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و را ياد نمود اگر پى به بار ت آاليش جان بستايش پروردگار زبان بگشا زيرا از کلک گهر بى

  .  اين بخشش برى خود را پاينده ببينى
  اهلل  حضرت بهاء

  بنام خداوند بيهمتا 
  پيشگفتار 

سپاس و ستايش خداوند آفرينش را سزاست که بندگان را بزيور دانش و بينش بياراست تا 
از انوار اى نوشيده و بدرياى عرفان الهى راه يابند و  از بحر مواج فضل و مکرمتش قطره

مشرقه از سماء ملکوتش قلوب تيرۀ خود را منور نموده و با قرب بساحت کبريائيش جان و 
  . دل پژمرده را روشن و تابناک نمايند

ّدر اين دور مبارک که آفتاب جهانتاب نير اعظم بر کل جوامع و ملل تابيده و جميع اقوام و  ّ
اند و هر  و بشرف ايمان فائز شدهّطوائف در ظل ظليلش از صهباى ظهور سرمست گرديده 

مقولۀ آن داستانهائى توأم با فداکارى و مملو از وقايع خطيرۀ تاريخى است واجد کمال 
اهميت است که تاريخچۀ نفوذ و پيشرفت امراهلل در هر قوم و نژاد مورد تحقيق قرار گيرد و با 

  . ضبط در تاريخ براى آيندگان بيادگار باقى بماند
اند  مورد اقليتهاى دينى موجود در مهد امراهلل که به امر مبارک اقبال نمودهخصوصًا در 

تاکنون تحقيق دقيق بعمل نيامده و تاريخ مدونى موجود نيست، لهذا مساعى الزم بعمل 
آمد، تا نفوذ و پيشرفت امراهلل را در جامعۀ پارسيان ايران در حد امکان تحقيق نموده و در 

  . گان عزيز برسانداين رساله بنظر خوانند
ّاست که آيات و الواح بيشمارى از يراعۀ مقدس  ها مبتنى بر اين اهميت اينگونه تحقيق

جمال اقدس ابهى و حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه خطاب بقدماى اين امر اعظم نازل 
گرديده و چون شأن نزول الواح و مطالب مندرج در آثار الهى و درک مفاهيم آن غالبًا منوط 



ّبدانستن منظور و نيت سؤال کنندگان بوده و عدم اطالع از آن درک بسيارى از مفاهيم 
نمايد، لذا شايسته است که مورخين و فضالى امر بهائى در  الواح را مشکل بل ممتنع مى

روشن نمودن زواياى ناشناختۀ تاريخ ديانت بهائى خصوصًا انطباق سؤاالت سائلين با 
در امر الهى و باالخره شأن نزول الواح اهتمام الزم مبذول دارند جوابهاى نازل شده از مص

گردد انجام آن  گذرد و فاصلۀ آن از صدر امراهلل دورتر مى ّتا اين مهم که هرچه زمان بيشتر مى
المثل مشخص  شود، بنابراين واجد اهميت است که فى بسا غيرممکن مى مشکلتر و چه

اهلل مشرف  يران که در بغداد حضور حضرت بهاءگردد مانگچى صاحب سرپرست پارسيان ا
گرديده و لوح غرائى از قلم جمال اقدس ابهى به افتخار وى نازل شده داراى چه مشرب و 

ًاست و اصوال به ديانت بهائى ايمان آورده يا نه؟ و چه سؤاالتى ازمحضر  مرامى بوده
  است؟  مبارک نموده؟ و در چه تاريخى اين وقايع بوقوع پيوسته

ّرسد با توجه به اوضاع و احوال زمان و در  مطالبى که در اين کتاب بنظر خوانندگان عزيز مى
دسترس نبودن کتب و منابع مطالعه و مخصوصًا مشخص نبودن مخاطبين الواح که در 
کتب موجود اسم و عناوين و تاريخ صدور آن حذف گرديده، بصورت جامع و کامل 

ايست بر آنچه بايد تحقيق شود و برشتۀ  ّختصر مقدمهپذير نگرديد و در حقيقت م امکان
  .تحرير درآيد

خانم  که جناب آقاى اردشير سيستانى و سرکار بهيه در اينجا الزمست از زحمات و کمکهائى
  . اند تشکر و سپاسگزارى نمايم سفيدوش در تهيه و گردآورى اسناد و مدارک تاريخى نموده

  ضرت احديت با طلب عون و عنايت از درگاه ح     
  مؤلف    
  ّدفتر اول 

  وضع پارسيان ايران قبل از ظهور ديانت بهائى
پس از حملۀ اعراب به ايران و انقراض حکومت ساسانيان، پارسيان که مقهور و مغلوب 

ولى اين . تازيان شده بودند بتدريج ديانت اسالم را قبول نموده و بجرگۀ مسلمين درآمدند
ن تمدن و فرهنگ ايرانى نگرديد بلکه ايرانيان بتدريج افکار و مقهوريت موجب از بين رفت



گردد بعدها اغلب  و بطوريکه مالحظه مى. عقايد خود را در مذهب رسوخ دادند
که عرب ناميده شدند در واقع ايرانيانى بودند که کتب خود را بزبان عربى  دانشمندانى

  . اند سالمى به اعراب عرضه نمودهاند و فرهنگ و تمدن ايرانى را در قالب معارف ا نوشته
ّ ه ق مدتها ٢١شدن يزدگرد سوم در سال  که در تواريخ مذکور است پس از کشته بطورى

ّکردند، چنانکه تا زمان خالفت منصور عباسى  پارسيان در گوشه و کنار ايران مقاومت مى
  . يدندنگرد) مازندران کنونى(ّه ق اعراب قادر بر تسلط بر طبرستان ) ١١٤ _ ١٥٧(

ّبهرصورت در اثر فتوحات اعراب کليۀ ممالک خاورميانه و شمال افريقا و قسمتى از اسپانيا 
ّيکى پس از ديگرى تحت تسلط تازيان قرار گرفت و در نتيجه ديانت اسالم جايگزين اديان 

  . موجود در اين اقالبم گرديد و زبان عربى زبان رسمى اقوام مغلوب شد
بى بجاى زبان پهلوى معمول و رايج نمودند، ولى با تمام فشارها و در ايران نيز زبان عر

گيريها، فرهنگ ايران زمين مقهور اعراب نگرديد، و زبان فارسى بجاى خود باقى  سخت
  . است ّماند و ايران تنها مملکتى است که زبان خود را پس از تسلط تازيان حفظ نموده

يران و فشارهائى که بر پارسيان وارد نمودند بطور خالصه در گير و دار يورش تازيان به ا
  .زردشتيان به چند دسته تقسيم شدند

ّکسانيکه اسالم را پذيرفتند ولى تسلط اعراب را قبول ننموده و کوشيدند تا تسلط _  ١ ّ
هائى  سياسى و فرهنگى اعراب را از ايران براندازند و اين دسته از ايرانيان بودند که نهضت

ّدين را برپا نمودند و باالخره موفق گرديدند  مسلم خراسانى و بابک خرماز قبيل قيام ابو
فرهنگ ايرانى را با عقايد اسالمى تلفيق نموده و در قالب افکار ايرانى و زبان فارسى بر 

  . ديگران عرضه کنند
دستۀ ديگر کسانى بودند که ترک يار و ديار را بر ترک دين و آئين خود ترجيح داده و _  ٢

از مرکز کهستان به سوى هرمز حرکت و راه )  شمسى١٣٠( يزدگردى ١٢٠ا در سال ابتد
نقل از تاريخ پهلوى و زردشتيان (ّهندوستان را در پيش گرفتند و بعد از مدتى در جنوب سند 

ّو مغرب کراچى مستقر گرديده و بنگهدارى آتش مقدس و اجراى مراسم و آئين ) ٤١٨ص 
هاجرين به پارسيان هندوستان و يا شهنشاهيان معروفند که با خود پرداختند، اين دسته از م



پارسيان ايران که بنام گروه باستانيان مشهورند، در نگهدارى تقويم و بعضى فروعات ديگر 
  . اختالف دارند

جمعى ديگر از ايرانيان زردشتى در ميهن خود باقيمانده و بناکامى تن در داده و _  ٣
ئين نياکان و خانۀ آباء و اجدادى خود را ترک نگفتند و پس ها را تحمل نموده و آ سختى

از درگيريهاى زياد،آن ّعدۀ معدودى که باقى ماندند در گوشه و کنار ايران متفرق شدند تا 
ّعباس صفوى جمع کثيرى از زردشتيان  ميالدى شاه) ١٦٢٥( يزدگردى ٩٩٤اينکه در سال 

ان کوچانيده و در قريۀ جديداالحداث خود بنام را از گوشه و کنار ايران به اجبار به اصفه
  . گبرآباد يا گبرستان وصل بجلفاى اصفهان اسکان داد

ّحتى بعضى از فضال و دانشمندان زردشتى را که در يزد و کرمان ساکن بودند بزور به 
اصفهان برد، برخى از سياحان اروپائى بتفصيل در مورد گبرآباد و وضع زردشتيان در 

  .اند ى خود مطالبى آوردهها سفرنامه
 ميالدى شرح ١٦١٧ دسامبر ٨جهانگرد رومى موسوم به پيرود وال وال در نامۀ مورخ 

گردد که بينوايان  مبسوطى از بيعدالتى و مظالم وارده بر زردشتيان درج نموده و متذکر مى
  ). ١. (شوند توانگر محسوب مى) زردشتيان(مسلمان نسبت به آنها 

است راجع   ميالدى به ايران سفر کرده١٦٦٥نسوى از قول دالبر که در سال مادام منانت فرا
  :نويسد آباد مى به گبر

. زردشتيان بسيارى از نقاط مختلف ايران قبل از اينکه در گبرآباد پناه يابند نابود گرديدند
)٢ .(  

 ميالدى بجهانگردى ١٦٤٣ _ ١٧١٣جهانگرد ديگرى بنام ژين چاردين که بين سالهاى 
  : نويسد غول بوده راجع بمشاهدات خود از زردشتيان ايران و گبرآباد مىمش

شمار اندکى از پارسيان باقى هستند، اين ساکنين باستانى ايران که به آئين نياکان خويش 
اند بواسطۀ تعقيب نابود گشته و دهات بيشمارى در جنوب اصفهان که منزل و  وفادار مانده

ّاخلى ويران و عدۀ معدودى از بازماندگان به اطراف يزد و مأواى آنان بود در جنگهاى د



کرمان پناه بردند اين جماعت بقدرى بينوا هستند که در روز تاجگذارى پادشاه خود قادر 
  )٣. (بفرستادن هديه براى سلطان خود نبودند

د و در دوران صفويه زردشتيان کرمان را نيز در بيرون دروازۀ شهر بنام گبرمحله مسکن دادن
ٍزردشتيان براى خود خانه و بازار و در مهر و آتش ورهرام ساختند و در آن محله زندگى 

 ميالدى گبرمحله بتصرف قواى ١٧٢٠کردند تا اينکه در حملۀ محمود افغان در سال  مى
هاى  خرابه(افغان درآمد و محمود افغان شروع بقتل و غارت نمود و گبرمحله را ويران کرد 

بقيۀ زردشتيان که تعداد آنها حدود دوازده هزار نفر ) کم و بيش باقى استگبرمحله هنوز 
بود با حالى پريشان بداخل حصار شهر پناه بردند که در آنجا نيز مورد حمله و تجاوز اشرار و 

که مالک جان و مال و ناموس خود نبودند و هريک از  الواط کرمان قرار گرفتند، بطورى
  . داشت نمود به آنان روا مى که اراده مىاهالى هرنوع ظلم و تعدى 

 ه ق براى تسخير يزد اشرف افغان ابتدا ١١٤١همچنين در هجوم اشرف افغان در سال 
تفت را بتصرف درآورد و فرمان قتل عام صادر نمود و گروه زيادى از زردشتيان نيز در آن گير 

  . و دار از دم شمشير گذشتند
ند قبل از دوران صفويه و غلبۀ افغان جمعيت زردشتيان ا که برخى از مورخين نوشته بطورى

شد و از آن ببعد ظرف يک قرن و نيم تسلط  ايران حدود سه تا پنج مليون نفر تخمين زده مى
که در زمان  ّقاجاريه بر ايران تعداد زردشتيان بسرعت عجيبى رو بکاهش گذاشت، بطورى

 نفر ٧٧١١دقيق زردشتيان ايران جمعًا ميالدى آمار ) ١٨٥٤(صاحب به ايران  ورود مانکجى
  ) ٤.( است بوده

   :نويسد عباس مى استاد بهروز در مورد ستم وارده بر زردشتيان در زمان شاه
با آنکه هزارسال از خاموشى آن ) افکار حکمت شرقى و پهلوى(ترويج اين افکار 

ّعباس عدۀ زيادى از صاحبدالن و زردشتيا گذشت باعث گرديد که شاه مى ن را بعنوان ّ
سلطان حسين صفوى بيست هزار زردشتى را در يک  بيدينى کشت و بروايتى در زمان شاه

يکى از علل اين . شب قتل عام کردند و اين اقدام به فتواى علماء و فرمان وى انجام گرديد
قتل عام مربوط به دخترى از زردشتيان بود که به اجبار بحرم سلطان اهداء شده بود و پس 



رود افراد خانواده او را برشنوم  تى که دختر مذکور براى ديدار پدر و مادر بخانۀ خود مىّاز مد
و اين عمل بر ) برشنوم نوعى غسل تطهير است مانند غسل تعميد نزد مسيحيان(کنند  مى

که در اثر اين شورش . سلطان گران آمد و موجب صدور قتل عام و کشتار بيرحمانه گرديد
  )  ٥.(ز اصفهان بسوى يزد و کرمان فرار کردندبقيۀ زردشتيان ا

تر گرديد و زردشتيان در  ّوضع زردشتيان در دوران حکومت قاجاريه بمراتب بدتر و سخت
کردند و هرطبقه از اصناف و برزگران داراى لباس و  ّکمال ذلت و مسکنت زندگى مى

  .شدند عمامۀ مخصوص بودند که بوسيلۀ آن شناخته مى
ّشتيان نخودى و سفيد بود و حق نداشتند لباس نو و رنگين بپوشند و رنگ لباس زرد

روزهاى بارانى . لباس سياه مخصوص مسلمانان بود. مخصوصًا کاله بر سر گذارند
ّزردشتيان حق نداشتند از خانۀ خود خارج شوند و از کوچه و بازار عبور نمايند زيرا در اثر 

اقليت . نمودند  مسلمانان را فراهم مىشدن تماس به گمان مردم عامى موجبات نجس
توانستند پاى برهنه از بازار عبور نمايند زيرا در اثر آبپاشى کف بازار و  زردشتى و کليمى نمى

  . شد تماس آن با پاى فرد کافر زمين بازار نجس مى
 تنها بلندتر از خانۀ مسلمين نبوده و به آن شد که نه خانۀ زردشتيان بايد طورى ساخته مى

مشرف نباشد، بلکه آفتاب بطور مستقيم در آن نتابد و غالبًا بصورت چهارصفه و محصور و 
ساختن و استفاده از بادگير در خانۀ زردشتيان ممنوع بود . شد بدون نور و حرارت ساخته مى

وزيد  شد و از هر طرف باد مى ها ساخته مى بادگير برجى بود که بتناسب در باالى خانه(
کرد و در گذشته بمنزلۀ نوعى کولر مورد استفادۀ   به داخل اطاقها هدايت مىهواى خنک را

ّزردشتيان حق نداشتند وسيلۀ کوزۀ آب را از آب انبار عمومى بخانۀ ). مناطق گرمسير بود
اى استفاده  بايد از مشربه که ظرفى است مسى و يا قرابۀ شيشه خود ببرند و الزامًا مى

ترتيب شخص کافر از  شد و بدين ات کوزه موجب نجاست مسلمين مىنمودند زيرا ترشح مى
  . گرديد نوشيدن آب خنک نيز محروم مى

لنگى بود تا خانۀ زردشتيان مشخص باشد و از  هاى زردشتيان يک درهاى ورودى خانه
  . هاى مسلمين تميز داده شود خانه



شوند و هرآينه يک نفر مجوس ّزردشتيان حق نداشتند در کوچه و بازار بر االغ و استر سوار 
بر االغى سوار بود بمحض ديدن يک نفر مسلمان بايستى بعنوان احترام از االغ خود پياده 

  . گرفت گردد، در غير اينصورت مورد ضرب و شتم مسلمين قرار مى
ارباب کيخسرو شاهرخ نمايندۀ زردشتيان در مجلس شوراى ملى در يادداشتهاى شخصى 

    :نويسد خود مى
شد، با مطالعۀ   شمسى در بارۀ سوارى بر اسب و االغ سختگيرى مى١٣٠٢ر يزد تا سال د

هاى رسيده مالحظه نمودم يکنفر پارسى بنام پستنجى که از سوى پارسيان بمبئى  نامه
مديريت مدرسۀ کيخسروى يزد را عهده دار بود شکايتى بکنسول انگليس در يزد نوشته و 

که يکنفر زردشتى ايرانى است در خارج از شهر سوار االغ بوده و است معاون او  عنوان کرده
رفته، مسلمين او را از االغ بزير آورده و کتک مفصلى  براى سرکشى بمدارس حومۀ شهر مى

کنسول شکايت مزبور را بطهران فرستاده و در نتيجه بعرض رضاخان که سمت . اند زده
افى دستور داد، در يزد زردشتيان را مجبور رضاخان فورًا تلگر. وزارت جنگ را داشت رسيد

بسوارى کنند و هرکس مخالفت نمايد بشدت تنبيه شوند، با اين اقدام علماى يزد شروع 
ّبمخالفت نمودند و مدتى سوارى موقوف گرديد، ولى در شرفيابى مجدد امير لشکر جنوب 

ز يزد تبعيد کنند و بدين ّرضاخان دستور داد بالدرنگ دستورات اوليه را اجرا و مخالفين را ا
  .ترتيب اين غائله خاتمه يافت

  دريافت جزيه از زردشتيان 
 سورۀ توبه ٢٩گرديد، در آيۀ  جزيه نوعى ماليات بود که از کفار منجمله زردشتيان وصول مى

  : است در قرآن کريم آمده
ٓالذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم االخر و قاتلوا ال يدينون  رسوله و  واهلل ال يحرمون ما حرم ّ
ّالحق من الذين اوتوا دين     الجزيه عن يدوهم صاغرون ّالکتاب حتى يعطوا ّ

با کسانيکه بخدا و روز بازپسين ايمان نياورده، چيزهائى را که خدا و رسولش حرام شمرده (
اند، از کسانيکه کتاب آسمانى بر آنها نازل گشته،  ّدانند و بدين حق نگرويده حرام نمى



نگيد تا آن هنگام که بدست خويش با ذلت و تواضع جزيه بپردازند در حاليکه در برابر بج
  ) ترجمۀ قرآن کريم) (اسالم خاضعند

ّطبق آيۀ شريفۀ فوق از زمان تسلط اعراب بر ايران زردشتيان موظف بودند يا بدين اسالم 
يت يافتن مذهب شيعه در ّاما درردوران صفويه و رسم. مشرف شوند و يا اينکه جزيه بپردازند

ايران اين دو شرط بصورت يا اسالم يا اعدام تبديل گشته بود، ولى در دوران حکومت 
در آيۀ شريفه تصريح گرديده شرط پرداخت جزيه . قاجاريه مجددًا دريافت جزيه معمول شد

رخين ّکه مو از طرف کفار آنستکه با توانائى نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، ولى بطورى
دهند در ادوار مختلفه دريافت جزيه با ظلم و جور مأمورين وصول و عدم توانائى  گواهى مى
که در اکثر اوقات فقرا و مستمندان در اثر عدم  بطورى. است کنندگان توأم بوده پرداخت

استطاعت مجبور گرديده اند که براى خالصى از پرداخت جزيه و رنج فقر و فالکت 
  . مسلمان شوند

ين رقم جزيه ساالنه مبلغ نهصدتومان براى زردشتيان يزد و چهل و پنج تومان براى آخر
زردشتيان کرمان بوده که ضابطين و حکام در موقع وصول حقوق خود را بطور دلخواه بر آن 

  . کردند افزودند و بعنف و اجبار از رعايا دريافت مى مى
  االسالمها  ظلم و جور جديد

شد، ارث هفت  ّى هوى و هوس و يا در اثر اذيت و آزار مسلمان مىاگر يکنفر زردشتى از رو
بدين . دادند ّطبقه از وراث و حتى ساير منسوبان را بزور گرفته و بشخص جديد اسالم مى

ّترتيب زردشتيان هيچگونه امنيت و تسلطى بر اموال خود نداشتند و در نتيجۀ ظلم و جور  ّ
  .ّيشتر از مسلمين و حکام و ضابطين بودوارده از طرف جديداالسالمها بمراتب ب

 ميالدى در ايران بوده در سياحت نامۀ ١٨٥٥ _ ١٨٥٨کنت گوبينو فرانسوى که در سالهاى 
  : نويسد خود مى

ّزيستند و علت آن محروميتهاى کلى و فشار و ستمى  زردشتيان در ايران بوضع اسفناکى مى 
االسالمها از نزديکان  کردند، اين جديد وارد مىبود که مسلمانان و يا جديداالسالمها بر آنها 



دادند و براستى جماعت زردشتى  ّزردشتيان بودند که بيشتر آنها را مورد اذيت و آزار قرار مى
  .  بودند به پرتگاه نيستى نزديک شده

  : نويسد کشيش مسيحى بنام ناپير مالکم که پنجسال در يزد بوده مى
رفت مانند جزيه، پوشيدن لباس کهنه، سوار نشدن بر  ىظلمهاى فاحشى که بر زردشتيان م

هائى که بلندتر از منازل مسلمين باشد و نيز ظلمى که اگر يکنفر  چارپايان و نساختن خانه
ّيافت کليۀ متروکات منقول و غيرمنقول او حق جديداالسالمى که از  زردشتى وفات مى ّ

ّرسيد و حتى خانۀ مسکونى او را  رثى نمىشد و بفرزندان زردشتى او ا خويشاوندان او بود مى
  ) ٦. (بردند نيز مى

  انتظار ظهور سيوشانس يا موعود آخرالزمان 
ّ سالۀ تسلط ١٢٠٠در شرايط و احوالى که مختصرًا شرح داده شد زردشتيان در دوران 

 فرهنگ تازى و اسالمى بر ايران همواره منتظر ظهور موعود مزديسنا بودند و اعتقاد داشتند
سيوشانس . بهرام ورجاوند ظهور خواهند نمود که در آخرالزمان حضرت سيوشانس و شاه

ّداراى فرکيانى است و غذايش از سرچشمۀ مينوى است، درمان کليۀ دردهاى جهان در 
دست اوست و از پيکرش چنان نورى پرتوافکن شود که جهات ششگانۀ بسيط زمين را 

خيز است، آنگاه مردمان برخاستن آغاز کنند، جهان روز ظهورش روز رستا. نورانى نمايد
  .خوش و خرم شود و فيوضات الهى بر روى زمين استقرار يابد

  : و در اوستا مذکور است
در آنوقت واپسين سيوشانس ظهور خواهد کرد و تازگى جهان را تکميل نموده بنياد بدى و 

ن را از دوزخ بيرون آورده پاک کارا آزار اهريمن را از بن خواهد کند و همۀ روانان تيره
از آن . خواهد نمود، و روانان کرفه کاران برخواسته و رستاخيز واپسين بوقوع خواهد پيوست

جميع ارواح را . پس دنيا دوره از نو گرفته هميشه تازه و تهى از آزار و آسيب خواهد ماند
دائمًا خرم و شادان بعد  بنوازش تن واپسين که جسم جديد باشد ممتاز خواهد فرمود و من

  .  خواهد زيست



آن زمان سيوشيانت گيتى را تازه خواهد نمود و ديگر کهنه نشده و نخواهد مرد، و هرگز 
ٓنفرسوده ابدًا نخواهد پوسيد، و ابداالباد زنده و فزاينده و کامروا بوده، مردگان برخاسته 

  ) ٧.(آفرين خواهد شد زندگى و بيمرگى فرارسيده جهان بکام جهان
روز از  در زامياد يشت پيروان ديانت حضرت زردشت در دعاهاى پنجگانۀ خود در شبانه

موعود رسانيده و بشناسائى حضرت  کنند که آنانرا بروز ظهور درگاه خداوند درخواست مى
و در موقع خواندن نماز آيات مبارکۀ اوستا را بشرح زير تکرار . ّسيوشانس موفق بدارد

  . کنند مى
  . ورمزدهمى باد تندرستى و نيکى و خرمى تا اين دين را بسيوشانس برسانماى دانا ا 

  . خوانند و در نيايش روزانه در اورمزديشت مى
از بدى دور دار و بخوبى برسان، سروش پاک را بفرياد ما برسان اى دانا اورمزد، همى باد  

  . نيکى و فراخى نعمت تا اين دين را بسيوشانس رسانم
    .خوانند ت مىو در ورهرام يش

  . کنم ورهرام خدا نور داده را پرستش مى 
  : فرمايد و تا آخر آيه که مى

  . نسل مرا پاک گردان که تا ظهور سيوشانس پاک و نيکو بمانند
  :  است  آمده٢٨ فقرۀ ٥٩در يسناى 

  . فرستم فرستم و به سيوشانس پيروزگر درود مى به بهرام آفريده مزدا درود مى 
هاى مذکور زردشتيان اعتفاد داشتند پس از تحمل ظلم و جور باالخره  و وعدهطبق بشارات 

زيرا . هاى اهريمن نجات خواهد داد موعود آخرالزمان ظهور نموده ايران و جهان را از پليدى
  : است  آمده١٨٥در کتاب دينکرد صفحۀ 

  .  انگيخته شودچون هزارو دويست و اندى سال از تازى آئين بگذرد هوشيدر به پيغمبرى بر 
  :  است و در کتاب دساتير آمده

اگر ماند از مهين چرخ يکدم برانگيزانم از کسان تو کسى را و اب و آئين به او رسانم و 
  .   پيغمبرى و پيشوائى را از فرزندان تو برنگيرم



المذاهب از قول آن  و به اين روايت از حضرت زردشت يقين داشتند که در کتاب دبستان
  : گويد حضرت مى

پس از غلبۀ تازيان بر پارسيان و پريشانى بهدينان خداوند در ايران بزرگى از نژاد کيان  
  . پرستى گرد آورد برانگيزد تا جهان را از خاور تا باختر به يزدان

بنابراين بشارات زردشتيان هزارو دويست و اندى سال در برابر ظلم و ستم اعراب و 
اومت نموده و با اعتقاد بظهور سيوشانس و منجى ايران مهاجمان و حکام و ضابطين مق

بهرام ورجاوند با فرکيانى  اميدوار بودند که شوکت و عظمت ايران باستان تجديد شود و شاه
و اختر ايرانيان چنان بدرخشد که از خاور تا باختر را . ايران و ايرانيان را معزز و مفتخر نمايد

ّهائى که در کتب مقدسۀ زردشتيان   عالئم و وعدهّو با توجه به. روشن و منور نمايد
. ّاست سيوشانس از تخمۀ حضرت زردشت و ايرانى نسب و موعود کلى الهى است آمده

  . ّمطلع اين کوکب المع مشرق زمين و کشور مقدس ايران است
بهرام ورجاوند  از عالئم ظهور آن حضرت باريدن ستارگان از آسمان است، حضرت شاه

گردد و  ّرا از روم بلند خواهد نمود، و با ظهور آن حضرت روز رستخيز محقق مىنداى خود 
  . ّدرمان کليۀ دردهاى جهان در دست اوست

آئين زردشت تأليف و ترجمۀ  زمان ظهور سيوشانس بنوشتۀ کتاب گلدسته چمن
  :  است  يزدگردى چنين آمده١٢٦٥ماسترخدابخش در سال 

رۀ حاضر خواهد بود، در آن وقت واپسين سيوشانس ظهور واقعۀ آخرشدن دنيا معاصر دو 
خواهد کرد و تازگى جهان را تکميل نموده بنياد بدى و آزار اهريمنى را از بن خواهد 

  .... کند
بهرام ورجاوند بودند و  زردشتيان در اواخر حکومت قاجاريه منتظر ظهور موعود و حضرت شاه

الدوله  ر تيرانداز مؤبد بزرگ زردشتيان يزد با جاللطورى بر اين مسأله يقين داشتند که دستو
باران شاه بهرام  بندى نمود که حد اکثر تا سى سال ديگر از زمان ستاره حکمران يزد شرط

ّظهور خواهد نمود، که البته چون عالئم ظاهرى مورد نظر دستور تيرانداز به وقوع نپيوست 



در زمانى بود که نداى اسم اعظم از ايران و در حقيقت اين وقايع . بندى بازنده شد در شرط
  )٨. (بلند گرديد و علم وحدت عالم انسانى و صلح عمومى برافراشته شد

    
  ّظهور ديانت مقدس بهائى 

ّميالدى حضرت باب که با توجه بعالئم و بشارات وارده در ) ١٨٤٤( ه ق ١٢٦٠در سال 
 اظهار امر فرموده و خود را مبشر ّکتب مقدسۀ زردشتيان هوشيدر ماه بودند در شهر شيراز

 ه ق ١٢٦٩پس از آن در سال . بهرام ورجاوند معرفى نمودند اهلل و شاه ظهور حضرت بهاء
بهرام موعود هستند از  ّاهلل که مظهر ظهور کلى الهى و شاه ميالدى حضرت بهاء) ١٨٥٣(

  . طرف اهورامزدا برسالت مبعوث و ديانت جهانى بهائى را تأسيس فرمودند
ّبا طلوع آفتاب امر الهى که کليۀ ذرات وجود را به پرتو انوار خود روشن و منور نموده و 
مقارن با ظهور جمال اقدس ابهى استخالص و آزادى زردشتيان از ظلم و ستمى که دوازده 
ّقرن متمادى ادامه داشت شروع گرديد و با وقايعى که بوقوع پيوست عزت پارسيان ايران 

  .بتدريج تجديد شد
اهلل و بعد از دوازده قرن و اندى انجمن اکابر صاحبان  مقارن با ظهور حضرت بهاء_ ١

ميالدى شخصى بنام ) ١٨٥٤( ه ق ١٢٧١هندوستان بياد پارسيان ايران افتاد و در سال 
  .مانگجى صاحب را مأمور سرپرستى و رفع مظالم وارده بر پارسيان ايران نمود

ميالدى با صدور فرمانى از طرف ) ١٨٨٢( ه ق ١٢٩٩سال با اقداماتيکه بعمل آمد در _  ٢
  .ناصرالدين شاه دريافت جزيه از زردشتيان ملغى گرديد

زردشتيان يزد و کرمان تشکيل شد ولى ) انجمن(بااقدامات مانکجى صاحب پنجايت _  ٣
هاى کيخسروجى خانصاحب در سال  ّاز نظر حکومت رسميت نداشت، تا اينکه با پيگيرى

ميالدى با صدور فرمانى از طرف ناصرالدين شاه انجمن ناصرى ) ١٨٩٢ ( ه ق١٣٠٩
ّزردشتيان رسمًا تشکيل گرديد و احوال شخصيۀ زردشتيان برسميت شناخته شد ّ .  

ميالدى پس از صدور فرمان مشروطيت وسيلۀ مظفرالدين ) ١٩٠٦( ه ق ١٣٢٤در سال _  ٤
داند و   پيغمبر صاحب کتاب نمىشاه و با وجود اينکه ديانت اسالم حضرت زردشت را



ّاست، اقليت زردشتى را به  بحسب ظاهر اسمى از حضرت زردشت در قرآن کريم نيامده
ّرسميت شناخته و يک کرسى در مجلس شورايملى براى نمايندۀ زردشتيان اختصاص 

  . دادند
ان تجديد ّتخت سلطنت ايران کليۀ آثار و عالئم ايران باست پس از استقرار رضاخان به_  ٥

سال . شد و کلمۀ پهلوى بعنوان نام خانوادگى سلسله پادشاه حاکم بر ايران انتخاب شد
قمرى بسال شمسى تبديل و اسامى ماههاى باستانى بعنوان تقويم رسمى کشور انتخاب 
ّگرديد و کليۀ آثار ايران باستان که در اثر مرور زمان از بين رفته بود تجديد شد که شرح آن 

  . است  در تاريخ معاصر درج گرديدهًمفصال
اين آثار و عالئم طورى بمنصۀ ظهور رسيد که بعضى از زردشتيان که ناظر بظواهر امر بودند 
ظهور رضاخان و سلسلۀ پهلوى را ظهور سيوشانس پنداشتند، چنانکه در کتاب تاريخ پهلوى 

  :   است  چنين عنوان شده٢٩و زردشتيان صفحۀ 
باشند از پهلوى  ه ايرانيان بويژه زردشتيان که بازماندگان عصر اوستائى مىبناچار جا دارد ک

ّاول و جانشينانش بنام سيوشانتى که ساليان دراز در آرزوى روى کارآمدنش بودند و همه 
  . بردند ياد نمايند روزه در نيايش تندرستى چندبار از آن به نيکى نام مى

ترين قوم آريائى و ايرانى  ترين و نجيب بعنوان اصيلباالخره زردشتيان و پارسيان ايران _  ٦
  .بجهانيان معرفى گرديدند

ّاى از وعود الهيه که حضرت زردشت به آن وعده فرموده بود و در زمان ظهور  اين بود نمونه
  . ّبهرام ورجاوند تحقق يافت شاه

  : حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه در مناجات مبارک
  .  ا از آغاز مشکبيز فرمودى پاک يزدانا خاک ايران ر

  : فرمايند مى
روزگارى بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواريش پنهان در زير روپوش، باد ... 

