين لطف بنگارم
همان روز از حضورشان تقاضا کرديم که کلبۀ . و صفا مسرور شده و به وجد آمده بود

با . ّکوچک ما را خانۀ خود بدانند و اوقات توقف در طهران را به خانۀ خود وارد شوند
وبان و دوستان تر از ساير منس ّگويا ما را به کسب روحانيت محتاج. نهايت رأفت پذيرفتند

  .دانستند
روزى از . اند بيش از نيم قرنى است که در گوش دارم درس بزرگى که روزى به من داده
اى به دستم رسيد که خود را  ّاى براى عضويت در لجنه نامه ّدفتر محفل مقدس طهران اعتبار

ّدر آشپزخانه در صدد نوشتن جوابى مناسب و مؤدب براى عرض . دانستم شايسته نمى
ّمشغول تحرير چه مکتوب مهمى : رسيدند و پرسيدند ايشان سر. معذرت از قبول آن بودم

من از . ايد؟ اعتبارنامه را حضورشان دادم و عرض کردم هستيد که چنين چين بر جبين آورده
ّاما شما خوب : لختى به انديشه فرو رفتند و فرمودند. ّکار اين لجنه هيچ اطالعى ندارم

شما امر محفل را . دانيد که بايد از فرمان محفل روحانى اطاعت کرد ىّاطالع داريد و م
اطاعت کنيد و خود را در مسير خدمت قرار دهيد تأئيد و توفيق در قبضۀ ارادۀ صاحب امر 

ّاى که از طرف هر دو محفل مقدس روحانى انتخاب  و من در آن لجنه و هر لجنه. است
  .شدم، با کمال خصوع قبول کردم

ّوران توقف قزوين سرآمد و ايشان به پيشنهاد محفل روحانى مرکزى و تصويب و تأکيد وقتى د
به )  هجرى شمسى١٣٠٦(ّموالى حنون، حضرت ولى امرا، مأمور به آذربايجان شدند

رهسپار آن ديار شدند ) جناب دکتر مهدى سمندرى(ّاتفاق قرينۀ محترمه و فرزندشان مهدى 
دمت مشغول بودند تا بر حسب هدايت هيکل مبارک خانواده سال در آنجا به خ و قرب دو

االمر به اسفار عديده در داخلۀ ايران پرداختند تا در سال  به طهران منتقل و ايشان حسب
اختر به کوى دوست  براى زيارت احضار شدند و همراه همسر نيک) ١٩٤٠ (١٣١٩



ّود که حضرت ولى عزيز امرا در اين سفر ب. ّ روز سعادت تشرف يافتند٥٩ّشتافتند و مدت 
ّدورۀ اوليۀ خدمات شما به پايان رسيد: ارواحنا فداه به ايشان فرمودند ّ.  

ايشان پس از ورود به ايران در ادامۀ خدمات خويش به اسفار تبليغى در داخل ايران 
ّپرداختند و خانواده به صوابديد محفل مقدس روحانى ملى ايران مهاجر زنجان شدند و د ر ّ

به ) فرهادى(ّا طرازيه خانم سمندرى زنجان بود کمه همسر محبوب و مهربان ايشان امة
  ).١٩٤٦_١١_٧(ملکوت ابهى صعود فرمود 

ّدکتر سمندرى چند سالى در زنجان، محل هجرت خود اقامت کرده، سپس به ارادۀ 
  ).١٩٥٠(موالى محبوب و حنون به انگلستان عزيمت کردند

از آذربايجان به شيراز و مشهد و ساير . ال گرامى در ايران ادامه داشتمسافرتهاى تبليغى خ
شهرها ساير بودند و در شيراز بودند که به مقام ايادى امرا ارتقاء و انتصاب 

  ).١٩٥١(يافتند
تابستان بود که وارد طهران . کنم جان دارم که فراموش نمى اى از حضرت دائى خاطره
فرسا بود که  آنقدر درد طاقت. مر درد شديدتر، بسترى شدندبا تبى شديد همراه ک. شدند

. خوراکشان فقط آب هندوانه بود با چند قطره گالب. راضى شدند چند آمپول تزريق شود
نميدانم، بايد : شود؟ عرض کردم در اين فصل در اينجا ليمو شيرين پيدا مى: روزى پرسيدند

عصر ميروم : گفت. ا همسرم در ميان گذاشتممطلب را ب. فروشيهاى معتبر تحقيق کرد از ميوه
فروشيها و شب با چند دانه ليمو شيرين تر و  بعد از ظهر رفت سراغ ميوه. ببينم شايد پيدا کنم

ّمعلوم شد پس از تفحص بسيار و عدم موفقيت، راننده که دانسته . ّتازه و معطر به خانه آمد ّّ
گويند نارنجستانى  باز است و مى  که گلاى دارند همسايه: بود آقا دنبال چيست گفته بود

مرد محترمى در را . اجازه دهيد برويم آنجا و رفته بودند. ّهم دارد که مرکبات پرورش ميدهد
مرد . همسرم با عرض معذرت مطلب را گفته بود. ا گفته بود به رويشان گشوده و بسم

پس از . ّ◌تر است همپرسيده بود مريض از محارم است؟ جواب شنيده بود از اين هم م
ّاى تأمل، مرد شريف در حضور آنان چند دانه ليمو شيرين از درخت چيده و به آنها  لحظه

داده و گفته بود خدا شفا دهد و در مقابل سؤال همسرم که چه بايد تقديم کنم؟ گفته بود 



. ّايد، بسته به آقائى و فتوت خودتان است شما روى برف قيسى دماوند از درخت چيده
سر شب، من دو . و هر دو راضى از هم جدا شده بودند. رف خريد و فروش در بين نيستح

شناسى و تحسين در  ّبا حق. ّدانه از ليمو شيرينها را آب گرفته و با بقيه به حضورشان بردم
همسرم نگريسته و او را در آغوش فشردند و به آرامى آب ميوه را نوشيدند و يکى از ليموها 

حال حکايتى را براى شما نقل : پس از صرف آب ميوه فرمودند.  بوئيدندرا دست گرفته،
: الورى ارواحنا فداه فرمودند ّدر يکى از اسفار تشرف، روزى حضرت مولى. ميکنم

امر فرمودند باغبان چند دانه . تعظيم کردم. ميرزاطراز، امروز با هم به عيادت مريضى ميرويم
درون دستمال سفيدى قرار دادند و در رکاب مبارک به ليمو شيرين به حضور آورد، آنها را 

يکى از ليموها را به دست پرعنايت . عيادت آن مرد خوشبخت که مؤمن هم نبود رفتيم
ّبقيه را کنار بسترش نهادند و . خويش پوست کنده، به بيمار خوراندند که با ميل خورد

ّدر بين راه از محسنات ليمو . مقدارى پول هم زير بالش او قرار داده، از خانه خارج شديم
عيادت از مريض بسيار مطلوب، : بر بودن آن بياناتى فرمودند و ضمنًا فرمودند شيرين و تب

  .ّولى مدتش بايد کوتاه باشد
همانطور که مشاهده کرده بودند پوست کنده، با . آب بگيرم ديگر اجازه ندادند ليموها را

 مخلص و معتقد به آنچه از هيکل مبارک مرکز ايمان قاطع اين مرد. ّتأنى ميل فرمودند
ها، تناول  ها را چون نوشدارو فوق همۀ داروها و درمان ميثاق ديده باعث شد ليمو شيرين

لقاى طبيب مؤمن و حاذق : روز بعد که طبيب به عيادتشان آمد فرمودند. کند و شفا يابد
ر يکى از ممالک آسيائى د: نگارم خاطرۀ ديگرى از حضرتشان دارم که مى. خود شفاست

ا صحبت بدارند و ياران را به اجراى اين حکم الهى  گويا مأمور بودند راجع به حقوق
ّتومان به فوريت به امين ... از آنجا تلگرامى از ايشان رسيد مبنى بر اينکه مبلغ. تشويق کنند

اطاعت و . يدّا بطور موقت بپردازيد و قبض رسيد آن را سفارشى پست کن محترم حقوق
پس از اينکه اين مسافرت پايان يافت و به طهران تشريف آوردند، شب که . اجراء شد

خلوت شد به صحبت نشستيم که اين عجله براى چه بود؟ طبق معمول 
ا  ّبايستى راجع به اهميت تأديۀ حقوق من مى: فرمودند. پردازند مى ا را حقوق  سال آخر در



ام چگونه  دم که چند ماه از سال گذشته و من خودم نپرداختهّمتذکر ش. صحبت بدارم
وقتى قبض پرداخت . لذا از شما آن خواهش را کردم. ممکن است حرف من تأثير کند

ا خودم رسيد و در جيب بغل نهادم با اطمينان کامل به صحبت و تشويق ياران  حقوق
  .پرداختم و تأييد الهى هم رسيد
پا درد . ّ ساعت بيشتر در طهران توقف نکردند٢٤: رتشان دارمخاطره جالب ديگرى از حض

شديدى داشتند و قادر بر حرکت و مشى نبودند و در فرودگاه بر خالف هميشه که پيشاپيش 
  .رفتند به همسرم تکيه کرده و به صعوبت خود را به هواپيما رساندند همه مى

ّ ادامه دارد حتى در آلمان اطيا مکاتيبى که از ايشان ميرسيد حاکى از آن بود که درد پا ّ
من و پاهايم با هم به دنيا . بودند تجويز قطع پا را کرده بودند که ايشان قبول نکرده و فرموده

  .ايم، نبايد پايم رفيق نيمه راه باشد و مرا تنها بگذارد آمده
. ايشان با همان حال به ارض اقدس شتافتند. ّاجالسيۀ هيئت محترم ايادى تشکيل ميشد

ّدرد شدت گرفت و قرار نداشتند بطورى که در موقع تشکيل جلسات به دستور حضرت 
ا که هميشه براى ترجمه در کنار ايشان قرار ميگرفت چند  ايادى امرا فيضى عليه رضوان

  .بالش زير پاها گذاشته شد که شايد آرامشى حاصل شود ونشستن را مقدور سازد
شان مشى  د در فرودگاه ايشان، سالمت و به سرعت معمولىوقتى از اين سفر مراجعت کردن

ّخانه رسيديم و جمعيتى که براى ديدارشان آمده بودند متفرق شد، در  چون به. ميفرمودند ّ
به شما ننوشتم، اضافه : راستى پايتان چطور است؟ فرمودند: سر ميز شام، همسرم پرسيد

ّدر حيفا درد شدت گرفت و : ن کردندبعد به تفصيل چنين بيا. فرصت نشد بنويسم: کردند
روزى در انتهاى جلسه در قصربهجى از جناب فيضى خواستم که . به اصطالح امانم را بريد
فيضى عزيز مرا تقريبًا بغل کرد و در پشت در روضۀ مبارکه زمين . مرا به روضۀ مبارکه برساند

 و سر به آستان نهادم، ّبه زحمت وارد آن مکان مقدس شده و در را بستم. گذاشت و رفت
شروع به عجز و نياز کردم که اى خداوند، خودت شاهد و گواهى که چه ميکشم و چه 

به فضل عميم خودت برهان و نجات ده، وجود ناچيز من شايستۀ اين . حالى دارم
ّنميدانم چه مدتى در حالت سجده و راز و نياز و عجز و التماس . امتحانات نيست



رخوت مطبوعى در اعضاء و ارکانم به وجود آمد، شايد چند لحظه از حس کردم . گذراندم
. کنده شدم دفعتًا به خود آمده، از جا. خود شدم، شايد به خواب فرو رفتم، نميدانم خود بى

ّدر بيرون در لختى توقف کردم، . عرق از سراپايم جارى بود، تعظيم کنان به راه افتادم
به ياد آوردم چون جناب فيضى مرا بغل کرده و . ّمتوجه شدم که کفش ندارم که بپوشم

ّبا شتاب خود را به نزديک قصر رسانده، پله . آورده، کفشهايم در قصر بهجى به جا مانده
ّتازه متوجه شدم که پايم درد نميکند و جان . هاى منبرى را باال رفته، کفشهايم را پوشيدم

  . افتادمهايم سرازير شد و به سجده  ام، اشک اى گرفته تازه
ّ که رفت و آمد نفوس احباء که از صبح زود شروع ١١ و ١٠ًمعموال شبها بعد از ساعت 

مانديم و خلوتى دست ميداد، پس از صرف شام که اواخر فقط  قطع ميشد و تنها مى. شده
يک استکان شير و کمى نان و مقدارى پنير کم نمک بود، هر شبى به مناسبتى دفتر 

ّ و از حوادث جالب و مهم زندگى شمهخاطرات را ورق ميزدند   .اى بيان ميکردند ّ
ا به لقاءا نايل گرديده، صحبت  ّاى که در عنفوان جوانى در ايام ّشبى از اولين دفعه