بهارش خزان شد و گلزار دلربايش خارزار، چشمۀ شيرينش شور گشت و بزرگان نازنينش 
 آنکه درياى آواره و دربدر هر کشور دور، پرتوش تاريک شد و رودش آب باريک، تا



پرور وزيد و ابر  بخششت بجوش آمد و آفتاب دهش در دميد، بهار تازه رسيد و باد جان
باريد و پرتو آن مهر مهرپرور تابيد، کشور بجنبيد و خاکدان گلستان شد و خاک سياه  بهمن

جهان جهانى تازه شد و آوازه بلند گشت، دشت و کهسار سبز و خرم :  رشک بوستان گشت
ن چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند، هنگام شادمانيست پيغام آسمانيست شد و مرغا

     ...بيدار شو بيدار شو 



  دفتر دوم 
  نژاد که در عهد اعلى و عهد ابهى بشرف ايمان فائز گرديدند پيشگامان پارسى

   
  جناب سهراب کاوس 

  ّاولين مؤمن زردشتى بحضرت نقطۀ اولى 
ميالدى که قريب چهارماه از اظهار امر گذشته بود ) ١٨٤٤( ه ق ١٢٦٠در شعبان سال 

ّحضرت باب به اتفاق مالمحمد على قدوس و غالم باوفاى آنحضرت براى انجام مناسک  ّّ
ّحج که در آن سال حج اکبر بود بمکه عزيمت فرمودند و در مکه و مدينه نداى الهى را  ّ

رکت در حج اکبر اجتماع ايکه از سراسر دنياى اسالم براى ش ّبسمع حجاج و نفوس مهمه
ّنموده بودند رسانيدند، بطوريکه اين خبر بگوش کليۀ حجاج رسيد و هريک پس از خاتمۀ 
ّمناسک حج به اوطان خود مراجعت نموده و ظهور سيدى نورانى و جوان با صفات و 

وطنان خود رسانيدند يکى  اخالق ملکوتى را که داعيۀ قائميت و بابيت داشت بگوش هم
باف از تجار  ّاهلل جناب حاج محمدرضا فرزند حاج رحيم معروف به مخمل ئران بيتاز زا

معتبر شهر کاشان بود که در دوران انجام مناسک حج بزيارت حضرت باب نائل و شيفتۀ 
افزود تا اينکه  جمال و جالل و نورانيت آنحضرت شده بود و هر لحظه بميزان ارادتش مى

 از حقيقت حال آگاه گرديد و بطراز ايمان بآنحضرت در مدينه بحضور مبارک مشرف و
  .  ّمزين شد

باف در مراجعت بکاشان در نهايت انجذاب و اشتعال با مؤمنين و  ّحاج محمدرضا مخمل
محبين بحضرت باب مأنوس و مألوف گرديد و بدون رعايت حکمت رفت و آمد و القاء 

ا به اذيت و آزار او تشويق علماى متعصب کاشان برآشفتند و حکومت ر. کرد کلمه مى
حاکم وقت که خود مترصد چنين فرصتى بود مأمورين خود را فرستاد و . نمودند
پس از بازجوئى الزم بدستور . ّمحمدرضا را دستگير نمودند و بدارالحکومه آوردند حاج

علماء او را بفلک بستند و چوب زيادى زدند، سپس اموال او را غارت نموده و خودش را 
رو آلوده واژگونه بر درازگوشى سوار نموده با تار و طنبور در کوچه و بازار گردانيدند و سر و 



مردم بر سر و صورتش آب دهان انداخته لعن و نفرين نمودند و با فحش و ناسزا و سنگ و 
  . کردند ّچوب جسم و جانش را آزار نموده به تصور خود کسب ثواب مى

جا  که در کنج کاروانسرا بکسب و کار مشغول و از همهدر اين هياهو و احوال سهراب کاوس 
ّاطالع بود از حجرۀ خود بيرون دويده و چگونگى احوال را جويا شده و پرسيد آيا اين  بى

ّشخص همان حاج محمدرضا ولد حاج محمد رحيم است سهراب کاوس . ؟ گفتند آرى ّ
فس آگاهى داشت ّچون بر احوال حاج محمدرضا از نظر ديانت و امانت و سالمت ن

ّمتعجب گرديد و اظهار نمود، حاج محمدرضا با چنين احوال و کماالتى که دارد هرگز 
کشد، محققًا حقيقت  جهت خود را به اين شناعت و قباحت نمى کند و بى اشتباه نمى

و اين امر موجب گرديد که در مقام تحقيق و تفحص برآيد و پس از . بزرگى در کار است
امر آگاه گرديد و ايمان آورده و در سلک مؤمنين بحضرت نقطۀ اولى جستجو از حقيقت 

ّاو اول شخص مؤمن از نژاد پارسى است و همان شخصى است که در مقالۀ . درآمد
  :   االحلى قوله. است شخصى سياح نيز بعبارت زير از او ياد شده

نش پراکنده و چنانچه روايت کنند که شخص بابى در کاشان اموالش بتاراج رفته خانما
عريان نمودند وتازيانه زدند و محاسنش را بيالودند و بر درازگوشى واژگونه سوار و ... پريشان

در کوچه و بازار بمنتهاى آزار با طبل و شيپور و تار و طنبور بگردانيدند، و شخص گبرى 
ى و هوى درکنارى درگوشۀ رباطى افتاده و ابدًا از جهان و جهانيان خبرى نيافته و چون ها

مردمان بلند شد بکوچه شتافت و چون ازجرم مجرم و سبب تشهير و تعذيب بر وجه تفصيل 
ّمطلع گشت به جستجو افتاد و درهمان روز در زمرۀ بابيان داخل گشت و گفت همين اذيت 

  و تشهير برهان حقيقت و عين دليل است، 
 بحضرت نقطۀ اولى بوده و به ّپورکاوس اولين فرد مؤمن  کاوس و يا سهراب بنابراين سهراب

  ).١(است  شرحى که گذشت بجرگۀ بابيان وارد گشته
کاوس در  که بعمل آمد شرح حال و تاريخچۀ بيشترى از جناب سهراب با جستجوهائى

کاوس در  نوشتجات قدماى پارسى بدست نيامد، ولى آنچه مسلم است جناب سهراب
شان بتجارت مشغول بوده و در همان ميالدى ببعد در کا) ١٨٤٤( ه ق ١٢٦٠سالهاى 



ًدوران يا اندکى بعد جناب مهربان کاوس که احتماال برادر او و جناب کيخسرو خداداد که 
  ).٢( اند با وى منسوب بوده بکاشان رفته و متفقًا بتجارت مشغول گرديده

منين بهرام ورجاوند را لبيک گفته و بخيل مؤ اهلل نداى شاه پس از اظهار امر حضرت بهاء
شرح حال جناب کيخسرو خداداد و جناب مهربان کاوس در . اند جمال اقدس ابهى پيوسته

  . صفحات بعد بنظر خوانندگان عزيز خواهد رسيد
    

  مانکجى صاحب 
فانى از دانشمندان و عارفان  ّپور هوشنگ هاتريا، ملقب به درويش مانکجى پور ليمجى

زردشتيان ايران متحمل زحمات زيادى زردشتى در قرن گذشته بوده که در استخالص 
ميالدى بدستور ) ١٨٦٩( ه ق ١٢٦٨است صاحب تاريخ کرمان که در سال  گرديده

  :  نويسد است چنين مى مانکجى شرح حال ويرا برشتۀ تحرير درآورده
مانکجى صاحب که اسالف وى از زردشتيان ايران بوده و در دوران صفويه بهندوستان  

ميالدى که در قصبۀ موراسومالى از توابع ) ١٨١٣( ه ق ١٢٣٠سال اند در  هجرت نموده
در دوران کودکى با مطالعۀ تاريخ ايران باستان . ّبندر سورت در هندوستان متولد گرديد

ورزيد و آرزو داشت روزى بتواند به ايران  همواره به ايران که مرز و بوم نياکانش بود عشق مى
  . يرانيان پارسى نائل گرددسفر نموده و از نزديک بديدار ا

ّدر دوران جوانى از هرکس که از ايران اطالعاتى داشت از وضع آن مرز و بوم سؤاالتى 
 سالگى ١٤در سن . ّنمود و عالقمند بکسب اطالعات دقيقى راجع به ايران بود مى

بخدمت دولت انگليس درآمد و شغل وى تحويلدار و صندوقدار وجوهى بود که بمصرف 
رسيد و در دوران خدمت بنقاط مختلف هندوستان و بعضى بالد افغانستان سفر  قشون مى

پرداخت ولى هيچگاه فکر ايران و مسافرت به  نمود و ضمن انجام وظيفه بسير و سياحت مى
  . گرديد ايران از نظرش محو نمى

پارسيان هند که اغلب تمکنى داشتند بفکر افتادند که کسى را براى سرپرستى زردشتيان 
تا اينکه . يران و حفاظت آنان گسيل دارند و براى اين امر داوطلب خواستندا



ّصاحب با توجه به آرزوئى که داشت و ضمنًا مردى مبرز و جهانديده و مدتى را در  مانکجى ّ
ه ) ١٢٧١)  ميالدى ١٨٥٤ مارس ٣١سلک قشون گذرانده بود حاضر براى اينکار شد و در 

يمت، مانکجى صاحب مقصود خود را با اولياى دولت قبل از عز. ق عازم ايران گرديد
هائى براى  انگليس در ميان گذاشت و در نتيجه از طرف مقامات مسئول سفارشنامه

هاى ديگرى براى  نمايندگان دولت انگليس در بوشهر و بغداد و همچنين سفارشنامه
هاى مذکور  نامه مأمورين انگليسى مقيم اسالمبول و طهران دريافت نمود که در معرفى

ّتوصيه شده بود صاحب را از خود دانسته و ضمن کمک و حمايت در کليۀ امور با او 
صاحب از طرف انجمن اکابر صاحبان پارسيان بمبئى  در نتيجه مانکجى. همکارى کنند

مانکجى صاحب در حدود سال . عازم ايران شد و به تمشيت امور زردشتيان پرداخت
. ور ناصرالدين شاه سلطان ايران شرفياب شدميالدى حض) ١٨٥٦( ه ق ١٢٧٢

شاه از وضع پارسيان هندوستان سؤال نمود و همچنين مانکجى از ناصرالدين  ناصرالدين
شود، از ماليات  شاه تقاضا کرد مالياتى که بعنوان جزيه از زردشتيان يزد و کرمان دريافت مى

ع ماليات جزيه زردشتيان يزد عمومى و حقوق ديوانى مجزا و تفکيک نمايند و ضمنًا از جم
 تومان بود يکصد تومان تخفيف گرفت و مقرر گرديد بقيۀ آن ٩٤٥و کرمان که ساالنه 

ترتيب از فشار  بدين. هرساله در طهران از طرف انجمن پارسيان هندوستان پرداخت شود
ايکه از طرف مأمورين حکومت براى وصول اين مبلغ باضافۀ مبالغ زيادى  العاده فوق
  . گرديد کاسته شد الوصول تحميل مى ّحق

توضيح آنکه در آن دوران درآمد يک کارگر و يا برزگر ماهيانه ده تا پانزده ريال بود که با (
ّنمود و از اين مبلغ بايستى ماليات جزيه باضافۀ حق و  ّنهايت زحمت و مشقت تحصيل مى

  )ودنم ّحساب و تعارفات مأمور وصول و حکام محلى را تأديه مى
ّصاحب در سفر اول به ايران موفق به الغاى جزيه نگرديد ولکن بار سنگين  هرچند مانکجى ّ

شد  پرداخت آن را از دوش زردشتيان برداشت و مبلغ مذکور که معادل چهارهزار روپيه مى
 ٢٨اين رويه . شد هرسال از طرف انجمن پارسيان هندوستان بخزانۀ شاهى پرداخت مى

صاحب حدود پنجسال و نيم در طهران اقامت نمود و در اين  انکجىم. سال ادامه داشت



پرداخت و چون  ّمدت ضمن کار و تجارت بمطالعه در فلسفه و عقايد و اديان ديگر مى
اى از خواندن و نوشتن فارسى نداشت و فقط زبانهاى انگليسى و گجراتى را بخوبى  بهره
هاى مختلف استفاده  از محرر و منشىدانست، براى مطالعات و نگارش در زبان فارسى  مى
داشت و هرکه را قادر بر انشاء و  آورى کتب و رسائل سعى بليغ مبذول مى کرد و در جمع مى

گمارد و در قبال آن کمکهاى مالى بيدريغ و دستمزد  يافت به تأليف کتابى مى تحرير مى
  .پرداخت کافى مى

   
  مسافرت دوم به ايران 

ّميالدى مجددًا از بمبئى به بندرعباس ) ١٨٦٥( ه ق ١٢٨٢صاحب در سال  مانکجى
در آن دوران هيچگونه . عزيمت نمود و پس از اقامتى کوتاه در کرمان عازم يزد گرديد

اى براى اطفال و جوانان زردشتى وجود نداشت و بعضى از افراديکه به  مکتب و مدرسه
شاگرد نزد   بصورت خانهشدند فرزندان خود را اهميت سواد و خواندن و نوشتن واقف مى

گماشتند تا ضمن کار و خدمت مختصر سواد خواندن و نوشتن را از استاد  افراد باسواد مى
  . محدود به خانوادۀ دستوران و پيشوايان مذهبى بود خود بياموزند و در حقيقت سواد
د  نفر از اطفال زردشتى را در کرمان انتخاب نمو١٢صاحب  براى رفع اين نقيصه مانکجى

 نفر را برگزيد و براى تحصيل ٢٠و با خود به يزد آورد و بين افراد مستعد و باهوش يزد نيز 
بطهران آورد و آنها را در منزل خود سکونت داد و با استخدام معلمين فارسى و عربى و 

  ). ٣(ترکى به تعليم و تربيت جوانان مذکور پرداخت 
 ه ق ١٢٩٠حصلين اعزامى بطهران در سال ّبهرحال پس از خاتمۀ تحصيل اولين دسته از م

اى تأسيس  ميالدى با استفاده از وجود استاد جوانمرد شيرمرد در شهر يزد مدرسه) ١٨٧٢(
ولى . نمود و در کرمان وسيلۀ ميرزا افالطون اسکندر مدرسۀ زردشتيان کرمان را بنا نهاد

نمودند  که مى ىهائ ضديت دستوران عليه مانکجى صاحب ادامه يافت و ضمن مخالفت
چند بار براى قتل وى توطئه کردند، يکمرتبه چاقوکشى را براى قتل او اجير نمودند و بار 

  . ديگر خواستند او را مسموم نمايند، که با معالجات بموقع بمقصود نرسيدند



ميالدى جناب ابوالفضائل گلپايگانى پس از تصديق امر ) ١٨٧٧( ه ق ١٢٩٤حدود سال 
السلطنه رهائى يافت و چون او را بمدرسۀ سابقش   گرفتارى از زندان نايبمبارک و پنج ماه

مانکجى صاحب از وجود . صاحب منشى و محرر گشت دادند بناچار نزد مانکجى راه نمى
جناب ايشان براى تعليم محصلين زردشتى و همچنين مکاتبات بامقامات مملکتى استفاده 

الغاى ماليات جزيه و مکاتبه با دربار و علما بهرۀ نمود خصوصًا از معلومات ايشان براى  مى
  .فراوانى برد

   
  اهلل  تشرف مانکجى صاحب حضور حضرت بهاء

. مند شد اهلل مشرف و از فيض حضور بهره مانکجى صاحب در بغداد بحضور حضرت بهاء
در دوران تشرف سؤاالت زيادى از محضر مبارک نمود و از حقيقت امر آگاه گرديد جناب 

 ميالدى حضور حضرت عبدالبهاء مشرف بوده نقل ١٩٢٠م عليانى که در سال رست
  : روزى حضرت عبدالبهاء ضمن بيانات حضورى فرمودند:  است نموده

اهلل مجلسى با حضور قريب به چهارصد نفر از  وقتيکه در بغداد در حضور حضرت بهاء 
 آن مجلس شدند، صاحب وارد شاهزادگان و علماء تشکيل شده بود، ناگهان مانکجى

بعد ... صاحب را در صدر مجلس نشانيدند  اهلل قيام فرمودند و مانکجى حضرت بهاء
اين فارسيان صدق محضند و آيت صدق و راستى و بسيار از "حضرت عبدالبهاء فرمودند 

صاحب در دوران تشرف مورد عنايت و  بهرحال مانکجى) ٤" ( پارسيان تمجيد فرمودند
صاحب وسيلۀ جناب  در مسافرت دوم به ايران مانکجى. گرفتندمکرمت فراوان قرار 

ّاى که متضمن سؤاالتى چند بود بمحضر جمال اقدس ابهى  ابوالفضائل گلپايگانى عريضه
معروض داشت و در جواب لوح مهيمن و غرائى که بلوح مانکجى صاحب و يا لوح صاد 

ظ حکمت و رعايت  هجرى در عکا نازل گرديد که بلحا١٢٩٥معروف است در سال 
  :         مقتضيات به سؤاالت ايشان در قالب کليات به پارسى سره جواب فرمودند

  بنام خداوند يکتا 



اى را سزاست که به شبنمى از درياى بخشش خود آسمان هستى را  ستايش بينندۀ پاينده
دانش راه داد و هاى دانائى بياراست و مردمان را ببارگاه بلند بينش و  بلند نمود و به ستاره

شود، چه که  اين شبنم که نخستين گفتار کردگار است، گاهى بآب زندگانى ناميده مى
و هنگامى بروشنائى نخستين و اين روشنى که از آفتاب . مردگان بيابان نادانى را زنده نمايد

دانش هويدا گشت، چون بتابيد جنبش نخستين نمودار و آشکار شد و اين نمودارها از 
اناى يکتا بوده، اوست داننده و بخشنده و اوست پاک و پاکيزه از هر گفته و بخشش د

شنيده، بينائى و دانائى گفتار و کردار را دست از دامن شناسائى او کوتاه، هستى و آنچه از 
او هويدا اين گفتار را گواه، پس دانسته شد نخستين بخشش کردگار گفتار است و پاينده و 

  .  داناى نخستين در دبستان جهان و اوست نمودار يزدانپذيرنده او خرد، اوست
آنچه هويدا از پرتو بينائى اوست و هرچه آشکار، نمودار دانائى او، همۀ نامها نام او و آغاز 

  . و انجام کارها به او
نامۀ شما در زندان به اين زندانى روزگار رسيد، خوشى آورد و بر دوستى افزود و ياد روزگار 

سپاس داراى جهان را که ديدار را در خاک تازى روزى نمود ديديم و . تازه نمودپيشين را 
گفتيم و شنيديم، اميد چنان است که آن ديدار را فراموشى از پى در نيايد و گردش روزگار 
ياد او را از دل نبرد و از آنچه کشته شد گياه دوستى برويد و در انجمن روزگار سبز و خرم و 

نکه از نامهاى آسمانى پرسش رفته بود، رگ جهان در دست پزشک دانا اي. پاينده بماند
هر روز را رازى است و هر سر را آوازى، درد . کند بيند و بدانائى درمان مى است، درد را مى

ديده . امروز را درمانى و فردا را درمان ديگر، امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد
که از بادۀ  کران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته مردمانىشود گيتى را دردهاى بي مى

اينست که خود و همۀ مردمان . اند اند، پزشک دانا را از او باز داشته خودبينى سرمست شده
اند و دوست  شناسند، راست را کژ انگاشته دانند نه درمان مى نه درد مى. اند را گرفتار نموده

بشنويد آواز اين زندانى را، بايستيد و بگوئيد، شايد آنانکه در خوابند . اند را دشمن شمرده
  . بيدار شوند



هرکه . دهد، بشتابيد و بنوشيد بگو اى مردگان، دست بخشش يزدانى آب زندگانى مى
  .امروز زنده شد هرگز نميرد و هرکه امروز مرد هرگز زندگى نيابد

اند  چه که آنچه از زبان خواسته. و نيکو استدر بارۀ زبان نوشته بوديد، تازى و پارسى هرد
و امروز چون آفتاب دانش از آسمان . آيد پى بردن بگفتار گوينده است و اين از هردو مى

  .ايران آشکار و هويدا است هرچه اين زبان را ستايش نمائيد سزاوار است
ى آواز آشنا اى دوست چون گفتار نخستين در روز پسين بميان آمد گروهى از مردمان آسمان

شنيدند و به آن گرويدند و گروهى چون کردار برخى را با گفتار يکى نديدند از پرتو آفتاب 
  .دانائى دور ماندند

آنچه در اين روز پيروز شما را از آاليش پاک :  فرمايد بگو اى پسران خاک يزدان پاک مى
کى از چيزهائى است پاکى از آاليش، پا. نمايد و به آسايش رساند همان راه راه من است

و آن پسنديدن گفتار و کردار خود است اگرچه نيک . که زيان آرد و از بزرگى مردمان بکاهد
خواه همۀ روى زمين نمايد  باشد و آسايش هنگامى دست دهد که هرکس خود را نيک

ز از بردند هرگ آنکه او آگاه اين گفتار را گواه که اگر همۀ مردمان زمين بگفتۀ آسمانى پى مى
اى نبوده  تر از اين ستاره ماندند، آسمان راستى را روشن بهره نمى درياى بخشش يزدانى بى

  . و نيست
نخستين گفتار دانا آنکه، اى پسران خاک از تاريکى بيگانگى بروشنى خورشيد يگانگى 

ايدوست . روى نمائيد، اينست آن چيز که مردمان جهان را بيشتراز همۀ چيزها بکار آيد
 گفتار را خوشتر از اين برگى نه و درياى آگاهى را دلکشتر از اين گوهر نبوده و درخت

اى پسران دانش چشم سر را پلک به آن نازکى از جهان و آنچه در اوست . نخواهد بود
بگو اى مردمان . بهره نمايد ديگر پردۀ آز اگر بر چشم دل فرود آيد چه خواهد نمود بى

اگر کسى . ن را بپوشاند، چنانکه ابر، روشنائى آفتاب راتاريکى آز و رشک روشنائى جا
  .بگوش هوش اين گفتار را بشنود پر آزادى برآرد و به آسانى در آسمان دانائى پرواز نمايد

چون جهانرا تاريکى فراگرفت درياى بخشش بجوش آمد و روشنائى هويدا گشت تا کردارها 
ى آسمانى به آن مژده داده شد، اگر ها ديده شود، و اين همان روشنى است که در نامه



کردگار بخواهد دلهاى مردمان روزگار را بگفتار نيک پاک و پاکيزه کند و خورشيد يگانگى 
  .بر جانها بتابد و جهان را تازه نمايد

اى مردمان، گفتار را کردار بايد، چه گواه راستى گفتار کردار است و آن بى اين تشنگان را 
  . را درهاى بينائى نگشايدسيراب ننمايد و کوران 

شود و نرم آن بجاى شير،  گفتار درشت بجاى شمشير ديده مى:  فرمايد داناى آسمانى مى
گويد هرکه داراى من  زبان خرد مى. کودکان جهان از اين بدانائى رسند و برترى جويند

 نباشد داراى هيچ نه، از هرچه هست بگذريد و مرا بيابيد، منم آفتاب بينش و درياى
منم آن روشنائى که راه ديده بنمايم و . دانش، پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم

  . نياز که پربستگان را بگشايم و پرواز بياموزم منم شاهباز دست بى
راه آزادى باز شده، بشتابيد و چشمۀ دانائى جوشيده از او بياشاميد :  فرمايد دوست يکتا مى
ردۀ يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار سراپ: بگو اى دوستان

گويم هرآنچه از نادانى بکاهد و بر دانائى  يکداريد و برگ يک شاخسار، براستى مى
  .بيفزايد او پسنديده آفريننده بوده و هست

اراى بگو اى د. بگو اى مردمان، در سايۀ داد و راستى راه رويد و در سراپردۀ يکتائى درآئيد
چشم، گذشته آئينۀ آينده است، ببينيد و آگاه شويد، شايد پس از آگاهى دوست را بشناسيد 

امروز بهترين ميوۀ درخت دانائى چيزى است که مردمان را بکار آيد و . و نرنجانيد
بگو زبان گواه راستى من است او را بدروغ مياالئيد و جان گنجينۀ راز من . نگاهدارى نمايد

ا بدست آز مسپاريد، اميد چنان است که در اين بامداد که جهان از روشنيهاى است او ر
  . خورشيد دانش روشن است بخواست دوست پى بريم و از درياى شناسائى بياشاميم

ايدوست چون گوش کمياب است چنديست که خامه در کاشانۀ خود خاموش مانده، کار 
  . تر آمده  پسنديدهبجائى رسيده که خاموشى از گفتار پيشى گرفته و

شود تا نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند شير  بگو اى مردمان، سخن به اندازه گفته مى
. به اندازه بايد داد تا کودکان جهان بجهان بزرگى درآيند و در بارگاه يگانگى جاى گزينند

اند يا ايدوست زمين پاک ديديم، تخم دانش کشتيم، ديگر تا پرتو آفتاب چه نمايد بسوز



بگو امروز به پيروزى داناى يکتا آفتاب دانائى از پس پردۀ جان برآمد و همۀ . بروياند
  . نيکوست کسى که بيايد و بيابد. پرندگان بيابان از بادۀ دانش مستند و بياد دوست خورسند

اى رب استغفرک بلسانى و قلبى و نفسى و فؤادى و روحى و جسدى و جسمى و عظمى و 
ّى و انک انت التواب الرحيم، و استغفرک يا الهى به استغفارالذى به تهب دمى و جلد ّ

و استغفرک . روائح الغفران على اهل العصيان و به تلبس المذنبين من رداء عفوک الجميل
ّيا سلطانى باستغفار الذى به يظهر سلطان عفوک و عنايتک و به يستشرق شمس الجود و 

ّتغفرک يا غافرى و موجدى باستغفارالذى به يسر عن االفضال على هيکل المذنبين و اس
ّالخاطئون الى شطر عفوک و احسانک و يقومن المريدون لدى باب رحمتک الرحمن 
ّالرحيم، و استغفرک يا سيدى باستغفار الذى جعلته نارًا لتحرق کل الذنوب و العصيان عن  ّ

ٓ کدورات الذنوب و االثام ّکل نائب راجع نادم باکى سليم و به يطهر اجساد الممکنات عن
  )٥.(ّو عن کل ما يکرهه نفسک العزيز العليم

  عريضۀ مجدد مانکجى صاحب 
پس از نزول لوح مانکجى از يراعۀ جمال قدم جل اسمه االعظم، نظر به اينکه در لوح 
مذکور بيک يک سؤاالت وى جواب نفرموده بودند، مانکجى صاحب مجددًا وسيلۀ 

اى حضور مبارک معروض و استدعاى تبيين و تشريح بيشترى  هجناب ابوالفضائل عريض
اهلل مرقوم  نمود، در پاسخ عريضۀ جناب ابوالفضائل جوابى مشروح و مفصل بقلم کاتب

گرديد که ضمن آن يک يک سؤاالت را با اجوبۀ نازله در لوح مانکجى تطبيق و بيانات 
  . اند نازله را مجددًا تشريح فرموده

  واب عريضۀ جناب ابوالفضائل لوح مبارک در ج
  اهلل و بهائه  گلپايگانى عليه رحمة

  : است  سؤال شده٦٦٩در عريضۀ جناب ابوالفضائل عليه :  قوله تعالى
اهلل مرقوم داشتند، حالت ايشان و ما عنده  عليه عناية اينکه در بارۀ جناب فرزانۀ صاحب 

ّد و گواه، و اما سؤاالت ايشان اند شاه معلوم و واضح است و آنچه هم ارسال نموده
مصلحت نبود واحد بعد واحد ذکر گردد و جواب عنايت شود، چه که مغاير و مخالف بود 



با حکمت و ما عندالناس ولکن در آنچه از سماء عنايت مخصوص ايشان نازل اجوبه 
ايشان گويا درست مالحظه . است بکمال ايجاز و اختصار که از اعجاز است ذکر شده

دادند که حرفى از آن ترک نشده و بکلمه، ان  نمودند شهادت مى اند چه اگر مى هننمود
  .گشتند هذالبيان محکم مبين ناطق مى

  :  سؤالهاى ايشان اين بوده
آبادى با شت زرتشت بيست و هشت تن بودند و همگى  نخست آنکه شت و خشوران مه

 هرتن که پديدار گشتند بدرستى و آئين و کيش يکديگر را برافراشتند و از ميان برنداشتند و
فرمودند از  گواه بودند و سخنى در نابودى آن آشکار ننمودند و مى راستى پرمان و آئين پيش

اند، ما خدائيم و  چندتن از کيش اوران هندو گفته. خدا بما رسيده و ما به بندگان رسانيم
در آفريدگان پديد آيد بيائيم بايد آفريدگان اندر پرمان ما باشند و هنگاميکه آشوب و جدائى 

آئين . و آنرا از ميان برداريم و هريک پديد آيند گويند من همانم که اندر نخست بودم
و خشوران پيش درستند، :  فرمودند انگيزان واپسين چون داود و ابراهيم و موسى و عيسى مى

  . گويم آنزمان پرمان چنين بود و اکنون چنين است که من مى
 فرمود، در پيدايش من همگى پرمانها نادرست و پرمان پرمان من است، از آور تازى کيش

  ؟  دهند پسندند و بکدام رهبران برترى مى گروه کدام را مى
ًاوال ًآنکه در يک مقام مراتب انبياء از يکديگر فرق داشته مثال در موسى مالحظه فرمائيد  ّ

ه بعد از آن حضرت مبعوث صاحب کتاب و احکام بوده و جمعى از انبياء و مرسلين ک
شدند بر اجراى شريعت او مأمور بودند، چه که آن احکام منافى آن زمان نبوده، چنانچه در 

اند که صاحب فرقان  و اينکه ذکر نموده. ّصحف و کتب ملحقه بتورية واضح و مبرهن است
ن معدن ها نادرست و پرمان پرمان من است، آ فرموده در پيدايش من همگى پرمانها و آئين

و منبع حکمت ربانيه چنين کلمه نفرموده، بلکه تصديق فرموده آنچه که از سماء مشيت 
ّالم اهلل ال اله اال هوالحى القيوم نزل : " الهى بر انبياء و مرسلين نازل شده بقوله تعالى

ّعليک الکتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه و انزل الفرقان الى آخر قوله تعالى ّل و فرمود ک"  ّ
  . از نزد خدا آمدند و بخدا راجعند



اند و ظاهر  اى و امرى نگفته ّدر اين مقام کل نفس واحده بودند چه از خود پيامى و کلمه
ّاند از جانب حق جل جالله بوده و جميع ناس را بافق اعلى دعوت  ننموده اند، آنچه گفته ّ

نات مختلفۀ جناب صاحب اند در اينصورت بيا اند و بحيوة جاودانى بشارت داده فرموده
  .شود بحروفات متفقه يعنى بکلمۀ واحده راجع مى

دهند،  پسندند و کدام راهبران را برترى مى اند از اين گروه کدام را مى و اينکه مرقوم داشته
ّدر اينمقام شمس کلمۀ النفرق بين احد من الرسل طالع و مشرق است، و مقام ديگر مقام و 

چنانچه از قبل ذکر شده آنچه جناب صاحب سؤال . استفضلنا بعضهم على بعض 
اند، در اين کلمۀ مبارکه جامعۀ محکمۀ عليا مکنون و مستور است، قوله تبارک و  نموده
  :  تعالى

هاى آسمانى پرسش رفته بود رگ جهان در دست پزشک داناست درد را  اينکه از نامه
ى است و هر سر را آوازى، درد امروز را کند، هر روز را راز بيند و بدانائى درمان مى مى

  . انتهى. درمانى و فردا را درمان ديگر، امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد
دهد که اين کلمه از مراياى علم الهى محسوب و جميع آنچه سؤال  هر منصفى گواهى مى

اهلل العليم  ر من لدىنموده بکمال ظهور و بروز در او منطبع و آشکار، طوبى لمن اوتى بصائ
  :  الحکيم و سؤال ديگر صاحب يگانه، چهار طايفه در ملک هستند

ّگويند جميع عوام مشهود از ذره تا شمس حق مطلقند و غير حق مشهود  اى مى طايفه ّ
ّالوجود حق است و انبياء واسطۀ مابين خدا و  گويند، ذات واجب نيست، طايفۀ ديگر مى
گويند، کواکب خلق حضرت  طايفۀ ديگر مى. ّئى بسوى حق نمايندخلقند که خلق را راهنما

روند، مانند  آيند و مى الوجودند و بقيۀ اشياء تمامًا اثر و فوايد آنهايند، بشهود مى واجب
  . روند آيند و مى گردند مى ّشود کرمها از او تولد مى حوضى که پرآب مى

ق فرموده که از اثر و فوايد او ذره تا الوجود طبيعتى خل گويند، حضرت واجب اى مى طايفه
ّروند، اول و اخرى ندارد، چه حسابى و چه کتابى، مانند آنکه  آيند و مى شمس بشهود مى

ساير چيزها متمثل به آن، پيغمبرها و سالطين که . شود رويد و تمام مى آيد، گياه مى باران مى
مدنى بوده، انبياء بقسمى و اند بجهت نظم مملکتى و تدابير  قانون و نظمى قرار داده



اند، نبى گفته که خدا فرمود، مردم مطيع و منقاد شوند  سالطين بطور ديگر سلوک کرده
  ؟  ّاز اين چهار طايفه کدام مقبول حق است. اند سالطين با توپ و شمشير با خلق رفتار کرده

اهلل اوست ّجواب جميع اين فقرات در بيان اول که از لسان رحمن جارى شده بود، لعمر
  : فرمايد حاوى و داراى آنچه ذکر شد، چه که مى

ّامروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد چه که امروز سلطان ظهور ظاهر و مکلم طور 
. ناطق هرچه بفرمايد اوست اساس متين از براى بناهاى مداين علم و حکمت عالميان

صر مذکور، اين کلمۀ عليا از قلم اعلى هرنفسى به او متشبث شد او در منظر اکبر از اهل ب
اهلل از افق ظهور ظاهر و الئح و امروز  امروز روز بصر است چه که وجه : "ّ جارى قوله جل و عز