که به حضورمبارک جمال مبارک جمال  ّمدتى بود: داشتند، چنين حکايت کردند مى
ّاقدس ابهى جل ذکره االعظم مشرف نشده بودم و اوق ّ ات را در محضر حضرت عبدالبهاء ٰ

روزى آرزوى زيارت طلعت محبوب امکان، دل و جانم . گذراندم ارواحنا فداه در حيفا مى
ّاى را در کنار پله ها يافتم پرسيدم کسى در  ّرا تسخير کرد، به سوى قصر شتافتم دختر بچه

داد، مشى باز پرسيدم به چه کارى اشتغال دارند؟ جواب . حضور مشرف است؟ گفت خير
ّخواهش کردم برو به حضور مبارک و عرض کن طراز اذن تشرف ميخواهد، سه . ميفرمايند

من به سرعت به سر . ا ميفرمايند بسم: رفت و برگشت و گفت. ّروز است مشرف نشده
بر اقدام مبارک . هيکل اطهر با دست مبارک پرده را کنار زده، اذن حضور فرمودند. دويدم
ّاى عظيم و صوتى غرا و پر  سپس به هيمنه. عنايت فرموده، از خاک برگرفتنداظهار . افتادم

مگر . اى ّاى که سه روز است مشرف نشده هان، طراز افندى شکايت کرده: ّابهت فرمودند
کردم  سعى. چه فرق ميکند: فرمودند. اى؟ تعظيم کردم اين روزها در حضور سرکار آقا نبوده



ّدانستم که من نادان تا چه حد غافل بودم سر فرود . فزايدنقش زمين نشوم و بر خجلتم ني
  . ّآوردم، اظهار فضل و عنايت کرده، مرخص فرمودند

دو : شبى ديگر، از ساعاتى که شاهد نزول وحى بودند سخن به ميان آوردند و چنين فرموند
بيت اى از کرياس  ٰنظير و موهبت کبرى شامل حالم شد که در گوشه مرتبه اين افتخار بى

ّمبارک شاهد نزول وحى بر صدر منور و قلب ممرد سلطان قدم و اسم اعظم باشم هيکل . ّ
ّاطهر در حالت مشى بيانات مهمه و اجوبۀ اسئلۀ واصله را به دو نفر از کتاب که دو زانو بر  ُّ
ّروى زمين جالس بودند و هر کدام يک کاسه مرکب و چند قلم نى تراشيده و آماده و 

شد  کاغذ در مقابل داشتند، بيانات مبارکه را که مانند سيل هاطل جارى مىاى از  توده
ّبا آنکه نزول آيات به علم لدنى و وحى الهى بود، معذلک پيشانى لطيف . کردند تحرير مى

آن محيى رمم و منجى امم، چون گلى که از ژالۀ صبحگانى مرطوب شده باشد عرق کرده 
  . بود

ّعانه و با دقت بسيار و کلمات سنجيده با اشک روان همراه هميشه ذکر اين خاطرات، خاض
  .  فرمودند مناجات تالوت شود بود و بعد مى

پس از يک دوره مسافرت به چند مملکت آسيائى به طهران . خاطره ديگرى از ايشان دارم
کمى خسته بودند همان اوقات نوۀ ايشان جناب دکتر جمشيد سمندرى . تشريف آوردند

چند روز نگذشته بود که از .  شدند و به مواظبت پدر بزرگ محترم خود پرداختندوارد طهران
ّفرمودند به ديده منت، به ياد اسفار دورۀ . ايشان خواسته شد سفرى به مازندران بفرمايند

بعد از يک هفته از گار . جمشيد عزيز پدر بزرگ را همراهى کرد. جوانى ميروم و عازم شدند
همسرم به سرعت خود را به راه آهن رسانده و آن . ه ما را دريابيدطهران تلفن کردند ک

ُمعلوم شد به زنا مبتال . عزيزان را به خانه آورد که بسترى شدند و چندين ماه به طول انجاميد
دکتر جمشيد به معالجه . اند، در ناحيۀ گوش و گردن، با تبى شديد و دردى شديدتر شده

ّجنابان پروفسور حکيم و دکتر حبيب مؤيد عليهما . ّاطباى ديگر هم آمدند. پرداخت
. ا به مشورت خوانده شدند و تشخيص را صحيح دانستند و معالجه شروع شد رضوان

راضى نشدند به بيمارستان . الخصوص در سنين باال ُمعالجۀ زنا هميشه سنگين است على



اقت و عشق شديد به معالجه دکتر معالج به حذ. اطاق تبديل به بيمارستان شد. تشريف ببرند
خوابى و عدم اشتها مانع  ولى ضعف، بى. پرداخت و مرض به تدريج مهار شد و فرو نشست

ّروزى اطباء به مشورت نشستند و نظر دادند که اگر چند قطره کنياک . ّعود صحت کامل بود
که شب . اشتهائى را برطرف خواهد کرد خوابى و بى به سوپ ايشان اضافه شود مشکل بى

ّغذايشان آماده شد، چند قطره کنياک که به مرحمت راننده تهيه شده بود به آن اضافه 
چاشنى چه دارد؟ عرض شد : وقتى بشقاب غذا را به حضورشان آوردم پرسيدند. گرديد

ديگر : قاشقى از آن را نزديک بينى و دهان برده، پرسيدند. نمک، زعفران و چند قطره دوا
ّخال محترم به شدت برآشفت . ّن چند قطره دوا به دستور اطباءچه دارد؟ عرض کردم هما

که ميخواهيد من دواى حرام بنوشم که خوب بخورم و خوب بخوابم، اينهمه خوردم و 
ّبه توضيح دکتر هم توجهى نکردند و با . خوابيدم کافى است، مرا به حال خود بگذاريد

َشبه تشر به من فرمودند خانم مادرم گريان اطاق را ترک .  کردماطاعت. اين ظرف را ببريد: َ
ايشان که براى تناول غذا نشسته بودند، به زير پتو رفته و پتو را باال کشيدند و چشمها . کردند

. دکتر جمشيد هم چراغ را خاموش کرده، به طبقۀ باال رفت و به مناجات پرداخت. را بستند
 من يا مادرم سرى به ايشان بعد از چند دقيقه همسرم که ناراحت شده بود خواست که

من به آرامى وارد اطاق شدم، چراغ موقع خواب را روشن کردم و به بستر ايشان . بزنيم
اجازه ميدهيد يک ليوان شير برايتان : نزديک شده، لبهايم را روى دستشان نهادم و پرسيدم

ن دراز مليح جان بنشينيد و چيزى بخوانيد، آثار مبارک نخوانيد م: بياورم؟ فرمودند
من نشستم، غزل مناسب آن حال از . ام صحيح نيست، غزلى از سلمانى بخوانيد کشيده

  : فرمايد سلمانى به خاطرم نيامد غزل حافظ را مناسب دانستم که مى
  تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد      
      وجود نازکت آزردۀ گزند مباد        

  سالمت همه آفاق در سالمت تست      
  عارضه شخص تودردمندمباد   هيچ    به 



اى جانانه بلند شد  ّهنوز سطر سوم را شروع نکرده بودم که فرياد خفيف ايشان همراه خنده
آبجى جان، : بعد صدا کردند . اى من بقربان اين ذوق و اين حافظه: فرمودند که مى

  . ه کردمرده را زند. دکترجان، جناب بهار، بيائيد ببينيد اين دختر عزيز من چه کرد
دکتر جمشيد سر و دست و صورت پدر بزرگ را غرق بوسه کرد و . همه وارد اطاق شدند

دکتر جان اذن ميدهيد يک پياله : خال محترم پس از چند لحظه فرمودند. معذرت خواست
چاى آماده شد و در . امر بفرمائيد: چاى بنوشم؟ جمشيد عزيز به فغان آمد و عرض کرد

 که دوست ميداشتند، براى همه چاى آوردم همراه چند لوز استکانهاى بلورى کوچکى
با اجازه، من هم يک لوز : دائى عزيز پس از تعريف از رنگ و آب شيرينى فرمودند. باقلوا

چاى ديگر . نيمى را همراه چاى ميل کردند. لوز باقلوا را دو نيم کردند. مزه مزه ميکنم
. محيط گرمى به وجود آمده بود. رمودندخواستند و آن را با نصف ديگر شيرينى تناول ف

لوحى . االکرام باالتمام، حاال مناجاتى تالوت کنيد: چون بساط چاى برچيده شد فرمودند
  :فرمايند فرمايند زيارت کردم که مى به افتخار خودشان را که در آن اظهار عنايت مى

ّدر آستان آن يار پنهان مقربى و در درگهش عبد ممتحن مجرب...  يقين بدان که در اين . ِّ
ٰنشئۀ اولى و نشئۀ اخرى در ملکوت ابهى در ساحت کبريا جمال ابهى مقبول و مرغوب  ٰ ٰٰ

  ٥... ومنظور و ملحوظى
آميز لوح مبارک در آن سکوت شبانه، برق اشک در  طنين کلمات و جمالت عنايت

دنى هاى فراموش نش چشمهاى خال گرامى و خانم مادرم در آن فضاى روحانى صحنه
ّساعتى بعد که به ايشان سر زدم تنفس عادى بود و به خواب عميقى فرو رفته بودند . است

  .چند هفته بعد بستر و خانه و ايران را ترک کرده و به خدمات ارزندۀ خويش ادامه دادند
 ميالدى است که به ١٩٦٨اى که از وجود عزيزشان دارم مربوط به سال  آخرين خاطره

ّ روز بيشتر توقف نکردند و عازم ترکيه شدند و از آنجا مکتوبى از ١٩. ندطهران تشريف آورد ّ
اگر عمرى بود شما را در حيفا در جشن . کنم حضرتشان رسيد که مريضم و هر روز تب مى

ٰکنم و اال وعدۀ ما در ملکوت ابهى قرن زيارت مى   .اين آخرين نامۀ ايشان بود. ّ



کرده بوديم براى شرکت در جشن ورود حضرت ما در روزى که در هواپيما جا ذخيره 
به محض ورود .  روز بود، وارد حيفا شديم٣ّکه به مدت )١٨٦٨(االعظم  ّبهاءا جل اسمه

در آنجا گفته شد که . ٰبه مسافرخانۀ مقام اعلى رفتيم که از حال ايشان خبرى به دست آوريم
ه سرعت خود را به بيمارستان ب. جناب سمندرى مريض و در بيمارستان اليشا بسترى هستند

رسانديم و اطاق را يافتيم، ولى پرستار به عذر اينکه ساعت مالقات نيست مانع ورود شده 
ّباالخره با خواهش و تمنا به من تنها اجازه داد که براى يک دقيقه . و بر اضطراب افزود

چشمهايشان . دمآهسته و با نوک پا به اطاق وارد و به بسترشان نزديک ش. وارد اطاق شوم
بسته بود به آرامى لبهايم را روى دستشان نهادم و تکبير عرض کردم و عرض کردم من مليح 

. ها را گشودند چند لحظه در من نگريستند چشم. جا قرار مالقات داشتيم هستم، آخر ما اين
کنار بسترشان . آميزشان جان گرفت ًدفعة همۀ هوش و حواس و احساس و عواطف مالطفت

دست خود را کشيده پيشانى مرا بوسيدند و با يک . و زده دستهايشان را غرق بوسه کردمزان
پشت در، پرستار اجازه : بهار عزيز کجاست؟ عرض کردم: دنيا مهر و بزرگوارى پرسيدند

با عجله نزديک در رفتم و به همسرم . پرستار بيخود ميکند بگوئيد بيايد: فرمودند. نميدهد
دائى عزيز . او به سرعت وارد و در طرف ديگر بسترشان زانو زد.  شواشاره کردم که وارد

ديدم . تالشى کرد، حرکت ديگرى به خود داد و بهار را در آغوش گرفت و مالطفت فرمود
ميل داريد با چند جرعه شير لب را تر : پرسيدم. استکان شير دست نخورده روى ميز است

پس از چند . تند و با قاشق کمى شير نوشيدندکنيد؟ موافقت کردند و کمى سر را باال گرف
ّدقيقه کامال نشستند و با نگاهى مهربان و تبسمى جان آمد گفتند و  ّبخش مجددًا به ما خوش ً

ٰبه عرضشان رسيد که نفوس در راهند، حتى . حال يک يک منسوبان و دوستان را پرسيدند ّ
بين پرستار خشمگين وارد اطاق در اين . بسيار مسرور شدند. چند صد نفر با کشتى عازمند

که مريض را نشسته و مشغول صرف شير ديد خشمش فرو نشست و گفت  ّاما همين. شد
  .عالى است، عالى است، بمانيد تا ناهارشان را بياورم

هائى که به ميان آمد، از عذرخواهى خال کرام از  آنچه در آن ساعات گذشت و صحبت
ها   ما گذرانده و ادب و تواضع همسرم، و عذر ناخدمتىّاوقاتى که در طهران در کلبۀ محقر



از عشق و عالقه نسبت به فرد فرد عائله و دوستان سخنشان . خواستن ما قابل شرح نيست
  .اوج گرفته بود

پاشد جز آه سرد و اشک  من که ميديدم وجود نازنينش چون شمع سحرى ميسوزد و نور مى
 نيز بعد از مرور سالها قادر نخواهم بود آنچه در حال. گرم چيزى براى عرضه و گفتن نداشتم

  .آن ساعات گذشت بنگارم
اين مرد عزيز و . اند عارفان، عشق را غايت مقصود و اوج انديشه و عواطف انسان قرار داده

ٰعنصر شريف تمام عمر پربارش را در عشق وعاطفه و انديشه به مولى و مقتداى خويش 
  .يم بندگى آرزوئى نداشتّجز محويت و فنا و تقد. گذراند

ّپيچيدگى وجود انسان و حساسيت او در حاالت غم و شادى،  آرامش وخشم، راحت و  ّ
ّرخا، محنت و ابتالء، در برخورد با حوادث فرق ميکند، اما اين مرد بزرگ در همۀ احوال 

 خاشع و ّبه آيات مبارک متوسل ميشد، خاضع و. آمد ّبه قوۀ ايمان و ايقان با وقايع کنار مى
  .شاکر و تسليم صرف بود
ساعتى بعد، ايشان را . ّدر حال مزاح و مسرت کمى تناول کردند. خانم پرستار ناهار را آورد

  .ترک کرديم که استراحت کنند
. خواستند جلوى اين رفت و آمد را بگيرند. هر صبح و عصر از ايشان عيادت ميکردند

روزى که حضرت ايادى امرا . عظم جدا مکنيدمرا از بندگان و ستايندگان اسم ا: فرمودند
ّالبهاء به عيادتشان تشريف آوردند حالت مخصوصى داشتند بين افتخار و مسرت از عدم  امة

جناب دکتر مهدى (نيم شبى که فرزندشان مهدى . توانائى بر اظهار بندگى و تواضع و ادب
  .صف بوده و هستهاى غير قابل و وارد شد، ديدار پدر و پسر از سخن) سمندرى

ّاکثريت احباء حيفا . ّجشن قرن در روز مقرر با شکوه و جالل تشکيل و به خوشى پايان يافت ّ
. ّرا ترک کرده به اوطان خويش مراجعت کردند و عدۀ کمى هم به شهرهاى اسرائيل رفتند

ما نيز شش روزمان . جز نفوسى که با کشتى آمده بودند و من و همسرم، کسى باقى نماند
ّاما براى ما دشوار و ناگوار . بايستى آن مملکت را ترک کنيم شد و مى فرداى آن روز تمام مى

 روز ٣بذل عنايت فرموده، . و منافى وفا بود که خال عزيز را به آن حال بگذاريم و بگذريم



ا با بيم و اميد به دفتر هتل رفتيم و تقاض. ّاجازه دادند مشروط بر آنکه بتوانيم جا تهيه کنيم
ّکرديم حد اقل   روز جا ٩شما براى : ّمتصدى دفتر گفت. ّ روز توقف ما را تمديد کنند٣ّ

. يک دقيقه هم تأخير جائز نيست. ايد و ظهر روز نهم بايد اطاق را تحويل دهيد ذخيره کرده
ّحق با او بود، ما . ّبراى صحت گفتار خويش دفتر را ارائه داد. چون مسافر جديد ميرسد

ّدر بين چند صد نفر از احباء که در آن هتل جا ذخيره . جا ذخيره کرده بوديم روز ٩براى 
حاال دفتردار واقعى .  روز ثبت کرده بود٩ روز ما دو نفر را ٦کرده بودند دفتردار مربوطه 

اشتباهى رخ . کيست و براى تعيين سرنوشت ماچه دستى در کار است براى ما مطرح نبود
ّداده و ما به قدوسيت و م رفيق با ذوق همراهم زير لب . شديم  از آن منتفع مى٩بارکى رقم ّ

  :زمزمه کرد
  شد مشتبه ز کعبه به ميخانه راه ما
  اى خوشتر از هزار يقين اشتباه ما 

پرسيدند، جشن چگونه . سر به بيمارستان رفتيم و به حضور خال گرامى رسيديم يک
فرمودند . مت و جاللگذشت؟ عرض کردم همانطور که شايسته بود در نهايت عظ

الحمد ،الحمد ،فرداى آن روز . اين آخرين کلماتى بود که از ايشان شنيدم. الحمد
  ).١٩٦٨سپتامبر٢. (صعود واقع شد

قلبى که قرب يک . ديگر چشمهاى زيبا و مهربانش را نگشود، به تکبير ما جواب نگفت
  .ّى غرا و پر طنين خاموش شدقرن به عشق امر الهى تپيده بود از کار افتاد آن صدا

آيند موجود  هاى جهان نيز باالخره يک جنبۀ مطبوع و خوش ميگويند در بدترين فاجعه
ّآيند اين حادثه، قرب يک قرن بندگى، صفا و وفا، محويت و  جنبۀ مطبوع و خوش. است

ٰفنا به آستان مقدس محبوب عالميان در عهد ابهى، عهد ميثاق و عصر تکوين، واليت ّ 
  .ٰطوبى له و حسن مآب. العدل اعظم الهى است ٰعظمى و دوران بيت

ّالعدل اعظم الهى شيدا  ايشان شد، عنايات مقام محترم بيت تجليلى که بعد از صعود
ّالبهاء روحيه خانم  الخصوص مراحم حضرت امة ارکانه، الطاف حضرات ايادى امرا على



پرورى   پاکش شد که خواجه خود روش بندهّو وفاى احباى الهى، همه باعث شادى روان
  .هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق. داند

امرا داشتند پيوندى مثمر ثمر  جناب دکتر شاپور راسخ پيوند دوستى عميق و ديرين با ايادى
ّجوانه هاى اين درخت مودت و صميميت پس از پايان زندگانى طراز. و پايدار الهى  ّ

ًذيال قسمتى از نوشتۀ دکتر شاپور راسخ که در آن از تار و پود و . ى ماندهمچنان شکوفا باق
  : اند مالحظه ميگردد رشته هاى روابط دور سخن گفته

     
ّقصه اى از تاريخ، قصۀ دلپذير و عبرت   .انگيز ّ

اى که تجارتخانۀ جنابان شيخ  در تيمچه.  ميالدى است١٨٩١ يا ١٨٩٠حدود سال 
طرازا در آن واقع است حجرۀ ديگرى نيز قرار دارد  جوانشان آقا ميرزاّمحمدکاظم و فرزند 

همجوارى . احمد به تجارت مشغولند  که در آن دو برادر يعنى آقايان ميرزا غالمحسين و ميرزا
آقا ميرزا . شود با جنابان سمندر به آشنائى و بعد به دوستى و بعد به همدلى منتهى مى

احمد نيز  جليل را ميکند و دو يا سه سال بعد، برادرش آقا ميرزاّغالمحسين تصديق امر رب 
دو برادر  هاى وابسته در قزوين پذيرا ميشود و اين هر يزدانى را از خانوادۀ سمندر و عائله  پيام

شتابند و با دلى پر از نور ايمان باز ميگردند و در  الورى مىٰ جدا جدا به زيارت حضرت مولى
ّ جوانى پدر و مادر و خانواده ترک ايشان ميگويند و رد و طردشان  نتيجه در همان اوان

آيد که پس از يک قرن به حدود  اى وسيع به وجود مى از اين دو برادر خانواده. کنند مى
اند و همه در سايۀ پروردگار از ثمرۀ حيات که معرفت مظهر ظهور   نفر بالغ شده١٦٠_١٥٠

نيز مانند بسيار خانواده هاى ) راسخ(اين خانواده . داست برخوردار و شادمان و شکرگزارن
ّديگر، زندگى ايمانى خويش را مرهون و مديون دو تاجر شهر قزوين يعنى دو مبلغ امر 

  .العالمين جنابان سمندر و سمندرى هستند  ّرب
آيا در کدام بانک معتبر جهانى ميشد در صد سال قبل دو ريال به وديعه نهاد و بعد از قرنى 

و شصت واحد از همان پول بدون آنکه از اعتبار افتاده باشد به عنوان ربح و بهره  صد



آساى تبليغ و تبشير کلمۀ الهى که بى ترديد و  ّاين نيست مگر به قوۀ معجزه. بدست آورد
  .      اساس و بنيان است گمان بهترين سرمايه گذارى در اين جهان پر نوسان و بى

امرا جناب طرازا سمندرى چند  ممتاز بزرگ بزرگوارشان ايادى رّ خانم نشاط جذاب از پد
  : اند خاطره ذکر نموده

قلم ناتوان اين کنيز ناچيز عاجز و قاصر از وصف الحال آن نفس نفيس بزرگوار با تميز 
ّالقلوب اکثر ياران ايران و در سنين اخيره احباى نقاط مختلف عالم  ايشان محبوب. است
ّاتبات مفصلۀ خود با جمالت شيرين و کلمات ملين و در عين حال مهيج و در مک. بودند ّ ّ
ّچه سالخوردگان و چه طبقۀ جوان را به وظائف روحانيۀ روزمره آشنا مى. آميز تشويق . ساختند ّ

ّوقتى براى اداى نطق و خطابه قيام ميکردند با آن جثۀ ظريف، متناسب و زيبا و صداى 
قى و مستدل و شيوا، قلب و روح مستمعين از عالم و عامى را تحت مليح رسا و بيانات منط

اى براى نطق در دست نداشتند بلکه مانند نى  هرگز يادداشت و نوشته. تأثير قرار ميدادند
پاک صافى که در دست نائى آسمانى باشد نواهاى خوش روحانى را به سمع حاضرين 

گى مکاتبه فرمودند که تا آخرين روزهاى ّبا اين کنيز ناچيز از سن هشت سال. رساندند مى
  . حيات گهربارشان ادامه داشت

در کوچه، جناب . فانيه پنج شش ساله بودم. يکبار ايشان در قزوين ناهار در منزل ما بودند
ا روحانى را ديدم به من گفتند امام جمعه حالش چطور است؟ تکبير مرا به ايشان  وجه

ّده، پيام را داده، با تأثر تمام پرسيدم چرا ايشان به شما امام فانيه فورى به منزل آم. برسان
گويند؟ جناب سمندرى خندۀ بلند مليحى نموده فرمودند يک وقتى ما با هم در  جمعه مى

کرديم که جناب روحانى سردار و برادرم کاظم اف وزير و من امام جمعه  تآترى بازى مى
  .بودم

نيه به ترتيب از کالسهاى دوازدهم و يازدهم دبيرستان خاطرۀ ديگر آنکه، وقتى جمشيد و فا
ّالتحصيل شديم جناب دکتر مهدى سمندرى عموجان گرامى، وجه دو بليط اتوبوس   فارغ

در آن موقع جناب . اين مشتاقان هديه فرمودند رفت و برگشت از طهران به شيراز را به
پس از دو روز سفر سالمت به . ّسمندرى به امر حضرت ولى عزيز امرا ساکن شيراز بودند



القدس شيراز که در شمال خيابان وسيع و زيباى زند واقع شده  در حظيرة. شيراز وارد شديم
ّبود به مالقات جناب سمندرى فائز و مورد لطف و محبت ايشان واقع گشتيم و در اطاق 

ود منزل مجاور اطاق ايشان که آقاجمال، مسئول غيور و مهربان آن مکان تعيين کرده ب
  .کرديم

در حين . پرداختند ايشان اکثرًا سحرها برخاسته، با صوت مليح به تالوت دعا و مناجات مى
معلوم بود که اشکشان جارى است و در حال . کرد تالوت گاهگاهى صوتشان تغيير مى

ّبا وجودى که آن سال سن ايشان متجاوز از هفتاد بود هر نوزده روز ماه . ّتضرع و ابتهالند
پس از تعارفات متعارفه . ّروزى شخص متمکنى به ديدن ايشان آمد. ام را صائم بودندصي

وقتى اين شخص محترم . جناب سمندرى مبلغى پول به ايشان براى خريد شيئى دادند
. خواست اطاق ايشان را ترک کند جناب سمندرى گفتند شما به من رسيد پول را نداديد