ّروز سمع است چه که نداى الهى مرتفع، کل بايد امروز آنچه از مطلع کتب و مشرق وحى و 
ند و بآن ناطق گردند پس ّمظهر علم و معدن حکمت ربانى ظاهر شد به آن تشبث نماي

معلوم و محقق شد که جواب سؤال در ملکوت بيان از مطلع علم رحمن نازل و ظاهر طوبى 
و اين چهار فقره که ذکر شده اين بسى واضح و معلوم است که فقرۀ دويم اقرب  : " للعارفين

ّز حق اند و آنچه ا بتقوى بوده و هست، چه که انبياء و مرسلين وسايط فيض الهى بوده
ّبخلق رسيده بواسطۀ آن هياکل مقدسه و جواهر مجرده و مهابط علم و مظاهر امر بوده و 

توان توجيه نمود، چه که در مقامى جميع اشياء مظاهر اسماء و  فقرات ديگر را هم مى
  .     صفات الهى بوده و هستند

ّو مشارق اسم قدير حق الحقيقه ايشان مظاهر اسم عزيز  اند فى اينکه از سالطين مرقوم داشته
اى که موافق آن هياکل عزيزه است عدل است اگر بطراز آن فائز  اند و جامه ّجل جالله

الحقيقه از  شوند، اهل عالم براحت کبرى و نعمت عظمى متنعم گردند و هر نفسى که فى
و هاى واضحۀ مشهودۀ آفاقيه  ّرحيق علم الهى آشاميد جواب امثال اين مسائل را به ادله

اگرچه اليوم امر ديگر ظاهر و گفتگوى ديگر . نمايد آيات ظاهره و باهرۀ انفسيه بيان مى
  : ّ فرمايد، قوله جل و عز اينستکه مى. ّاليق، سؤال و جواب در اول تسع عهدش منقضى شد



ليس اليوم يوم السؤال اذا سمعت النداء من مطلع الکبريا قل لبيک يا اله االسماء و  
ّ اشهد انک ظهرت و اظهرت ما اردته امرًا من عندک انک انت المقتدر فاطرالسماء و ّ

  . انتهى" القدير
ّاند جواب کل واضح و مشهود است و آنچه از سماء عنايت الهى  آنچه صاحب يگانه نوشته

هاى اهل فردوس  مخصوص ايشان نازل مقصود آنکه ترنمات خوش حمامۀ بقا و زمزمه
اى از   را بيابند و به اثر آن مشى نمايند، يومى از ايام کلمهاعلى را بشنوند و حالوت ندا

ّلسان مبارک در بارۀ ايشان شنيده که دليل بر آنست وقتى موفق شوند بر امريکه ذکرش 
بعد از ورود عريضۀ ايشان بساحت امنع اقدس فرمودند، يا عبد حاضر . بطراز خلود فائز شود

اش عرف حب  اند ولکن از نامه  و سؤال نمودهاند اگرچه مانکجى اقوال غير را نوشته
ّشود، از حق بطلب او را بما يحب و يرضى فائز فرمايد، انه على کل شىء  استشمام مى ّ ّّ

  . انتهى. قدير
  .ّنمايد، انه لهوالعليم الخبير از اين بيان حضرت رحمن عرف خوش مرور مى

آبادان و   و در مذهب مهسؤال ديگر ايشان در قواعد مذهب اسالم فقه و اصول دارند،
ّهندو، جزء اصول طريقۀ ديگر نيست، معتقدند که جميع قواعد جزء اصول است حتى آب 
آشاميدن و زن گرفتن تمامى امور زندگانى همينطور است، استدعا آنکه کداميک مقبول 

  : ّحق جل ذکره است
 بوده و اهلل از براى اصول مراتب و مقامات است، اصل اصول و اس اسطقسات معرفة

خواهد بود و ربيع عرفان رحمن اين ايام است آنچه اليوم از مصدر امر و مظهر نفس الهى 
ّظاهر شود اوست اصل و بر کل فرض است اطاعت او، و جواب اين سؤال نيز در کلمۀ 

بوده و " امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد: "مبارکۀ متقنۀ عاليه که مى فرمايد
ّ که اليوم سيد ايام است و هرچه در او از مبدأ امر الهى ظاهر شود حق است و هست چه ّ

شود و ساير ايام بمثابه خليج و جداول منشعبه از  اصل اصول امروز بمثابه بحر مشاهده مى
ّ◌الکتاب، اگرچه جميع  البيان و امّ او، آنچه اليوم گفته شود و ظاهر گردد او اصل است و ام

له منسوب است، ولکن اين ايام تخصص يافته و بطراز نسبت مزين گشته ّايام بحق جل جال



اهلل معروف، در يک مقام اين يوم و آنچه در  چه که در کتب اصفياء و بعضى از انبياء بيوم
شود از اصول است و ساير ايام و ما يظهر فيها از فروع محسوب است و اين فروع  او ظاهر مى

اهلل از فروع محسوب است چه که  ّمساجد بالنسبه الى معرفةًاضافى و نسبى است مثال وقتى 
ّثانى معلق و منوط به اول است و اصولى که مابين علماى عصر متداول است که ترتيب  ّ

رأيهم و مذهبهم، در مسأله فور و  نمايند، على اند و از آن استنباط احکام الهى مى داده
داند  حال انسان نمى" کلوا و اشربوا: " فرمايد ّتراخى مالحظه فرمائيد حق جل جالله مى

بعضى بر آنند بوجود قرينه معلوم . اجراى اين حکم فوريست و يا اگر تأخير شود عيبى ندارد
شود، يکى از علماى اعالم در نجف اشرف قصد طواف خامس از آل عبا عليهم  مى

ت نمودند، السالم نمود، مع جمعى از علمات در عرض راه اعراب باديه قصد نهب و غار
جناب عالم مذکور فورًا آنچه با او بود تسليم نمود، شاگردها عرض نمودند سرکار آقا، در 
اين مسأله رأى شما بر تراخى بوده چه شد که بفور عمل نموديد، فرمودند مؤمن بوجود 

ّهاى اعراب نمودند و در اسالم مؤسس اصول ابوحنيفه که از ائمۀ  قرائن و اشاره به نيزه
 جماعت است بوده و از قبل هم بوده چنانچه ذکر شد، ولکن رد و قبول اليوم سنت و

بکلمۀ الهيه معلق و منوط، اين اختالفات اليق ذکر نه آنچه از قبل بوده لحاظ عنايت به 
  .            ّاالبالخير چه که منافات با اصل نداشته و ندارد ّآن متوجه، ليس لنا ان نذکره

اليوم آنچه . ّان ال علم عنده و يشهد بان العلم عنداهلل المهيمن القيومّ◌الخادم بعترف ب ان
مخالف واقع شود او مردود بوده و هست، چه که آفتاب حقيقت از افق سماء علم مشرق و 
الئح طوبى از براى نفوسيکه قلوب را از ماء بيان الهى از جميع کدورات و اشارات و 

ّعبارات مطهر کرده بافق اعلى توجه  اند، اينست فضل اکبر و فيض اعظم، هر نفسى  نمودهّ
ّبه آن فائز شد بکل خير فائز است واال علم ماسوى اين . اهلل نفعى نبخشيده و نخواهد بخشيد ّ

اصول و فروع هم که ذکر شد اين مطالبى است که علماى اديان على قدر مراتبهم در او 
ذرهم فى  :  فرمايد بث نمائيم که مىاند، و حال بهتر آنکه به اين کلمه تش ّتکلم نموده

ّخوضهم انه يقول الحق و يهدى السبيل و االمرهلل العزيز الجميل ّ  .  



سؤال ديگر ايشان جماعتى قائلند که آنچه بحکم طبيعى و عقل مقبول است در شريعت 
جائز و الزم است و آنچه حکم طبيعى و عقل قبول نکرد نبايد کرد، و جماعتى قائلند که 

ّاز شرع و شارع مقدس رسيده بدون دليل و عقل و برهان طبيعى او را قبول بايد کرد و آنچه 
تعبدًا بايد رفتار نمود، جواب و سؤال ندارد، مانند هروله در صفا و مروه و سنگ جمره و در 

  ؟  وضو مسح پا و ساير اعمال، مرقوم شود کدام مقبول است
اند آنچه که  اء در اين مقام ذکر نمودهاز براى عقول مراتب بوده و هست چنانکه حکم

ذکرش خارج از اين مقام است، لذا از آن صرفنظر شد و اين بسى واضح و مبرهن است که 
عقول جميع ناس در يک درجه نبوده و نيست، عقل کامل هادى و مرشد بوده و هست، 

  :  چنانچه اين کلمۀ عليا در جواب اين فقره از قلم اعلى نازل قوله جل اجالله
گويد هرکه داراى من نباشد داراى هيچ نه، از هرچه هست بگذريد و مرا  زبان خرد مى

بيابيد، منم آفتاب بينش و درياى دانش، پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم، 
نياز پربستگان را بگشايم و پرواز  منم آن روشنائى که راه ديده بنمايم و منم شاهباز دست بى

  . انتهى.  بياموزم
مالحظه فرمائيد بچه صراحتى جواب اين فقره از ملکوت علم الهى نازل شده، طوبى 
ّللمتفرسين و للمتفکرين و للعارفين، مقصود از عقل، عقل کلى الهى است چه بسا مالحظه  ّ ّ

 هادى نيستند که سهل است بل عقالند و ارجل، سالکين را از  شود بعضى از عقول مى
عقل جزوى محاط بوده، انسان بايد جستجو نمايد و . نمايند مىصراط مستقيم منع 

ّتفحص کند تا بمبدأ راه يابد و او را بشناسد و اگر معرفت مبدأ که عقل کل طائف اوست 
ّحاصل شد آنچه بفرمايد البته از مقتضيات حکمت بالغه است، وجود او بمثابه آفتاب از 

عرفت او آنچه بفرمايد مطاع و مطابق با دونش فرق دارد، اصل شناختن اوست و بعد از م
از بعض . مقتضيات حکمت الهيه و از جميع انبياء از قبل و قبل قبل اوامر و نواهى بوده

شود اليوم مقصود ابقاى اسم الهى است و مکافات از براى عامل از  اعمال که مشاهده مى
ّقلم اعلى مذکور و مسطور، اگر نفسى نفسى هلل برآرد البته مکا َ شود چنانچه  فات آن ظاهر مىَ

فاجعلنا القبله  : ّاز سماء مشيت الهى بر سيد ابطحى اين آيۀ کبرى نازل قوله تبارک و تعالى



 اگر نفسى حال در اين  الرسول ممن ينقلب على عقبيه ّالتى کنت عليها اال لنعلم من يتبع
ّدهد که حق  هادت مىّظهور امنع اقدس تفکر نمايد و آنچه در آيات نازل شده تدبر کند ش

ّمقدس از خلق است و علم کل شىء نزد او بوده و خواهد بود و هرصاحب انصافى  ّ
دهد که اگر نفسى در اين ظهور اعظم توقف نمايد او از اثبات امرى از  شهادت داده و مى

امور يعنى مذهبى از مذاهب خود را عاجز و قاصر مشاهده نمايد و آنان که از خلعت 
گويند آنچه را که الزال اصحاب ضغينه و بغضاء  ند و باعتساف قائم، مىانصاف محروم

  . اند، العلم عنداهلل العليم الخبير گفته
؟ عرض  يومى از ايام اين عبد تلقاء وجه حاضر، فرمودند يا عبد حاضر بچه مشغول بودى

 عليه بنويس بجناب ابوالفضل. نوشتم، فرمودند شد جواب جناب آقاميرزا ابوالفضل را مى
اند و از انصاف درگريز، ظهوريکه  بهائى، قسمى شده که مردم روزگار باعتساف انس گرفته

ّحق جل جالله او را بکمال بزرگى ياد نموده و گواهى بر آگاهى او داده و بر تقديس و تنزيه 
پرست  پرست و گاهى آتش ذاتش عن االشياء و االمثال اعتراف نموده، گاه او را آفتاب

ند چه مظاهر و مطالع بزرگ را که از مقاماتشان غافل و از عناياتشان محروم بلکه ا ناميده
يکى از پيغمبران بزرگ که او را اليوم جهال عجم رد . باهلل به سب و لعن ناطق نعوذ
آفتاب جرمى است مدور و تيره، سزاوار  : " فرمايد نمايند باين کلمۀ عليا ناطق بوده مى مى

را اله نامند و يزدان گويند حضرت يزدان کسى است که آگاهى او را نبوده و نيست که او 
داند و  ادراک نکند و علوم عالم او را محدود نسازد و چگونگى او را کسى ندانسته و نمى

ّنخواهند دانست، مالحظه نمائيد بلسان فصيح بليغ شهادت داده بر آنچه اليوم حق بآن 
مج رعاع مذکور نه تا چه رسد بمقامات عليا و ذلک باسم مؤمن نزد اين ه ناطق است، مع

  : فرمايد در مقام ديگر آنحضرت مى
هست از هستى او ظاهر و هويدا و اگر يزدان نباشد هيچيک از آفرينش را هستى نه و  

ّنااهلل و اياکم من شرالذين انکروا حق بخلعت وجود مزين نه اعاذ اهلل و اوليائه و اعرضوا عن  ّ
  .انتهى.  هلل المهيمن القيوما افق شهدت له کتب



بارى از آنچه از قبل ذکر شد بوضوح پيوست که هر عقلى ميزان نبوده و نيست و عاقل در 
ّرتبۀ اوليۀ اولياى حق جل جالله بوده و هستند، الذين جعلهم ّ ّ اهلل مخازن علمه و مهابط  ّ

ى االرض بهم يظهر ما اهلل مقام نفسه ف وحيه و مطالع امره و مشارق حکمته هم الذين جعلهم
  .اهلل و من اعرض ليس له ذکر عنداهلل العليم الحکيم اراداهلل من اقبل اليهم فقد اقبل الى

ّميزان کليۀ اين مقام است که ذکر شد، هرنفسى بآن فائز شد يعنى مشرق ظهور را شناخت و 
ر چه بزعم ادراک نمود او در کتاب الهى از عقال مذکور و مسطور و من دون آن جاهل، اگ

حال اگر نفسى خود را بين يداهلل مشاهده نمايد و از . خود، خود را داراى عقول عالم شمرد
ّاعراض و اغراض مطهر نموده در آنچه از اول الى حال در اين ظهور اعظم نازل و ظاهر  ّ

ّدهد که ارواح مجرده و عقول کامله و نفوس مهذبه و آذان واعيه  ّشده تفکر کند شهادت مى
ّابصار حديده و السن طلقه و صدور منشرحه و قلوب منوره کل طائف و خاضع بل و  ّ

  .    ساجدند نزد عرش عظمت الهى
و سؤال ديگر ايشان، مظاهر قبل در دورۀ خود يکى گوشت گاو را حالل و يکى حرام و 

اند، استدعا آنکه  گوشت خوک را يکى حالل و يکى حرام، کذلک مختلف حکم کرده
  .ره محرمات مذهبى را مرقوم نمايندّحق جل ذک

برحسب ظاهر ذکر و تفصيل اين مطلب مذکور خارج بود از مقتضيات حکمت، چه که 
نمايند و جواب آن بر حسب ظاهر  خدمت جناب صاحب يگانه نفوس مختلفه مراوده مى

مخالف است با مذهب اسالم، لذا بتلويح جواب از سماء مشيت نازل و ارسال شد، در 
ّفرمايد رگ جهان در دست پزشک داناست الى آخر قوله جل و عز، جواب  ّول که مىفقرۀ ا

امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد، يعنى ناظر :  فرمايد اين فقره بوده و هست و مى
اهلل باشيد آنچه اليوم بفرمايد و بحليت آن حکم نمايد او حالل است، کلمۀ صحيح  بحکم

ِجميع بامر حق ناظر باشند و بما يظهر من افق اراده چه که باسمش علم ّحق آن است، بايد  َ َ ّ
ًيفعل ما يشاء مرتفع و رايت يحکم ما يريد منصوب، مثال اگر حکم فرمايد بر اينکه آب 

شود و همچنين بالعکس بر هيچ شىء از اشياء هذا حالل و هذا حرام  حرام است حرام مى
ّد از کلمۀ حق جل جالله بوده، اين امور واضح است شو نوشته نشده آنچه ظاهر شده و مى



نمايند که هر حکمى که نزد  ّاحتياج بتفصيل نه و بعضى از احزاب همچه تصور مى
ًنمايد ازال بوده و خواهد بود، در فقرۀ آخر مالحظه فرمائيد قوله تبارک  ايشانست تغيير نمى

  :  و تعالى
بمانند و نورستگان برسند، شير باندازه بايد داد تا شود تا نورسيدگان  سخن باندازه گفته مى 

  .انتهى. کودکان جهان بجهان بزرگى درآيند و در بارگاه يگانگى جاى گزينند
ًمثال حزبى برآنند که خمر لم يزل و اليزال حرام بوده و خواهد بود و حال اگر بايشان گفته 

اض قيام نمايد، نفوس عالم شود وقتى بطراز حليت فائز گردد بر اعراض و اعتر شود، مى
اند، طفل  اند و از ادراک عصمت کبرى قسمتى نبرده معنى يفعل مايشاء را ادراک ننموده

ّرا در اول ايام شير بايد داد اگر لحم داده شود هالک گردد و اين ظلم صرف است و 
طوبى للعارفين، عصمت کبرى چنانچه وقتى از لسان مبارک . بغايت از حکمت بعيد

ع شد مخصوص است به مظاهر امر و مطالع وحى الهى، اين فقره باختصار عرض استما
  .شد چه که فرصت مفقود است و به مثابه عنقا مذکور و غير موجود

سؤال ديگر ايشان، در مذاهب مه ابادان و هندو آنست که هرکه در مذهب و ملتى بهر لون و 
 شما شد با او مهربانى نمائيد و بطور ترکيبى و بهر صفت و حالتى باشد همينقدر که معاشر با

نمايند و  برادرى رفتار کنيد، در مذاهب ديگر اينطور نيست و مذاهب غير را اذيت و آزار مى
  ؟  ّاند، کداميک مقبول حق است زجر آنها را مباح دانسته

ّکلمۀ اولى حق بوده و خواهد بود تعرض بنفسى جايز نبوده و نيست، اذيت و آزار عباد نزد 
  : ّحق مقبول نه، بکرات اين کلمۀ عليا از قلم اعلى جارى، قوله تبارک و تعالى

ّاهلل از براى اتحاد و اتفاق ظاهر شده او را سبب و علت اختالف و  اهلل و مذهب اى عباد دين
جدال منمائيد و در الواح متعدده اين فقره نازل و مسطور بايد شخص مبين بکمال رحمت 

 را القاء نمايد، هرنفس اقبال نمود و بقبول فائز شد او از اهل و رأفت و شفقت کلمه
  .  فردوس اعلى در صحيفۀ حمرا مسطور و اگر قبول ننمود تعرض بهيچوجه جايز نه

  :  فرمايد در يک مقام مى



العالم و همچنين فرموده، اهل بهاء بايد فوق اهل عالم  طوبى لمن اصبح قائمًا على خدمة 
ّبارۀ مذهب ضغينه و بغضاء و نزاع و جدال کل منع شده، اليوم از افق طيران نمايند، در 

انا :  عنايت الهى شمس اشراق نموده و بر جبين او اين کلمۀ عليا از قلم اعلى مثبت
ّخلقناکم للمحبة و الوفا ال للضغينة و البغضاء و همچنين در مقام ديگر بلسان پارسى نازل 

ّين را بگدازد و شؤونات مختلفه را بمطلع اتحاد کشاند و ّشده آنچه اکباد مقربين و مخلص
ّکل از انوار توحيد منور و به افق علم الهى توجه نمائيد   : قوله تبارک و تعالى. ّ

راه آزادى باز شده بشتابيد و چشمۀ دانائى جوشيده از او بياشاميد :  فرمايد دوست يکتا مى
شم بيگانگان يکديگر را مبينيد، همه بار بگو اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند شده بچ

  . انتهى. يک داريد و برگ يک شاخسار
ّو مقام عدل که اعطاء کل ذيحق حقه است بدو کلمه معلق و منوط است، مجازات و  ّ ّّ
مکافات در اين مقام هرنفسى بايد بجزاى عمل خود برسد چه که راحت و آسايش عالم 

خيمۀ نظم عالم بدو ستون قائم و  : " اند قوله تعالى معلق و منوط باين است، چنانچه فرموده
بارى از براى هر مقام مقالى است و از براى هرهنگام . انتهى"  برپا مجازات و مکافات

  .اهلل راجع اند و هلل ناطقند و الى عملى طوبى از براى نفوسيکه هلل قيام نموده
ها  بخواهد داخل مذهب آنسؤال ديگر ايشان در مذهب هندو و زردشت، هرکه از خارج 

دهند و قبول ندارند، در مذهب عيسى هرکه بميل خود بيايد داخل شود راه  شود راه نمى
دهند ولى اظهار و اصرار ندارند و در مذهب حضرت رسول و موسى اصرار در اينکار  مى

شوند، مال و عيال آنها را مباح  نمايند، عالوه اگر نکنند دشمن مى دارند و تکليف مى
  ؟ ّدانند، کدام مقبول حق است مى
ّآدم کل برادرند و شروط برادرى بسيار از جمله آنکه هرنفسى آنچه از براى خود  بنى
خواهد بايد از براى برادران خود هم بخواهد، لذا اگر دوستى بنعمت ظاهريه و باطنيه و  مى

اه نمايد اگر اقبال ّيا مائدۀ سمائيه برسد بايد بکمال محبت و مهربانى دوستان خود را آگ
الجمله شود او را  اى که سبب حزن فى ّالمراد واال من دون تعرض و کلمه نمودند حصل

ّبخود واگذارند، هذاهوالحق و ما بعدالحق اال ما ال ينبغى ّ ّ.  



اند که ملت هندو و زردشت هرکه بخواهد داخل  اهلل مرقوم داشته جناب صاحب يگانه و فقه
دهند، اين مخالف است با ارسال رسل و آنچه در کتب ايشان  مذهب ايشان شود راه نمى

اهلل ظاهر شود، او از براى هدايت عباد و تربيت ايشان  است، چه که هرشخصى من لدى
. شود که طالب و قاصد را از مطلوب و مقصود منع نمايند شود، چگونه مى فرستاده مى

االرض را ندا  صر خود من علىهاى عالم شاهد و گواهند و با سوز و گداز در ع آتشکده
اند، در مذهب  فرمودند، و همچنين مرقوم داشته نمودند و به يزدان پاک دعوت مى مى

دهند ولى اظهار و اصرار ندارند، اين فقره  عيسى هرکه بميل خود بيايد داخل شود، راه مى
 مصروف هم مشتبه شده چه که بسيار اصرار داشته و دارند بر تبليغ، قريب به سى مليون

ادارۀ مليۀ ايشان است، و مبشرينشان در جميع ديار منتشر و بکمال جد و جهد در تبليغ دين 
اند  اند، چه مقدار مدارس و کنائس ساخته عيسوى مشغولند اينستکه عالم را احاطه نموده

الجل آنکه اطفال بکسب علوم مشغول شوند ولکن مقصود باطنشان اينستکه هم تحصيل 
 در طفوليت اخبار حضرت مسيح را بشنوند تا در مراياى وجودشان که غبارى نمايند و هم

  .اخذ ننموده منطبع شود
اند هيچ مذهبى باصرار ايشان در ترويج مذهب حضرت مسيح ديده  آنچه را که قصد نموده

انسان از براى :  ّالعرش مقبول آنستکه اول ذکر شد ّبارى آنچه اليوم حق است و لدى. نشده
اهلل بخدمت برادران خود قيام نمايد، از قبول بايد مسرور شود  الم آمده و بايد لوجهاصالح ع

ّبه اينکه برادرش بنعمت جاودانى فائز شده واال از حق هدايت او را طلب نمايد، من دون  ّ
آنکه طرف مقابل از او بغضى و يا اکراهى احساس کند، االمر بيداهلل يفعل مايشاء و يحکم 

طلبم که بر حکيم على االطالق آگاه شويم  ّلعزيزالحميد، از حق جل جالله مىما يريد و هوا
و او را بيابيم و بعد از آگاهى و اثبات ما هو عليه ديگر ظنون و اواهام اهل عالم ضرى باو 
نرساند و حکيم که نبض عالم در يد قدرت اوست شايد وقتى بعضى اعضاء فاسده را قطع 

ء ننمايد و اين عين شفقت و رحمت است و بر احدى نيست بر نمايد تا سرايت بساير اعضا
  .او تعرض نمايد چه که اوست دانا و بينا



مذهب و طريقۀ ما از ساير :  فرمايد آبادان و زردشت مى سؤال ديگر ايشان در مذهب مه
سلطان از صدر  ّمذاهب برتر و بهتر است، ساير انبياء مذهب آنها همه حق است مانند نزد

خواهد در دين خود باشد  قامات متفرقه تا سرباز خبر در نزد خدا دارند، هرکه مىاعظم م
گويد هرکه گوشت خور است بهر اسم و هرقسم رنگ  شوند، هندو مى مزاحم احدى نمى

گويند هرکه دين ما را  بهشت را نخواهد ديد، مذهب حضرت رسول و عيسى و موسى مى
  ؟ ّيد، کدام مقبول حق جل ذکره استًقبول ندارد اصال رنگ بهشت را نخواهد د

فرمايد دين و آئين ما برتر و بهتر است از آئين و دين انبياء مقصود انبياى قبل از  اينکه مى
ّاولهم اخرهم و اخرهم اولهم کل از . ّايشان است، اين نفوس مقدسه در يک مقام متحدند ّ ّ

کتاب ايقان که . اند دهاند و به او راجع ش اند و به او دعوت نموده جانب خدا آمده
ّالحقيقه سيد کتب است و در اول اين ظهور اعظم از قلم اعلى جارى شده اين مراتب  فى ّ

ّدر او نازل گشته طوبى لمن شهد و رأى و تفرس فيه حبًا هلل مالک الورى ّ.  
خور است رنگ بهشت را نخواهد  گويد هرکه گوشت اند که هندو مى و اينکه مرقوم داشته

ّفرمايد همه حقند چه اگر حقيقت ثابت شود  خالف است با بيان ديگر که مىديد اين م
اند و چه ادراک  عدم لقاى جنت معنى ندارد و معلوم نيست که از جنت چه قصد کرده

ّهرنفسى اليوم برضاى حق جل فائز شد او از اهل فردوس اعلى و جنت عليا . اند نموده
لعمرالمقصود قلم از ذکر .  ثمرات او را بيابدمذکور و محسوب است و در جميع عوالم الهى

. ّطوبى لمن فاز بالرضاء و ويل للغافلين. اين مقام عاجز است و از وصف اين بيان قاصر
َهريک از انبياء که از جانب حق آمده بعد از ثبوت اين مقام بر احدى نيست که لم و بم  َِ ِ ّ

ّتکلم نمايد آنچه بفرمايد بايد کل قبول نمايند و ا اهلل فى کتبه و  هذا ما حکم به. طاعت کنندّ
  .زبره و الواحه

است و نام  ، هندوان بدان آواز دارند که خدا خرد را به پيکر آدمى آفريده سؤال ديگر ايشان
زردشتيان گويند . آن برمه است و آن بجهان آمده و مايۀ آبادى شده و ايشان از اوالد اويند

ما از اوالد اوئيم چون . آباد نام اوست آفريد، مهخداوند بميانجى نخستين خرد مردى 



اند و ديگرگونه  پيدايش جهان را از شش گونه بيرون ندانند، دو گونۀ آن اين بود که نگاشته
  .آفريده شدن از آب و ديگر از خاک و ديگر از آتش و ديگر از خرس و ميمونست

 و مردمان ديگر را بخود راه هندوان و پارسيان گويند چون بود ما از خرد است، آفريدگان
  .اين گفتۀ ايشان درست است يا نه؟ هرگونه پسنديده دانند بخردانى رهبر باز نمايند. ندهيم

ّجميع عالم به ارادۀ حق جل جالله خلق شده و آدم بديع از کلمۀ مطاعۀ الهيه بوجود آمده  ّ
ه، اوست واسطۀ فيض و اوست مطلع و مکمن و معدن و مظهر عقل و از او خلق بوجود آمد

ّاوليه از اول خلق على ما هو عليه احدى اطالع نداشته جز علم حق جل جالله که محيط  ّ ّ ّ ّّ
ّاست بر کلشىء و قبل وجوده و بعد وجوده و اول و آخر خلق محدود نشده و سر آن بر احدى  ّ ّ

حدوث يزل علمش نزد مخازن علم الهى مکنون و مخزون بوده و هست و  پديدار نگشته لم
ّعالم نظر بآن است که مسبوق بعلت است و قدم ذاتى مخصوص بحق جل جالله بوده و  ّ ّ
ّهست و اين کلمه نظر بآن ذکر شد که از بيان اول گفته شد، اول و آخر خلق محدود نيست ّ .

ّاحدى رايحۀ قدم ادراک نکند قدم حقيقى ذاتى مخصوص بحق است و از براى عالم 
ّ اوليت و آخريت و يا فوق آن استنباط نمودهنسبى و اضافى و آنچه از ّ اند از انبياء و اصفياء  ّ
  .اند ّو سفراى حق اخذ کرده

ّعالم ذر هم که مشهور است در بعثت انبياء بوده و مادون آن موهوم و از ظنون و در حين 
ّظهور کل خلق در صقع واحدند و بعد بقبول و عدم قبول و صعود و نزول و حرکت و سکون 

  . شوند بال و اعراض مختلف مىو اق
ّمثال حق جل جالله بلسان مظهر ظهور مى ّ  هر نفسى بقول بلى فائز شد  ّالست بربکم   فرمايد ً

ّمقصود آنکه قبل از القاى کلمه کل در صقع واحد و . ّالحق مذکور الخلق لدى او از اعلى
د، چنانچه مشاهده شو شوند و بعد از آن اختالف اظهار شده و مى مقام واحد مشاهده مى

تواند بگويد که ما از  ّاز آنچه ذکر شد محقق و ثابت است که کسى نمى. نمايند نموده و مى
ّايم و غير ما از غير آن و حقى که بمثابه آفتاب روشن و واضح است آنکه  عقل خلق شده

ّکل باو خواهد ّاند، کل از او بوده و رجوع  اند و از مبدأ واحد آمده اهلل خلق شده ّکل به ارادة
ّاين معنى کلمۀ مبارکۀ انا هلل و انا اليه راجعون که در فرقان از قلم رحمن جارى شده بر . بود ّ



ّآنجناب واضح و مبرهن است که آنچه ذکر شد جواب کل در يک فقره از فقراتيکه از قلم 
الظنون  ًا عنّالخلق و مقدس ّاعلى جارى شده بوده طوبى از براى نفوسى که مطهرًا از شئونات

  .و االوهام در رياض علم الهى تفرج نمايند تا از هر شىء آيات عظمت را مشاهده کنند
ّبه اسم جناب صاحب بسيار چيزها نوشته شده خود ايشان اگر مطلع شوند و ثمرات آن را 

 را اهلل اين کلمه انشاء. شوند بشأنيکه احزان عالم ايشانرا محزون ننمايد بيابند بسيار مسرور مى
  .بتمام لسان يعنى بلسان حقيقت ذکر نمايند و عمل فرمايند

اهلل ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون و در صدد آن باشند که خلق محجوب را که   قل فرمايد مى
اند بنور آفتاب کشانند باسم اعظم علمى که حکايت  در زواياى تاريکى و ظلمت مانده

قبل شوند که شايد تيرگيهاى عالم برطرف شود نمينمايد مگر از ظهور بگيرند و پيشرو احزاب 
اينست فضل اکبر و مقام اعظم اگر انسان باين مقام . و انوار آفتاب حقيقت عالم را فراگيرد

خوابد و  ّفائز نشود بچه دلخوش است و بچه مأنوس و بچه قائم و بچه متحرک و بياد که مى
ّايضًا اناهلل و انا اليه راجع. خيزد باسم که بر مى   .ونّ

سؤال آخر ايشان، الواح منزله آنچه زيارت شده اغلب بلسان عربى بوده چون در اين زمان 
زبان آمد عربى مطرود و متروک است چنانچه اعراب خود هنوز معنى قرآن را  دلبر پارسى

اند و لسان پارسى در نزد اهل ربع مسکون مرغوب و پسنديده و مطلوب  نفهميده و ندانسته
سى در مقابل ممتاز است فرس قديم هم در مقابل آن ممتاز است در نزد است چنانچه پار

ّهنديان و غيره زياده بر زياده مرغوب افتاده بهتر آنکه حق جل ذکره بعد ّااليام اغلب به  ّ
کند، استدعا آنکه جواب  ّلسان پارسى صرف تنطق فرمايند چون جذب قلوب را بهتر مى

  : و مرحمت شودعرايض فدوى بلسان پارسى صرف عنايت 
الحقيقه لسان پارسى بسيار شيرين و محبوب است و بعد از عرض اين فقره در ساحت  فى

اند که معنى ظاهر آنرا  امنع اقدس الواح بسيار باين لسان نازل و اينکه در ذکر فرقان نوشته
ه از اند و آنچ اند، باقالم مختلفه و السن التحصى معنى و ترجمۀ آنرا نموده ادراک ننموده

ادراک آن عاجزند اسرار و بواطن او بوده و هست و آنچه گفته و بگويند باندازۀ خود بوده و 
ّخواهد بود و على شأنهم و مراتبهم ذکر شده و خواهد شد و انه على ما هو عليه ال يعلمه 



اهر خدا و جهان کدخدا و جهان بارى و جهان پناه ظ امروز جهان. اهلل الفرد الواحد العليم ّاال
ّو هويدا جميع آذان بايد مترصد باشد که باصغاء آنچه از ملکوت اراده ظاهر شود فائز گردد 
و همچنين جميع ابصار منتظر که آنچه از آفتاب علم و حکمت اشراق نمايد بمشاهدۀ آن 

لعمرالمقصود امروز روز چشم و گوش است و امروز روز فؤاد است و امروز روز . مرزوق آيد
امروز . طوبى از براى فائزين و طوبى از براى قاصدين و طوبى از براى عارفين. لسان است

تواند کسب مقامات باقيه نمايد چه که آنچه از قلم اعلى در بارۀ  روزيست که انسان مى
و اينکه صاحب يگانه . ايضًا طوبى للفائزين. ّهرنفسى جارى شده بطراز قدم مزين است

پارسى زبان آمد عربى مطرود و متروک است در اين مقام اين اند چون اين زمان دلبر  نوشته
ّکلمۀ عليا از قلم اعلى جارى و نازل قوله جل عز اجالله، تازى و پارسى هردو نيکو است  ّ

آيد و امروز چون  اند پى بردن بگفتار گوينده است و اين از هردو مى چه آنچه از زبان خواسته
ست هرچه اين زبان را ستايش نمائيد سزاوار است آفتاب دانش از آسمان ايران هويدا ا

  . انتهى
الحقيقه نور حقيقت از افق بيان الهى مشرق و الئح است، احتياج بذکر اين فانى و  فى

ّدر حالوت لسان پارسى شک و شبهه نبوده ولکن بسط عربى را . امثال او نبوده و نيست
ّ از آن نشده يعنى لفظى که مدل بر او نداشته و ندارد، بسيار چيزها است که در پارسى تعبير

ّباشد وضع نشده ولکن از براى هر شىء در لسان عربى اسماء متعدده وضع شده، هيچ 
لسانى در ارض بوسعت و بسط عربى نبوده و نيست، اين کلمه از روى انصاف و حقيقت 

ّست منور، در اين ّذکر شد واال معلوم است امروز عالم از آفتابيکه از افق ايران طالع و الئح ا
  .صورت اين لسان شيرين را هرچه وصف نمائيد سزاوار است

جميع سؤاالت جناب صاحب ذکر شد و جواب ارسال گشت اگر مصلحت باشد و حکمت 
اقتضا نمايد مالحظه نمايند بأسى نيست و همچنين آقايان آن ارض مثل جناب محبوبى 

ّبى جناب آقاميرزا اسداهلل عليه من کل بهاء اهلل مالک القدر و محبو على قبل اکبر عليه بهاء
ّاين خادم از حق جل جالله مى. ابهى مالحظه فرمايند محبوب است طلبد عالم انسان را  ّ

ّبعدل و انصاف مزين فرمايد، اگرچه انصاف هم از شؤونات عدل است و عدل سراجى 



ّوست سراج وهاج نمايد و از خطر حفظ مى کند ا است که انسان را در ظلمت دنيا راه مى
ّحق، امراى ارض را از نورش منور فرمايد ّ.  

ّاهلل بان يوفق الکل على ما يحب و يرضى انه لمالک االخرة و االولى ال  ان الخادم يسئل ّ ّ ّ
  )٦(انتهى . ّاله اال هوالمقتدرالقدير
صاحب و امعان نظر در لوح مبارک نازله بافتخار جناب ابوالفضائل  با زيارت لوح مانکجى

ّگلپايگانى و اطالع از سؤاالت سائل و وقوف بر مواضيع مطروحه، باهميت شأن نزول آيات  ّ
کننده و چگونگى زمان و مکان و  گرديم زيرا بدون دانستن منظور و مقصود سؤال واقف مى

ّموقعيت شخص و يا نفوس مخاطب درک مفاهيم آثار نازله از قلم اعلى مشکل و گاهى 
 در لوح ديگرى که بافتخار جناب ابوالفضائل نازل گرديده و باشد همچنين غيرممکن مى

  : مطلع آن اينست
   ...االمتياز الکبرى و بالباء شأن ّالحمدهلل الذى اظهر من االلف االستقامة 

  :  تعالى صاحب چنين نازل قوله  در قسمتى از لوح در بارۀ مانکجى
ار فانى بامرى فائز شوند که عرف اهلل در اين د خدمت صاحب يگانه سالم برسانيد، انشاء 

ّان ربنا الرحمن لهوالمقتدر القدير يعطى و يمنع و هوالحکيم الخبير. بقاء از او منقطع نشود ّ ّ .
آنچه اليوم برازنده و سزاوار ايشان است آنکه پيشرو واقع شوند و جميع فارسيان را آگاه 

اهلل موافق است از براى هيکل  ءنمايند و براه راست کشانند، اين جامۀ بديع نورانى انشا
  ).  ٧. ( ّايشان، الحکم و االمر بيداهلل انه لهوالمقتدر المختار

  مراتب ايمان جناب مانکجى صاحب 
مانکجى صاحب باوجود اينکه تا آخر عمر علنًا اظهار ايمان نکرد ولى همواره از حمايت 

ّۀ برخى احباء از جمله بهائيان دريغ نمينمود و در دستگاه اداريش از خدمات صادقان
ّکرد و از کلک جمال قدم جل  ميرزاابوالفضائل و ميرزاحسين همدانى استفاده مى

االعظم بنام وى لوح مبارک صاد نازل که ضمن آن بيانات زيادى از قلم اعلى  اسمه
  . ّخطاب باهل عالم جارى شده ولى شرف و منقبت آن نام او را مخلد و جاويد نمود



صاحب بنقل از صاحب تاريخ کرمان بنظر خوانندگان گرامى رسيد و  کجىشرح احوال مان
صاحب بشرف ايمان فائز گرديد  گردد که آيا باالخره مانکجى مسلمًا اين سؤال مطرح مى

  يانه؟ 
ًبراى روشن شدن اين موضوع اظهار نظر مورخين و نويسندگان مختلف را ذيال درج و به  ّ

  :پردازيم بررسى موضوع مى
 در بارۀ ٥٤اهلل مهرابخانى در کتاب شرح احوال جناب ابوالفضائل صفحۀ  ب روحجنا_  ١

  :  اند صاحب چنين نگاشته مانکجى
ّدر اين ايام زردشتيان هند بفکر افتادند سرپرستى براى حفاظت زردشتيان ايران گسيل دارند 

و به بوشهر صاحب پذيرفت و بسوى ايران حرکت کرد ولى ورود ا و اين پيشنهاد را مانکجى
چندى گذشت تا بار . ّمصادف با فوت محمدشاه گرديد، لذا مجبور به مراجعت گشت

ّ ه ق عزيمت ايران نمود، در آن ايام نير الهى از افق ١٢٧٠ديگر از طريق بغداد حدود سال  ّ
ّعراق طالع بود اين بود که وى بحضور مبارک مثول يافت و از حقيقت امر اطالع جست و 

   ّشد ولى محب گرديدهرچند مؤمن ن
  :نويسد و در قسمتى ديگر مى

صاحب بعد از ورود بايران چون با احباب حشر يافته و مخصوصًا ذکر  مانکجى
ّابوالفضل را از آن لحاظ که او در پيشرفت زبان پارسى سره زحماتى تحمل کرده، از او  ميرزا

ِخواهش کرد در آن مکتب تدريس ادبيات فارسى کند، در ضمن سمت َِ  انشاء مکاتيب او ّ
ميرزاابوالفضل اين پيشنهاد را پذيرفت و در آن مدرسه جوانانى بامعلومات . را نيز قبول نمايد

پرورش داد که بعضى از آنها بوى ارادتى يافته بعدًا بشرف ايمان مشرف شدند، مانند استاد 
   )٨. ( ّشدگان او بود و مالبهرام که او نيز مؤمن شد جوانمرد که از تبليغ

 در ٢٤٩مطلبى نيز جناب عزيزاهلل سليمانى در کتاب مصابيح هدايت جلد دوم صفحۀ _  ٢
  :  اند شرح حال جناب ابوالفضائل بشرح زير درج نموده

ميرزا حسين خان مشيرالدوله  پس از پنجماه جناب ابوالفضائل بوساطت و مساعى حاجى
 قبول ننمودند، لذا بيرون آمده اش وزير جنگ از آن تنگنا رهائى يافت، ولى ديگر بمدرسه



صاحب که از طرف انجمن پارسيان هندوستان  در منزلى سکنى گرفت و در نزد مانکجى
براى سرپرستى زردشتيان ايران بطهران آمده بود و در بغداد ايمان آورده بود و ابوالفضائل به 

  و اخالق وى بتفصيل در رسالۀ اسکندريه اشاره نموده منشى
  . محرر گشت

 ١٨٥اخالق صفحۀ   اين جمله با تصويب لجنۀ ملى تربيت امرى در کتاب دوازدهم درسو
  ). ٩( است نيز درج گرديده

روايتى است از زمردخانم مادر جناب اردشير سيستانى که در زمان ورود _  ٣
صاحب زندگى  ّ ساله بوده و مدتى در خانۀ مانکجى٨_٩صاحب بطهران دختر  مانکجى

اى از احباب مالقات داشته  ّ ناظر بوده که هرشب جناب صاحب با عدهکرده و شخصًا مى
است، همسر  کرده و تا پاسى از شب با آنان در بارۀ امر مبارک بحث و گفتگو مى

ّبچۀ مذکور  صاحب که زنى بسيار متعصب و با اقدام وى مخالف بوده مرتبًا دختر مانکجى
نان رفته و چراغ المپا را فوت کرده و خاموش کرده که به اطاق آ را وادار مى) زمردخانم(

خانم مذکور تا آخر حيات که حدود . نمايد، تا بدين ترتيب مدعوين خانه را ترک نمايند
صاحب بهائى  گذشت باين قول اصرار داشت که مانکجى  سال از عمر او مى١١٠
  .است بوده
االعظم بافتخار  سمهامعان نظر در مفاهيم آيات منزله از يراعۀ جمال قدم جل ا_  ٤

تواند راهنماى کشف حقيقت باشد و ضمن الواح مفصلى که نازل  صاحب مى مانکجى
  .باشد گرديده دو بيان بشرح زير واجد کمال اهميت مى

   :فرمايند در بيانى مى:  الف
ّاند جواب کل واضح و مشهود است آنچه از سماء عنايت الهى  يگانه نوشته آنچه صاحب

ّزل شده مقصود آنکه ترنمات خوش حمامۀ بقا و زمزمۀ هاى اهل مخصوص ايشان نا
  )١٠.(فردوس اعلى را بشنوند و حالوت ندا را دريابند و به اثر آن مشى نمايند

ّاى از لسان مبارک در بارۀ ايشان شنيده شد که دليل بر آنست وقتى موفق  ّيومى از ايام کلمه
بعد از ورود عريضۀ ايشان بساحت امنع اقدس . شوند بر امريکه ذکرش بطراز خلود فائز شود



اند ولکن از  فرمودند يا عبد حاضر اگرچه جناب مانکجى اقوال غير را نوشته و سؤال نموده
ّاز حق بطلب او را به مايحب و يرضى فائز فرمايد. شود ّاش عرف حب استشمام مى نامه ّانه . ّ

  . ّعلى کل شىء قدير انتهى
ر جناب ابوالفضائل نازل گرديده، در قسمتى از آن در بارۀ در لوحى که بافتخا:  ب

  :  فرمايد صاحب مى مانکجى
اهلل در اين دار فانى به امرى فائز شوند که عرف  يگانه سالم برسانيد انشاء خدمت صاحب

ّان ربناالرحمن لهو. بقاء از او منقطع نشود ّ . القدير يعطى و يمنع و هوالحکيم الخبير المقتدر ّ
اليوم برازنده و سزاوار ايشان است آنکه پيشرو واقع شوند و جميع فارسيان را آگاه آنچه 
. اهلل موافق است از براى هيکل ايشان جامۀ بديع نورانى انشاء راست کشانند، اين براه و نمايند

  )١١. (ّالحکم و االمر بيداهلل انه لهوالمقتدر المختار
فوق قضاوت و تشخيص اينکه جناب صاحب بهائى با التفات به بيانات مبارکۀ مذکور در 

باشد، ولى آنچه مسلم است اينکه هرآينه نامبرده بامر مبارک مؤمن  بوده يا خير مشکل مى
ّشده باشد با توجه بموقعيتى که از نظر پارسيان هندوستان و زردشتيان ايران داشته و با توجه  ّ

ّصبى بوده و همچنين با توجه به اينکه در دستگاه حکومت انگليس داراى مقام و من
بمأموريتى که براى سرپرستى زردشتيان ايران داشته عقيده و ايمان خود را علنى نکرده و 

ًاست و احتماال بهمين دليل  نژاد در پردۀ حکمت بوده ّمانند بعضى از مؤمنين اوليۀ پارسى
  :  اند بوده است که جمال اقدس ابهى در بيان فوق فرموده

 برازنده و سزاوار ايشان است آنکه پيشرو واقع شوند و جميع فارسيان را آگاه آنچه اليوم
اهلل موافق است از براى هيکل  نمايند و براه راست کشانند، اين جامۀ بديع نورانى انشاء

   ... ايشان
  )انجمن زردشتيان يزد و کرمان(تشکيل پنجايت 

يل انجمن زردشتيان يزد در سال صاحب تشک ّيکى ديگر از اقدامات مفيد و مؤثر مانکجى
ميالدى بود که براى متشکل کردن زردشتيان و کوتاه کردن دست ) ١٨٥٤( ه ق ١٢٧٠

  .دستوران و به تبعيت از انجمن اکابر صاحبان هندوستان به تشکيل آن مبادرت ورزيد



ّاى از دستوران و متنفذين و دانشمندان زردشتى که عدۀ  ّصاحب با انتخاب عده مانکجى
نامۀ مخصوص، امور شرعى زردشتيان را بدست انجمن  آنها سيزده نفر بود و با تدوين آئين

سپرد که وظيفۀ رسيدگى باحوال شخصيه از قبيل ثبت مواليد و ازدواج و تشريفات مربوط به 
دار بود  ّاموات و نگهدارى آتش مقدس و انجام امور مربوط بفقراء و مستمندان را عهده

سرانه و استبداد دستوران کاسته شد و ادارۀ امور با رأى  حدودى از نفوذ خودترتيب تا  بدين
در همان سال پنجايت کرمان را نيز تشکيل داد ولى پس از چندى . گرديد اکثريت انجام مى

 ه ق ١٢٨٢صاحب در سفر دوم بايران در سال  تا اينکه مانکجى. انجمن کرمان تعطيل شد
  . تشکيل آن اقدام نمودميالدى مجددًا نسبت ب) ١٨٦٦(

هاى  جلسه يکى ديگر از وظائف پنجايت تهيۀ آمار زردشتيان بود که طبق يکى از صورت
 ٦٥٩٦نشين سرشمارى شده بود که جمعًا  انجمن در يزد و حومه تقريبًا يکهزار خانۀ زرتشى

د دويست نفر باشن اند و در آمار مذکور قيد گرديده، افراديکه قادر بپرداخت جزيه مى نفر بوده
پردازند و بقيه فقير و يتيم و ضعيف و عاجز هستند، و  و چهارصد نفر بسختى جزيه را مى

 نفر عاجز و فقير تقاضاى کمک شده که خرج خوراک آنان پرداخته شود و هزينۀ ٦٦٣براى 
با مالحظۀ اين . اند خوراک هريک از فقرا را ماهى چهارريال و پنج شاهى درخواست کرده

 تومان بابت جزيه از زردشتيان يزد در چنين ٩٠٠گردد که دريافت ساالنه   مشخص مىارقام
  .است بارى چه بار سنگينى بر دوش آنان بوده شرايط فالکت

صاحب از طرف دولت  الزم بتذکر است که پنجايت يزد و کرمان در دوران مانکجى
الدين شاه تقاضا صاحب مستمرًا از دربار ناصر برسميت شناخته نشده بود و مانکجى

  .ّنمود که احوال شخصيه و انجمنهاى مذکور را برسميت بشناسند مى
صاحب پس از اقامت طوالنى در ايران و دادن نظم و ترتيب بکار زردشتيان  مانکجى

مجددًا بعزم هندوستان ببغداد عزيمت کرد و از راه بصره به بمبئى مراجعت نمود تا گزارش 
سيان هندوستان بدهد و براى ادامۀ خدمت از آنان کمک اقدامات خود را بانجمن پار

  )١٢( .بخواهد
  صاحب  تأليفات مانکجى



ّکتاب سياحت ايران که پس از مراجعت از ايران در سفر اول بزبان فارسى و گجراتى _  ١
  .است تأليف و منتشر نموده

  کتاب اظهار سياحت ايران _  ٢
 ميالدى بفارسى و گجراتى چاپ و ١٨٦٥کتاب مانک که هردو کتاب را در سال _  ٣

  . است منتشر نموده
صاحب رساالت و کتب متعددى با اجيرنمودن منشى و محرر و با استفاده از  مانکجى_  ٤

باشد  ّکتب قديمى و باستانى تدوين و تأليف نموده که يک رساله بنام مقدمۀ فرازستان مى
بنگاه خاورشناسى بمبئى محفوظ  ميالدى برشتۀ تحرير درآورده و در ١٨٨٥که در سال 

آباد تا انقراض سلسلۀ ساسانيان و شرح  کتاب فرازستان در بارۀ تاريخ عجم از آغاز مه. است
تويسرکانى  خان زند اسمعيل ّسلطنت پادشاهان قديم ايران است که بپارسى سره وسيلۀ محمد

  .است شده نگاشته
 هوشنگى را طبع و منتشر نمود،  صاحب کتاب آئين عالوه بر کتب مذکور مانکجى _ ٥

هوشنگى داراى چهاررساله است بنام رسالۀ خويشتاب و رسالۀ زردشت افشار و  کتاب آئين
  .است  ه ق طبع و منتشر نموده١٢٩٦رسالۀ زورۀ باستانى و رسالۀ زاينده رود که در سال 

ود و در سفر ميرزاحسين خان همدانى که منشى يکى از رجال دولت ب. تاريخ جديد _ ٦
 ه ق گرفتار سجن ١٢٩١ّاول ناصرالدين شاه بفرنگ مالزم موکب همايونى بود و در سال 

گرديد و پس از خالصى از حبس در دفترخانۀ مانکجى بکتابت مشغول گشت، وسيلۀ 
ّمانکجى مأمور گرديد که تاريخ حاالت بابيه را تصنيف نمايد، ميرزاحسين براى انجام اين 

بوالفضائل استمداد نمود، لذا با راهنمائى جناب ايشان و با استفاده از امر از جناب ا
ّميرزاجانى کاشانى در مورد وقايع بابيه نگاشته بود و تطبيق آن با تاريخ  تاريخى که حاجى

ّوقايع اتفاقيه از کتاب ناسخ ّالصفاى ناصرى و تصحيح آن وسيلۀ حاجى  ّالتواريخ و روضة ّ
ّاهلل بعکا  ز آغاز ظهور حضرت نقطۀ اولى تا ورود حضرت بهاءّسيد جواد کربالئى که ا

جا ناظر بر وقايع بودند درخواست جناب صاحب را اجابت نمود و جناب ابوالفضائل  همه
ّاى بر آن نگاشتند و کتاب مذکور شامل دو فصل بود، دفتر اول، در وقايع ظهور  ّنيز مقدمه



ولى پس از ختم . وع جمال اقدس ابهىحضرت نقطۀ اولى و دفتر ثانى در حوادث طل
ميالدى در ) ١٨٨٢( ه ق ١٢٩٩ّدفتر اول اجل بميرزاحسين همدانى مهلت نداد و در سال 

  .شهر رشت وفات نمود و اين کتاب نيز بمقصد مطلوب نرسيد
دوست بود و نفوس را تشويق بتأليف کتب در  پرور و دانش صاحب مردى معارف مانکجى

ّد، در مسافرت اولش بايران حدود ششهزار جلد کتاب قديمى از هر کر هاى مختلف مى رشته
ّخط و زبان به هزارزحمت و پشتکار و با صرف مبلغى حدود ششهزار تومان تهيه و  ّ

جى  جى سپرد ولى هرمز آورى نموده بود که هنگام عزيمت بهندوستان به پسرش هرمز جمع
ّبدون توجه به ارزشهاى مادى و معنوى آن کتابها ر ّا از دست داد و مانکجى مد◌تها از اين ّ ّ

  .واقعه دلتنگ بود
  الغاى پرداخت جزيه 

ّصاحب در مدت اقامت طوالنى خود در ايران مستمرًا براى الغاى جزيه اقدام مى  مانکجى
نمود و آخراالمر با مکاتباتيکه وسيلۀ جناب ابوالفضائل انجام گرديد به نتيجۀ مطلوب 

  :  باشد احب در مورد الغاى جزيه بشرح زير مىدست يافت اقدامات جناب ص
اى براى ناصرالدين   ميالدى رئيس و امناى انجمن پارسيان هندوستان نامه١٨٨٠در سال 

شاه نوشته و تقاضاى رفع جزيه نمودند، ولى اين بار مثل گذشته بتقاضاى آنان ترتيب اثر 
تدعا نمود که وسيلۀ وزير مختار السلطنۀ هندوستان اس داده نشد، لذا انجمن مذکور از نايب

 وزير خارجۀ انگليس ١٨٨٢انگليس در طهران اقدام الزم بعمل آورد، مجددًا در سال 
بسفير خود در طهران توصيه نمود که از نفوذ خود در دربار قاجاريه استفاده نموده و در مورد 

ّصاحب باتفاق  جىرفع جزيه از زردشتيان جديت الزم را بعمل آورد، عليهذا مجددًا مانک
صاحب از نفوذ  شاه مالقات نمود، از طرف ديگر مانکجى وزير مختار انگليس با ناصرالدين

شاه گوشزد کردند  گوبينو عضو سفارت فرانسه نيز استفاده نمود، نامبردگان بناصرالدين کنت
قائل که اگر سلطان ماليات جزيه را ملغى نموده و براى تمام اقليتهاى مذهبى حقوق مساوى 

  .گردد نامش در جهان متمدن آنروزى به نيکى و دادگرى شهرت خواهد يافت



ميالدى فرمان لغو جزيه را توشيح نمود ) ١٨٨٢( ه ق ١٢٩٩شاه در سال  باالخره ناصرالدين
بهرام  ترتيب يکى ديگر از عالئم ظهور شاه و زردشتيان را از پرداخت جزيه معاف کرد و بدين

ّن تحقق يافت و بطوريکه گفته شد زردشتيان يزد ساالنه از پرداخت ورجاوند موعود زردشتيا
بدين مناسبت .  تومان معاف گرديدند٤٥ تومان و زردشتيان کرمان از پرداخت ساالنه ٨٠٠

 ه ق جشن باشکوهى از طرف زردشتيان ايران برپا گرديد و از صدور فرمان ١٣٠٠در سال 
  .شاه شکرگزارى نمودند ناصرالدين
  صاحب  ر مانکجىعاقبت کا
صاحب دانشمندى پارسى است که با شوق ديدار بهدينان و بررسى اوضاع و  مانکحى

احوال آنان بايران سفر کرد و در بهبود وضع زردشتيان در کمال خلوص و صداقت اقدام 
ّنمود و براستى پارسيان ايران را از رنجها و مشقات زيادى خالصى بخشيد و در راه ترقى و 

سواد نمودن زردشتيان و تجديد اجراى احکام و دستورات حضرت زردشت تعالى و با
  .قدمهائى استوار برداشت

ّمانکجى صاحب دانشمندى محقق بود و در تمام عمر خود به تحرى و تفحص در عقايد و 
  .افکار مختلفه مشغول بود و در جامعۀ پارسيان داراى مقامى واال و شامخ است

 ميالدى در طهران دار فانى را وداع گفت، ١٨٩٠نامبرده آخراالمر در سال 
صاحب داراى همسرى بنام هيرابائى بود که در بمبئى درگذشت و داراى يک  مانکجى

ّبعد از فوت همسر اولش در ايران با بانو . بائى بود پسر بنام هرمزجى و يک دختر بنام دوسى
ت ماه قبل از شوهرش  و هف١٨٨٩ دخت هرمزديار ازدواج کرد که او هم در سال  فرنگيس

  ). ١٣( بجهان باقى شتافت
  تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد و کرمان 

صاحب و پيگيريهاى کيخسروجى خانصاحب که بعد از فوت  بر اثر اقدامات مانکجى
مانکجى از طرف انجمن پارسيان هندوستان جانشين وى گرديد، فرمانى از طرف 

بر تشکيل انجمنهاى ناصرى در يزد و کرمان صادر ناصرالدين شاه بعنوان دولت وقت داير 
ميالدى بود، اولين جلسۀ انجمن ناصرى ) ١٨٩٠( ه ق ١٣٠٨گرديد که مقارن سال 



 نفر از رؤساى قوم و چند نفر از ١٩با حضور ) ١٨٩١( ه ق ١٣٠٩زردشتيان يزد در سال 
جى وکيل اکابر  نفر بود که از طرف کيخسرو٢٨ّعدۀ اعضاى انجمن . مؤبدان تشکيل شد

ّدر اولين جلسه هيأت رئيسۀ انجمن انتخاب شد که . گرديد صاحبان هندوستان انتخاب مى
  : عبارت بودند از

مناب سرنشين دستور تيرانداز، امين انجمن   انجمن دستور شهريار، نايب) رئيس(سرنشين 
ث، و مستشارالقوانين کيومر جوانمرد و استاد ّمالدينيار کالنتر، دفتردار و دبير انجمن استاد

  .خدابخش رئيس آئين بهى ماستر
گزارش تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد حضور حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا 

  . معروض و باين مناسبت لوح مبارک زير نازل گرديد
  بنام يزدان مهربان 

 گوهرريز، از خيز و پاک يزدانا، خاک ايران را از آغاز مشکبيز فرمودى و شورانگيز و دانش
خاورش همواره خورشيدت نورافشان و در باخترش ماه تابان نمايان، کشورش مهرپرور و 

زارش  آسايش پرگل و گياه جان پرور و کهسارش پر از ميوۀ تازه و تر و چمن دشت بهشت
رشک باغ بهشت، هوشش پيغام سروش و جوشش چون درياى ژرف پرخروش، روزگارى 

 شد و اختر بزرگواريش پنهان در زير روپوش، باد بهارش خزان بود که آتش دانشش خاموش
شد و گلزار دلربايش خارزار، چشمۀ شيرينش شور گشت و بزرگان نازنينش آواره و دربدر هر 
کشور دور، پرتوش تاريک شد و رودش آب باريک، تا آنکه درياى بخششت بجوش آمد و 

رور وزيد و ابر بهمن باريد و پرتو آن مهر پ آفتاب دهش در دميد، بهار تازه رسيد و باد جان
مهرپرور تابيد، کشور بجنبيد و خاکدان گلستان شد و خاک سياه رشک بوستان گشت، 
جهان جهانى تازه شد و آوازه بلند گشت، دشت و کهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به 

شو  نيست بيدارجاودا هنگام شادمانيست پيغام آسمانيست بنگاه. ترانه و آهنگ همدم شدند
  . شو بيدار

اى پروردگار بزرگوار حال انجمنى فراهم شده و گروهى همداستان گشته که بجان بکوشند 
تا از باران بخششت بهره بياران دهند، و کودکان خورد را به نيروى پرورشت در آغوش 



بخشش يزدانى آشکار  آئين آسمانى بياموزند و. هوش پرورده رشک دانشمندان نمايند
پناه باش و نيروى بازو بخش تا به آرزوى خويش  پس اى پروردگار مهربان تو پشت و.ندکن

  ) ١٤(ع  رسند و از کم و بيش درگذرند و آن مرز و بوم را چون نمونۀ جهان باال نمايند ع
ّدر اولين جلسۀ انجمن ناصرى کيخسروجى اظهار ميدارد که من از طرف انجمن اکابر 

ام و از  مينونشان شده  خدمت بهمکيشان در ايران، خاک پاکصاحبان هندوستان مأمور
ّالدوله حکمران يزد و برخى از علماى اعالم که در تحقق تشکيل  شاه و جالل ناصرالدين َ

  . است اند ياد نموده ّانجمن و برسميت شناختن آن مساعدت نموده
هاى ناصرى  انجمنّميالدى با فرمان ناصرالدين شاه ) ١٨٩٠( ه ق ١٣٠٨بنابراين در سال 

شاه مورد تأييد قرار   ه ق اين اقدام وسيلۀ مظفرالدين١٣١٧تشکيل شد و متعاقبًا در سال 
ّو يکى ديگر از مواعيد حضرت زردشت مبنى بر برسميت شناختن احوال شخصيۀ . گرفت ّ

  .ّبهرام ورجاوند تحقق يافت زردشتيان و تشکيل انجمن با ظهور شاه
ر از هموندان انجمن زردشتيان يزد را نشان مى دهد که وسيلۀ  نوزده نف٤٨عکس صفحۀ 

اعضاء انجمن بترتيب بشرح زير . مستر جاکسون در زمان بازديد وى از يزد برداشته شده
  )١٥( : باشند مى

  :  ايستاده از راست بچب
استاد _  ٥مهربان کاوس _  ٤پرويز شاهجهان _  ٣خدايار رستم _  ٢کيخسرو خداداد _  ١

   استادجوانمرد شيرمرد_  ٧ماسترخدابخش  _ ٦رث کيوم
  :  نشسته رديف وسط

ُشگل(شهريار بهمن _  ٣مهربان کرباسى  رستم_  ٢نوشيروان شهريار _  ١ بهمن جمشيد _  ٤) َ
  . اسم ناخوانا_  ٦رستم بهمن _  ٥

  :  نشسته رديف جلو
رستم خدامراد _  ٥ مهربان گودرز_  ٤دينيار کالنتر _  ٣دستور تيرانداز _  ٢خدابنده بهمن _ ١
  . شهريار بهرام_  ٦



ّنفر بشرح زير مؤمن بديانت بهائى و يا محب و خدمتگذار  از نوزده نفر اعضاء انجمن يازده
  : اند به امراهلل بوده

استاد _  ٤استادجوانمرد شيرمرد _  ٣جناب مهربان کاوس _  ٢جناب کيخسرو خداداد _  ١
جناب _  ٨خدايار رستم بلندى _  ٧مالدينيار کالنتر _  ٦ ارباب گودرز مهربان_  ٥کيومرث 

و جناب رستم _  ١١رئيس  ماسترخدابخش_  ١٠جناب خدابنده بهمن _  ٩بهمن جمشيد 
  . خدامراد

ّالزم بتذکر است که در دوران جمال اقدس ابهى با توجه باوضاع و احوال زمان احباى  ّ ّ
کردند و در بدايت امر  حزم و احتياط رفتار مىپارسى غالبًا در پردۀ حکمت بوده و در کمال 

ّالناس از کلمۀ بابى و بهائى استيحاش داشتند و هنوز ديانت بهائى استقالل و انفصال  عوام
کامل نيافته بود، اکثر مؤمنين باالجبار احکام شرعيۀ قبلى خود را اجرا نموده و با حکمت 

ى دين نيز با تمام معاندت و مخالفتى که ترتيب دستوران و علما بدين. کردند کامل عمل مى
الظاهر رعايت دوستان الهى را نموده و از انشقاق و اختالف  داشتند مجبور بودند على

بپرهيزند و بدين ترتيب بود که حدود يازده نفر از اعضاء انجمن زردشتيان يزد بهائى و يا 
اهد آمد بتدريج دستورات و ِتا اينکه در عهدميثاق بشرحى که خو. اهلل بودند ّمحب به امر

فرائض دينى و احکام شرعى بهائيان از جماعت زردشتى انفصال و انفکاک يافت و انجام 
ّعقد و ازدواج و مراسم کفن و دفن اموات و غيره مشخص و مستقل گرديد و در اين دوران 

 عليهذا .هاى استتار دريده شد و ايمان مؤمنين بامراهلل علنى و برمال گرديد بود که پرده
  :  اند ّمؤمنين اوليه بامر جمال اقدس ابهى از جماعت پارسيان ايران بشرح زير بوده

  ) پيمان(کيخسرو خداداد 
جناب کيخسرو خداداد در کاشان حجرۀ تجارت داشتند و بطوريکه ذکر گرديد با سهراب 

اند  تهاند و هرسه نفر در کاشان بتجارت اشتغال داش کاوس و مهربان کاوس منسوب بوده
ّجناب کيخسرو خداداد در کاشان ببابى و بهائى معروف بوده و با متقدمين امر مبارک در 

ّجناب مالبهرام اخترخاورى در جوانى و قبل از تصديق امر مبارک مدتى . است رابطه بوده ّ



در حجرۀ ايشان در کاشان بشاگردى مشغول بوده و بطوريکه ضمن خاطرات خود نقل 
  : اند کرده

ّاز طرف محمدحسن نواب کاشانى که يکى از متقدمين احباب بوده پاکتى براى روزى  ّ ّ
خواند رنگش پريده و حالش  آورند که چون پاکت را باز و نامه را مى کيخسرو خداداد مى

  .ماند ّشود و مدتى بهمان حال ساکت مى دگرگون مى
ّمالبهرام هرچه از ارباب خود علت را جويا مى مه حاوى چه اخبارى بود شود که آيا اين نا ّ
ّشنود ولى چون مالبهرام در اين امر اصرار  که شما را بدينسان پريشان حال کرد جوابى نمى

دارد در اين  ورزد و کيخسرو خداداد هم به رازپوشى شاگرد خود اعتماد داشته، اظهار مى مى
را ) لشهداءا الشهداء و محبوب سلطان(نامه شرح شهادت دوتن از اکابر بهائيان اصفهان 

ّميالدى بوده و چون مالبهرام را مشتاق ) ١٨٧٩( ه ق ١٢٩٦اين واقعه بسال  ٠. اند نوشته
بيند در خلوت مختصرى از تاريخ امر حضرت  ّشنيدن اطالعاتى در مورد اين امر اعظم مى

ّاهلل و بشارات مندرج در کتب مقدسه در بارۀ موعود آخرالزمان را  نقطۀ اولى و حضرت بهاء ّ
  . گردد ّدهد و باالخره نامبرده وسيلۀ هدايت مالبهرام باين فيض عظمى مى برايش شرح مى

ّدر شرح حال جناب مالبهرام مندرج در کتاب مصابيح هدايت جلد چهارم، مالبهرام اولين  ّ ّ
اهلل که خود را بهائى معرفى و به تبليغ امراهلل پرداخته جناب کيخسرو  مؤمن بحضرت بهاء