فانيه گفتم . وشته امضاء کرده به ايشان داده رفتندايشان فورى روى قطعه کاغذ رسيدى ن
جناب سمندرى چرا از شخص به اين محترمى براى مختصر پولى رسيد خواستيد؟ فرمودند 
ّحضرت عبدالبهاء هميشه ميفرمودند احباء بايد درمعامالت مالى با يکديگر صريح و 

ر و نا اميدى از سر و رويش ّروزى جوان عزيزى به ديدن ايشان آمد که آثار تأث. صديق باشند
ّباريد، جناب سمندرى با کمال لطف ومحبت پهلوى او نشسته و از وظائف و خدمات  مى

ّيک يک احباء براى امر الهى بيانات نموده و قدرى نيز از الواح مبارکه با لحن خوش 
 آن طورى شد که آن جوان عزيز با کمال سرورو وحبور و اطمينان قلب. برايش تالوت نمودند
اطاق ايشان فقط رو به شمال پنجره داشت، لذا آفتاب نداشت و اکثرًا . اطاق را ترک نمود

تب هم عارض شده بود و . روزى عالوه بر درد. مفاصل ايشان بخصوص کمر دردناک بود
ّعصر يکى از احباء آمده ايشان را به جلسۀ . تمام روز را در رختخواب استراحت کرده بودند

فانيه عرض کردم . ايشان فورى برخاسته لباس پوشيده آمادۀ رفتن شدند. ردتبليغى دعوت ک
حال شما خوب نيست بهتر است استراحت بفرمائيد گفتند من بروم جلسه تبليغى حالم 

پس از سه ساعتى مراجعت کرده تب قطع و صورت . همينطور هم شد. شود خوب مى
از ارض اقدس پيام تلگراف و يا توقيعى وقت  هر. زيبايشان در نهايت تلئالء و انبساط بود



ّميرسيد اول دست و صورت را شسته وضو گرفته با کمال خشوع و خضوع و ذوق و شوق  آن 
ّايشان تقريبًا ماهى يکبار به آقا جمال ميگفتند برۀ . نمودند ّرق منشور را باز کرده زيارت مى

ميهمانان .  نفر ترتيب دهدچهل سالم خوبى خريده و بساط شام و يا ناهارى را براى سى
فقراى  ّکرده، رؤساى ادارات، تجار و اعيان و اشخاص تحصيل. عزيز از همه طبقه بودند

قبل از صرف غذا تعدادى مناجات و الواح به الحان خوش تالوت . پائين شهر شيراز
، .آمد گفته، حاضرين دور ميزهاى بزرگ نشسته سپس ايشان به همه خوش. شد مى

ّى خوشرنگ خوشبوى خوشمزه توسط آقا جمال و سايرين روى ميزها گذاشته هاى پلو ديس
جناب سمندرى مدام پشت سر ميهمانان درحرکت بوده، پلو در بشقاب آنان . شد مى
کردند جناب سمندرى و آقاجمال و ساير  ّوقتى همه به حد کافى غذا ميل مى. ريختند مى

ز صرف چاى ميهمانان به تدريج پس ا. کردند خادمين نشسته مختصر غذائى ميل مى
آمدند فانيه روى فرش،  ّخداحافظى نموده، ميرفتند روزهائى که احباء کمتر به ديدن مى

ّنشستم و با حرفهاى متفرقه سبب خنده و سرور  پهلوى پايشان که از تختخواب آويزان بود مى
استم عروسى خو مرا نوازش نموده فرمودند نشاط جان، من نمى روزى سر. شدم قلبشان مى

شب عروسى رفته بودم در زيرزمين، . پدرم جناب سمندر ترتيب ازدواج مرا دادند. کنم
ٰپشت کندوهاى گندم به دعا و مناجات پرداخته، به جمال اقدس ابهى عرض کردم حال 

خداوند سه پسر به . طور هم شد همين. که ناچار به عروسيم به من اوالد دختر عنايت نفرما
ّاماجان و من ولى چقدر شاکرم که داراى نوۀ دخترى شدم تا بدانم دختر چقدر .  عطاء فرمودُ

  .است شيرين و دوست داشتنى
ّشان را از اسالمبول ترکيه مورخۀ  آخرين رقيمۀ کريمه  براى اين نابودان ١٩٦٨ آگوست ١٣ّ

 و اى خوشبختان عالم: "... نويسند به فلوريداى امريکا ارسال فرمودند که در آنجا مى
سرمستان بادۀ اسم اعظم، شب و روز به وجد و طرف و سرور و انبساط بگذرانيد که خدا با 

با خدا باش، او شأنه تعالى با . ا معک ا ترى کن مع. شماست چون شما با خدا هستيد
خواهد يک قيام عاشقانه براى تبليغات ملکات عالم  نشاط جان، دلم مى. شما خواهد بود

ديگر امرا پرده و . ّميس مارثاروت عليها بهاءا قيام نمود و مؤيد گشتچنانکه . شود



ّبايد شجاعت و شهامت و استقامت و نصرت و سعادت از حق جل . دارد حجاب برنمى
ّبا يکديگر مشورت نمائيد و نفوس مهمه را از خواب بيدار و نفحۀ الهى . جالله طلب نمود

توانيد برويد و  ّب براى اين است که به هر کجا که مىط. را به کمال شوق و اشتعال بدميد
  ..." ا بعزيز ليس ذلک من فضل. در هر فضائى پرواز نمائيد

هائى از مراسم و نوع زندگانى افراد خاندان سمندر از زبان شاهد عينى  گوشه
ى که فرزند ارجمندشان جناب دکتر سيروس عالئ) الهى همشيره زادۀ طراز(عالئى  هما خانم

  .گردد ًتدوين نموده اند و شامل نکات ويژه و جالب است ذيال درج مى
   

ّعالئى، نوۀ دخترى جناب شيخ محمدکاظم  قسمتهائى از يادداشتهاى مادرم خانم هما
  . سمندر

داراى . پنج دائى و چهار خاله داشتم. جان کوچکترين دختر سمندر بود مادرم خاتون... 
 خاله و دختر دائى و پسر دائى بودم باغ بزرگى سرخانه بود که ّعدۀ زيادى دختر خاله و پسر

در . اغلب اين عائله در آن باغ زندگى ميکردند و با هم در نهايت روح و ريحان بودند
ّعده اى داراى صوت عالى بودند . سحرها از تمام اطاقها صداى مناجات به گوش ميرسيد

دانست و کتاب اقدس و لوح  فارسى خوب مىمادرم عربى و . که روح را به اهتزاز ميآوردند
مادرم من و . فرا گرفته بود) سمندر(سلطان را و لوح ابن ذئب و الواح ديگر را نزد پدرش

ّخواهرم را از سن پنج سالگى هر روز يک خط از کتاب اقدس و يک خط از لوح سلطان با  ّ ّ
 ما روى عربى روان زبان. معنى حفظ ميکرد تا اينکه کتاب اقدس و لوح سلطان تمام شد

ّدر سن دوازده سالگى هر ميهمانى که ميآمد مادر به ما ميگفت که از کدام صفحه ... بود
فورًا دست ها روى سينه و چشمها بسته، از حفظ . راجع به چه موضوعى بخوانيم

ّاين باعث تعجب همه ميشد ولى ما ابدًا . گفتيم ميخوانديم و معنى آنرا هم به فارسى مى
مادرم . ّکرديم همۀ بچه ها مثل ما ميتوانند بخوانند ّمى کرديم زيرا تصور مىّتعجب ن
ّجناب مالعلى مدت سى و شش سال در خانۀ ( ّخانم در خفا نزد جناب معلم جان خاتون ّ



ّجناب سمندر به عنوان معلم سرخانه به عزت زندگى کردند او . کمى موسيقى ياد گرفته بود) ّ
  .   آموخت مرى را بلد بود و به ما مىاشعار ا. صداى خوبى داشت

ّسمندر و خانوادۀ او مراسم محلى مانند مراسم عروسى را محترم ميداشتند و رعايت 
که در آخرين سال حيات ) ّآقا ميرزامحمدسمندرى(ميکردند از جمله در مورد جشن عروسى 

هاى زيادى  ولهشترهائى با زنگ.  ساله بودند واقع شد٧٣وقتى ايشان ) ١٩١٧(جناب سمندر 
ّکه بر خود داشتند در خيابان ميبردند و پشت سر آنها جهيزيۀ عروسى را روى خوانچه ها 

مينواختند که صدايش به ) با وسائل بادى(در وسط حياط ساز سربازى . حرکت ميدادند
براى من که نه ساله بودم و خواهرم ... اين مراسم چند روز ادامه داشت. ّتمام محله ميرسيد

ّعدًا سياره خانم ربانىب( ، لباسى به رنگ لباس عروس )بعدًا مليح خانم بهار(و مليح خانم) ّ
ما دو طرف عروس ايستاده . داده بودند) شمعدان(هاى روشن  ّتهيه کرده و به دست ما الله

به ( مريض بود ولى با دست خودش آينه و کتاب اقدس را) سمندر(پدر بزرگم . بوديم
  . ه اطاق نوۀ ارشدش که تازه ساختمان کرده بودند بردب) سبک آينه و قرآن

ّدر ايام محرمه روزها نسوان بهائى با دوستان غير . در منزل سمندر اغلب جلسات امرى بود ّ
قبل . بهائى خود به نهار ميهمان بودند و شبها عموم رجال با دوستان غير بهائى خود به شام

ما .  و سبزى پلو و کوکو سبزى، بار االغ ميآوردندّاز روز موعود سبزى مفصل براى قرمه سبزى
کرديم و آن روز به مدرسه نمى رفتيم و خيلى خوشحال  اطفال ميآمديم و سبزى پاک مى

ّمدير مدرسۀ توکل دختران با کمک فاميل غذاهاى ) همسر طراز الهى(ّطرازيه خانم . بوديم
ّلبته در آن زمان ميز و صندلى نبود ا... کردند ّبسيار لذيذى براى اين ميهمانى ها تهيه مى

بعضى با دست غذا . اغلب براى هر دو نفر يک بشقاب غذا بود. سفره روى زمين پهن بود
روزها بعض فقرا و بعضى همسايه ها . شستند خوردند ولى قبل از خوردن دستها را مى مى
هائى ظرفها را دادند آشپزهاى ب هاى خود را مى آمدند و درب منزل مى ايستادند و ظرف مى

گفتند  دادند و همه مسرور بودند و مى پر از غذا نموده درب منزل با کمال ادب به آنها مى
از طرف ديگر خانه هاى مردم آب انبار نداشت ولى خانۀ . دهد آقاشيخ کاظم خرج مى

کردند  سمندر آب انبار بزرگى داشت که هر سال يک مرتبه آن را در زمستان از آب پر مى



درب منزل هميشه باز بود در نتيجه . بردند آمدند و آب مى ز خانه هاى اطراف مىبعد ا
  . ّاحدى ما را اذيت نمى کرد و همه راضى بودند

کردند، جلسات روحانى  ها کمک مى ّاحبا با هم خيلى مهربان بودند و در اين ميهمانى
ه نام عبدالعلى اى داشت ب زاده سمندر خواهر. خواندند خوبى داشتند، اشعار امرى مى

او با چهار . به نام جبرئيل بابى ها مشهور بود) قزوين(ّسبحانى که قد بلندى داشت و در شهر
  . خواندند پسرش که همه خوشخوان بودند دسته جمعى مى

جناب طرازا سمندرى ترتيبى فراهم . ّسمندر وصيت کرده بود که منزلش را تقديم امر کنند
امرا تقديم و مورد قبول واقع شد و خانۀ ّ ان حيات حضرت ولىآوردند که اين منزل در زم

ها و  هر روز خانم. ّباغ سمندر مملو از گلهاى سرخ بود... جنبى را برادران ايشان تقديم کردند
ّچيديم و در محل معينى انبار مى رفتيم و از باغ گل مى ها با زنبيل مى دخترخانم کرديم تا آن  ّ

شدند و دستگاهى براى گرفتن گالب و  آن وقت عائله جمع مى. دکه فصل گل تمام مى ش
کردند و  مى انداختند و اين گالب را در شيشه هاى پاکيزۀ بزرگ و کوچک پر عطر راه مى
ها و  جات و حلواجات و شير برنج و شربت شدن و براى عطر غذاها مثل شيرينى ّبراى معطر

وب يادم هست که پدر بزرگ و مادر بزرگم به خ. بردند پالوده ها و شيرين پلو به کار مى
هميشه خودشان و . خوردند گيسوان و صورت خود از اين گالب ميزدند و کمى هم مى

  شان و خانه
مادر بزرگم معصومه ) ايوان(وفتى طفل صغيرى بودم روى مهتابى ... ّشان معطر بود لباس ها