در يکى از اطاقهاى . است ن دانسته که موجب هدايت وى بامر مبارک گرديدهخداداد پيما
ّقصر بهجى در ارض اقدس عکس کيخسرو خداداد ابن جمشيد به عنوان اولين مؤمن 

 تصديق امر مبارک نمود ١٢٩٩ّ متولد و در سال ١٢٦٦نژاد نصب شده که در سال  زردشتى
ز و تا قبل از انقالب اسالمى عکس جناب ساليان درا.  در يزد صعود نمود١٣٤٤و در سال 

ّالقدس يزد بعنوان اولين مؤمن پارسى که به بهائى معروف  کيخسرو خداداد در سالن حظيرة
کيخسرو خداداد بعدها در . ّاست در معرض نمايش و بازديد احباء قرار داشت بوده

 در دفاع از امراهلل ّدورانيکه از کاشان به يزد آمده بعضويت انجمن ناصرى انتخاب گرديده و
بيان مبارک زير . است ّاهلل خدمات مؤثرى انجام داده در برابر دستوران و پيشرفت و تبليغ دين

  :  االعلى بافتخار وى نازل گرديده ّاز قلم جمال اقدس ابهى جل ذکره



زخارف . شوند يا کيخسرو، دستوران از نفحات وحى مقصود عالميان محروم مشاهده مى
ّرا از تجليات نير اسم اعظم منع نموده اکثرى از عباد اليوم از تقوى معرضند و عالم ايشان  ّ

   ... به بغى و فحشاء مقبل
  .  است ًکه احتماال مخاطب بيان فوق کيخسرو خداداد بوده

  مهربان کاوس 
جناب مهربان کاوس بمعيت سهراب کاوس و کيخسرو خداداد در کاشان بتجارت مشغول 

ّت قاجاريه تجار زردشتى يزدى براى کسب و کار و فعاليت بيشتر در بودند، در عصر حکوم
الرأس خود را ترک نموده و بشهرهاى  امر تجارت بصورت گروههاى کوچک مسقط

مختلف مانند قم و کاشان و اراک و شيراز و غيره مسافرت کرده و در محل مورد نظر در 
شدند و غالبًا چون اين افراد بدون  کاروانسراها که مرکز کسب و کار بود بتجارت مشغول مى

کردند در تمام اوقات با هم مؤانس و بصورت دستجمعى به تهيۀ  خانواده زندگى مى
ّپرداختند و چون از نظر مسلمين کافر و نجس بودند و حق  خوراک و ساير مايحتاج خود مى

هذا بصورت مجزا ورود و استفاده از حمام و سلمانى و مراکز فروش غذا و غيره را نداشتند، ل
  .                کردند و با وسائل ابتدائى احتياجات يکديگر را مرتفع مى

جناب مهربان کاوس هم در چنين شرايطى در کاشان بکار تجارت اشتغال داشتند و با 
و با کيخسرو ) ًاحتماال برادر سهراب کاوس بوده(نسبتى که با سهراب کاوس داشتند 

  .  امر مبارک را تصديق نموده بجرگۀ مؤمنين وارد گرديدندخداداد نيز منسوب بودند
ًمسلمًا مهربان کاوس و کيخسروخداداد در يک دوران احتماال بعد از جناب سهراب کاوس 

جناب مهربان . اند بدايتًا بحضرت نقطۀ اولى و سپس بجمال اقدس ابهى ايمان آورده
ودند و عکس ايشان ضمن ساير کاوس هم يکى از اعضاء انجمن ناصرى زردشتيان يزد ب

شود و تا آخر حيات خدمتگزار امر مبارک بودند و باالخره در  اعضاء انجمن ديده مى
  . کاشان صعود نموده و در گلستان جاويد آن مدينه مدفون گشتند

خاورى در کتاب  از قلم اعلى لوح مبارک زير نازل گرديد که جناب عبدالحميد اشراق
 مخاطب آن را مهربان کاوس دانسته ولکن در کتاب ٧٥٨ محاضرات جلد دوم صفحۀ



Immortals  که وسيلۀ Dipchand Khianara  ميالدى در هندوستان چاپ و منتشر ١٩٨٨ در سال 
داند عليهذا پس  آباد يزد مى گرديده مخاطب آنرا جناب مهربان رستم بلبالن از اهالى مريم

 جناب مهربان رستم بلبالن از انگليسى ازدرج لوح مبارک مورد بحث شرح ترجمۀ احوال
  . نيز بنظر خوانندگان عزيز خواهد رسيد

  بنام خداوند مهربان 
دهد و  شود گواهى مى اى مهربان، دوستى از دوستان يادت نمود، امروز آنچه ديده مى

خواند، بگو امروز آفتاب بينائى از آسمان دانائى هويدا،  بندگان را بخداوند يکتا مى
سيکه ديد و شناخت، آنچه از پيش گفته شد در اين روزگار پديدار، بگو اى نيکوست ک

دوستان خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد چه که او بسيار نزديک آمده، آنکه 
پنهان بود آمده و خوب آمده، بر يکدستش آب زندگانى و بر دست ديگر فرمان آزادى 

شود و بگيريد آنچه را که دست  ان ديده مىبگذاريد و بگيريد، بگذاريد آنچه در جه
بخشد آمده آنچه چشم روزگار مانند آن نديده، اى دوستان بشتابيد بشتابيد،  بخشش مى

کردار دستوران مردمانرا از کردگار دور نموده، بجاى نياز آز نمودار، راه . بشنويد بشنويد
دانند، پيشوايانرا گواه نموديم  اند، گمراهند و خود را داراى راه مى خداوند خدا را گم کرده

  . و آگاه کرديم تا در اين روزگواهى دهند و بندگانرا بپاک يزدان رسانند
نياز را بگوش جان  بگو اى دستوران از خواب برخيزيد و از بيهوشى بهوش گرائيد، آواز بى

 و آگاه بشنويد و بآنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمائيد، امروز مهتر کسى است که ديد
درياى دانائى . شد و کهتر کسيکه گفتار دانا رانيافت و دوست تازه را در جامۀ تازه نشناخت

پديدار و آفتاب بينائى نمودار، بشنويد نداى گويندۀ پاينده را و خود را از آنچه سزاوار 
نجمن نيست پاک و پاکيزه نمائيد تا شايستۀ بارگاه آفريدگار شويد، بگو امروز خداوند در ا

  . فرمايد، نزديک شويد و گفتارش را بيابيد سخن مى
نامت را شنيديم و در . گفتار پيک ديدار اوست شما را از تاريکى رهاند و بروشنائى رساند

نامه يادت نموديم، اين ياد مانند نهاليست که بدست بخشش کشتيم زود است که با برگ 



نين فرموده و راه نموده، اوست توانا و بينا و اندازه پديدار شود، خداوند خدا چ و بار تازه بى
  )١٦. (اوست گوينده و دانا
  )  ١٨٥٣ _١٩٣٨(مهربان رستم بلبالن 

آباد يزد بود، در اين آبادى جز  آاليش از اهالى مريم مهربان رستم بلبالن مردى ساده و بى
اداش به او کار با چهارپايان و مزارع خشک خبر ديگرى نبود، شغل زراعت از پدران و اجد

ّبه ارث رسيده بود، مهربان هيچگاه بمدرسه نرفت و فقط بمدت دو سال در نزديکترين 
  .معبد زردشتيان به آموختن اوستا و مختصر سواد خواندن و نوشتن مشغول گرديد

 از روزى که بکار کشاورزى اشتغال ورزيد هيچگونه تماسى با دنياى خارج و آنچه در او 
ان ايمان شديدى بخدا داشت، اغلب به کهکشانها چشم گذشت نداشت، مهرب مى
انديشيد، مناظر طبيعى و زيبائيهاى موجود عشق او را به  دوخت و به آفريدگار آسمانها مى مى

رفت و با جان و دل راز و  ّدر هر فرصتى بمعبد آتش مقدس مى. نمود پروردگار دوچندان مى
بهرام  ّدشت و ارواح مقدسه و ظهور شاهکرد و از مؤبدان راجع بخدا و حضرت زر نياز مى

گاهى در . کرد و با وجود اينکه عامى بود جوابهاى مؤبدان او را قانع نمى. نمود سؤال مى
؟ و آيا چه  نمود که آيا او خواهد آمد کرد و از خود سؤال مى مورد ظهور موعود شک مى

بدان راهنماى ما خواهند ؟ آيا او مختص ما زردشتيان است؟ و آيا مؤ موقع ظهور خواهد کرد
؟ آيا طبق سنت گذشته زندگى خواهيم کرد و يا زندگى جديدى خواهيم داشت ؟ و از  بود

ّيکروز که در مزرعه مشغول کار بود اتفاق . رسيد اين قبيل سؤاالت مرتبًا بخاطرش مى
 آمدند، منتظر ايستاد تا جديدى افتاد و هنگام عصر دو نفر را ديد که بطرف او پيش مى

رسيدند، آندو مرد با حالى نزار گفتند ما تحت تعقيب اشرار هستيم و جانمان در خطر است 
اش  کنيم ما را در جائى پناه ده، مهربان بدون هيچگونه مخالفتى آنان را بطويله تقاضا مى

ّبرد و درب طويله را قفل نمود، مدتى نگذشت که عده هاى عصبى و  اى اشرار با قيافه ّ
سيدند و از او راجع به آندونفر سؤال نمودند، مهربان وانمود کرد که کسى را خونخوار فرا ر

است و در نتيجه مهاجمين محل را ترک کردند و خطر رفع شد و پناهندگان بسالمت  نديده
از آنجا خارج شدند و مهربان تنها خرى که داشت بآنان بخشيد تا بر آن سوار شوند ولى قبل 



آندو جواب دادند . مهربان دليل تعقيب آنان را سؤال نموداز آنکه محل را ترک کنند 
اهلل موعود جميع ملل و اديان در  بدليل اينکه معتقد بديانت بهائى هستيم و حضرت بهاء

همچنين اظهار داشتند که قصد دارند بعکا رفته و . تبعيد و در سجن عکا زندانى است
  . ضمن زيارت موالى خود از او طلب تأييد نمايند

ربان چيز زيادى از حرفهاى آنها نفهميد ولى تحت تأثير جاذبۀ روحانى آنان قرار گرفت و مه
  .ّتقاضا نمود وقتى بعکا رسيدند با کمال مهربانى نام مرا هم نزد او ياد نمائيد

آندونفر مهربان را ترک نمودند و طبق تصميمى که داشتند براى زيارت وارد عکا شدند و 
 آنحضرت مشرف بودند آنچه را که در ضمير خود داشتند حضور در چند جلسه که بحضور

ّاهلل معروض داشتند و از بيانات مبارک نيرو و جانى تازه گرفتند و کليۀ پيامهاى  حضرت بهاء
ّمؤمنين را که سعادت تشرف نداشتند معروض داشتند، وقتيکه هنگام وداع رسيد حضرت 

ايد، زائرين يکه خورده و با خود فکر  طور کامل نگفتههايتان را ب اهلل فرمودند هنوز پيغام بهاء
؟ باالخره يادشان آمد که پيغام زارع زردشتى که  اند کردند که آيا چه مطلبى را فراموش کرده

اهلل ياد شود را فراموش  جانشان را نجات داده بود و تقاضا داشت نامش نزد حضرت بهاء
. بايست فراموش شود انگيز او نمى اطره خ مسلمًا يک دوست و مساعد و کمک. اند کرده

بهرحال تعقيب اشرار و کمک و مساعدت مهربان را حضور جمال قدم معروض داشتند و 
ّبدينوسيله نام مهربان در تاريخ ديانت بهائى مخلد و جاودانى گرديد، قلب بامحبت جمال 

  :ّمبارک متأثر شد و فرمودند
نوعان  مهربان بهم.  نيز دوست داشته باشدهرکس خدا را دوست دارد بايد همنوع خود را

ّخود محبت کرد و بآنان پناه داد، او ناجى جانشان شد و خود را سپر بالياى وارده بر آنان 
  . نمود

درياى معرفت الهى بخروش آمد و جمال قدم لوح مبارک فوق را به افتخار مهربان نازل 
الى گرديد و سرانجام بهندوستان ّبا وصول لوح مبارک مهربان بهائى مؤمن و فع. فرمودند

ثابت و خدومى  هجرت نمود و دخترش در آنجا ازدواج کرد و نوادگانش هريک بهائى



شيرين نورانى و شاپور خجستگان از نوادگان او بودند که بعدها هريک در ميادين امر . بودند
  )  ١٧.(خدماتى نمودند

       
  استاد جوانمرد شيرمرد

ّيس و مدرس مدرسۀ پارسيان يزد که در دوران جمال اقدس ابهى جناب استاد جوانمرد رئ ُ
  . است پرسش بافتخار ايشان نازل گرديده ّبه طراز ايمان مطرز و لوح مبارک هفت

اعلى  ّميالدى مقارن با ظهور حضرت رب) ١٨٤٤( ه ق ١٢٦٠استاد جوانمرد در بهار سال 
رفت و با   افراد باسواد آنزمان بشمار مىّدر شهر يزد متولد گرديد، نام پدرش نوذر که يکى از

اى براى تحصيل اطفال زردشتى وجود نداشت  ّتوجه باينکه در آن دوران مکتب و مدرسه
بافى بود سپرد تا  سالگى او را بشخصى بنام يادگار که شغلش شال پدرش در سن هفت

  .ّضمن شاگردى بتحصيل مقدماتى مشغول گردد
. ّ چند سال تحصيالت مقدماتى ناقص خود را فراگرفتّضمن شالبافى ظرف مدت جوانمرد

صاحب از طرف انجمن اکابر صاحبان هندوستان سرپرستى  ّمدتى نگذشته بود که مانکجى
دار گرديد و در مسافرت به يزد جوانمرد را مالقات و او را کودکى  زردشتيان ايران را عهده

ده و با چند نفر اطفال ديگر براى باهوش و مستعد تشخيص داد و در نتيجه ويرا انتخاب نمو
ميالدى در طهران تحصيالت ) ١٨٦٥( ه ق ١٢٨٢جوانمرد از سال . تحصيل بطهران برد

در اين دوران چون . ّخود را شروع و در مدت چند سال فارسى و عربى را بخوبى آموخت
 آشنا شد و ّاى از بهائيان معاشر بود، استاد جوانمرد نيز با احباى الهى ّجناب صاحب با عده
ّبهرام ورجاوند مطلع گرديد و اطالعاتى در بارۀ امر  اهلل و طلوع شاه از ظهور حضرت بهاء

بهرام موعود بايستى  مبارک کسب نمود، فقط ترديدى که داشت اين بود که شاه
نه اينکه . نسب و از تخمۀ حضرت زردشت در آخرالزمان برسالت مبعوث گردد ايرانى

  .  ن سيادت و پيرو ديانت اسالم باشدشخص مذکور از خاندا
ميالدى پس از اتمام تحصيالت خود به يزد ) ١٨٧٢( ه ق ١٢٨٩باالخره در سال 

صاحب مکتبى در خانۀ مسکونى خود داير نموده و  مراجعت نمود و بنا بتوصيۀ مانکجى



ضمنًا با تخصصى که در نوشتن اسناد . بتعليم و تربيت کودکان زردشتى مشغول گرديد
نامه کسب نموده بود بتحرير اسناد مذکور مشغول  مالکيت، وقفنامه و تحرير و قباله و اجازه

هاى خود باستاد  گرديد و بعموم زردشتيان توصيه شده بود که براى نوشتن اسناد و قباله
جوانمرد مراجعه کنند تا از درگيرى با علماى اسالم و پيچ و خمهاى قوانين شرع رهائى 

  .رود ّقيقت استاد جوانمرد اولين محضردار پارسى بشمار مىو در ح. يابند
ّاستاد جوانمرد با اينکه در طهران از ظهور مبارک مطلع گشته بود ولى بمقام يقين نرسيده و 

بردن بحقيقت بدعا متشبث گرديد و طبق رسم  ّدائمًا متفکر و حالش دگرگون بود و براى پى
خواندن دعا و اوستا پرداخت و چون از اعتکاف ّمتداول در بين زردشتيان مدت ده روز ب

الحاجات را چهل  اى حاصل نگرديد تصميم گرفت استغاثه از درگاه قاضى روزه نتيجه ده
روز ادامه دهد، بدين ترتيب که هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب بيکى از معابد زردشتيان 

پرداخت و بعد از طلوع  مىکه به الياس معرف بود رفته و بدعا و مناجات و گريه و زارى 
چهل روز گذشت و روز آخر پس از چندساعت دعا و مناجات . نمود آفتاب مراجعت مى

حالتى اندوهناک و قلبى محزون مأيوسانه راه خانه را پيش گرفت و چندان راهى نپيموده  با
ّبود که با دو نفر از مؤمنين اوليۀ امر مبارک، يکى حاجى ميرزا محمد عالقه  ديگرى بند و ّ

ّخان شيرازى مواجه گرديد و پس از احوالپرسى چون از مقصد وى مطلع گشتند  ميرزا يوسف
ّو او را مستعد تحرى حقيقت ديدند، به اتفاق بمنزل آمده و باب مباحثه و گفتگو را 
گشودند و پس از چند جلسه مذاکره استادجوانمرد امر مبارک را تصديق و بشرف ايمان 

  .مشرف گرديد
ميالدى و در زمانى بود که حدود سى سال ) ١٨٧٤( ه ق ١٢٩١اقعه در حدود سال اين و

اى متضمن هفت سؤال حضور  پس از آن عريضه. گذشت از سن استاد جوانمرد مى
ّاالعلى معروض داشت که در پاسخ لوح مهيمن و غرائى بنام لوح  اهلل جل اسمه حضرت بهاء

  . بلقب شيرمرد مخاطب گرديدپرسش بافتخار ايشان نازل و در آن لوح هفت
دارى در خانۀ خود با شنيدن خبر فوت پدرش در   سال مکتب١٣استاد جوانمرد پس از 

ميالدى عازم هندوستان گرديد، در هندوستان ضمن ) ١٨٨٥( ه ق ١٣٠٣بمبئى در سال 



امور شخصى با همکارى يکى ديگر از متمولين زردشتى بنام کيخسرو مهربان او را تشويق به 
) ١٨٨٦( ه ق ١٣٠٤اى در يزد نمود و در نتيجه استاد جوانمرد در سال  أسيس مدرسهت

ميالدى به يزد مراجعت و مدرسۀ کيخسروى يزد را تأسيس نمود که هزينۀ ادارۀ آن از طرف 
شد و پس از سه سال مدرسۀ کيخسروى که بناى آن  انجمن پارسيان هندوستان تأمين مى

بردارى شد و مدرسه بمحل مذکور منتقل  ه شده بود آمادۀ بهرهبخرج کيخسرو مهربان ساخت
ُگرديد و ساليان دراز استادجوانمرد در سمت مدير و مدرس دبستان و دبيرستان کيخسروى 

  . نمود انجام وظيفه مى
در اين دوران استادجوانمرد بعضويت دائمى انجمن ناصرى زردشتيان يزد انتخاب و سمت 

چندى بعد يکى ديگر از زردشتيان بنام خسرو شاهجهان . ر گرديددا دبير انجمن را عهده
ّمبادرت بتأسيس مدرسۀ دخترانۀ خسروى نمود، استاد جوانمرد و همسرش معلمى و ادارۀ 

دادند تا  ّدار گرديده و مدتها بخدمات فرهنگى خود ادامه مى مدرسۀ مذکور را نيز عهده
جوانمرد خواسته  درسۀ کيخسروى تأسيس و از استاداينکه مدرسۀ پسرانۀ خسروى برقابت با م

دار  شد که از مديريت مدرسۀ کيخسروى استعفا داده و ادارۀ امور مدرسۀ خسروى را عهده
ّشناسى نسبت بمؤسسين مدرسۀ کيخسروى  ّگردد، استادجوانمرد اين عمل را مغاير با حق

بودن او را وسيلۀ  ن موضوع بهائىدر اينوقت مخالفي. دانسته و از قبول آن امتناع ورزيد
اى از اوباش قصد جانش کردند و بطورى  ّتحريک عوام عليه او قرار داده و وسيلۀ عده

اوضاع را بر او سخت گرفتند که شبانه بيکى از قراء يزد متوارى گرديد و چون محرکين 
ت نموده و در دست از تهديد خود برنداشتند نامبرده به يزد مراجعت و شبانه بطهران عزيم

  .جمشيد بکار مشغول گرديد تجارتخانۀ ارباب
ّدر مدت چهارسال غيبت استادجوانمرد امور مدرسۀ کيخسروى مختل و در شرف انحالل 
ّقرار گرفت و مؤسسين آن مجددًا از استادجوانمرد تقاضا کردند به يزد مراجعت نموده و 

ميالدى به يزد بازگشت ) ١٩١٣(سى  شم١٢٩٢استاد در سال . دار گردد مديريت آنرا عهده
و تا ده سال ديگر بتدريس و ادارۀ مدرسۀ کيخسروى پرداخت، مخالفين چون از اين راه 
کارى از پيش نبردند، اين بار به انجمن پارسيان هندوستان گزارش دادند که استاد جوانمرد 



لهذا . ائى خواهند شدّبابى شده و اگر کار فرهنگى او ادامه يابد کليۀ جوانان زردشتى به
شکايت آنان نمود، شخص  جى تاسکار را مأمور رسيدگى به اى بنام پشوتن انجمن نماينده

اراده و زودباور بود تحت تأثير مغرضين قرار گرفت و بطورى بر  مذکور چون شخصى بى
 سال خدمات فرهنگى ٤٦خاطر شد و بعد از  استاد سختگيرى نمود که نامبرده رنجيده

در اين . ميالدى از ادامۀ خدمت استعفا نمود) ١٩٢٣( شمسى ١٣٠٢، در سال آخراالمر
  .بودن موصوف و معروف گرديد دوران بود که استاد جوانمرد رسمًا به بهائى

اى از محصلين براى اينکه از استاد استمالتى نموده باشند بکمک استادشهريار  ّبعدها عده
ر کوچۀ بيوک يکى از قراء يزد تأسيس نموده و اى د ّبيوکى که از احباء بود مدرسه کوچه

دار گرديد، ولى چون مفسدين زردشتى از شرارت دست  استاد جوانمرد مديريت آنرا عهده
 سالگى خود را ٨٣بردار نبودند بعد از دوسال نيز از اين کار استعفا نموده و در سن 

 سالگى ٨٥ر سن ميالدى و د) ١٩٢٨( شمسى ١٣٠٧بازنشست کردند و باالخره در سال 
آباد چهارفرسخى يزد انتقال داده و با  جهان فانى را وداع نمودند و جسدش را به حسين

نژاد نخستين کسى است که بآداب بهائى  ّاز ميان احباى پارسى. اعزاز تمام بخاک سپردند
  .است کفن و دفن گرديده

  :  آباد دفن شده بقرار ذيل است ّعلت اينکه در حسين
بمالقاتش ) انورى(آبادى  از فوتش يکى از دوستانش بنام جمشيد بهرام حسينچند روز قبل 

اگر . دارد چون استاد بهائى و مايل است بآداب بهائى کفن و دفن شود رود و اظهار مى مى
آباد برسانند ما  در حضور فرزندان و فاميل وصيت کند و آنها با وسائل نقليه جسد را بحسين

کنيم و تعهد محافظت جسد را از دست معاندين زردشتى بعهده  جاويد دفن مى در گلستان
با اقدامات . شود کند و طبق آداب بهائى دفن مى گيريم استاد جوانمرد وصيت مى مى

آباد مرتبًا   شبانه روز جوانان بهائى حسين٤٠آباد تا  جمشيد و حمايت محفل روحانى حسين
امات زردشتيان و هجوم اوباش براى و اقد. دادند شب و روز در گلستان جاويد کشيک مى

آبادى که توسط  نقل از خاطرات جمشيد حسين. (رسيد بردن جسد بدخمه به نتيجه نمى
  ).اى نوشته شده ميرزا قابل آباده



  پرسش  لوح هفت
      بنام گويندۀ دانا 

از باء بحر . يزدان را سزاوار که از روشنى آفتاب بخشش جهانرا روشن نمود ستايش پاک
که توانائى مردم روزگار او را از خواست  م هويدا، و از هاء هويه بحته، اوست توانائىاعظ

  .خود باز ندارد و لشکرهاى پادشاهان از گفتارش منع ننمايد
ّات رسيد، ديديم و ندايت را شنيديم، در نامه اللى محبت مکنون و اسرار مودت  نامه ّ ٓ

يد بر نصرت امرش، و توفيق بخشد، تا تشنگان طلبم ترا تأييد فرما مخزون از داور بيهمال مى
آنچه از درياى . دشت نادانى را به آب زندگانى برسانى، اوست بر هر امرى قادر و توانا

  .دانائى و خورشيد بينائى سؤال نمودى به اجابت مقرون
  پرسش نخستين

 گفتار نخست پرستش يکتاى يزدان را بچه زبان و رو بکدام سو بنمائيم شايسته است، آغاز
پرستش پروردگار است و اين پس از شناسائى است، چشم پاک بايد تا بشناسد و زبان پاک 
بايد تا بستايد، امروز روهاى اهل دانش و بينش سوى اوست، بلکه سويها را جمله رو بر 

خواهيم مرد ميدان باشى و بتوانائى يزدان برخيزى و بگوئى،  شيرمرد از خداوند مى. سوى او
نياز آمده و چشم از براى ديدار، چرا گريزانيد،  ن، گوش از براى شنيدن راز بىاى دستورا

  .گويد آنچه را که رستگارى در آنست دوست يکتا پديدار، مى
اى دستوران اگر بوى گلزار دانائى را بيابيد، جز او نخواهيد و داناى يکتا را در جامۀ تازه 

  .يد و بيارى برخيزيدخواهان چشم بردار بشناسيد، و از گيتى و گيتى
  پرسش دوم

در کيش و آئين بوده، امروز کيش يزدان پديدار، جهاندار آمد و راه نمود کيشش نيکوکارى 
نيازى  اين کيش زندگى پاينده بخشد و اين آئين مردمانرا بجهان بى. و آئينش بردبارى

  .رساند، اين کيش و آئين داراى کيشها و آئينهاست، بگيريد و بداريد
   سومپرسش 



اند و هريک کيش و آئين خويشرا پيشتر و بهتر از  با مردم روزگار که جدا جدا کيشى گرفته
اى :  ديگرى دانند چگونه رفتار نمائيم که از دست و زبان ايشان در رنج و آزار نباشيم

شيرمردمان رنج را در راه حضرت يزدان راحت دان، هر دردى در راه او درمانيست بزرگ و 
اگر مردمان بيابند و بدانند جان رايگان در راه اين رنج . رين، و هر پستى بلندهر تلخى شي

. اين رنج مفتاح گنج است، اگر در ظاهر منکر است در باطن پسنديده بوده و هست. دهند
گفتار ترا پذيرفتيم و تصديق نموديم چه که مردمان روزگار از روشنائى آفتاب داد محرومند، 

رنجى طلبى اين بيان که از قلم رحمن جارى شده قرائت  اگر بى. دارند داد را دشمن مى
  .نما

الهى الهى اشهد بفردانيتک و وحدانيتک، اسألک يا مالک االسماء و فاطرالسماء بنفوذ 
کلمتک العليا و اقتدار قلمک االعلى ان تنصرنى برايات قدرتک و قوتک و تحفظنى من 

  .ک انت المقتدرالقديرّشر اعدائک الذين نقضوا عهدک و ميثاقک، ان
  .اين ذکر حصنى است متين و لشکريست مبين حفظ نمايد و نجات بخشد

  پرسش چهارم
آيد،  بهرام با نشانهاى زياد از براى راهنمائى مردمان مى اند، شاه در نامهاى ما مژده داده

  .الى آخر بيانه
 از هر شطرى نمودار،  نشانها . اند ظاهر و هويدا گشت اى دوست آنچه در نامها مژده داده

ّگيتى بانوار ظهورش منور . دهد ّنمايد و کل را بمينوى اعظم بشارت مى امروز يزدان ندا مى
بينائى . از يکتا خداوند بيمانند بخواه بندگان خود را بينائى بخشد. ولکن چشم کمياب

ن دانائى خرد از بينائى بصر است، اگر مردما. سبب دانائى و علت نجات بوده و هست
بگو خورشيد دانائى هويدا، و . بچشم خود بنگرند، امروز جهانرا بروشنائى تازه روشن بينند

  . آفتاب بينش پديدار، بختيار آنکه رسيد و ديد و شناخت
  پرسش پنجم 

اند، آنچه را  اند و راست گفته از پل صراط و بخشت و دوزخ بوده، پيمبران براستى آمده
عالم بمجازات و مکافات برپا، بهشت و . شود ه و مىپيک يزدان خبر داده پديدار شد



. نمايد، چه که وجود اين دو از براى آن دو الزم دوزخ را خرد و دانائى تصديق نموده و مى
ّدر مقام اول و رتبۀ اولى بهشت رضاى حق است هر نفسى برضاى او فائز شد او از اهل . ّ

شود بآنچه که آمه و خامه از   مىجنت عليا مذکور و محسوب، و بعد از عروج روح فائز
صراط و ميزان و همچنين جنت و نار و آنچه در کتب الهى مذکور و . ذکرش عاجز است

حين ظهور و بروز . مسطور است نزد اصحاب بصر و مردمان منظر اکبر معلوم و مشهود است
ّانوار خورشيد معانى کل در يک مقام واقف و حق نطق مى . فرمايد فرمايد بآنچه اراده مى ّ

ّهريک از مردمان که بشنيدن آن فائز شد و قبول نمود او از اهل جنت مذکور و همچنين از 
اند، گذشته و رسيده و يوم ظهور يوم رستخيز  صراط و ميزان و آنچه در روز رستخيز ذکر نموده

ّاکبر است، اميد هست که آنجناب از رحيق وحى الهى و سلسبيل عنايت ربانى بمقام 
  .اند ظاهرًا و باطنًا مشاهده نمايند و شهود فائز شوند و آنچه ذکر نمودهمکاشفه 

   : پرسش ششم
در اين مقام چندى قبل . سرا شتابد الى آخر پس ازهشت تن که روان از تن جدا شده به آن

از خامۀ دانش ظاهر شد آنچه که بينايان را کفايت نمايد و اهل دانش را فرح اکبر بخشد، 
شود و داد و دهش در راه خدا به او  يم روان از کردار پسنديده خشنود مىگوئ براستى مى

  .رسد مى
   پرسش هفتم

ابوالفضل گلپايگانى عليه بهائى در اين باب از نامهاى . از نام و نژاد نياکان پاک نهاد بوده
 و ّآئين يزدان با قوت و نيرو بوده. آسمانى نوشته آنچه که آگاهى بخشد و بر بينائى بيفزايد

خواهيم ترا بر  هست، زود است آنچه از زبان گفته شد در ظاهر ديده شود از خداوند مى
اگر آنجناب سورۀ رئيس و سورۀ ملوک را بيابد و . يارى نيرو بخشد، اوست دانا و توانا

نياز گردد و بخدمت امر الهى قيام نمايد، قياميکه ظلم عالم  بخواند از آنچه سؤال نموده بى
ّم او را از نصرت مالک قدم منع نکند، از حق مىّو قوت ام طلبيم شما را تأييد فرمايد بر  ِ

ٓجهد نمائيد شايد بسور مذکوره هم برسيد و از اللى . آنچه سبب بلندى و بقاى نام اوست



حکمت و بيان که از خزينۀ قلم رحمن ظاهر شده قسمت بريد و نصيب برداريد، البهاء 
  ) ١٨.( و راسخ امينّعليک و على کل ثابت مستقيم

  :         همچنين از قلم جمال اقدس ابهى در آثار قلم اعلى بيانات مبارکۀ زير نازل گرديده
اهلل الفرد االحد، از شيعۀ شنيعه سؤال نما که ثمرۀ اعترافها بر وصايت  يا جوانمرد عليک بهاء

  ... بخشيدّبالفصل در يوم فضل که ظهور نير عدل است چه ظاهر شد و چه نتيجه
  : فرمايند و همچنين مى

لک بما  المبدأ والمعاد و طوبى لک و نعيمًا يا جوانمرد عليک بهاء مالک االيجاد فى
   ... اهلل نفسک وليًا اتخذت

  . است که ظاهرًا مخاطب اين آيات بينات نيز استادجوانمرد شيرمرد بوده
         ارباب گودرز مهربان

ّحباى پارسى است که در دوران جمال اقدس ابهى بشرف ارباب گودرز مهربان يکى از ا
گودرز شخصى مقتدر و متهور بود و هروقت  ايمان به امر حضرت رحمن فائز گرديد، ارباب

نمودند، ارباب گودرز از  ّدستوران و معاندين امراهلل موجبات اذيت و آزار احباء را فراهم مى
ّاحباء خصوصًا و از کليۀ ضعفاء عمومًا دفاع   . نمودند  مىّ

ّارباب گودرز در اولين انجمن ناصرى زردشتيان يزد بعضويت انجمن منصوب و در دفاع از 
ّامراهلل با ديگر احباى پارسى موفقيت هائى بدست آورد و در اواخر حيات رسمًا و علنًا . ّ

ّببهائى بودن معروف و بخدمات امرى مشغول و موفق گرديد و مورد عنايات حضرت 
  : فرمايند در يکى از الواحيکه بافتخار وى نازل گرديده مى. ارواحنافداه قرار گرفتعبدالبهاء 

بود بمشام  اهلل نفحۀ خوشى که از گلستان معانى منتشر گشته ّاى سرمست جام محبت
مشتاقان رسيد و باعث روح و ريحان گرديد، و چون تمعن در فاتحه و قايمه رفت جوهر 

وز بکوش تا در بندگى و افتادگى و شرمندگى و آزادگى و اهلل محسوس شد، شب و ر ّمحبت
نيستى و محويت شريک و سهيم عبدالبهاء گردى تا دست در آغوش يکديگر در آستان 

  )١٩... ( ّمقدس بر تراب عبوديت افتاده طلب عفو و صفح نمائيم



در لوح مبارک ديگرى که بافتخار جناب گودرز مهربان نازل گرديده حضرت عبدالبهاء 
  :  فرمايد مى

  االبهى  اهلل بهاء جناب گودرز مهربان عليه
  هواهلل

اى گودرز من، ساالران مرز سپاهى چون هژبران از لشگر روحانيان در پس دارى و دژى 
روئين و برجى آهنين از ملکوت قوت و اقتدار در عقب و آن جهان ابهى، پس انديشه 

 آتش بخيمه و خرگاه افسردگان، آن خردان زن و مکن، تيشه بر ريشۀ جهل و نادانى بى
نفوس مار و مورند و محروم و مهجور و منفور، عنقريب پرتو يزدان شرق و غرب را روشن 
ّنمايد و از براى آنها جز ندامت و پشيمانى نماند، که چرا پيشگيرى نکردند، اما تو پناه 

  )٢٠(ع  ع. بخدا بر و ايمن باش
ميالدى صعود نمود و جسد او را ) ١٩٠٧( ه ق ١٣٢٥مرحوم گودرز مهربان در حدود سال 

دخترش سرور گودرز و دامادش شهريار نوشيروان بامر مبارک . در دخمۀ زردشتيان قرار دادند
  . اند ّمؤمن و بخدمات تبليغى موفق بوده

  دينيار بهرام کالنتر 
رماندار وقت دينيار بهرام کالنتر بعد از کدخدا بهزاد بکالنترى زردشتيان رسيد و از طرف ف

در زمان قديم پست کالنترى شغل . الفارسيان سرافراز شد الدوله بلقب امين شاهزاده جالل
ّبسيارمهمى بود و کالنتر بر همۀ زردشتيان سرورى داشت و انجام امور ديوانى طايفۀ 

ارباب . زردشتى با او بود و مأمور واسطۀ وصول ماليات جزيه ميان دولت و جماعت بود
صاحب در ايران بکالنترى رسيد و آخرين کالنتر   کالنتر در زمان حضور مانکجىدينيار

  . باشد و بعد از او پست کالنترى بواسطۀ الغاى جزيه منسوخ گرديد زردشتيان مى
چون با گذشت زمان و تغيير حکام اثرات ناشى از فرمان صادره از طرف ناصرالدين شاه 

 و آزادى اعطائى در مورد احوال شخصيۀ آنان تا مبنى بر تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان
شد و ناگزير براى رفع آن  حدودى فراموش شده و مظالمى بر اقليت زردشتى وارد مى

نمود، لذا دينيار کالنتر چندبار اقداماتى بعمل آورد و آخراالمر با  اقداماتيرا ايجاب مى



ارده را نمود که متن فرمان شاه استدعاى رفع مظالم و اى حضور مظفرالدين تقديم عريضه
شاه سلطان  شاه در مورد تشکيل انجمن ناصرى بتأييد مظفرالدين صادره از طرف ناصرالدين

  : و قسمتى از آن بشرح زير است. وقت رسيد
امين و کالنتر زردشتيان يزد و کرمان بنام دينيار بهرام کالنتر ابن مرحوم بهرام از سوى انجمن 

اى تقديم و شرح حال را بعرض  عريضه) شاه مظفرالدين(دشاه وقت ناصرى زردشتيان يزد بپا
رساند که در اينجا بقسمت مربوط بصدور و تأييد فرمان انجمن زردشتيان اشاره  مى
چون آفتاب عالمتاب معدلت شاهانه بر قاطبۀ طبقات ملت طالع و انوار نصفت :  نمايد مى

ّ آن بالذات ظلمت ظالم ظلم و تندى ّخسروانه بر کليۀ شعبات رعيت ساطع و تابش عدل
ّمنتفى و مرتفع است و عاليجاه مالدينيار کالنتر زردشتى امين و کالنتر جماعت زردشتيان 

العاده و بد و سيئه در  ّيزد و کرمان از طرف آنها بتوسط وزارت خارجه از بعضى تعديات فوق
عدل و انصاف ملوکانه ّآساى مبارک تظلم نموده،  ّحق جماعت مزبوره به خاکپاى معدلت

  : مقتضى رفع جور و اعتساف به شرح زير گرديد
ًاوال  ه ق از طرف دولت مقرر شد بصوابديد رؤساى خود انجمنى ١٣٠٨متظلمند در سنۀ :  ّ

در يزد و کرمان موسوم بانجمن ناصرى زردشتيان تشکيل شده در مواقع الزمه بامورات 
براى استحکام امر و استقالليت . سيدگى نمايندالجماعه ر ّاتفاقيه ادعائيۀ خودشان بين

  .  الفارسيان دينيار کالنتر امين. انجمن مزبور مستدعى امر و ارادۀ مجدد است
   :  دستورشاهانه بشرح زير صادر گرديد

الجماعه را  ّالبته همانطور که انجمن برقرار است بترتيبات مقرره همان جماعت امورات بين
ر يک طرف مسلمان باشد بايد حکومت رسيدگى نمايد و رفع غائله تسويه نمايند، ولى اگ

  )  ٢١( .ّمحل دستخط آفتاب نقطۀ همايونى. کند
) ١٨٩٩( ه ق ١٣١٧بدينترتيب دينيار کالنتر فرمان تشکيل انجمن زردشتيان را در سال 

وگيرى شاه رسانيد و از ظلم و تعديات وارده بر جامعۀ زردشتى جل ميالدى بتأييد مظفرالدين
  .است کرده



ّمالدينيار کالنتر در دوران حيات خود با توجه باينکه داراى مقام کالنترى بوده و در بين  ّ
جماعت موقعيتى خاص داشته، معذالک در کمال حکمت و احتياط بامراهلل خدمت 

 تأليف جناب اشراق ٧٥٥نموده و شرح مختصرى از آن در کتاب محاضرات صفحۀ 
سر دينيار کالنتر بنام بهرام هخامنش نيز بامر مبارک مؤمن و بخدمات پ. خاورى درج گرديده

  .است امرى قائم بوده
  خدايار رستم بلندى 

خدايار رستم نيز يکى از اعضاء انجمن ناصرى زردشتيان يزد بوده که مؤمن بجمال قدم و 
 بهائى بوده، نامبرده از اسالف خاندان بلندى است، و شرح حال بيشترى از وى بدست

  .نيامد
  بهمن جمشيد 

است  ّبهمن جمشيد نيز يکى از مؤمنين و متقدمين امر مبارک که بخدمت امراهلل قائم بوده
يکى از خدمات ارزشمند وى خريد زمين و چاه شهداى سبعۀ يزد بوده که آنرا بامر مبارک 

بهمن جمشيد مکررًا مورد فضل و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنا . است تقديم نموده
  :  فرمايند فداه واقع گرديده و در لوحى خطاب بايشان مى

ام و هميشه از خداوند  بهمن جمشيد را پيام جانى برسان و بگو که همواره بياد شما پرداخته
...  ام که به بندگى درگاه يزدان سرافراز گرديد و مانند چراغ در انجمن ياران برافروزيد خواسته

)٢٢ (  
  :   مبارک ذيل نازل گرديدهدر آثار قلم اعلى بيانات

يا بهمن، بهمن را تأييد نموديم بر اموريکه قدرت عالم عند ظهورش معدوم و مفقود، و 
   ... پيشوايان را طرًا وعده داديم بآنچه که سبب فرح اکبر بوده از براى مقبلين و منصفين

مؤمن ًکه احتماال مخاطب بيان مبارک فوق نيز بهمن جمشيد بوده که در عهد ابهى 
  . است گرديده

  خدابنده بهمن 



خدابنده بهمن نيز يکى از مؤمنين دوران جمال اقدس ابهى بوده که بعضويت انجمن 
  )٢٣( .زردشتيان يزد منصوب گرديده، شرح حال بيشترى از وى بدست نيامد

  رستم خدامراد 
ک مؤمن و رستم خدامراد نيز يکى از اعضاء انجمن ناصرى زردشتيان يزد بوده که بامر مبار

ّگشاى احباى پارسى  است و در انجمن همواره طرفدار و مشکل يا محب بامراهلل بوده
  .ّاست و متأسفانه شرح حال بيشترى از وى بدست نيامد بوده

  ّمالبهرام اخترخاورى 
ّجناب مالبهرام از مؤمنين پارسى در دوران جمال اقدس ابهى بودند که تمام عمر خود را 

حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه در لوحى . اهلل نمودند  و تبليغ دينوقف بخدمت امراهلل
  : فرمايند خطاب به ميرزاسياوش سفيدوش مى

  )٢٤. (ّحضرت مالبهرام رحمت رحمن است و نعمت آسمانى قدر اين بزرگوار را بدانيد
ميالدى در ) ١٨٥٩( ه ق ١٢٧٥نام اين بزرگوار بهرام و اسم پدرش بهمن بود که در سال 

در کودکى پس از تحصيل مختصر سواد فارسى . ّآباد از قراء حومۀ يزد متولد گرديد ممري
مانند نياکانش بشغل زراعت مشغول گرديد، ولى در ديانت خود که پيروى از حضرت 

نمود و ضمن اجراى احکام و دستورات دينى بموجب  زردشت بود مطالعات زيادى مى
ه منتظر موعودهاى مزديسنا در آخرالزمان بود که هاى وارده در کتب زردشتيان هموار مژده

بهرام ورجاوند و  ّها و بشارات مندرج در کتب مقدسه، حضرت هوشيدر ماه وشاه طبق وعده
دستور پشوتن ظاهر گرديده و ضمن غلبۀ اهورامزدا بر اهريمن، انوار اهورائى جهان خاک را 

  .ّمنور نموده و رشک فردوس برين فرمايد
َجه بمعتقداتيکه داشت دائمًا مترصد بود که موعودهاى منتظر ظهور نمايد و عليهذا با تو ّ ّ
تا اينکه يک روز يکى از همسايگانش که از . شد رسيد جوياى خبر جديد مى بهرکس مى
آباد آمده بود شرح شهادت يک نفر بابى را برايش نقل نمود، پس از شنيدن اين  يزد بمريم

پس از . رت باب و فداکاريهاى پيروانش کنجکاو گرديدّواقعه مالبهرام نسبت بظهور حض
ّخان وزير باتفاق شش نفر از زارعين يزد بطهران  چندى براى زراعت در مزرعۀ ميرزاعيسى



رفت و زير نظر حاج ملک نامى بامر زراعت و دامدارى مشغول شد و ضمن مباحثاتيکه با 
 اعتقاد و ايمان محکمى حاجى ملک داشت موضوع شهادت هشتاد نفر بابى که در راه

ّکه نسبت بحضرت باب داشتند شنيد و اين دومين بار بود که مالبهرام مطالبى در مورد 
ّرسيد پس از خاتمۀ مأموريتش از طهران بکاشان رفت و مدتى در  حضرت باب بگوشش مى

  .ّحجرۀ کيخسرو خداداد که يکى از مؤمنين اوليۀ امر مبارک بود بخدمت پرداخت
ّ طرف محمدحسن نواب کاشانى که يکى از اجلۀ احباب بود پاکتى براى کيخسرو روزى از

ّخداداد رسيد که چون آنرا گشود و از مطالب نامه آگاه گرديد حالش دگرگون شد و مدتى 
ّبهمان حال ساکت ماند، مالبهرام که نسبت بتغيير حاالت ارباب خود نگران شده بود 

ّيشانى ويرا جويا شد جوابى نشنيد، تا باالخره با توجه هرچه از موضوع سؤال کرد و علت پر
باعتماديکه کيخسرو خدادا نسبت بشاگرد خود داشت واقعۀ شهادت حضرت 

ّالشهداء که دوتن از اجلۀ احباب بودند در اصفهان براى  الشهداء و حضرت محبوب سلطان
و اين . است بودهميالدى ) ١٨٧٩( ه ق ١٢٩٦ّمالبهرام نقل نمود و اين واقعه در سال 

  .ّسومين بار بود که مالبهرام مطالبى در بارۀ ظهور امر مبارک بگوشش رسيد
ّچون کيخسرو خدادا او را مشتاق شنيدن اطالعاتى در مورد ظهور امر مبارک ديد در خلوت 
مختصرى از تاريخ امر و عالئم ظهور و تطبيق آن با امر مبارک و مطالب استداللى ديگر 

ّاد و در نتيجه مالبهرام قدرى بامر مبارک نزديکتر گرديد ولى چون کتب و برايش شرح د
ّالواح بيشترى در دسترس نبود مالبهرام در درجۀ ايمان بحد کمال و يقين نرسيد، تا اينکه 

ّدر يزد مالبهرام با حاجى قلندر آشنا شد و پس از . بعد از دوسال و نيم به يزد مراجعت نمود
آباد  ّمحمدطاهر مالميرى مالقات نمود و هربار که از مريم منجمله حاجىآن با ساير مبلغين 

نمود و باالخره در حدود سال  ّآمد در مجلس تبليغى حاجى محمدطاهر شرکت مى بشهر مى
اهلل مشتعل گرديد و بالفاصله به  ّميالدى بشرف ايمان فائز و بنار محبت) ١٨٨٣( ه ق ١٣٠٠

  . امر تبليغ قيام نمود
آباد بمذاکرۀ تبليغى پرداخت و چند جلسه  ا مرحوم رستم خورسند کدخداى مريمابتداء ب

ّايشان را بحضور حاج محمدطاهر برد و پس از مباحثات مفصل ايشان نيز تصديق امر 



ّپس از آن مالبهرام مرتبًا باطراف مسافرت نموده و . ّمبارک نموده و بطراز ايمان مطرز شد
آباد با جناب نوش صحبت امرى  داد، در قاسم حقيقت مىبشارت ظهور جديد را بطالبين 

آباد و قراء و قصبات ديگر بانتشار امراهلل پرداخت و جمع کثيرى از  نمود و در تفت و رحمت
  .زردشتيان را بسرچشمۀ ماء معين هدايت نمود

شتيانيکه آباد مرکز رفت و آمد مبلغين بود و زرد آباد و بعدها در مهدى ّخانۀ مالبهرام در مريم
بهرام بودند در خانۀ وى مجتمع شده و از سلسبيل  مستعد و مشتاق شنيدن خبر ظهور شاه

اين ايام مقارن با شهادت شهداى سبعۀ يزد بود که . شدند مند مى عرفان امر الهى بهره
 ه ق ١٣٠٨(ّمالبهرام خود شاهد فداکارى و جانبازى فدائيان امر حضرت رحمن بود 

ّفعاليتهاى تبليغى مالبهرام که عدهدر اثر )  م١٨٩٠ اى از زردشتيان را بامر مبارک هدايت  ّ
نمود، نتيجتًا معاندين و مخالفين شروع بضديت و مخالفت با وى نمودند و مترصد بودند 

از جمله دستور تيرانداز که . اى را مستمسک قرار داده و به اذيت و آزارش پردازند که بهانه
پيروى از روش علماى اسالم بفکر افتاد در ضرب و جرح و قتل و از مؤبدان بزرگ بود به 

ّ نفر از احباء را ١٢ّغارت احباى پارسى اقدام نموده و سودى عايد خود کند، لذا اسامى 
آباد فرستاد که افراد مذکور در ورقه بايد تا سه روز  روى کاغذ نوشته و آنرا نزد کدخداى مريم

  .ّن حاضر گردند تا باتهامات آنان رسيدگى شودديگر به يزد مراجعه و در محضر م
وقتيکه دستورچشمش بآنها افتاد با . ّروز موعود احباى مزبور در محضر دستور حاضر شدند

ها چقدر زياد هستند، بايد دو نفر از شما را کشت و  ّتهديد و تغير اظهار داشت از دين دررفته
  . از دين بهى خارج نشوندبقيه را دست و گوش بريد، تا ديگران پند گيرند و 

ّاسفنديار برادر مالبهرام اظهار نمود از ما چه خطائى سرزده که بايد مستوجب عقوبت باشيم 
دستور فرياد زد تو خفه شود گناه تو از همه آشکارتر است تو بودى که در مالء عام پشت تل 

اين باالتر ريگ دست بلند کردى، پا بلند کردى و نماز بهائى خواندى، آيا جرمى از 
ّ؟ در اين وقت مالبهرام وارد صحبت شده و ضمن بيانى حکيمانه بدستور حالى  شود مى

توانستيم در محضر يکى از علماى  کرد که اگر ما قصد پيروى از حقيقت را نداشتيم مى
الظاهر مسلمان شده و جامۀ سياه پوشيده و در  اسالم حاضر شده و با اداى شهادتين على



رکار زشت و ناروائى را انجام دهيم و در آنصورت شما هم جرأت کوچکترين پناه اسالم ه
ّايم راه حق و حقيقت است که  تعرضى را نداشتيد ولى بدانيد راهى را که ما انتخاب کرده

ضمن اين بيانات . ايم حاضر بهرگونه فداکارى هستيم و در نتيجه خالفى انجام نداده
فهماند که اين جمع حاضر است تبرعاتيکه هرساله براى   مىّمالبهرام زيرکانه بدستور تيرانداز

با وعدۀ اين تعارف دستور . پردازند تقديم حضور ايشان نمايند اباد مى آتشکدۀ مريم
در اين دوران تحريکات . گردد خوشحال و راضى شده و از تعقيب موضوع منصرف مى

ّاى از احباء بخطر  ّو عدهّمسلمين و زردشتيان طورى شدت يافت که نزديک بود جان وى 
ّافتد، لهذا بصوابديد حضرات افنان جناب مالبهرام بهندوستان هجرت نمود و در بمبئى 

اى حضور  در اينوقت عريضه. ساکن شد و ضمن امور خود بامر تبليغ نيز اشتغال داشت
جمال  ابهى عرض نموده و اجازۀ تشرف خواست ولى جمال قدم در جواب امر فرمودند 

ّان مراجعت نمايد، لهذا هنوز يکسال از توقفش در هندوستان نگذشته بود که مجددًا از باير
آباد ساکن گرديد و بخدمات امرى و کار  طريق بندرعباس بايران مراجعت کرد و در مريم

  .زراعت مشغول شد
هنوز در آنزمان گلستان جاويد . اش بدرود حيات گفت ساله چندى نگذشت که دختر چهارده

ّ نشده بود و احباى پارسى مجبور بودند اموات خود را طبق آئين زردشتيان در دخمه تأسيس
قرار دهند، ولى دستوران با مخالفتى که با وى داشتند از انجام فرائض مربوطه خوددارى 

ّکردند و يکى دو روز جسد متوفى در محل باقى ماند، تا اينکه يکى از متقدمين احباء  مى ّ
 بسرزنش دستوران پرداخت و مؤبدان از کردۀ خود پشيمان شده و با حضور بنام دينيار کالنتر

ّمالبهرام در برابر عناد و . اى زياد فرائض دينى را انجام داده و جسد را بدخمه بردند ّعده
اى معادل سه برابر آنچه مرسوم  ّالزحمه ّمخالفتى که دستوران بخرج داده بودند بهريک حق

اى بعمل او اعتراض کردند اظهار داشت مبلغ اضافى را  ّچون عدهبود بدستوران پرداخت و 
که پرداخت نمودم بابت التفات و بزرگوارى دستوران است که جسد دختر نازنينم را سه روز 

العاده بيان  ّدر خانه معطل کردند که خوب تسلى پيدا کنم و چون اين مطلب را با تأثر فوق
 که يکى از دستوران بنام بهمن از رفتار و گفتار داشت در قلوب مستمعين طورى اثر نمود



اى حضور  ّمالبهرام منقلب گرديد و پس از چندى بشرف ايمان فائز شد و بعدها عريضه
ّحضرت عبدالبهاء معروض داشت و ضمن آن علت اينکه نام معدودى از پيامبران در قرآن 

  :   شد که مطلعش اينستکريم نازل گرديده سؤال نمود و در جواب لوحى بافتخار وى نازل
      ...  گوهرفشان گردى اى بهمن از خدا بخواه که چون ابر بهمن

الورى معروض داشت و  ّمالبهرام فوت دخترش و شرح وقايع را بمحضر انور حضرت مولى
پس از تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد مالبهرام . در جواب مفتخر بلوح مبارکى گرديد

  . عضويت يافتنيز چندى در آن انجمن
جعفر سبزوارى با وضع فجيعى  ّدر اين ايام بود که غالمحسين بناتکى يزدى بدستور شيخ

اصغرخان  اى حضور على ّبدرجۀ شهادت نائل گرديد، بمنظور دادخواهى مالبهرام عريضه
اتابک اعظم معروض داشت و بوسيلۀ آقاميرزا سياوش سفيدوش که با صدر اعظم رابطه 

اعظم تقديم نمود، اتابک اعظم بالفاصله رسيدگى نموده و دستور داد داشت حضور صدر
ضمنًا صدراعظم بلحاظ . جعفر سبزوارى را نفى بلد نموده و از يزد اخراج کنند شيخ

خصوصيتى که با ارباب جمشيد داشت رونوشت مکتوب خود را براى ارباب جمشيد 
ع بود و ضمنًا اعتقاد داشت که ّاطال ارباب جمشيد چون از سابقۀ موضوع بى. ارسال نمود

ّزردشتيان نبايستى در اينگونه امور دخالت نمايند مراتب را بانجمن زردشتيان يزد اطالع 
ّداد، درنتيجه اعضاء انجمن مالبهرام را محاکمه نموده او را وادار باستعفاء کردند و با اين 

 مجددًا با خانواده خود بهانه دوباره دستوران بناى مخالفت را با وى گذاشتند بطوريکه
  .بهندوستان مسافرت نمود و در بمبئى ساکن گشت

ّدر اين دوران مالبهرام باب معاشرت را با فارسيان هندوستان گشود و بامر تبليغ مشغول 
ّبهرام بکليۀ  ّ سؤال نزد وى فرستادند و مال٥٢اى حاوى  گرديد، چندى نگذشت پرسشنامه

اى  اى چاپ و منتشر نمود که وسيله  آنرا بصورت رسالهسؤاالت ايشان جواب نوشت و ضمنًا
ولى اين عمل مستمسکى بدست معاندين داد تا بمخالفت با . اهلل گرديد براى ابالغ کلمة

ّتا اينکه روزى مخالفين در بازار مالبهرام را محاصره نموده و او را بشدت . وى برخيزند



گرى بود از تنش بيرون آوردند و مضروب نموده و سدره و کشتى را که عالمت زردشتي
  .ّمالبهرام سراپا برهنه بسمت منزل خود فرار نمود

ّبعد از اين وقايع دومرتبه مالبهرام بايران مراجعت نمود و در يزد مسکن گزيد، و اين در 
ّمالبهرام در اين . الدوله براى بار دوم بحکومت يزد منصوب گرديد زمانى بود که جالل

ّوله آشنا شد و چندبار در جمع حکام و رجال دولت صريحًا به تبليغ الد دوران با جالل
ّمالبهرام در سال . امراهلل پرداخت و سؤاالت آنانرا بدون هرگونه بيم و هراس پاسخ گفت

الدوله درآمد و   هجرى قمرى و يکسال قبل از ضوضاى معروف يزد بخدمت جالل١٣٢٠
ّاى از احباى پارسى بزراعت و تعمير قنوات و  ّآباد با عده ّدر مزرعه ملکى وى بنام عباس

 هجرى ١٣٢١احياى اراضى موات پرداخت ولى هنوز يکسال نگذشته بود که در سال 
ّ نفر از احباى مخلص و خدوم يزد و ٨٤ميالدى ضوضاى يزد شروع شد و ) ١٩٠٣(قمرى 

ريج انقالب و اغتشاش بتد. توابع جام شهادت نوشيدند و بلقاى محبوب خود پيوستند
ّآباد محل سکونت مالبهرام و ديگر  ّاى از اشرار به عباس ّبحومۀ يزد نيز سرايت نمود و عده

ّاحباى پارسى سرازير شدند و جان اين جمع مظلوم در معرض خطر حتمى قرار گرفت، تا 
ّآسائى جناب مالبهرام از خطر نجات يافته و شبانه بسمت کاشان و طهران  اينکه بطور معجزه

جمشيد در مورد دادخواهى از شهادت  اى که با ارباب ّولى با توجه بسابقه. گرديدمتوارى 
نمود تا اينکه  جمشيد خوددارى مى آقاغالمحسين بناتکى داشت از روبرو شدن با ارباب
ّميرزاسياوش سفيدوش که مدتها مباشر و مقرب ارباب ّجمشيد بود مالبهرام را بحضور ارباب  ّ

ّاراليه با کمال رأفت و محبت وى را پذيرفت و او را در خانۀ خود برد و در اين مالقات مش
جمشيد درآمد و حدود چهارده سال با صداقت و  ّترتيب جزء خدام ارباب مسکن داد و بدين

  .جمشيد بخدمت مشغول گرديد امانت در دستگاه ارباب
  : ام نازل گرديدّالورى بافتخار مالبهر در اين اوقات لوح مبارک زير از يراعۀ حضرت مولى

  هواهلل 
اى بهرام آسمانى، در ره يزدان بال و جفا مانند باران بر تو ريخت، از هرطرف هدف تير 
محن و آالم گشتى، اموال از دست برفت و تن و جان به تعب افتاد و عاقبت مجبور هجرت 



از وطن گشتى و به مصيبت و محن تن در دادى و مؤمن ممتحن شدى و حال در طهران 
سر و سامان، اى کاش من بجاى تو بودم، زيرا من در بالى قديمم  گشته و سرگردانى و بىسر

ّو تو در جفاى جديد، مثل مشهور است، لکن جديد لذه، بارى غم مخور غمخوار تو جمال  ِ َ َ
بخش تو حضرت اعلى، بايد از شرور اهل غرور فتور نيارى  ّابهى است، محزون مباش تسلى

 شور بيفزائى، آهنگ را بلندتر کنى و ترانۀ زير و بم را به ملکوت جمال بلکه بر شوق و وله و
ّقدم رسانى، ياران آسمانى چون ستم بينند پاى را محکم کنند و قوت متانت و مقاومت 

االبهى بملکوت اثير رسانند الحمدهلل تو  ظاهر نمايند، تحمل تيغ و شمشير کنند و نعرۀ يابهاء
تن اين رزمگاه، شکر کن خدا را تا شادمانى و کامرانى در جهان پهلوان اين ميدانى و تهم
  ) ٢٥(ع  ع. جاودانى حاصل گردد

ّ ه ش مالبهرام اجازۀ تشرف بساحت حضرت مولى١٣٣٥در سال  الورى يافت و براى  ّ
ّزيارت موالى عالميان عازم کوى جانان گرديد و بلقاى حضرت عبدالبهاء مشرف شد و 

ّضمن تشرف يکروز حضرت عبدالبهاء در محضر . ار گرفتمورد عنايات التحصى قر
  :  ّاحباب مالبهرام را مخاطب قرار داده و با تبسم فرمودند

انصافى، باعث زحمت دستوران  ّمروتى، خيلى بى انصاف تو خيلى بى ّمروت اى بى اى بى
د، خواهن خواهند، قاطرسوارى مى خواهند، گذران مى اى، دستوران عيش مى و مؤبدان شده

  .انصافى تو شوکت و ناز و نعمت از دستوران بريدى، خيلى بى
ّروزى ديگر مالبهرام ميرزاحيدرعلى اصفهانى را واسطه قرار داد تا از محضر مبارک استدعا 
ّنمايد کلمۀ مال را از اول اسمش حذف نمايند، به ازاء اين مرحمت حاضر است کليۀ  ّ ّ

  :  بدالبهاء فرمودنداحباب را مهمانى بدهد، در جواب حضرت ع
ايم تغييردادنش هم  ّمالهاى خوب هم داشتيم و چون ما خود او را باين اسم معروف کرده

  .  مشکل است
ّمالبهرام پس از مرخصى از حضور مبارک بطهران مراجعت نمود و در دستگاه 

جمشيد ورشکست شد و امورش مشوش  داد تا اينکه ارباب جمشيد بخدمت ادامه مى ارباب
ّمالبهرام مدتى نيز در ادارۀ ماليه و خالصجات و ارزاق طهران بکار مشغول بود تا . يدگرد ّ



 سالگى جهان فانى را وداع گفت و در ٧٤در سن ) م.١٩٣٣( ه ق ١٣٤٩اينکه در سال 
  ) ٢٦( .گلستان جاويد قديم طهران واقع در اميرآباد مدفون گشت

ل گرديده منجمله مناجات زير از قلم اعلى ّالواح مبارک زيادى باعزاز جناب مالبهرام ناز
  :  است ّبافتخار وى عز نزول يافته

پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا حمد و ثنا و شکر و بهاء ترا سزاست که گنج شناسائى را در 
ّدل وديعه گذاردى و لطيفۀ وجود را از آب و گل برانگيختى، توئى توانائيکه قوت و شوکت 

نمود و لشکر غفلت و عسکر غرور و ثروت ترا از اراده باز نداشت، در عباد ترا ضعيف ن
. حينى که سهام ضغينه و بغضاء از جميع جهات طيار باستقامت تمام قائم و بماينبغى قائل

اى پروردگار . ظلم فراعنه ترا از گفتار منع نکرد و قهر جبابره از ارادۀ غالبه منع نساخت
دانائى و علم لدنى مدد بخش شايد عباد ترا براه راست و خبر دستوران را راه نما و بجنود 

ُاى کريم نورت ساطع و امرت غالب و حکمت نافذ . بزرگ بشارت دهند و فائز نمايند
اوليائت را از درياى بخششت محروم مساز و از براى هريک از قلم عنايت آنچه اليوم سزاوار 

اى پروردگار دستوران را .  و توئى دانا و بيناتوئى توانا. ّفضل توست مرقوم نما و مقدر فرما
ّآگاه نما تا بآگاهى خود غافلين را آگاه نمايند و گمراهان را براه آرند، تا کل در ظل قباب 
ّعظمت و سدرۀ رحمت جمع شوند و بشنوند آنچه را که قوۀ سامعه از براى آن بظهور آمده و 

" امر امر تو و جانها قربان تو. اى آن موجود گشتهّمشاهده نمايند آنچه را که قوۀ باصره از بر
)٢٧ .(  

ّجناب مالبهرام همواره مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنا فدا بودند و الواح 
باشد و در  زيادى بافتخار ايشان نازل گرديده که هريک داراى شأن نزول مخصوصى مى

ج گرديده و در اينجا بدرج لوح مبارک زير مجموعۀ الواح مبارکه بافتخار بهائيان پارسى در
  :گردد اکتفاء مى
  هواالبهى 

هاى آسمانى پديدار خواهد شد مطمئن باش دانه چون اندر  اى اخترخاورى، آنچه در نامه
تو کمى درنگ کن، از آهن و اين سنگ چنان . زمين پنهان شود راز آن سرسبزى بستان شود



تو خوش باش و شيفتۀ يار مهوش، .  مهر يزدان شودپرتو آتشى پديد گردد که کيهان آتشکدۀ
  ع  ع. جانت خوش باد و دلت شادمان. تا در ميان راستان بندۀ آستان و پاسبان گردى

االعظم بيانات مبارکۀ زير  در آثار قلم اعلى و الواح نازله از کلک اطهر جمال قدم جل ذکره
  : است ّخطاب به بهرام عز نزول يافته

ّ ذکرک العالم مرة بعد مرة وبهرام قد يا ّ   ..."الملکوت  جعل ذکره کنز لک فى ّ
  : فرمايند و همچنين مى

يابهرام از حضرت زردشت سؤال نمودى، او من عنداهلل آمده و بهدايت خلق مأمور، نار 
ّمحبت افروخته يد اوست، با نار محبت الهى و کتاب اوامر و احکام ربانى آمد، ولکن  ّ ّ

حزب شيعه نظر بغفلت و نادانى . ا ندانستند و ظهورش را نشناختندحزب غافل مقامش ر
يا ... ّاهلل اهل ايران مع استعداد از عرفان حقايق امور حق محرومند  روش نمودند، سبحان

ّبهرام به يقين مبين بدان اول با نار از نزد يار آمد و عنصر مخمود را مشتعل نمود، ثانى را 
ّد ربک هوالحق عالمالعلم عن. مقر در نار دادند ّ   ).انتهى" (الغيوب ّ
  :  فرمايند و همچنين مى

  بنام گويندۀ پارسى 
و آسمان لقد اتى الرحمن ذاکر، امروز :  گويد الوهاب مى يابهرام روز ديدار آمد، آفتاب قداتى

نور آفتاب حقيقت عالم را احاطه نموده درياها را گفتار ديگرست و دفاتر دانش را ذکر 
  ).٢(..." ديگر

ّکه اين سه بيان مبارک نيز احتماال مخاطب آن مالبهرام اخترخاورى بوده   . است ً
  شاپور مهرشاهى 

ورى مشغول بوده و در دوران جمال قدم  ارباب شاپور که در رفسنجان بشغل بزازى و پيله
  : است االعظم به امر مبارک مؤمن شده و به بيان مبارک زير مخاطب گرديده ّجل اسمه

پور افرح بما اقبل اليک وجه القدم من شطر سجنه االعظم و ذکر بما ينبغى به عرفه  يا شاه
ّالحسنى و صفاته العليا ان ربک هو المشفق الکريم  بدوام اسمائه ّ) ...٢٨(  

  . است در دفتر خاطرات جناب اردشير هزارى چنين آمده



غ مشغول بود و در اثر پور عاشق تبليغ بود و همواره در بين پارسيان به تبلي ارباب شاه
مخالفت و ضديت اهالى مجبور شد زن و فرزند خود را در يزد گذاشته براى امرار معاش 

چنين ) صاحب گراندهتل قزوين(يگانه پسرش ارباب برزو . برفسنجان عزيمت نمايد
اى  حکايت کند که پدر من در رفسنجان گوشۀ کاروانسرائى منزل گرفته و با مختصر سرمايه

ّفروخت پس از مد◌تى االغى خريدارى نمود و يکى  گردى مى ّهيه نموده بطور دورهقماش ت ّ
ّاز احباى رفسنجان بنام محمدعلى پدر علينقى که دکان بزازى داشت قدرى جنس بعنوان  ّ