هاى درخشان آسمان را نگاه دراز کشيده بودم و ستاره ) مادر جناب طراز الهى(خانم 
آيا اين ستاره ها به آسمان چسبيده اند؟ گفت نه، آن ها : از مادر بزرگ پرسيدم . کردم مى

  ...ُبه آسمان نچسبيده اند، هريک از آن ها کره اى است
کرد که در منزل مبارک  تعريف مى. ّمعصومه خانم حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شده بود

معصومه (گفت  مى". ٰبى ابهى بى" د به حضرت ورقۀ عليا بگويديک طوطى که آموخته بو
... خواستند که من به ايشان غذا بدهم که نوۀ حضرت عبدالبهاء شوقى افندى، مى): خانم

. روى دوش هاى پدر بزرگم رفتم. بودم) سمندر و قرينۀ ايشان(شبى در زمستان منزل آنان 



هاى من شيرين  روى دوش: "شد گفتند  مىخطاب" جان  مجى"ايشان به مادر بزرگم که 
صفحۀ کاغذى را سوراخ . توى سينى روى کرسى) نفتى(کرسى بود و يک چراغ "... شد

جان  کرده بودند و دور لولۀ چراغ انداخته بودند و صفحۀ کاغذ سفيدى هم جلوى مجى
 چرا کاغذ :پرسيدم. ّبراى من تعجب آور بود. دوخت روى کرسى بود و او با عينک چيزى مى

جان با کمال  ايد؟ مجى ايد و چرا اين کاغذ را جلوى خودتان گذارده دور لولۀ چراغ انداخته
ايم براى اينست که نور چراغ فقط روى  آنکه دور لولۀ چراغ انداخته: ّمحبت جواب داد

ام، براى اينست که وقتى  اين که جلوى خود گذارده. کرسى باشد و به اطراف پخش نشود
... توانم سوراخ سوزن را به بينم اهم سوزن را نخ کنم روى کاغذ سفيد بهتر مىخو مى

بايستى مناجاتى تازه و يا يکى از الواح پدر  رفتم مى جان طراز مى هروقت حضور دائى
ّبزرگ را از حفظ بخوانم در نتيجه تعدادى از الواح را حفظ کرده بودم ولى تا بچه بودم 

رفتم، مخصوصًا وقتى که لوح تازه حفظ نکرده   ايشان مىّحتى االمکان کمتر به اطاق
  ...بودم

  :نويسند دکتر سيروس عالئى مى
تجزيه . تر و نه بيشتر طور که بوده، نه کم آن ها بهتر است وقايع گفته شود در مورد زندگينامه... 

ه ناگريزم ولى از بيان يک نکت. گيرى بايد به شنونده يا خواننده واگذار شود و تحليل و نتيجه
ّو آن اينست که جو منزل سمندر نوعى بوده که نه تنها عشق به حق را در قلب افراد فاميل  ّ

" ّمحبت"و " عالقه"واژۀ . داده است افروخته، بلکه آنان را به يکديگر پيوند روحى مى مى
  . گوياى حال نيست

   
وقتى .  پايان ميرسانماين نوشته را با ذکر يک خاطرۀ شخصى از جناب طرازا سمندرى به

ّآمدند توقفشان گاهى در منزل  دانشجوى دانشگاه طهران بودم ايشان هرگاه که به طهران مى
ها را بر منازل بزرگى که  منزل کوچک خواهر زاده. ما بود و گاهى در منزل خانم و آقاى بهار

س خودمانى ها احسا زاده شايد در منزل خواهر. دادند شد ترجيح مى به ايشان تعارف مى



اعتنا هستند و  دانستم که ايشان نسبت به مال دنيا بى ّالبته من مى. کردند بودن و آرامش مى
  :صدا ّبا خيام هم

  آن مايۀ دنيا خورى يا پوشى 
  کوشى معذورى اگر در طلبش مى

  باقى همه رايگان نيارزد هشدار
  تا عمر گرانمايه بدان نفروشى 

ّبرداشتم بطور کلى اين بود که ايشان با . طلب نيستنددانشتم که ايشان راحت  و نيز مى
من در عمرم آنچه از : روزى به بنده فرمودند. سازند گذشت و فداکارى با چنين زندگى مى

  .ام ام، گرفته خدا خواسته
ّبنده دانشجوى فنى بودم و اهل دالئل رياضى، غرق تعجب، از روى ادب سعى کردم  ّ

ّمردى هوشيار بودند آثار تعجب را در سيمايم خواندند ايشان . العملى نشان ندهم عکس
ّاما اين را اضافه کنم که من : بال فاصله گفتند" ّدهد از سر ضمير رنگ رخساره خبر مى" که 

  .ام هرگز جز آنچه خدا براى من خواسته از او نخواسته
ّمشکل من آنى حل شد و متوجه شدم که ايشان مظهر تسليم و رضا هستند و از هف ت وادى ّ

فقط آنچه را که مظهر الهى . اند ا و بقاى با رسيده معرفت گذشته اند و به وادى فناى فى
اسالم به معناى .  طالبند و از هر زياده طلبى گريزان در الواح و آيات براى بندگانش خواسته
. ّقق استاين اسالم در ايشان به تمام معنى متح بر تسليم در مقابل ارادۀ خداوند است بنا

ّحالت جناب سمندرى و تعلق ايشان به حق را بايد در شعر سنائى يافت که ميگويد ّ:  
  تا گوش شبى شنيد نامت       جز نام تو نيست بر زبانم    
   

را ) بغداد(خاطرات جناب رحمت ا اشرف مهاجر قديم مدينة ا،  ّا جذاب  دکتر امين
  :   دان الهى مرقوم نموده در بارۀ طراز

ّا اشرف و قرينۀ عزيزشان عفت خانم که همشيرۀ کوچک ايادى امرا  جناب رحمت
جناب دکتر مهاجر بودند سالها با اطفال نازنين مهاجر و مقيم شهر بغداد در عراق بودند و 



ّهمه ساله جناب سمندرى اوايل تابستان از ترکيه به بغداد آمده و مدت چند ماه در آن  ّ
ّدر آن اوقات احبا در بغداد حظيرة القدس بزرگى تدارک ديده . ت مينمودندمدينه اقام

تعدادى از اطاقها را به مهاجرين کرايه داده بودند تا به بودجۀ محفل روحانى کمکى . بودند
ّجناب دلومى و خانواده و خانم قدسيۀ وحيد و خانوادۀ جناب اشرف همگى . شده باشد

ناب سمندرى دو اطاق يکى در طبقۀ فوقانى و يک اطاق براى ج. ّساکن آن محل بودند
جناب سمندرى مانند گذشته . براى کار و پذيرائى از ديدار کنندگان اختصاص داده بودند

ّسن : غذاى بسيار ساده ميل ميکردند و در مقابل اصرار و تعارف دوستان به آنان ميگقتند
  .ودم سوسو بزندمن زياد است و غذاى کم کافيست همينقدر که چراغ وج

هنگامى که جناب .  اوضاع کشور عراق دگرگون و شهر بغداد پر آشوب شد١٩٥٩در سال 
محفل روحانى بغداد از . ّسمندرى از ترکيه آمدند فقط ويزاى اقامت پانزده روزه داشتند

آقاى اشرف که مغازۀ تعمير وسائل الکتريکى داشتند و مشتريان از هر طبقه به ايشان مراجعه 
ّکردند و به خصوص عده اى از رؤساى ادارات مهمه نيز جزو مراجعين بودند و آشنائى و مي ّ

دوستى با آنان داشتند در خواست نمودند از اين طريق ويزاى اقامت جناب سمندرى را 
جناب اشرف طبق دستور محفل براى انجام اين امر اقدام کردند ولى مأمورين . تمديد کنند

مظنون است زيرا مردم ) جناب سمندرى( که دولت به اين شخصبه ايشان اظهار داشتند
ّعراق در موقع تابستان براى فرار از گرماى شديد هوا به ايران و ترکيه ميروند و اين شخص در 

ّآقاى اشرف به منظور رفع شبهه و ظن مأمورين . وسط گرما به اينجا ميآيد؟ دليل چيست؟
ّبستگانشان در عراق معرفى مينمايند و موفق دولت، ديدار جناب سمندرى را مالقات با  ّ

  .ميشوند ويزاى اقامت جناب سمندرى را تمديد کنند
در اين اوقات يکى از مهاجرين عربستان که همسر و فرزندش به عراق آمده بودند قصد 
داشت به عراق آمده و مقيم گردد ولى دولت ويزاى ورود به او نمى داد و اين وضع بسيار 

روزى جناب سمندرى، جناب اشرف را فرا .  خانوادۀ وى گرديده بودباعث ناراحتى
ّپسر جان من تاجر بودم، در دورۀ ما تجار شريک قبول نمى : ميخوانند و به ايشان ميگويند

! اگر شريک خوب بود خدا هم داشت. کردند چه که منجر به کشمکش و جدائى ميشد



شريک ) مهاجر عربستان(د که آقاى آموزگارولى شما بيائيد فداکارى کنيد اوراق ترتيب دهي
جناب اشرف با کمال ميل اين کار را . مغازۀ شما گردد و بتواند به خانواده اش ملحق شود

تا آنکه اوضاع عراق روز به روز وخيم تر شد و تعدادى از مهاجرين را از عراق . انجام دادند
و در کاميون گذاشته به خانقين ميبردند در خيابان ها مردان ايرانى را ميگرفتند . بيرون کردند

و در مرز ايران و عراق، بدون پول و وسيله رها ميکردند و بعد خانواده هاى آنان را از منازل 
برداشته با کاميون به بصره ميبردند و سر مرز بدون هيچگونه وسيلۀ زندگى، به امان خدا 

ار کسب و کار مهاجرين کساد شد و به تدريج باز. ميگذاشتند تا خودشان به ايران برگردند
فرزندان جناب اشرف که در همان محيط به تحصيل . فشار ها از هر طرف فزونى گرفت

مشغول بودند با چهار زبان زندۀ دنيا آشنائى داشتند و معلومات امرى و علمى آنان موجب 
ّسرور خاطر جناب سمندرى بود و ايشان همۀ اين موفقيت هاى غير منتظره را  معلول خير و ّ

  .برکت امر هجرت مى پنداشتند
يکبار ديگر جناب اشرف در کنگرۀ لندن با جناب سمندرى مالقات کردند و از ايشان 

  :ّپرسيدند چرا در اين مدت به عراق نيامدند؟ جناب سمندرى گفتند
. يک تاجر معامالتى را انجام ميدهد که در آن منافعى نصيبشان گردد. پسرم من تاجر بودم

آيا . ن در هندوستان به سير و حرکت پرداختم و قريب هزار نفر تصديق امر مبارک کردندم
  اين سود بهتر است يا آنکه با اقامت در عراق فقط به خدمات محدود تبليغى اکتفا گردد؟                    

  :نويسند ا شهيديان تحت عنوان دو خاطرۀ کوچک از مردى بزرگ مى امين جناب دکتر
ّقريب به چهل سال پيش که نگارندۀ سطور به عنوان دانشجو در شيراز بسر ميبرد مدتى ازآن 

ا ٰ قدر امرا اعلى طرازا سمندرى ايادى عالى اوقات همزمان با دوران اقامت جناب ميرزا
  .مقامه در شيراز بود

 مسافرخانه، ّجناب سمندرى در نهايت انقطاع و بساطت و روحانيت در يکى از اطاقهاى
در يک سمت اطاق تختخواب ايشان و درگوشۀ ديگر . القدس منزل داشتند جنب حظيرة

  . ميزى قرار داشت که سماور و وسائل پذيرائى چاى در کمال لطافت روى آن چيده شده بود



ّرسم ايشان چنين بود که به کسى اجازۀ کمک و يا دخالت در تهيۀ چاى و پذيرائى 
  .ّ با نهايت محبت از مهمانان خود پذيرائى مينمودندنميدادند و شخصًا

ّمسافرين و زائرين بيت مبارک بطور انفرادى ويا گروهى مخصوصًا ايام نوروز و عيد رضوان 
ّبه شيراز وارد و در جلساتى که به منظور آشنائى و مالقات آنها با احباى مقيم شيراز توسط  ّ

 و با مالقات و استماع بيانات جناب نمودند شد شرکت مى لجنۀ مخصوصى تشکيل مى
سمندرى روحى تازه يافته، چه بسا در اطاق ايشان به صرف چاى نيز نائل گشته و پس از 

ّا االکرم با نشاط و روحانيت خاص به شهر و ديار خود مراجعت مى زيارت بيت . نمودند ّ
ف بنيه و کهولت ّزمانى جناب سمندرى کسالت پيدا کرده و بسترى گرديدند و به علت ضع

ًطوالنى شدن بيمارى ايشان، موجبات تشويش خاطر و نگرانى احباء که کامال و دائمًا  و ّ
  .مراقب ايشان بودند فراهم گرديد

ّدر يکى از اين ايام که تعدادى از وجوه محترمين احباء در اطاق ايشان حاضر و از سيماى  ّ
ّيافۀ ايشان متوجه غم و نگرانى احبا آنها اضطراب و نگرانى هويدا بود جناب سمندرى از ق ّ

امرا ّ حضرت ولى. ميرم نترسيد، من نمى: ّدر بستر نشسته و متبسمانه بيان داشتند. گرديدند
لذا مطمئن هستم که موقع مرگ من هنوز نرسيده . اند که بايد به افريقا بروم به من فرموده

 به سمت ايادى ١٩٥١ کسالت جناب سمندرى به تدريج مرتفع گشت، در سال. است
االذکار کامپاال شرکت نموده و بطورى  کنفرانس افتتاح مشرق  در١٩٥٣امرا مفتخر و در 

که ميدانيم ساليان درازى تا آخرين نفس حيات جاودانۀ پر ثمر و طوالنى خويش به خدمت 
  . ّو اعالء امرا قائم و موفق بودند

 مبتال به سرماخوردگى و تب شديد گشته مالزم ّدر يکى از ايام سرد زمستان جناب سمندرى
ناگهان درب اطاق . حدود دو ساعتى از شب گذشته و هوا سرد و بارانى بود. بستر گرديدند

ّاللهجۀ مقيم شيراز که  ّاز احباى مخلص، خدوم و صريح(ا رئوفيان  باز و جناب فضل
 پس از تکبير اظهار  هوارد اطاق گشت) ّمنزلشان محل تشکيل بيت تبليغى هفتگى بود

ّجناب سمندرى مبتدى دارم مبلغ نيامده تکليف چيست؟ جناب سمندرى مکثى : داشتند
و . ترسم ام و تب دارم  ولى از جمال مبارک مى دانى که سرما خورده  نموده، فرمودند مى



عجله در  حال از رختخواب جدا شده به سرعت لباس پوشيده چتر و کالهى برداشته و با در
ام از اطاق خارج و جلو افتاده وجناب رئوفيان از عقب ايشان  زده ابل ديدگان حيرتمق

  .راهى منزل گشتند
الفداء با  االطهر امرا ارواحنا لرمسهّ حضرت ولى  آوريم که زمانى  خاطر چه بجا و زيباست به

  "استسمندرى صد جوان در کار تو حيران : "ّلطف و عنايت خاصى به ايشان فرموده بودند
روابط . الهى مکاتبۀ دائم داشتند  جناب هادى رحمانى شيرازى از يارانى بودند که با طراز
ايشان از دوست . الهى ادامه يافت صميمانه و طوالنى فيمابين آنان تا خاتمۀ حيات طراز

  : نويسند ديرين و شفيق خود ياد مى کنند و مى
  .ندرىدر محضر ايادى جليل امرا جناب طرازا سم

ّيا سمندر، عليک بهاءا و عنايته، شهادت ميدهيم که از اول امر اقبال نمودى و به 
الکاتبين از  خدمت و ذکر و ثناى تو به مقامى رسيده که احتمال ميرود کرام. خدمت مشغولى

  )حضرت بهاءا... (اينست فضل بزرک. تحرير عاجز شده باشد
ى نوزده ساله بودم در اصفهان افتخار زيارت  شمسى که نويسنده، جوان١٣١٢از سنۀ 

ايشان نصيبم شد و حلقۀ ارادت و بندگى و عشق به حضرت سمندرى را به گردن نهادم و 
اى که دسترسى به زيارتشان ممکن بود نصيب شود حاضر شده کسب فيض از  در هر جلسه

  .دانستم محضرشان را غنيمت مى
 اين عبد از اصفهان به طهران جهت ديدار عزيزان  بود که١٣١٤ّاولين درس ايشان در سنۀ 

اى مخصوصًا از نفوسى که از  ّآمده و در آن هنگام روزهاى جمعه جلساتى از طرف عده
اين عبد هم . ّآمدند دعوت شده و به کسب روحانيت ترغيب ميشدند واليات به طهران مى

 در آن جلسه حدود اى دعوت که که جوان و از اصفهان وارد طهران شده بودم به جلسه
هشتاد نفر از عزيزان که قسمت عمده ياران طهران بودند حاضر و حضرت سمندرى هم 

ّا درآگاهى کتابچه خطى از الواح مبارکه را  ناظم محترم جلسه جناب امان. تشريف داشتند
در اين وقت اين . نزد جناب سمندرى برده و لوح مبارکى را ارائه و تقاضاى تالوت نمودند

بد هم نزديک باب ورودى به اطاق نشسته بودم حضرت سمندرى به ناظم محترم ع



اين عبد فورًا دست پاچه شده تا به خود آمدم . فرمودند بدهيد به جناب رحمانى بخوانند
که به حضورشان عرض کنم که بدون مطالعۀ قبلى قادر به تالوت نيستم و معافم فرمائيد، با 

ّالبته برحسب وظيفه، اطاعت . ى ميگويد بخوانيد، بخوانيدسمندر: اى فرمودند يک هيمنه
ٰو شروع به تالوت نمودم ولى از شدت شرمندگى و ناراحتى حتى کلمات آشنا را هم به  ّ ّ
غلط تالوت مينمودم و عرق شرمسارى از اطراف گوشم سرازير بود زيرا در آن زمان ادب 

پس از خاتمۀ لوح مبارک از اينکه . ايجاب ميکرد که براى احترام هميشه کاله بر سر باشد
براى هميشه : با يک لبخند مليح فرمودند. خواهى کردم زياد غلط خوانده بودم معذرت

ّبراى اولين و آخرين مرتبه در ايام زندگانى تو . حال عرق جبين را پاک کن. راحت شدى ّ
 سواد ّاست که خجالت کشيدى هميشه متکى به تأئيد جمال مبارک باش نه به علم و

  .خود
  .ّبايد اذعان کنم که اين درس ايشان همواره سبب اتکاء اين عبد بوده و هست

ّهمتا ايشان مأذون به تشرف به خاکپاى مبارک شدند   که به فرمان موالى بى١٣١٩در سال 
ّجمعى در منزل ايشان روز قبل از عزيمت جمع، و هرکس آرزوئى داشت به اطالع ايشان 

. ّام مناسب به محضر ولى امر شريعت حضرت بهاءا معروض دارندرسانيد تا در هنگ مى
ّدر بين جمع حاضرين هنگام توديع، جناب خزين کاشى که به علت کهولت، ديده هايشان  ُ

بهره شده بود جناب سمندرى را در آغوش کشيده و با آن مالحت کاملى که  از مشاهده بى
هوا، اى مهربان جانان، همۀ اعضاء و : ددر لحن ايشان بود اين مناجات را تالوت نمودن
چون از مشاهدۀ بصر در عالم ناسوت ... اجزايم به زبان ملکوتى به شکر و ستايشت ناطق

  ع  ع...محروم نمودى، از ادراک بصيرت در جهان ملکوت مأيوس مفرما
ُخزين جان ديگر منتظر آن مباش که چشمت بينا شود چه که : حضرت سمندرى فرمودند

حضرت سمندرى من که اين : ُمرتبه جناب خزين فرمودند يک. ّن از مقتضاى سن استاي
خواهم روشن و بينا شود آرزويم باز شدن چشمهايم در ملکوت  چشم هاى ناسوتى را نمى

به اين گفتۀ ايشان تمام حاضرين از مشاهدۀ ايمان و ايقان اين بزرگوار اشکهايشان . است
ُخزين جان مرا ببخش و مطمئن باش به محضر : ودندجارى شد و حضرت سمندرى فرم



در اين جلسه نگارنده چون از هرجهت کمترين نفس در . مبارک معروض خواهم داشت
حاضرين بودم ابدًا در خواستى از ايشان نکردم ولى از آنجائى که آن موالى محبوب، 

مندرى از حالم جويا واقف بر اسرار قلوب و از حال پر وبالم واقف و آگاه بودند از جناب س
اى حاضر باشد  ايشان هم به محضر مبارک عرض کرده بودند که در هر جلسه. شده بودند

در اين .. مانند پدرش، مانند پدرش: بودند آن موالى توانا فرموده. سرور اندر سرور است
همتا به موج آمده بود جناب سمندرى موقع را  وقت که درياى فضل و عنايت آن موالى بى

در (ّاسب تشخيص داده معروض داشته بودند که آرزويش تشرف به حضور مبارک است من
ّصورتى که ابدًا تصور چنين آرزوئى را هم هرگز نداشتم چه که از لحاظ مادى در نهايت  ّ

وقتى ايشان چنين آرزوئى را از طرفم معروض داشته بودند آن موالى ) مضيقه بسر ميبردم
ايشان هم فورًا اين بشارت را از ارض اقدس برايم . ّبته خواهد آمدال: بودند نواز فرموده بنده

طور قضاوت کردم که چون بحر  بنده وقتى اين مکتوب بدستم رسيد اين. مرقوم داشته بودند
ّاى از لسان و قلم حق جارى شده خالقيت ّفضل و الطاف الهى مواج بوده چنين جمله  دارد  ّ

وتى بعد از پانزده سال جامۀ عمل در بر کرد و اين عبد و اين وعدۀ مبارک و اين نداى ملک
ّبه اتفاق مادر، عيال و دو فرزندم به کمال آسايش و راحتى از نقطۀ بسيار دورى از پاکستان 
ّبعد از ساليان متمادى اقامت در افغانستان، به محضر آن موالى رئوف و مهربان مشرف 

هايمان به زيارت طلعت معبود موالى  شده و اين شرف و منقبت نصيبمان شد که ديده
بايد . سال به واقعۀ صعود مبارک بود اين واقعه نزديک به دو محبوب روشن و منير گرديد و

اذعان و اعتراف کنم که اين فضل و عنايت عظيم را مديون و مرهون حضرت سمندرى 
  .هستم

ّات روحانيۀ خود ّزمانى که موالى محبوب اراده فرمودند که ايشان با کبر سن، مجهود
رامضاعف نمايند حضرت سمندرى در بستر بيمارى بودند فورًا تلگرامى به خاکپاى مبارک 

زندگيم خواهى در من نفسى در  اى موالى عزيز و عظيم، گر : "...مخابره نمودند به اين شرح
... : "آميز جهتشان رسيد که مضمون بيان مبارک چنين بود العاده عنايت جوابى فوق..." دم



ّسن مأمور به مضاعف کردن  حضرت عبدالبهاء حاجى ميرزاحيدرعلى را با وجود کبر
  ..." ّمجهودات روحانيه نمودند

ّالحق جناب سمندرى هم با اتکاء به تأئيدات مقدسۀ موالى محبوب تا آخرين لحظۀ  ّ ّ
ن ّحيات قائم بر خدمت و عبوديت مضاعف بوده و به اين نحو آن موالى محبوب و مهربا

  .قدرت ارادۀ الهى را بکسان ارائه فرمودند
فرمودند در آن  زمانى که جناب سمندرى به امر مبارک اسفارى به عربستان و امارات مى

ّباشد ولى دولت بحرين اين قضيه را قبول  زمان صحبت آن بود که بحرين جزو ايران مى
ذا حضرت سمندرى هم له. بايستى مسافرين از سفارت بحرين کسب ويزا کنند نداشت و مى

در مراجعت به ايران گذرنامۀ ايشان را در . در پاسپورتشان مهر سفارت بحرين زده شده بود
فرداى آن روز در خدمتشان به . فرودگاه ضبط کردند و قرار شد به شهربانى مراجعه نمايند

م شهربانى رفته و به اطاق معاون بخش گذرنامه، آقاى سرهنگ معينى که به اين عبد ه
ّبه مجرد نشستن با حالتى تند و ناراحت بيان داشت که شما . ّمحبتى داشت مراجعه کرديم

در گذرنامۀ شما مهر بحرين است در صورتيکه بحرين جزئى از ايران . ايد آبروى ايران را برده
  ... ايد و ّاست و به اين ترتيب سلب حق ايران را نموده

آقا شما ميدانيد که جمال مبارک . فرمودنداى  مرتبه حضرت سمندرى با يک هيمنه يک
ّبعد از سن هفتاد سالگى اشخاص را از نماز و روزه که ارکان شريعت هستند معاف 

اى اين کلمات را ادا  با چنان هيمنه. گذرنامه مرا بدهيد.  سال دارم٧٨اند و من االن  فرموده
  .د بفرمائيد آقافرمودند که او از جاى خود بلند شد وگذرنامه را تسليم و فرمو

اند نام مرا نزد  جمال مبارک فرموده: وقتى از اطاق معاون گذرنامه خارج شديم فرمودند
  .بزرگان به بزرگى ياد کنيد و نهراسيد

طراز الهى در دوران طوالنى اقامت در شيراز با ياران آن سامان همدم و همراز گشته و با 
ترک ديار حضرت محبوب مفارقت . ندّمدد آنان موفق به انجام خدمات مرجوعه گرديد

  .بر جا و استوار باقى ماند قلبى نبود و ارتباط هاى قديم هم چنان پا
  :خطاب به دکتر مهدى سمندرى اظهار ميدارند اى ّجناب ابوالقاسم افنان طى نامه



ّرابطۀ عبوديت و ارادت اين فانى ميراث عزيز و ذيقيمتى است که از آباء و اجداد به ... 
ّا به حضور حضرت سمندرى در عکا رسيدند و  ّعمويم و پدرم در ايام. رسيده استارث 

در عالم   رفيق عرشى با يکديگر شدند و تا آخرين دقيقۀ حيات آن عهد وثيق و پيمان غليظ
الواقع در  بعد از صعود والد،  فى... ّمحبت و دوستى باقى و برقرار بود و حضرت سمندرى 

ّدرى مهربان بودند و حق ابوت را باحسنها و اکملها بجاى آوردند و ّحق اين بى پناه پ ّ
ّتشرف اين عبد و همشيره به لقاى حضرت ولى...  راحتى و روح و روان بخشيدند ّ  امرا ...