دهند که بار االغ نموده براى فروش به دهات ببرد، در اين مسافرت تعدادى  نسيه باو مى
ّقان و مقالۀ سياح و الواح ديگر را نيز در دستمالى بسته و در کتاب امرى از قبيل کتاب اي

کند که تمام اثاثيۀ او را با  در بين راه بدو نفر دزد برخورد مى. گوشۀ خورجين نهاده بود
کنند و شاهپور با دست خالى و شکم گرسنه  ّبرند و حتى جيبش را هم خالى مى االغش مى

رود و او را از جريان امر آگاه  ّجناب محمدعلى بزاز مىگردد و نزد  پاى پياده بشهر بر مى
ّجناب محمدعلى ناراحت نشده از او پذيرائى نموده و او را در دکان خود بکار . کند مى

اش به  دهد که براى عائله کند و عالوه بر تأمين مخارج او هرماهه مبلغى باو مى مشغول مى
کند زيرا در آن دوران  ار ننموده و شکايت نمىّيزد بفرستد و البته جريان دزدى را بکسى اظه

دانستند مال بهائى است آنرا  شد و مى رسيد و اگر مال دزدى پيدا مى ّکسى بداد احباء نمى
  .  دادند پس نمى

يکسال از اين واقعه گذشته بود که دو نفر سارق بشهر آمده در بازار سراغ ارباب شاهپور را 
مده و ابتدا بصورتش خيره شده و بعد از سؤال و جواب و گيرند و جلو دکان بزازى وى آ مى

دارند که دو جلد  ّدزدان علت آمدن خود را شرح داده اظهار مى. نشانى يکديگر را شناختند
کتاب موجود در خورجين را بعلت بيسوادى بيکى از افراد باسواد ده داديم و شبها بخانۀ او 

شديم چون تمام مطالب  وانديم خوشحالتر مىخ خواند هرچه بيشتر مى رفته و براى ما مى
نمود تا اينکه بفکر تحقيق افتاديم و بخود گفتيم پيداکردن  داللت بر ظهور موعود مى

ًحقيقت از تمام لذات و ثروت دنيا بهتر است از اين رو بسراغ شما آمديم که اوال بسؤاالت  ّ ّ
جناب شاهپور . نى تا آنرا بپردازيمّما جواب بدهى و ثانيًا قيمت کليۀ اجناس خود را تعيين ک



آورد و ماجرا را براى صاحب مغازه تعريف  ّاز اين واقعه متأثر شده شکر الهى را بجا مى
روز بعد دزدان آمده و صورت اجناس مسروقه را جناب شاهپور در اختيارشان . کند مى
يسۀ پولى از کمر باز ّاما آنها ک. نمايد ّگذارد و آنها را در بازپرداخت بهاى آن مخير مى مى

کنند کتابهاى موجود  پردازند و بعد خواهش مى کرده بدون چانه زدن قيمت اجناس را مى
ّجناب محمدعلى صاحب مغازه دو نفر دزد را بمنزل خود . در خورجين را داشته باشند

ّدعوت کرده و دو روز مهمان او بودند و در ضمن چند نفر از احباى مطلع را دعوت کرده که ّ 
با آنها مذاکره کنند پس از رفع اشکاالت خواهش مى کنند اجازه دهند آن شخص باسواد 
ده که کتابها را برايشان خوانده بود دعوت کنند تا او هم آمده و اشکاالتش رفع شود، پس 
از چندى او نيز بشهر آمده و پس از مذاکره با احباب هرسه نفر مؤمن شده و بده مراجعت 

گردند و اين واقعه براى ارباب شاهپور  اى از اهالى ده مى ّبليغ عدهمى کنند و باعث ت
العاده بوده که چگونه گبرى در گوشۀ کاروانسرائى در رفنسجان موجب هدايت  خارق

  . جمعى بصراط مستقيم گردد
        آنکه باشد با چنين شاهى حبيب     هرکجاباشد چرا افتد غريب 

ديگرى از پارسيان هم بشرف ايمان فائز گرديده که ّدر دوران جمال اقدس ابهى عدۀ 
است،  ّجمعى در پردۀ حکمت بوده و عدۀ ديگرى شرح حال و خدمات آنها بدست نيامده

براى نمونه شخصى بنام جمشيد مؤمن بامر جمال اقدس ابهى بوده و به بيانات مبارکۀ زير 
  : است مخاطب گرديده

يا جمشيد از جميع جهات ... ّ هلل و انا اليه راجعون ّيا جمشيد ذرهم فى خوضهم يلعبون انا
ّباليا وارد و رزايا نازل و مظلوميت اين مظلوم بشأنى ظاهر که صاحب يکى از جرايد 

  )٢٩... (باعتسافى قيام نموده که در عالم شبه و مثل نداشته 
ّکه متأسفانه شرح حال جناب جمشيد بدست نيامده و الزمست مورخين ومحققين گرا مى ّ

زواياى ناشناختۀ تاريخ اين امر اعظم را تفحص نموده و دستاوردهاى خود را در تاريخ ثبت 
  .و براى آيندگان بيادگار گذارند



همچنين فرد ديگرى بنام رستم در عهد ابهى قلبش بنور ايمان بامر جمال اقدس ابهى منور 
ر نيز شناخته نشده و که شخص مذکو. ّگرديد و لوح مبارک زير بافتخار وى عز نزول يافت

  . شرح حال و نحوۀ اقبال جناب رستم مذکور بدست نيامد
  همتا  بنام يکتا خداوند بى

هر نابودى از بود او . ستايش پاک يزدان را سزاست که بخودى خود زنده و پاينده بوده
  .پديدار شده و هر نيستى از هستى او نمودار گشته

ميدان باشى تا از اين زمزمۀ ايزدى افسردگانرا برافروزى اهلل بعنايت رحمن مرد  اى رستم انشاء
و مردگانرا زنده و پژمردگانرا تازه نمائى، اگر باين نار که نور است پى برى بگفتار آئى و خود 

  .را داراى کردار بينى
اى رستم، امروز نمودار کرم ذره را آفتاب کند و پرتو تجلى انوار اسم اعظم قطره را دريا 

شما دستوران ديوانيد اگر دستوران . و اى دستوران باسم من عزيزيد و از من درگريزبگ. نمايد
  .شناختيد يزدان بوديد با او بوديد و او را مى

اى رستم بحر کرم يزدانى آشکار و آفتاب بخشش رحمانى نمودار صاحب چشم آنکه ديد 
ست، بيناى آگاه بگو اى کوران جهان پناه آمده روز بينائى ا. گوش آنکه شنيد و صاحب

در اين روز بخشش کوشش نمائيد تا در دفتر نيکوکاران . بازى است آمده، هنگام جان
جز حضرت رحمن احدى بر آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نيست . مذکور آئيد

  .کسيکه هستى نيافته چگونه هستى بخشد و صاحب خطا چگونه از خطا درگذرد
خواند از او بپذيريد و  لميان در زندان شما را به يزدان مىبگو اى دستوران محبوب عا

نما  پايان را از براى خالصى شما قبول نموده از او مگريزيد، از دشمن دوست بالياى بى
  .بگذريد و به دوست يکتا دل بنديد

. بگو اى مردمان، برضاى دوست راضى شويد چه که آنچه را او برگزيند اوست پسنديده
ن کردار احدى امروز مقبول نه مگر نفسيکه از مردمان و آنچه نزد ايشان بگو اى دستورا

اند  گويان است که از خلق گذشته ّاست گذشته و بسمت يزدان توجه نموده، امروز روز راست
  . اند اند و از ظلمت دورى جسته بروشنائى نزديک شده ّو بحق پيوسته



  )  ٣٠.( اى رستم گفتار پروردگار را بشنو و بمردمان برسان
       

  ماستر خدابخش رئيس 
 ميالدى در ١٨٦٥ماسترخدابخش يکى از دانشمندان و معاريف زردشتى است که در سال 

 با خانوادۀ خود بهندوستان ١٨٧٠ّآباد يزد متولد شد، پدرش بهرام در سال  قريۀ نرسى
  سال طول١٤ّماستر خدابخش در مدت توقف خود در بمبئى که حدود . هجرت نمود

بتحصيل زبانهاى فارسى و عربى و انگليسى و گجراتى و زند و  "ّکشيد در مدرسۀ مالفيروز
ّپهلوى و اوستا و سنسکريت همت گماشت و در معارف و علوم زمان خود بطورى ترقى نمود 

 بايران ١٨٨٤ماسترخدابخش در سال . که در بين زردشتيان زبانزد خاص و عام گرديد
پس از . ر مدرسۀ کيخسروى بتدريس زبانهاى خارجى پرداختمراجعت نمود و در يزد د

هاى  و ترجمۀ مکاتبات و پاسخ بنامه. چندى بعضويت انجمن زردشتيان يزد انتخاب گرديد
گوئى بافراديکه در مورد ديانت  همچنين وظيفۀ پاسخ. دار بود خارج از کشور را عهده

نجام احکام و تکاليف شرعى را زردشتى سؤاالتى داشتند و حل مشاکل دينى و ترتيب ا
و در دوران تصدى وى در امر تعليم و تربيت جوانان و آداب زردشتيان در . بعهده داشت

آئين زردشت را از  کتاب گلدستۀ چمن. اجراى احکام و دستورات اصالحاتى بعمل آمد
 اين زبان انگليسى ترجمه و با اضافه نمودن تفاسيرى تأليف و منتشر نموده و ضمن تحرير

کتاب بشارات ظهور موعود و زمان طلوع حضرت سيوشانس را صريحًا بيان نموده و بسمع 
چنانکه در بيان انجام جهان . زردشتيانيکه منتظر ظهور موعود مزديسنا بودند رسانيد

  : گويد مى
واقعۀ آخرشدن دنيا، معاصر دورۀ حاضر خواهد بود، در آن وقت واپسين سوشيانس ظهور 

و تازگى جهان را تکميل نموده بنياد بدى و آزار اهريمن را از بن خواهد کند و خواهد کرد 
   ... کاران را از دوزخ بيرون آورده پاک خواهد نمود همۀ روانان تيره

ميالدى در مورد امر مبارک از ماسترخدابخش سؤاالتى ) ١٨٩٧( ه ق ١٣١٥در سال 
طبع و نشر شده و در رسالۀ جوابيه نمودند و نامبرده جوابى مشروح و مفصل نگاشته که 



اى از احکام و  اى از معتقدات اهل بهاء و پاره ماسترخدابخش ضمن دفاع از امراهلل شمه
  )٣١.( است دستورات ديانت بهائى را بدون هرگونه حب و بغضى شرح داده

ّميالدى که احباى پارسى در يزد بجاى دخمۀ گلستان جاويد ) ١٩١٨( ه ق ١٣٣٦در سال 
اهلل را بآئين بهائى کفن و دفن کردند و در نتيجه مواجه  ّسيس نمودند و اولين متصاعد الىتأ

با مخالفت و فساد و تهديد دستوران گرديد، بطوريکه عوام را وادار به تخريب حصار 
ّزدن درب آن نمودند، در اينوقت ماسترخدابخش منشى و عضو مؤثر  گلستان جاويد و آتش

بود و رسمًا از بهائيان طرفدارى و عمل دستوران را تقبيح نموده و انجمن زردشتيان يزد 
مرتکبين را مورد تعقيب قرار داده و همواره اعتقاد داشت که دستوران نادان و از آئين 

  .حضرت زردشت بيخبرند
باين سبب دستوران و متعصبين زردشتى علم مخالفت عليه وى برافراشتند و براى قتل 

 ميالدى وسيلۀ شخصى بنام ١٩١٨ بربستند، تا اينکه در سال ماسترخدابخش کمر همت
  .فريدون، ژاندارم کرمانى آن فاضل ارجمند را هدف گلوله قرار داده و مقتول نمودند

پس از شهادت ماسترخدابخش لوح مبارک زير از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء صادر 
  : گرديد که قسمتى از آن بشرح زير است

ّبخش بسيار محزون و دلخون شديم ولى يقين بدانيد که چون محبت از شهادت ماستر خدا
پايان غرق درياى عفو و غفران گردد، و  به بهائيان داشت آنجان پاک در جهان روشن بى

  )٣٢(عبدالبهاء عباس  . االبهى و عليکم و عليکن البهاء. پرتو ايزدى او را روشن نمايد
 ميالدى و صدور الواح مبارکۀ حضرت ١٩١٨شرح تأسيس گلستان جاويد در يزد در سال 

 و تخريب حصار و ١٩٢٠عبدالبهاء مبنى بر تأييد تشکيل شرکت گلستان در سال 
کشيدن درب آن وسيلۀ دستوران و استفتاء از دستور کيخسرو رستم کرمانى و اختالف  بآتش

د وتأييد آن وسيلۀ آراء بين دستوران يزد و کرمان و تهيۀ وقفنامه وسيلۀ استاد جوانمرد شيرمر
ًمجتهدين و علماى اسالم در کتاب يار ديرين نوشتۀ ميرزا سياوش سفيدوش مفصال درج 

  ).١( گرديده



ّماسترخدابخش در دوران حيات خود خدمات زيادى به احباء و دوستان بهائى نمودند 
بر اى از اشرار  ّو در دورانيکه در ضوضاى يزد عده) ١٩٠٣( ه ق ١٣٢١منجمله در سال 

ّاى از احباء  ّ نفر را شهيد نمودند ماسترخدابخش عده٨٤ّاحباى مظلوم حمله نموده و 
ّالصفا را در منزل خود پناه داده و آن عالم جوانمرد از دوستان الهى  منجمله برادران اخوان

ّبکمال رأفت و مهربانى پذيرائى و محافظت نموده و مدتها تا رفع غائله در محل مذکور 
  : فرمايند در اين مورد نيز حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه مى. اند مخفى بوده

ّماستر خدابخش و احباى زردشتى در حفظ و حراست احباى الهى نهايت زحمت و  ّ
مشقت را کشيدند، من منتهاى رضايت را از ايشان دارم و از درگاه احديت استدعاى 

  .ّعنايت در حق ايشان نمايم
  ميرزا مهربان رئيس 

اهلل  مهربان رئيس فرزند بهرام و برادر ماسترخدابخش يکى از مؤمنين بامر حضرت بهاءميرزا 
ّآباد يزد متولد  ميالدى در نرسى) ١٨٦٨( شمسى ١٢٤٧االعلى است که در سال  جل ذکره

شد و قبل از رسيدن بسن بلوغ با فاميل خود بهندوستان مسافرت کرد و در آن ديار به 
م تحصيالت بنا به پيشنهاد انجمن اکابر صاحبان پارسيان با پس از اتما. تحصيل پرداخت

 ٢١ّبرادر خود ماسترخدابخش براى اداره و تدريس در مدرسۀ کيخسروى به يزد آمد و مدت 
ُسال بشغل تعليم و تربيت پرداخت، چندى نيز بعنوان مدير و مدرس مدرسۀ خسروى بکار 

، زبان انگليسى و عربى و گجراتى را ميرزا مهربان عالوه بر تحصيالت فارسى. پرداخت
.  سال خدمات فرهنگى جهان فانى را وداع گفت٥١دانست و باالخره پس از  بخوبى مى

پس از شهادت برادرش ماسترخدابخش حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه مناجات زير را 
  : باعزاز وى نازل فرمودند

  االبهى  اهلل جناب مهربان رئيس عليه بهاء
  هواهلل
روردگار دستوران بدمنش مظهر بخشش ماسترخدابخش را بظلم و جفا شهيد نمودند و اى پ

اين جان پاک جانفشانى نمود و بميدان قربانى شتافت اين شخص محترم را . ناپديد کردند



سرحلقۀ شهيدان کن و سرور روحانيان فرما و در ملکوت ابهى تاج و ديهيم بخش و افسر 
  . زاوار اين بخشايش استّعزت ابديه بر سر نه، زيرا س

ّاى پروردگار جانيکه از اين صدمه زيست ننموده بجهان تو شتافت شايان الطاف و مستحق 
اسعاف، و بهرام دردمند که مصيبت پسر ديد و شهادت خدابخش را تحمل ننمود و به اوج 

اى . بخشش و آمرزش تو شتافت، اين نفس مصيبت ديده را در جهان خويش بزرگوار فرما
ى توانا، آن نفوس جفاکار سزاوار کيفر و عقوبت شديدند، هرچه بيشتر بمانند بيشتر ستم قو

  ع  ع. توئى مقتدر و توانا. نمايند، آن نفوس ستمکار را پايدار مدار
  ).٣٣( ه ق ١٣٣٨الثانى  ششم جمادى

  .ّترتيب نام ماسترخدابخش در دفتر روزگار براى هميشه مخلد و جاويد گرديد بدين
   جاويد ماند هرکه نکونام زيست   کز عقبش ذکر خير زنده کند نام را زنده و

   استاد کيومرث وفادار خرمشاهى     
جناب استادکيومرث دانشمند و فاضل و اديب و سخنران و شخصيت برجستۀ جامعۀ 

) ١٨٥٩( يزدگردى ١٢٢٨زردشتيان و اهل خرمشاه يکى از قراء يزد بوده که در سال 
وفادار پدر کيومرث کشاورزى فقير و بينوا بود و در عين حال براى . گرديدّميالدى متولد 

اى  ّتعليم و تربيت فرزند خود اهميت زيادى قائل بود و چون در آن زمان مکتب و مدرسه
شاگردى گماشت تا ضمن کار خواندن و  وجود نداشت او را در خانۀ دينيار کالنتر بخانه

مدرسۀ خصوصى استادجوانمرد شد و طبق برنامۀ نوشتن را آموخت، پس از آن وارد 
ّتنظيمى دروس معموله را آموخت و سپس مدتى در تحرير اسناد شرعى و عرفى نزد 

 سالگى ١٧جوانمرد مشغول بکار بود و در اين زمينه مهارت الزم را کسب نمود، در  استاد
نجسال به يزد بهندوستان رفت و ضمن کسب و کار بتحصيالت خود ادامه داد و پس از پ

جوانمرد ويرا بمعاونت خود برگزيد و  ّمراجعت نمود و با توجه به سوابقى که داشت استاد
جوانمرد امور دبستان را باستاد کيومرث واگذار نموده و عزم  بعد از يکسال و نيم استاد

  .مسافرت هندوستان کرد



اى بود  ل مالحظهچون در آنزمان تحصيل در دبستان خصوصى مستلزم پرداخت شهريۀ قاب
جوانمرد  ّکيومرث نيز بهندوستان سفر نمود و باتفاق استاد براى رفع اين تبعيض استاد

ثروتمندان پارسى را تشويق بتأسيس مدرسۀ کيخسروى يزد نمودند و در خرمشاه هم 
ترتيب استادجوانمرد با حقوق  ّاى بهمت خدادا رستم خرمشاهى بوجود آمد، بدين مدرسه
  .  روپيه از ماسترخدابخش مأمور تدريس اوستا و زبان پهلوى و انگليسى گرديد٣٠٠ساالنۀ 

ّمدتى بعد .  نفر افزون گرديد٣٣٠بتدريج شاگردان استادکيومرث روبافزايش گذاشت و از 
ّکيومرث اطالعات  استاد. کيومرث مبادرت بتأسيس مدرسۀ دخترانۀ خرمشاه نمود استاد

 عجيب داشت و آيات قرآن و کلمات قصار و اشعار اى سرشار و هوشى وسيع و حافظه
در هنگام نطق و . برد فارسى را از حفظ داشت و هنگام سخنرانى با بيانى شيوا بکار مى

  .نمود خطابه آوازى رسا و گيرا داشت و شنوندگان را مجذوب خود مى
کيومرث  ستادجوانمرد و ا اى استاد خدابخش محرکين قتل او وسيلۀ نامه بعد از شهادت ماستر

کيومرث از يزد متوارى شده بهندوستان رفت و اندکى  را نيز تهديد بقتل نمودند، لذا استاد
ميالدى دار ) ١٩٢١( يزدگردى ١٢٩٠قبل از مرگ خود بايران مراجعت نمود و درسال 

   )٣٤( .فانى را وداع گفته و بجهان باقى شتافت
بهرام اخترخاورى مندرج در  ّح حال مالکيومرث بامر مبارک در شر در مورد ايمان استاد 

ّکيومرث يکى از احباب و محبين  بهرام، استاد کتاب مصابيح هدايت جلد دوم بگفتۀ مال
در کتاب خاطرات جناب اسفنديار مجذوب در شرح حال مؤمنين و . است بامر مبارک بوده

   ّمحبين بامر مبارک نقل گرديده
  .درسۀ خرمشاه بود ناطق و شاعرى زبردست بوداستادکيومرث که تا آخرين نفس معلم م 

 در شرح حال اعضاء انجمن زردشتيان يزد که ٧٥٥و در کتاب محاضرات جلد دوم صفحۀ 
است، آنچه مسلم است  کيومرث ذکر گرديده اند نام استاد ّبامر مبارک مؤمن و يا محب بوده

 و دوستدار امر جمال رحمن ّکيومرث مؤمن بامراهلل هم نبوده ولى محب اينکه هرآينه استاد
خدابخش همگام و نقش اساسى  جوانمرد شيرمرد و ماستر ّبوده و در کليۀ اقدامات استاد



ًداشته است، و احتماال علت اينکه تهديد بقتل گرديده اقدامات و اعتقاداتى مشابه 
  .است خدابخش بوده ماستر

  : از قلم جمال اقدس ابهى بيان مبارک زير نازل گرديده
قد وردنا . ّکيومرث امروز منظر اکبر بنور مالک قدر منور، نداى الهى از هر جهت مرتفعيا

باشد و  که مخاطب اين بيان مبارک معلوم نمى"  ... علينا من البأساء ساء ما لم يرد على احد
  . ّکيومرث و يا کيومرث برادر مالبهرام باشد تواند استاد ًاحتماال مى

  )  انورى( آبادى بهرام حسين شرح حال جمشيد
آباد يکى از قراء رستاق يزد   ميالدى در حسين١٨٦٦جناب جمشيد فرزند بهرام در سال 

ّمتولد گرديد از اوايل کودکى مانند نياکانش بشغل زراعت و دامدارى مشغول شد ولى چون 
اوستا را بخوبى فرا . از استعداد و هوش خداداى برخوردار بود خواندن و نوشتن را آموخت

  . رفت و زندگانى خود را توسعه دادگ
  ) اى ّنقل از تاريخ خطى ميرزاقابل آباده(طرز ايمان 

آباد  ّ مردى معمم که بلباس اهل علم آراسته وارد محلۀ زردشتيان حسين١٨٧٨زمستان سال 
شود و در نزديک جمشيد که مشغول تهيۀ آذوقه براى گوسفندانش بوده کنار  رستاق مى
ساعتى بعد جمشيد ضمن خداحافظى اظهار ميدارد در اين ره کاروانسرا . ايستد آفتاب مى
ضمنًا تعارف منزل خودش نيز . روند واردين به مسجد و يا منزل کدخدا مى تازه. وجود ندارد

. دهد ميهمان محترم منزل جمشيد را ترجيح مى. گويد ولى ما زردشتى هستيم کند و مى مى
  .نمايد خواندن اوستا بوده معرفى مىاو را بمنزل برده بپدرش که مشغول 

او نيز با کسب اجازه از بهرام يک . گويد آمد مى بهرام پس از اتمام اوستا به ميهمان خوش
مناجات در اعماق روح ) اهلل هاى حضرت بهاء يکى از مناجات(خواند  دعاى خودش مى

ر کن اينجا بيايند گويد برادرانت را خب فورًا جمشيد را احضار و مى. گذارد بهرام اثر مى
از . شوند  برادر در حضور پدر حاضر مى٧پس از ساعتى )  پسر و يک دختر داشته٧بهرام (

مناجات ديگرى تالوت . کند يکى از دعاهايش را بخواند ميهمان محترم خواهش مى
بهرام موعود  ريزان که عالمت ظهور شاه من ستاره. کند بهرام خطاب بفرزندانش مى گويد مى



بهرام  کالم شاه. ّاين دعاها کالم حضرت محمد نيست. ام ان است بچشم خود ديدهزردشتي
ّموعود ما است شما بايد تحقيق کنيد او را بيابيد و بندگى مرا نيز بعرض برسانيد زيرا مدت 

داند خود را معرفى کند  بهرام است صالح نمى اين آقا از پيروان شاه. عمر من کوتاه است
  .    درگذشتّبهرام بمدت قليلى 

بهرام و نوشيروان مهربان شهداى سبعۀ يزد را   هجرى قمرى جمشيد١٣٠٨در نهم شوال 
الدوله براى  وکيل دريافتند دين جديدى ظاهر شده به بتجارتخانۀ حاجى. بچشم خود ديدند

ًا جمشيد وصيت پدر را با برادران مذاکره و مرتب. آنها را بنزد مالبهرام فرستادند. تحقيق رفتند
رفتند و مذاکرات تبليغى را بسمع برادران مى رساند  ّبا نوشيروان مهربان بمنزل مالبهرام مى

ّتاريخ ظهورالحق جلد هشتم . (در همان سال جمشيد و دوستش بشرف ايمان فائز گرديدند
  )  کند خيلى مختصر باين مطلب اشاره مى

جمشيد پس از . يۀ رستاق يزد بودآباد يکى از مراکز بزرگ زرشتيان در ناح در آن موقع حسين
اش  براى اين منظور خانه. ايمان همت به تبليغ برادران و منسوبين و دوستان زردشتى نمود

ّرا مرکزى براى اجتماع احباء و سکونت مبلغين آنزمان مانند حاجى محمدطاهر مالميرى  ّ
تنها بتدريج  ى قرار داد نهآباد الصفا و نوش اى، اخوان بهرام اخترخاورى، ميرزاقابل آباده ّمال

اى از مسلمانان از جمله  ّمؤمن شدند بلکه عده) بغير از يک خانواده(آباد  زردشتيان حسين
  .خوان آن دهات نيز ايمان آوردند ّ مال و روضه٢

ّخدابخش که بحضور حضرت عبدالبهاء مشرف   هجرى قمرى جناب مهربان١٣٢٤در سال 
  .بارک ذيل بافتخارشان نازل گرديدنمايد لوح م بوده ياد دوستانش مى

بواسطۀ زائر مهربان خدابخش بمبائى جناب جمشيد بهرام، جناب اردشيربهرام، و جناب 
  )١٣٢٤االولى  جمادى(داراب نوشيروان 

  هواهلل 
اى ياران عزيز اين عبد جناب زائر مهربان بدل و جان ستايش ياران نمايد که آن نفوس 

ّحبت دلبر آسمانى افروخته و مشتعل، لهذا سزاوار عنايتند و بعرفان پاک يزدان فائز و بم
ّمسحق ظهور محبت من نيز گواهى اين شخص آگاه را قبول نموده و بنگارش اين نامه  ّ



پرستى بيفزايند و با جهانيان  پرداختم و از خدا خواهم که دوستان پارسى روز بروز بر حقيقت
رفتار نمايند تا موهبت الهى از هرجهت احاطه ّدر نهايت محبت و راستى و دوستى معامله و 

  .نمايد و سبب ظهور کماالت موهوبۀ انسانى گردد
  ع  ّوالثناء ع و عليکم التحية

                     
 ميالدى آهنگ کوى دوست ١٩٠٩ّچمشيد باتفاق دوستش نوشيروان مهربان در اوايل سال 
 ميالدى هنگام ١٩٠٩د و در نوروز نمودند و بفيض لقاى حضرت عبدالبهاء مشرف گرديدن

  . ّاستقرار عرش مطهر حضرت اعلى در جبل کرمل سعادت حضور داشتند
نمايد لوح مبارک ذيل  روزى جمشيد از محضر مبارک طلب تأييد براى برادرانش مى

  . ّبافتخارشان عز نزول يافت
 جناب نوش بواسطۀ جناب جمشيد بهرام زائر جناب مهربان بهرام جناب اردشير بهرام،

  .بهرام، جناب خدارحم بهرام، جناب خدامراد بهرام و خود جمشيد بهرام
  هواهلل 

اى دوستان راستان جناب جمشيد وارد و نام برادران خويش برد و خواهش ياد آنمشتاقان 
کرد برادر بايد چنين خوشرو و خوشخو و نازنين باشد که در چنين مقامى ياد برادران افتد و 

پايان نمايد اى کاش هر برادرى چنين بود پس شما بشکرانۀ اين عطا  ىخواهش بخشش ب
ّدمبدم بر محبت و وال بيفزائيد و بيکديگر ارتباط و انعطاف شديد حاصل نمائيد تا حکم 

َيکنفس يابيد و نفسى بى ترين آفاقست بجهانى  رضاى يکديگر بر نياريد برادر موافق عزيز َ
اين نعمت عظمى . مؤمنيد و موقن و ثابتيد و ممتحن ّلآرزو و همچنين مالحظه کنيد که ک

  ع  ع جانتان خوش باد. هردم سزاوار هزار شکرانه است. ّاعظم عطيۀ حضرت کبرياست
ِاحباى الهى در آن هنگام فضل و عطا موقعيت را محترم شمرده خواسته هاى خود را  ّ

مى شود ضمنًا عبوديت هاى آن خاطرات اشاره  داشتند که در پايان به نمونه معروض مى
او  : " فرمايند دارد حضرت عبدالبهاء مى پدرش بهرام و وصيت آن مرحوم را معروض مى

  ".عنداهلل از مؤمنين محسوب است



. القدس  پس از مراجعت با روحى جديد قيام باجراى دستورات مبارک راجع بحظيرة
محفل روحانى  هجرى قمرى ١٣٢٨گلستان جاويد و حمام نمودند بطوريکه در سال 

  . نمايد جلد هشتم اشاره مى ّآباد را تشکيل دادند و اعضاى آنرا کتاب ظهورالحق حسين
ّيکى ديگر از احباى الهى هنگام تشرف يادى از دوستانش مى نمايد قسمتى از لوح مبارک  ّ

  .شود آبادى است ذکر مى حسين بهرام که مربوط به جمشيد
ِآبادى را از قبل عبدالبهاء نهايت اشتياق  نچون بآن کشور رسى جناب آقاجمشيد حسي َ ِ

اهلل وحيد و فريد گردى و در ميدان  ّابالغ دار و بگو،اى جمشيد اميدوارم که در بزم محبت
رزم روحانى جنود نفس و هوى را چنان درشکنى که جشن نوروزى برپا شود و بر اهريمن 

  . فيروزى يابى
ى برپا شود و بر اهريمن فيروزى يابى را درک پس از دريافت لوح مفهوم جمله و جشن نوروز

آباد  ّکرده تا اينکه مدت کوتاهى بعد روزى نمايندۀ زردشتيان هندوستان در يزد بحسين نمى
ّوارد و باتفاق جمشيد براى امتحان بدبستان پسرانه بمعلمى نوشيروان مهربان مى . روند ّ

ها بابى هستند  ّپرسد اين بچه  مىگويند نمايندۀ زردشتيان ابهى مى محصلين بهائى اهلل
اند؟  ُدهند خير، بهائى هستند مجدد سؤال مى کند آيا سدره و کشتى پوشيده جواب مى
العاده  فوق. پوشند بهائيان نمى. ّدهند سدره و زنار از مراسم زردشتيان است جواب مى

 ما دهد جمشيد جواب مى. دهيم شود که ما براى محصلين بهائى پول نمى عصبانى مى
. احتياجى به پول شما نداريم هرکس مدرسه را تأسيس کرده بودجۀ آنرا نيز تأمين مى نمايد

جناب . نمايد نمايندۀ انجمن به يزد مراجعت و به انجمن زردشتيان شکايت مى
ّبهرام و جناب نوشيروان مهربان معلم دبستان را به انجمن که در دبيرستان کيخسروى  جمشيد

کننده بآنها داده  نمايند بحث دينى آغاز و جواب قانع  دعوت مىشده يزد تشکيل مى
اش ناسزا  ّبجمشيد و مقدسات دينى) صداقت(ناگهان دستور رستم تيرانداز . شود مى
ّگويد دو نفر حق حيات ندارند يکى من که دعوت شما را قبول کردم و  جمشيد مى. گويد مى

دوم دستور رستم تيرانداز که رهبر دينى است . براى مذاکرۀ دينى و هدايت شما باينجا آمدم
. گويد و زبانى که براى ستايش خداوند و پيامبرانش است به پيامبر خداوند فحش و ناسزا مى



کند و ساير اعضا کوشش  رود که فورًا دستور فرار مى از جاى خود بلند شده بطرف دستور مى
  . آباد نمايند کردند او را آرام کنند و روانۀ حسين

خواستند بهرنحوى ممکن است با تطميع علماى اسالمى حکم قتل  بعد از آن دستورها مى
نژاد جرأت نکنند بهائى شوند براى جلب نظر انجمن  جمشيد را بگيرند تا جماعت پارسى

جوانمرد شيرمرد  گردد منشى انجمن استاد زردشتيان طهران گزارشى تهيه، مهر و امضاء مى
انجمن " جنگ دينى  "نويسد   از ارسال نامه گوشۀ آن مىکه در خفا مؤمن بوده قبل

براى يزد جواب . دانند زردشتيان طهران از اينکه تازه بآزادى رسيده بودند صالح نمى
رهبر دينى ) آبادى و انجمن فراهم شود نويسند هرچه زودتر وسايل آشتى جمشيد حسين م

  )گويند زردشتيان را دستور مى
ّيرستان کيخسروى بنا بسوابق دوستى با جمشيد باتفاق دو نفر ديگر ارباب کيخسرو بانى دب

ام؟ جواب  دانى براى چه باينجا آمده پرسد مى روند از جمشيد مى آباد مى بمنزلش در حسين
گويد هر شرطى  ارباب مى. ولى اين آشتى شرط دارد. دهد بلى براى عذرخواهى از بنده مى

اى  ّاد دهى است با آب شور ساکنين آن عدهدارد عصرآب اظهار مى. است قبول دارم
دهد  ارباب جواب مى. انبار دارند نژاد احتياج بيک آب اى بهائى پارسى ّزردشتى و عده