  ...بواسطۀ عنايت و التفات حضرت سمندرى بود
   

 طراز الهى ّجاللى دربارۀ تجريبات عينى و حضورى خود در رابطه با ّجناب محمدعلى
  :   نگارند مى

 در شيراز زيارت کردم و در شمال ١٩٥١جناب ايادى امرا طرازا سمندرى را در سنۀ 
ّغرب افريقا در روش و خط مشى او کنکاو شدم که از چه مصدر باطنى نيرو مى گيرد؟ 

ّدريافتم که ايشان دست در جيب جمال قدم جل جالله دارد و از سه کلمۀ پندار ني ک، ِ
ّکردار نيک که جوهر تعاليم همۀ ظهورات سماويه است سر موئى تخطى ندارد  گفتارنيک و ّ

َو به اين معتقدم که حضرت ايشان ملک آمد و َملک رفت َ گاه سواره به بيت  ايشان هيچ. َ
خاطرى بس آرام . ّعصبانى و مشوش نبود. فرمود به خضوع مغاير است رفت و مى شيراز نمى

جان،  جاللى: بارها ميفرمود. مزاح را دوست نداشت. و تسامح انيسش بودبردبارى . داشت
در سخن، آرام و شمرده بود و با مالحت بيان . ّشوخى نکن که مقراض محبت است

اى شمال غرب افريقا که اين بنده عضو بودم  ياد دارم در محفل ناحيه. داشت مطلب مى
ّبا تعجب و آرام متبسمانه گفت. وارد شد براى . براى تشکيالت نيست) جاللى(ن ايشا: ّ

  .استفاده کنيد. تبليغ آفريده شده
ّخواست ادنى اهانتى و تصغيرى به امرا را تحمل  هيچگاه با اشاره يا تلويح و شوخى نمى ٰ

ّدر جلسۀ مهمانى احباء در رفسنجان، ايشان فرمودند که . استغفار کنان دور ميشد. نمايد



صاحب منزل . کرد با گيسوان خشک مى ضرت مسيح را شسته وّمريم مجدليه پاى مبارک ح
  شد؟ نظرى بود چرا با ريش پطرس خشک نمى اگر بى: به مزاح گفت

سمندرى خاک بر سرت اگر در : ايشان بلند شدند و با حزن محسوس آهى کشيدند و گفتند
ردند و مجلس و شهر را رها ک رفتند و. ّاى بمانى که اهانت به مظاهر مقدسه بشود جلسه

  .ثمر ماند اصرار ياران و عذرخواهى آنان بى
. ّدر تشويق احباء براى عمل به احکام و تبليغ بسيار ساعى بود ولى بدون تکليف نمودن

ّاطفال را با زبان جذاب و دادن نقل و نبات به قرائت و حفظ ادعيه و مناجات تشويق  ّ
  .فرمود مى

کرد نه  االذکار به اهل خانه پيشنهاد مى شرقدر منزل احباب در اطاقش پس از فجر غالبًا م
کرد به  نماز بزرگ را تالوت مى. خواهند بدون کسالت شرکت نمايند تکليف، که اگر مى

شوخى کردم که شاه بخشيده شيخ . ايشان گفتم بعد از هفتاد، نماز؟ فرمود مشتاقم به آن
  .اميدوارم که خدا ببخشد: فرمود! بخشد خان نمى على

گفت  االقدام بود و مى  سريع م آرام بود به خالف راه رفتن و مشى که بسياردر اداى کال
ٰتوانم آهسته راه بروم حتى بعضى اوقات مى نمى بعد . او را بلند ميکرديم  دويديم و افتاد مى ّ

وقتى . ّروزى بنده در خوردن خرما مقدم بودم. کرد از غذا غالبًا يک يا دو عدد خرما ميل مى
  ! گويند آخوندى روى اين اصل است که مى: سيدم فرمودبه عدد پنج ر

ّاى سوء در حق دوست و دشمن از وى  بود، کلمه جناب طرازا سمندرى به هرکس خاضع 
شد  در هيچ امرى حريص نبود مگر در تبليغ و مباحث تبليغى و هرکجا وارد مى. شنيده نشد

جا  ضورش بيشتر بهره گيرم يکحقير براى اينکه از فيض ح. ماند اگر مبتدى نداشت نمى
ّايشان محاجه و مجادله . کردم آوردم بلکه شبى يک يا دو را همراهى مى مبتدى ها را نمى

. کرد انصافى در طرف، سکوت اختيار مى به مالحظۀ بى. شناخت را در ابالغ امرا نمى
  .هميشه مواظب بود که کسى را محزون نسازد

ميثاق حضرت عبدالبهاء به مکانى رفتيم نزديک بهجى، ديدم روز بارانى با مرکز : فرمود مى
اند معلوم شد که حضرت بهاءا پشت  که هيکل انور به زمين افتادند گمان کردم غش کرده



پنجرۀ قصر ناظر به خارجند که به محض رؤيت مظهر ذات قدم، حضرت عبدالبهاء به 
  .ز ديدگان حضرتش جارى بودو اشک ا  ِسجده افتادند تاج و عباى مبارک غرق گل شد

توان گفت که  ّحقًا مى. خوراک و در لذائذ جسمانى کثيراالمساک بود جناب سمندرى کم
خبر بود و فقط به فکر اعالء و اعتالء  مالميرى از خودش بى طاهر ّهمانند جناب حاج محمد

ّشد با لطف خاصى جلسه را به روحانيت مى به هرکجا وارد مى. امرا بود ناصح . نيدکشا ّ
  .امين و مشفق عليم بود

خاطرات و نامه هاى صدها نفر از ياران کتابى قطور است و هريک شامل داستانهاى شيرين 
ًفعال، در انتشار تمام آنها تأمل گرديد و داورى . الهى است و گفتنى هاى بسيار در بارۀ طراز

ّمانى گذاشته شد زيرا قصۀ مجهودات ايادى ممتاز امرا در اين مختصر بعهدۀ دوستان رح
  . ّقصۀ شفاف تاريخ است" طراز افندى"عشق 

ّطراز الهى درس تمسک و فدا و مهر راستين را ابتدا در دامان خانواده آموخت و سپس در 
  .دبستان معرفت الهى رشد نمود و پرورش يافت

  :داستان زير از پدر بزرگ ايشان است
ّران حبس حضرت رب اعلى در ماکو و چهريق از قول دربارۀ دو) ّخطى(ّدر تاريخ مال جعفر
  : نويسد مى)الهى بزرگ طراز پدر(قزوينى  نبيل ّجناب حاج محمد

نمود زمانى آمد و از بيانات اصحاب چنان استنباط  ّحاجى شيخ محمد نبيل تقرير مى
حرب ّاتفاق بقدر استعداد زر و سيم و آالت  جمعى به. نموده که ارادۀ جهاد و حرب دارند

به منزلى رسيديم سيب بسيار خوب داشت . اى با ما همراه شد با خود برده بين راه پياده
آن مرد پياده نيز صد دينار فلوس سياه داد . من زياده، خريديم براى خوردن هريک بقدر دو

، ما )سيب گرفتيم(ما گرفتيم) مرد پياده به( همگى اصرار نمودند. و هفت عدد سيب گرفت
به حضور ( قبول نفرمود تا شرفياب شديم. توانى تناول نمائيد  تو نيز تا مىمکنت داريم،

ٰحضرت رب اعلى ّ.(  
ّآنچه از زر و سيم و حلويات چائى و قند با خود برده به حضور حاضر ساختيم و نفس پياده 

ّحق جل ذکره به هيچ. نيز هفت عدد سيب را بيرون آورده حضور مبارک بر زمين نهاد يک  ّ



موده و هريک از آن سيب ها را جداگانه واحدًا واحدًا برداشته بوئيدند و بياناتى در اعتنا نن
ّدانستيم که حق جل  تمامى حيران شديم با خود گفتيم اگر ما مى. ها نمودند باب آن سيب ّ

  آورديم ذکره را ميل مفرط به سيب است خروار خروار مى
ل کرده ايد بلکه شما هريک بقدر چنين نيست که شما گمان نموده و خيا: فرمودند... 

ولى اين نفس . ّايد از براى حق اعتبار و اعتماد خلق در منزل گذارده و کمتر را برداشته آورده
ّها را از روى حب  حاضر، جميع مايملک خود را که صد دينار فلوس بوده داده و اين سيب

  .و اخالص بين يدا حاضر نمود
هم چنين . ايم ّيم که خالص و با خلوص نيت نيامدهصيحه بر خود و سيلى بر صورت زد

، مراجعت )يعنى ارادۀ جهاد نفرموده بودند(معلوم شد که چنين نبوده که اصحاب فهميده 
  .   نموديم

ّدر وصيت خطاب به اوالد و ذريات مى ) الهى پدر طراز( ّجناب شيخ محمد کاظم سمندر ّ
  : نويسند

ًکه اوال بدانيد که ما  اين نمايم به ّخود را وصيت مىّحال باالختصاص اوالد و ذريات ...  ّ
ّ الهى و مودت اولياى او جل شأنهم  ّبندگان خدا هرچند اليق وسزاوار جواهر محبت ّ

ا  ّايم ليکن بمناسبت وسعت رحمة کلشىء و سبقت رحمة واسعه و ذلک من فضل نبوده
ٰه اين نعمت عظمى و عطيۀ کبرى ّيوتيه من يشاء انه ذوالفضل العظيم چنان اتفاق افتاد ک ٰ

ّيعنى اشتهار به محبت خدا و انتساب به دربار اعظمش از جمله نصيب و قسمت ما بى 
  .   مقداران شد

شدند بآنچه ما  ّبواقع اگر ملوک و سالطين و امراء و اساطين و علماء و عارفين مطلع مى
دانستند آنچه را که بما   مىشد آنچه بر ما مکشوف شد و ّمطلع شديم و براى آنها کشف مى

ّآنچه ما موفق شديم هر آينه مجال و فرصت و وقت و  شدند به ّاند و موفق مى تعليم نموده
نريد "اثر و اقتضاى آيۀ مبارکه . دادند ها نمى نوبت هيچگونه بندگى و خدمتى به امثال ما

ّالذين استضعفوا فى ّان نمن على . در افتاده را فرموددستگيرى ما ضعفاى از پاى " االرض ّ



آنچه رؤسا به آن نرسيدند بما بخشود و عنايتش سبقت گرفت و کرامتش پيشى جست و راه 
  )فصل پنجم تاريخ سمندر. (مجاهده نمود و باب مکاشفه گشود

   
که با جوهر بنفش " طراز اقليم راز"و اکنون در صفحات آخر اين دفتر نوشتۀ کوتاهى از 

کوچک سفيد که بمرور زمان به زردى گرائيده است مرقوم رنگ بر روى يک ورق کاغذ 
اند و در توصيف حيات و عواطف روحانى ايشان و بازتاب سرمايۀ معنوى از پيشينيان  نموده

  .گردد است عينًا درج مى
  عاجزانه معروض ميدارم

ّاين بنده را اب و امم و معلم و مربيم از زمان مهد و طفوليت در آغوش محويت و عب ّ ّ ّوديت ّّ
تعليم و تربيت نموده اند و حلقۀ غالمى و بندگى در گوش هوشم فرموده اند و به ادب و 
ّخضوع و خشوع صميمى و قلبى حقيقى در محاضر مقدسۀ بندگان الهى از موقع 

ّاين بندۀ رو سياه وقتى به حد بلوغ رسيدم بدون تعارف مجسمۀ . شيرخوارگى امر نموده اند ّ
تا اينکه فضل و رحمت .  و در مجامع و محافل دوستان مانند بنده و بردهّمحويت و فنا بودم

ّواسعۀ الهيه من غير استحقاق و لياقت شامل حالم شد و در ايام ا به شرف لقا فائز شدم،  ّ
در . ّديدم و شنيدم و حس کردم آن چه به گفتن نايد و بيانش از عهدۀ اين الکن بر نيايد

ًامال روش و سلوک و اخالق و رفتار و کردار حضرت عبدالبهاء ارواحنا ّاسفار متعددۀ ديگر ک
ّلرمسه االطهر الفدا را در ايام و ليالى با يار و اغيار در خلوت و جلوت به چشم ظاهر ديدم و 
ّبه اندازۀ استعداد و ظرفيت و قابليت خود مقصد از ظهورات و بروزات شمس حقيقيه را در  ّ ّ

ّدر ظل الطاف و مواهب الهى ماهها و سالها تربيت يافتم و .  و پى بردمّعالم امکانيه دانستم
ّاين قدر درک نمودم و به مقامى رسيد که براى فدا شدن در سبيل محبت آن دلبر دلربا 

  .حاضر گشتم و شب و روز خود را نمى فهميدم
ُاز آفتاب ذره اى و از بحر قطره اى، که بايد مرد تا زنده شد و بايد مانند  ّحبه از قشور پوسيد ّ

ّتا روئيد و بايد محو شد تا حيات يافت و بايد بالمره از خود گذشت نا به حق پيوست و بايد  ّ
  . موتوا قبل ان تموتوا: اين است که ميفرمايد. فانى شد تا باقى ماند



ّلهذا ابدًا در عمرم آرزوئى جز نيستى و فنا در محاضر احبا نکردم و غير خدمت، فکرى در 
عيال و اطفال و . ّاز اسم رياست ولو در خانۀ خودم بودم متنفر بودم و هستم. داشتمسر ن

ّ سال قبل تا امروز و احبا، شاهد و گواه اين ٣٠احفاد و دوستان من در جميع واليات از 
  .عرضند

ٰالحمد ثم شکرًا لولى امره تعالى فضله، ... از اسم و حرف و عنوان و اين مسائل بيزارم  ّ
هميشه ميل دارم مطيع تابعين حقيقى و . عرضه و کفايت و لياقت اين مقام را هم ندارمکه ُ

  .واقعى صميمى کلمة ا باشم و به قدر استعداد در بندگى بکوشم
پس آن چه عرض شود و جسارت گردد نظر به خلوص صرف است و ارادت و فناى 

عالمت براى خدا .  حزن ننمايممحض، از شنوندگان اظهار سرور و از اشتباه کنندگان اظهار
ّگفتن همين است که به هيچ وجه انسان خود را نبيند و هستى در خود تصور نکند،  برود 
ّو  بگويد و  بشنود  سکوت کند و  حرکتى مذبوحانه نمايد آنچه پيش آمد از حق 

اند و اگر خداى نکرده ٰداند اگر خوب و خوش و موافق تعاليم الهى شد، از او تعالى فضله د
ّبد و غير موافق شد از خود يقين کند و بر غفالت خويش متذکر گردد و آگاه گردد و متنبه  ّ

ّجلوگيرى از نفس دنى و خبيث نمايد و از شر او به خدا پناهنده شود و به سلطان . گردد
  .     غيبى ملتجى گردد و توفيق طلب کند
ه معانى بيان، نه فلسفه ديدم نه حکمت يونان، بنده اين بندۀ نگارنده نه منطق خواندم ن

اى هستم ضعيف و نادان و محروم از علوم و فنون و کماالت امروز جهان ولکن بيک کلمه 
تأييد غير از : ّو آيه از بيانات الهيه قلبم روشن و دلم مطمئن و خاطر جمع است که ميفرمايد

  ٰانتهى . ّه امور مهمه را کشف نموده اندّاستعداد و علم و عقل است چه بسا نفوس غير مهم
   
  : الهى زيب اين اوراق ميگردد بار ديگر گفتۀ نغز و پر محتواى طراز 

ّحالل جميع مشکالت و مفتاح جميع ابواب بسته و کليد جميع گنجهاى آسمانى و "
ّبرکات الهى و فيوضات نامتناهى و انهار جاريۀ ساريۀ عذب گوارا، محبت است محبت ّ."   



ّبا عشق رحمانى زيست و در ميدان محبت و خدمت به عالم انسانى جوالنى " الهى طير"
سريع و بديع نمود و عاقبت به آسمانهاى اليتناهى مهر يزدانى بال و پر گشود تا در خيل 
ٰمشتاقان و جانبازان آستان الهى در زير خيمۀ امن و راحت ملکوت ابهى آشيانۀ گيرد و با 

ّمد و نعوت و شکرانۀ رب مجيد پردازد و مشمول عنايتى گردد که از قلم زبان جان به ح
  . ّحضرت مولى الورى در حق او نازل شد

ٰيقين بدان که در اين نشئۀ اولى و نشئۀ اخرى در ملکوت ابهى در ساحت کبريا جمال ابهى  ٰ ٰٰ
        ٦... مقبول و مرغوب و منظور و ملحوظى

   
  ز دست  اندر اين محضر خردها شد 

      چون قلم اينجا رسيده سر شکست 
  خوشبين _پريوش سمندرى 

  يادداشت ها و مآخذ 
  ٣٤١ص )  ب١٥٦معارف بهائى،  ّمؤسسۀ: دانداس(ّآيات بينات _ ١
  . شد ّهاى محل از يک چشمه تأمين مى آب مصرفى خانه_ ٢
مأخذ (ّآيات بينات ّبراى اطالع بيشتر در بارۀ خواهران و برادران طراز الهى به کتاب _ ٣

  . مراجعه فرمائيد) ١شماره 
ّالواح لحضرة بهاءا الى الملوک و الرؤساء _ ٤ ّدارالنشر البهائيه فى: برزيل(ٰ  ١٤٠البرازيل،  ّ
  .   ٣٤، ٩، ٨صص ) ب

   
  هواالبهى

ّ اشهدا و اشهدت کل اشياء الناطقة بالثناء  ّ  
ّعلى رب االسماء الحسنى اننى عبدالبهاء و رقي   ق البهاء ّ

  سمة و تراب عتبة البهاء و ليس ذکر و ال اسم و ال صفة و ال
ّالعنوان الذى اتباهى به فى ملکوت العزة االبدية الفخار ّ اال هذ ّ   جناب . ّ



ّحاجى االن حاضر و مکتوب آن شاب روحانى را دادند در کمال روح و ريحان قرائت 
  . نموديم و منتهاى بهجت از تالوتش حاصل گرديد

  ى طير آسمانى خوشا بحال تو که در امر حضرت دوست منتهاىا
   خلوص و انجذاب را ظاهر نمود الحمد شمع پر نورى و معدن

ّ سرور وحبور يعنى سبب مسرت نفوسى و علت فرح قلوب ّ  
  آيت انقطاعى و جوهر انجذاب.  و باعث انشراح نفوس
  ّالهى را محرک بر انقطاع  انشاءا جوانان عصر

  سبب ادونى و نهالهاى بوستان الهى را از م
  جميع ياران را .  طراوت در جميع شئون

  تکبير ابدع ابهى ابالغ نما  ع ع  
    

      
  گفتار خاتمه 

است و مشاهدات عينى دريچه اى براى آشنائى   ها مطالعۀ تاريخ بستر مناسب براى بازنگرى
  . ّبا ذهنيت انسان

ن ايرانيان چندان معمول نبود و آن را حمل بر خاطره نويسى در گذشتۀ دور در بي
  .پنداشتند ّخواهى و تکبر شخص مى خود

فروتنى . ّدارند و مؤثر فرهنگى و سنتى را بايد اعتقادات مذهبى دانست يکى از عوامل باز
ّوقايع مهم منحصر و . مؤمنين و تواضع آنان مانع مى شد زندگينامۀ خصوصى بنگارند

بود و مردم عادى براى خود ارزش  ّى و يا حد اکثر بزرگان قوم مىّمربوط به مقدسين دين
واالئى قائل نبودند و اگر هم در حوادث نقشى داشتند آن قسمت را به سبب فرهنگى که بر 
ّمحيط آنان غالب بود قابل ذکر و ثبت نمى دانستند لذا جزئيات بسيارى از حوادث 

در نتيجه بررسى . ّسر نگرديد و مشخص نشدّ مي ناشناخته باقى ماند و بررسى دقائق اوضاع
ّهاى بعدى بر روى کليات ثبت شدۀ هر واقعه انجام گرفت و  منجر به برداشتهاى متفاوت و 



ّگاه مغاير با يکديگر گرديد زيرا تاريخ نويسان هريک تجسم مخصوصى از يک تصوير کلى  ّ
 بود در ذهن خود ساختند ّکه عبارت از اطالعات دربارۀ اهم تاريخ جامعه و يا يک شخص

و تجزيه و تحليل کردند و جاهاى خالى و موارد مفقود بين حوادث را با آب و رنگ مورد 
  .اى تأمين و ممکن ساختند دلخواه خويش پرداختند و ارتباط وقايع را بگونه

ّدر حقيقت تذکره نويسى از نظر مردم کار تخصصى بود و عامۀ مردمان به آن مبادرت نمى  ّ
  . دندورزي

ّبهائيان ايران در چنان جو حاکم، کم و بيش به خود جرأت دادند و افراد مختلف به ثبت 
بودند و يا   ّوقايع روزانه پرداختند و جزئيات را تا حد امکان دربارۀ حوادثى که خود ناظر آن

دگان از افراد مورد اعتماد و اطمينان شنيده بودند نگاشتند و وسعت بيشترى براى مطالعۀ آين
  .و پژوهشگران باقى گذاشتند

امرا به نگارش زندگينامۀ خود ادامه دادند و در کمال ّ طراز الهى با تشويق حضرت ولى
ّصداقت جزئيات مسائل را ثبت نمودند و چون بيشتر ايام زندگانى ايشان در سفر به نقاط 

بودند و در جوار ّمتعدد جهان گذشت و در تمام دوران حياتشان در جوامع مختلف بهائى 
الهى منابع غنى و جالب است و دربارۀ  مسائل بيشمار  ياران سپرى شد، دفاتر خاطرات طراز

مشروحًا نوشته شده است و در عين حال از خطر تظاهر و بيهودگى ايمن است و شخص را 
  . ّبه سرزمين اصالت و استحکام و صحت رهنمون مى شود

شد به  دستخط هاى صادرۀ آن ساحت نورا مالحظه بيت العدل اعظم چنانچه در يکى از 
اين دستور . الهى توصيه فرمودند بعض قسمت هاى اوليۀ خاطراتشان را نيز ثبت نمايند طراز

ّاجرا گرديد و يادبودهاى بى نظير و جاذب از دوران تشرفات به حضور حضرت بهاءا و 
  .نده باقى ماندامرا براى نسل هاى آيّ حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى

زحمات طراز الهى را در اين خصوص نيز که تا آخرين روزهاى زندگى ايشان جريان يافت 
  . نهيم ارج مى

  :ّحضرت شوقى ربانى در توقيعى خطاب به ايشان وعده دادند



قدر اين همم مبذوله و مساعى مشکوره حال معلوم نه، من بعد مکشوف و عيان گردد و 
  .   رت  بيگانه و آشنا شودّعلت انتباه و اسباب عب

ّباشد در آينده اهميت اين کوشش و اقدام ايادى ممتاز امرا بيشتر معلوم گردد و در ثبت 
  .تاريخ جوامع بهائى عالم مورد استفادۀ فراوان قرار گيرد

حماسۀ حيات او . زيبا زيست و زيبا جهان خاک را ترگ گفت. درود به روان پاک وى باد
دل عارفان جهان در پى چنين تقدير شگفت و شکوهمند .  جاودانه استخاطره آفرين و

  . ميطپد و يادش در تاريخ بشر زنده و پاينده و نتايج آن شکوفا است
  :مولوى از زبان او ميگويد

  من نور پاکم اى پسر نه مشت خاکم مختصر 
  ّآخر صدف من نيستم من در شهوار آمدم 
  انى کنمتا کى به حبس اين جهان من خويش زند
  وقتست جان پاک را تا مير ميدانى کنم

  در چاه تخمى کاشتن بى عقل را باشد روا
  ّاينجا به داد عقل کل، کشت بيابانى کنم 

  خوشبين _ پريوش سمندرى
   ميالدى ٢٠٠١اوهايو سال 

  