ّبا همت جمشيد و پول ارباب کيخسرو . اگر مباشرت و سرپرستى را قبول کنى من موافقم
تبًا از آب گوارا و شيرين پر انبار که مر آب. شود و موقوفه خريدارى ميگردد انبار ساخته مى آب
  .شد مورد استفادۀ عموم قرار داشت مى

جشن نوروزى برپا شود و بر : "فرمايند  ّپس از اين اتفاق معنى لوح حضرت عبدالبهاء که مى
لوح مبارک حضرت عبدالبهاء را به ارباب . کند را درک مى" اهريمن پيروزى يابى
غيرزردشتى را اهريمن )  دينى زردشتيانعلماى(دهد که دستورها  کيخسروى نشان مى

از فحواى لوح مبارک درک من اينست که اهريمن خودشان هستند که . کنند خطاب مى
  .  نمايند ّمردم را از حق و حقيقت دور مى

اش نوشيروان مهربان مورد عنايت و مرحمت حضرت  جناب جمشيد و دوست هميشگى
  :  است بافتخارشان نازل گرديدهعبدالبهاء بودند و از قلم اطهر الواح ذيل 



اهلل  االبهى جناب نوش و جمشيد دو زائر عليهما بهاء اهلل اهلل عليه بهاء بواسطۀ جناب اسم
  االبهى 
  االبهى  اهلل بهاء ّآباد   احباى پارسى عليهم حسين
  هواهلل 

ّنياز را که در عبوديت آستان مقدس همر اى ياران عبدالبهاء هزاران شکر حضرت بى از ّ
آواز گشتيم سرور عظيم يافتيم  آهنگ و هم ّشديم و در نعوت و محامد حضرت احديت هم

که در بندگى سهيم و شريکيم و شادمانى و کامرانى جستيم که در اين سبيل قرين و نديميم 
. نشان نشان يافت پايان مالحظه نمائيد که اين جمع پريشان از آن يار بى الطاف بى

ت تقديس بهم پيوستيم و در حلقۀ عاشقان درآمديم و هريک خريدار ّالحمداهلل در ظل راي
پس کدام يک را . حد و شمار پايان است و موهبت بى يوسف حقيقى گشتيم الطاف بى

غافل بوديم نداى . شکرانه نمائيم خفته بوديم نسيم گلشن هدايت وزيد بيدار شديم
گمراه . بيمار بوديم شفا بخشيد.  کردّملکوت رحمانيت رسيد هوشيار گشتيم نابينا بوديم بينا

بيسر و سامان بوديم ملجأ و پناه . مستغرق ظلمت بوديم روشنائى داد. بوديم هدايت کرد
قطرۀ نابود بوديم بحر وجود . ّذرۀ فانى بوديم آفتاب آسمانى پرتو انداخت. عنايت فرمود

زمينى بوديم . ابناک رسيدخاک بوديم پرتو ت. نوا بوديم گنج روان عنايت فرمود بى. موج زد
پس بايد بزبان و دل و جان در شکرانۀ الطاف اقرار بفتور و . موهبت آسمانى جلوه نمود

اى نه و بغير از اين عذرى آماده  جز اين چاره. قصور نمود و عفو و بخشايش موفور طلبيد
  . اوست بخشنده و آمرزنده و مهربان. نيست

  ع  ع االبهى البهاء و عليکم
  االبهى   اهلل آباد جناب نوشيروان و جناب جمشيد عليهما بهاء سينيزد ح
  هواهلل 

ثابتيد و . َاى دويار نازنين، الحمداهلل يار دلنشين و منجذب نور مبين و سيراب از عين يقينيد
آباد از مخلصينند و جانفشان در سبيل دلبر آسمان و  ياران حسين. راسخ و مستقيميد و نابت

زيرا اسم اعظم را .  مفتون ايشان است و ممنون از روش و سلوک آنانعبدالبهاء. زمين



ّو جمال قدم را خادمان موافق جز رضاى حق آرزوئى ندارند غير از اشتغال . بندگان صادقند
اهلل کامى نجويند فيا طوبى لهم هذالفضل العظيم و يا بشرى لهم هذالفوز المبين  ّبنار محبت

اين عبد در شرف حرکت باقليم فرنگ لهذا وقت تنگ . لعظيمو يا فوزًا لهم من هذالفضل ا
. خواهم جويم و توفيق مى نمايم و تأييد مى است ياران روحانى را باين مختصر تصديع مى

ّان ربى لهوالرحمن الرحيم ّ   ع  ع. ّ
     

المنفعه هميشه مشوق و پيشقدم بود در بين اهالى آن ناحيه  جناب جمشيد در امور عام
  . دانستند ّاشت و او را مردى خير، باشهامت و درستکار مىّمحبوبيت د

القدس، حمام  ّ هجرى قمرى موفق باتمام ساختمان حظيرة١٣٣٨آباد تا سال  ّاحباى حسين
نژاد آقاى جوانمرد شيرمرد از  ّبهائى و گلستان جاويد در آن قريه شدند و اولين بهائى پارسى

آباد دفن و جسد او محافظه  حانى در حسينّيزد با همت جناب جمشيد و حمايت محفل رو
ّ با فرزندش نشاط اجازۀ تشرف بارض اقدس حاصل ١٩٢٨جناب جمشيد در سال . شد

وقايع و خاطرات مسافرت بارض اقدس و .  از طريق بمبئى عازم شد١٩٢٩کرد در ژانويۀ 
  . بمبئى را بدينقرار بيان فرمودند

نژاد را  اى از جوانان پارسى ّ مهربابا که عدههنگاميکه بهندوستان رسيدم بمن خبر دادند
بهندوستان براى تحصيل برده در عوض تدريس آنها را برياضت واداشته و شستشوى مغزى 

ّادعاى پيغمبرى کرده و تعاليمش مخلوطى از ديانت زردشتى و مرتاضين هندى . نمايد مى
بهرنحو ممکن است ام و نوۀ برادرم در جمع آنها بود تصميم گرفتيم  است چون نوه

  . ها را بايران برگردانم زاده بهائى
نگهبان . به محل اقامت مهربابا که خارج از بمبئى در نقطۀ کوهستانى قرار داشت رفتيم

. کشد اظهار داشت مالقات با مهربابا بايد با اجازۀ کتبى باشد و کسب اجازه دوماه طول مى
ّقات کنم بزور متوسل و از کوه باال رفتم اظهار داشتم فرصت ندارم همين امروز بايد مال

ّنگهبان محل اقامت نيز ممانعت کرد گفتم سرنوشت همکارت را پائين کوه ديدى آيا مايل 
  ؟  هستى بهمان سرنوشت دچار شوى



من و مهربابا در ايران يکديگر را . مهربابا از پشت پنجره به نگهبان اشاره کرد که بگذار بيايد
ام نوۀ خودم و نوۀ برادرم را ببرم مهربابا حرف نمى زد با  داشتم آمدهاظهار . شناختيم مى

اشاره با منشى گفتگو کرد که بگويد اين محصلين نفرى چهارهزار روپيه بدهى تحصيلى 
زنى؟ افراد  زدى حال چظور شده حرف نمى به مهربابا گفتم تو در ايران حرف مى. دارند

بازهم حرفى نزد در هر صورت گفتم . اى ام شدهزنند از ايندو کد گنگ و گاو حرف نمى
دهى نوشته را گرفتم به  ها را بمن تحويل مى ّخواهم موقعى که پول آوردم بچه نوشته مى

پرداختند هردو شکايت  سفارت ايران و انجمن زردشتيان که مخارج مدرسۀ مهربابا را مى
ه با سفارت ايران نمودم حکمى از ک هائى کردم و کپى نامۀ مهربابا را بهردو دادم با مالقات

سفارت خطاب بانجمن زردشتيان بمبئى و مهربابا صادر شد که محصلين ايرانى را بايد 
فقط . بايران برگردانند و تحويل پدر و مادرشان بدهند و رسيد گرفته براى سفارت بفرستند

  . ردکنند اگر بخواهند با اوالدشان بمانند مانعى ندا افرادى که آنجا کار مى
ّزاده بودند بايران برگرداندند و عدۀ  اى بهائى ّنژاد که عده  نفر از جوانان پارسى٦٠حدود 

چون در اين کار . کردند شد که آنجا کار مى  نفر مى١٥ الى ١٠مريدان مهربابا منحصر بآن 
ّبعلت ضيق وقت بزور متوسل شدم نگران بودم اگر حضرت ولى امراهلل سؤال فرمودند و  ّ

  ؟ شود يا نه  را بعرض مبارک رساندم آيا مقبول واقع مىحقيقت
ّبمحض ورود و زيارت موالى محبوب پس از استفسار از احوال احباى ايران فرمودند در 

چون دفاع از امراهلل و حفظ . ّهندوستان چکار کرديد اطاعتًا جزئيات واقعه را شرح دادم
در حضور زائرين فرمودند جناب روزى ديگر . جوانان بهائى بود عمل مقبول واقع شد

  .     جمشيد جريان مهربابا را براى دوستان شرح بده مجدد گزارش دادم
ّ◌ امراهلل مأموريت يافتم براى مالقات   روز سعادت حضور داشتم و از طرف حضرت ولى١٩

ّاحباى عدسيه بروم القدس شما کجا است جواب دادند نداريم با کسب  پرسيدم حظيرة. ّ
ّامراهلل و همت احباى عدسيه زمين حظيرةّ حضرت ولىاجازه از  ّ ّالقدس تهيه و مقدمات  ّ ّ

ّدر مراجعت بايران از طريق بغداد موفق بزيارت احباى بغداد و . ساختمان فراهم گرديد ّ
   ٠سپس بطهران وارد شديم. جمعى از دوستان آن سامان گشتيم



  :ت عبدالبهاء هائى از خاطرات جمشيد انورى در موقع زيارت حضر نمونه
ّ سال از من بزرگتر بود مدتى پس از ازدواج از هردوپا فلج شد ٢خواهرى داشتم بنام شيرين 

نمود و هيچ موقع با خواهرم  شوهرش زردتشى ولى با کمال دلسوزى از او مراقبت مى
.  مؤمن نشده بود١٩٠٩مستقيمًا راجع بديانت بهائى صحبت نکردم و شوهرش هم تا سال 

اى  عزم زيارت داشتم براى خداحافظى بمنزل خواهرم رفتم سه متر کرباس قهوههنگاميکه 
ارزش که خودش بافته بود در دستمال کوچکى بست و بمن داد که حضور  رنگ کم

اى  ّوقتى بهندوستان رسيدم عده. براى اينکه او خوشحال شود گرفتم. مبارک تقديم کنم
ّ زنى متمول بود که هديۀ تقديمى خود را در در جمع آنها. زائرين از آنجا بما ملحق شدند

بقچۀ عالى بسته بود بما نشان داد، کت و شلوار فاستونى اعال با ساعت طال و زنجير طال 
قيمت کرباس يزدى  با خود فکر کردم آن هديۀ ارزان. هاى پيراهن و سردست تمامًا طال دکمه

 هداياى خود را در بيت مبارک بر ّرا چطور تقديم کنم و روز اول که بحضور رفتيم هرکسى
ارزش بود و نميدانستم آيا مؤمن  ّروز اول هديۀ خواهرم را نبردم زيرا کم. روى ميز گذاشتند

پس از زيارت و اظهار عنايت بهمگى، نصايح مبارک . است يا خير؟ بقيۀ هدايا تقديم شد
روز . م مخاطب منماحساس کرد. در بارۀ عمل بهائى و امانت و صداقت و درستکارى بود

در . بعد هنگام زيارت مشاهده شد هدايا بر روى ميز است هديۀ خواهرم را روى ميز گذاشتم
حضرت عبدالبهاء آن بقچۀ عالى که محتوى . اين هنگام عربى بدرب بيت مبارک آمد

هاى طال بود بدون اينکه باز کنند بعرب دادند پس از اتمام بيانات مبارک  ساعت و دکمه
. رباس هديۀ خواهرم را برداشته بخادم بيت فرمودند از اين پارچه براى من قبا بدوزندآن ک

اختيار گريه کردم که هديۀ خواهرم مورد  روزيکه حضرت عبدالبهاء آنرا پوشيده بودند بى
وضع حالش را بعرض مبارک رساندم درياى رحمت الهى بجوش آمد و . قبول واقع شده

  .رديدلوح ذيل بافتخارش نازل گ
  بواسطۀ جناب جمشيد بهرام زائر 

  ّکنيز حق شيرين بهرام خواهر زائر    
  هواهلل 



نياز  اى کنيز الهى شادباش شادباش که از اين جهان فانى آزادى و بدرگاه احديت بى
صدهزار بانوهاى عالم محروم شدند و تو محرم راز گشتى و با مرغان گلشن الهى . پرنياز

چون پى بردى و بعالم آسمانى راه يافتى جانت خوش  ز حضرت بىهمدم و همراز شدى برا
  ع  باد ع

از فحواى لوح مبارک دريافتم خواهرم مؤمن است و بزودى عالم فانى را وداع خواهد 
بمحض مراجعت از سفر ارض اقدس بديدنش رفتم تنها بود پرسيدم آيا تو بهائى . گفت

آمدى با شوهرم  ؟ جواب داد موقعيکه مىپرسيدم چه کسى ترا تبليغ کرده. هستى گفت بلى
دادم  خواندى من از اطاق خودم گوش مى کردى و دعا مى راجع بديانت بهائى صحبت مى

خداوند . دريافتم اينها کالم خداوند است ايمان آوردم ولى جرأت اظهار بکسى را نداشتم
  . بقلب من آگاه است

هاى اين زندگى خالص  سختىاظهار شد حال که مؤمن هستى شاد باش که بزودى از 
شوى سه دفعه لوح را برايش خواندم بر ديده نهاد و بوسيد بعد لوح را بمن داد تا  مى

  ) اصل لوح در ايران بود. (نگهدارى کنم
  . فقط عمل پاک و خالى از ريا و تظاهر مقبول درگاه الهى است

م در بعضى نقاط چون در کار زراعت و احداث قنات آب بخوبى وارد بودم شبى فکر کرد
اش در جائى بآب رسيده که  دامنۀ کوه کرمل درختان وجود دارد البد اين درختان ريشه

صبح زود به تنهائى در دامنۀ جبل کرمل گردش کردم شايد بتوانم منبع آن را . مانند زنده مى
ر روى پيدا کنم و با احداث قناتى دامنۀ کوه کرمل مشروب شود اين خياالت در مغزم بود و ب

حضرت عبدالبهاء در باغ بيت زير درختان نارنگى . عصر بحضور رفتيم. کردم آن فکر مى
ضمن بيانات فرمودند شما بامور . مرا به تنهائى احضار فورًا بحضور رفتم. فرمودند مشى مى

در ايران شما از قنات و چشمه براى مشروب استفاده . زراعتى وارد هستى، تعظيم کردم
 درست است که ريشۀ درخت اگر آب بآن نرسد   تعظيم کردم بعد فرمودندکنيد، مجدد مى

توانيد منابعى که درختان کوه کرمل از آن  شود ولى با وسايل امروزى شما نمى خشک مى
حالم تغيير کرد نزديک بود ) مضمون بيانات مبارک است(کنند پيدا نمائى  استفاده مى



با دست . کرده حضرت عبدالبهاء بيان فرمودندنقش بر زمين شوم که آنچه در مغزم خطور 
مبارک يک نارنگى از درخت چيده عنايت فرمودند که بخورم پس از خوردن نارنگى 

جوابًا عرض . بحال عادى خود برگشتم بعد فرمودند اين زمين بهتر است يا زمين طهران
اه جمال مبارک فرمايند زمين طهران زادگ اين زمين مرکز ميثاق بر روى آن مشى مى. نمودم
  . با لبخند مليح مرا شاد فرمودند. است

کند حضرت عبدالبهاء بآن واقف و آگاه است و بايد در  دانستم که آنچه در مغزم خطور مى
  .جميع مواقع او را ناظر بافکار و اعمال خود بدانم

چون . شد رساند و بفضل مورد قبول واقع مى روز وداع هرکس رجائى داشت بعرض مى
دعا مى کنم . خواهى از آستان جمال مبارک طلب کن بمن رسيد فرمودند هرچه مىنوبت 

و  ّرجا کردم اگر فرزندانم در ظل امر بودند و بر عهد و ميثاق الهى ثابت. مستجاب شود
ّبخدمت قائم عزت و آبرو و حيثيت آنها روز بروز زيادتر گردد و اگر قرار است آنى از ظل امر  ّ

خودم نيز با حسن خاتمه از اين عالم بروم و هرچيز باعث سستى . ندمنحرف شوند نابود شو
  . ايمانم شود از من بگيرد

ّروز بعد موقعيکه براى خداحافظى بحضور رفتم فرمودند از آستان مقدس چه طلب 
کنم  مرحبا دعا مى: هاى خود را عرض کردم فرمودند نمودى؟ در حضور زائرين خواسته

  .      مستجاب شود
هائى روبرو شدم ولى راضى به قضاى الهى،  مراجعت بايران و زندگى با شکستپس از 
 فرزندان جوانم مريض شدند و با تالش زياد براى درمان آنها بفاصلۀ يک هفته ٢همسر و 
آمدند مورد دستبرد  سال بعد قافلۀ شترهايم که با کاالى تجارتى از طهران مى. درگذشتند

 رفت ولى شاکر برضاى الهى که حکمت اين امتحانات بر دزدان قرار گرفت همه از دست
  .من معلوم نيست

اگر طالب شرف و آبرو هستند بايد به ميثاق الهى ثابت و بخدمت امر . تذکر براى فرزندانم
  .قائم باشند



ّشرح استقرار عرش مطهر حضرت اعلى در جبل کرمل که عينًا در تاريخ درج است و  _ ٤
  .تکرار آن لزومى ندارد

امراهلل مفتخر گرديد که حاشيۀ ّ جناب جمشيد بافتخار دريافت دو توقيع از طرف حضرت ولى
ّآن تواقيع بخط مبارک موشح و بعنايات و بشارات اميدبخش مزين است ّ.  

  : ّتوقيع اول
يار معنوى اميدوارم اسباب سفر و زيارت بسهولت فراهم گردد و آنجناب بآنچه آرزوى 

ّئل گرديد و در جميع احوال در ظل عنايت غنى متعال محفوظ و ّمقربين است فائز و نا
  .مستريح باشيد

  بندۀ آستانش شوقى 
  :  توقيع دوم

يار معنوى ايام زيارت و مؤانست در اين جوار پرانوار از ياد نرفته و نخواهد رفت در احيان 
طلبم تا ّتوجه و مناجات ياد آن حبيب را نمايم و از حضرت واهب العطا عون و عنايت 

ّآنجناب و متعلقين کل بآنچه ارادۀ الهيه است منور گرديد و بخدمات جليله ّاى بعتبۀ مقدسه  ّ
  .فائز و مفتخر شويد مطمئن و دلشاد باشيد

   بندۀ آستانش شوقى 
تا پايان عمر در محفل روحانى )  بديع٦٧( هجرى قمرى ١٣٢٨جناب جمشيد از سال 

 بديع بعنوان نمايندۀ رستاق شرکت ٩٣ ملى سال ّعضويت داشت و در سومين کانونشن
و با احترام تمام .  سالگى جهان فانى را وداع گفت٨٢ بديع در سن ١٠٤نمود و در سال 

ّاش عدۀ کثيرى از يار و اغيار از  در تشييع جنازه. آباد دفن گرديد در گلستان جاويد حسين
 و اقدامات او بتدريج و اعتالء آباد، دهات اطراف و شهر يزد شرکت نمودند خدمات حسين

  . المنفعه همواره بياد خواهد ماند امراهلل در موارد عام
ّفرزندان و بازماندگان جناب جمشيد و برادرانش کليه مؤمن و بخدمت امراهلل قائم بوده و 

  . در اين انقالب اخير سه نفر از اين خانواده شربت شهادت نوشيدند. هستند
  .  فرزند نشاط نوۀ جمشيد بهرام در افريقاجناب هوشمند انورى _ ١



  دوشيزه مونا محمودنژاد نوادۀ دخترى جناب مهربان بهرام در شيراز  _ ٢
يادشان . نوۀ دخترى جناب خدارحم بهرام در شيراز) ارجمندى(سرکار طاهرۀ سياوشى  _ ٣

  . همواره گرامى باد
  بواسطۀ جناب آقاجمشيد 

  اهلل  بهاء ن عليهجناب زائر ارجمند اخوى ايشا
  هواهلل

ّاله است و ملجأ و مالذ آدميان عتبۀ مقدسۀ پروردگار، پس   آگاه پناه عالميان درگاه اى دل
ّشکرانه نما که بدرگۀ حضرت يگانه رسيدى و طلب تأييد خويش و بيگانه نمودى و ايامى 

کشور رسى چند با اين دردمند بسر بردى و عاقبت بوطن مألوف رجوع نمودى چون بآن 
ِآبادى را از قبل عبدالبهاء نهايت اشتياق ابالغ دار و بگو اى  جناب آقاجمشيد حسين َ ِ

اهلل وحيد و فريد گردى و در ميدان رزم روحانى جنود  ّجمشيد اميدوارم که در بزم محبت
نفس و هوى را چنان درشکنى که جشن نوروزى برپا شود و بر اهريمن فيروزى يابى جناب 

اهلل گلزار و چمن کن تا در انجمن  ّن را رخ روشن نما و جان و دل بنفحۀ محبتکيومرث بهم
رخشنده و در افق عرفان ستارۀ درخشنده گردى بجناب هوشنگ مهربان مهربانى کن و 
باخالق و روش يزدانى ترغيب وتشويق نما، جناب خدامراد رستم را ببشارت الهى مسرور و 

ان را بدل و جان طالب فيض حضرت يزدانم و جناب مشعوف نما و جناب نوشيروان مهرب
ّشهريار وفادار را بنهايت محبت کامکار خواهم و جناب مهربان بهرام را مانند بهرام 
درخشندگى جويم و جناب منوچهر مهربان را پيامى از دل و جان رسانم و ضمير سالمت را 

نوى اردشير را از دست ّنهايت مسرت جويم و دولت و خدامراد را حصول مراد طلبم و با
ساقى عنايت شهد و شير خواهم و فرنگيس مهربان را مظهر الطاف حضرت يزدان جويم و 

ِرا عنايت عزيز عالم جويم و جناب مالبهرام را از قبل اين گمنام نهايت اشتياق  سرور بهرام َ ِ ّ ّ
يقه بندۀ الحق ابالغ دار هردم که بخاطر آيد جان و دل بهجت جويد و سرور حاصل گردد فى

فانيست و باقيست فانى از هوى و . فشان جمال قدم است و عبد آستان اسم اعظم جان
  ع    ع و عليه التحية و الثناء. هوس خويش باقى بالطاف جمال ابهى



  آباد  يزد حسين
  .اهلل مالحظه نمايند بهاء آبادى عليه حسين جناب آقاجمشيد بهرام

شگاه حضور امنع وارد و بلحاظ اقدس مقصود دوست عزيز مهربان، عريضۀ شما در پي
ّالفداء فائز تعلقات روحيه و انجذابات قلبيۀ  ّامراهلل روحى الحبائهّ عالميان حضرت ولى ّ

آنحبيب باوفا از معانى آن مشهود و ظاهر لهذا جاى شکرانه و سرور است اذن حضور ببقعۀ 
ّ بوديد بشارت باد که اين آرزو ميسر و ّنوراء بانجل جليل آقاميرزا نشاط تمنا و استدعا نموده
  . االمر مبارک مرقوم گرديد اين مقصد حاصل فرمودند مأذون حضوريد، حسب

   ١٣٤٦   شوال ١٩٢٨ اپريل ٣نورالدين زين  
يار معنوى اميدوارم اسباب سفر و زيارت بسهولت فراهم گردد و آنجناب بآنچه آرزوى 

ّيع احوال در ظل عنايت غنى متعال محفوظ و و در جم. ّمقربين است فائز و نائل گردد
  بندۀ آستانش شوقى . مستريح باشيد

  .مالحظه نمايند اهلل جناب زائر جمشيد بهرام انورى عليه بهاء
امراهلل ارواحنا ّ فدايت شوم، عريضۀ مرسله بمحضر انور مقصود عالميان از حضرت ولى

ّخصوص پذيرائى و محبت ياران الهى در الفداء وارد و بلحاظ اطهر فائز آنچه در  لعناياته
ّعبدالرحمن هندى در شام و مالقات و الفت با  مدن و ديار خصوصًا مهربانى جناب آقاشيخ

اهلل  ّالقدس بغداد و عزيمت بقريۀ عواشق در معيت ناشر نفحات دوستان رحمانى در حظيرة
قديم عرض ّالدين و ديدار احباى منجذب مشتعل آنسامان و ت محى حضرت آقاشيخ

عبوديت و خلوص جناب خليل قمر بمحضر مبارک و برداشتن عکس جمعيتى جميع اين 
ّاخبار مرقومه در نامه که دليل بر تأييدات رحمانيه بود در پيشگاه حضور اقدس معلوم و 

ّطلبم کل در جميع احوال بآنچه  ّسبب انبساط خاطر هيکل انور گرديد فرمودند از حق مى
ّستان مقدس است کامال مؤيد و موفق شوندشايسته و سزاوار آ ّّ نجل جليل جناب نشاط . ً

ِاهلل را نيز تکبير ابدع ابهى از قبل طلعت نوراء ابالغ داريد بهاء عليه َ حسب االمر مبارک . ِ
  .مرقوم گرديد

   ١٩٢٩ مارچ ٢٤، ١٣٤٧شوال 



اهد رفت، در احيان  ايام زيارت و مؤانست در اين جوار پرانوار از ياد نرفته و نخو يار معنوى
العطا عون و عنايت طلبم تا  ّتوجه و مناجات ياد آن حبيب را نمايم و از حضرت واهب

ّآنجناب و متعلقين کل بآنچه ارادۀ الهيه است منور گرديد و بخدمات جليله ّ ّاى بعتبۀ مقدسه  ّ
  بندۀ آستانش شوقى .  مطمئن و دلشاد باشيد. فائز و مفتخر شويد

  



  دفتر سوم 
  توسعه و پيشرفت امر مبارک در عهدميثاق

   
گردد، نداى امر  آغاز مى) م١٨٩٢( ه ق ١٣٠٩در دوران حضرت عبدالبهاء که از سال 

ّالهى بتدريج بگوش عموم زردشتيان رسيد و عدۀ زيادى از پارسيان بشرف ايمان فائز 
 مبارک بنام هاى حکمت دريده شد و مؤمنين بامر در اين دوران متدرجًا پرده. گرديدند

ًابواب تبليغ و تبشير امراهلل بر وجه عموم گشوده شد و متقابال . بهائى مفتخر و مشتهر شدند
مخالفت و عناد دستوران و مؤبدان تشديد گرديد، و در اثر اين مخالفتها و مقاومتها بتدريج 

ّاحکام شرعيه و احوال شخصيۀ بهائيان پارسى از جامعۀ زردشتيان انفصال يافت  و احکام و ّ
  .دستورات الهى بموقع اجراء گذاشته شد

  اى از زردشتيان بامر مبارک در شهر قم  اقبال دسته
و رستم ) پيمان(چهارنفر زردشتى بنامهاى بهمن خدامراد )  م١٨٩٥( ه ق ١٣١٣در سال 

در قم بکار خريد و فروش پارچۀ ) سفيدوش(خسرو ستوده و مهربان کيخسرو و سياوش رستم 
يزدى مشغول بودند و با شرايط حاکم بر اجتماع آنروزى محاط در بين مسلمين و دستباف 

مقهور و منفور نزد متعصبين بودند، زيرا آنها را کافر و نجس دانسته و از معاشرت با آنان 
  .احتراز جسته و ملجأ و پناهى جز چند نفر بهائى که مقيم قم بودند نداشتند

ميرزا حيدرعلى اصفهانى از قم عبور  ناب حاجىدر يکى از مسافرتهاى تبليغى که ج
نمودند حضرات ندافها وسيلۀ مالقات ايشان را با جمع زردشتيان فراهم نمودند و  مى

ميرزاحيدرعلى براى هدايت آنان از بشارات مندرج در کتب زردشتيان و  جناب حاجى
 و جهالت از هائى فرمودند ولى نامبردگان فوق از فرط تعصب عالئم ظهور مبارک صحبت

شنيدن حرفهاى جناب حاجى معذرت خواسته و از مطالعۀ کتابهائيکه داده بودند امتناع 
  . نمودند

ّمدتى در خياالت خود در بحر تعصبات مستغرق بودند تا اينکه با گذشت زمان و وقوع 
  .وقايعى چند استعداد و آمادگى بيشترى حاصل نمودند



ف بآنها بشارت دادند که لوح مبارکى در اختيار دارند ندا روزى از روزها جناب ابراهيم آل
پرسش و بافتخار استاد جوانمرد  االعظم معروف بلوح هفت که از قلم جمال قدم جل اسمه

  ّشيرمرد عز نزول يافته و چنانچه مايل باشند براى مطالعه در اختيار آنان قرار دهد 
ان که مورد وثوق عموم زردشتيان پرسش بافتخار يکى از اکابر پارسي چون لوح مبارک هفت

لوح مبارک . (ّبود عز نزول يافته و بفارسى سره بود، اظهار تمايل نمودند که آنرا مطالعه کنند
  )پرسش در دفتر دوم اين کتاب درج گرديده هفت

   
  ) ستوده(رستم خسرو 

در شهر يزد پا بعرصۀ وجود ) م١٨٦٠( شمسى ١٣٢٩جناب رستم خسرو در حدود سال 
ت و در دوران کودکى و جوانى حداقل تحصيالت خواندن و نوشتن را آموخت و گذاش

 ١٣١٣حدود سالهاى . سپس طبق رسم آن دوران بکار خريد و فروش و تجارت مشغول شد
در قم بتجارت مشغول بود و پس از تصديق امر مبارک به تبليغ و هدايت ) م١٨٩٥(ه ق 

ّ مدت حيات باحکام و دستورات الهى در تمام. ّبستگان و نزديکان خود همت گماشت
. جست عامل بود و در حمايت از مستمندان و کمک برنجديدگان بر ديگران پيشى مى

در شهر يزد دار فانى را وداع گفت و در گلستان ) م١٩٣٨( شمسى ١٣١٧آخراالمر در سال 
ّجاويد مدفون گشت خاندان جناب رستم ستوده کال در ظل امر الهى مستظل و بخدما ت ً

  . ّامرى موفقند
  )پيمان(ارباب بهمن خدامراد 

در . ّدر شهر يزد متولد گرديد) م١٨٦٥( ه ق ١٢٨٢جناب بهمن خدامراد در حدود سال 
کودکى و جوانى حداقل سواد و خواندن و نوشتن را آموخت و پس از آن طبق مرسوم زمان 

 جناب کيخسرو ّسالگى باتفاق در حدود سى. خود بکار و کسب و تجارت مشغول گرديد
مهربان که باجناق وى بود و جناب رستم خسرو و جناب سياوش رستم در شهر قم بکار 

  .هاى دستباف مشغول شد تجارت و خريد و فروش پارچه



نداف و با زيارت لوح مبارک  توسط جناب ابراهيم آل) م١٨٩٥( ه ق ١٣١٣در سال 
استاد جوانمرد نازل گرديده بود االعظم بافتخار  پرسش که از قلم جمال قدم جل اسمه هفت

سپس به تبليغ . العالمين پيوست ّ◌ امر مبارک را تصديق و بجرگۀ مؤمنين امر حضرت رب
اى از پارسيان را ببحر ايمان امر حضرت رحمن  ّمنسوبان و نزديکان خود پرداخت و عده

لذکر نازل ا در اين اوقات لوح مبارک زير بافتخار چهارنفر از مؤمنين فوق. هدايت نمود
  . گرديد

  اهلل  بهاء اسداهلل عليه ّبواسطۀ جناب آقاسيد
  : االبهى اهلل بهاء مهتر سياوش و مهتربهمن و رستم و مهربان و کيخسرو و هرمز و رستم عليهم قم

  هواهلل 
اى ياران يزدانى، آنچه مرقوم نموده بوديد مالحظه گرديد، جوهر معانى بود و لطائف اسرار 

 ستايش و نيايش در جهان آفرينش پاک يزدان را اليق و سزاوار که پرتو ّمحبت يزدانى،
تقديس از افق حقيقت بر فرق ياران فارسيان مبذول داشت که روشنائيش خاور و باختر را 

شدگان را شهير آفاق فرمود و  همتا که فراموش فرا گرفت، زهى بخشش خداوند بى
ن را نوا بخشيد و معتکفان زاويۀ خمول را باوج نشينان را شهرۀ کوى و بازار، بينوايا گوشه

  )١(ع  قبول کشانيد، اميدوارم که جميع آمال و همۀ آرزو حاصل گردد ع
   .ّپس از چندى لوح مبارک زير بافتخار جناب بهمن خدامراد عز نزول يافت

  هواهلل 
چمن و اى بهمن يزدانى، به نيروى خداوند دلجوى آفت اهريمن باش و چون ابر بهمن بر 

دمن ببار تا الله و رياحين رويد و سنبل و ياسمن بشکفد، بوى گلشن ملکوت ابهى بوزد و 
اى بهمن وقت راز و نياز است و هنگام آهنگ آسمانى و . مشام مشتاقان معطر گردد

پايان پرواز کن و صيد مرغ و ماهى نما، مرغ طير  ّگلبانگ و شهناز، شهبازى در اوج عزت بى
  ). ٢(اهلل  هى دل شناور در درياى معرفتاهلل، ما ّمحبت

االعلى بافتخار جناب بهمن  الورى جل اسمه همچنين لوح مبارک زير از قلم حضرت مولى
  :  خدامراد و آقاخسرو نازل گرديد



  . اهلل آقاخسرو عليهما بهاء آقابهمن و جناب ميرزاعبداهلل درطهران، قم، جناب
  هواهلل 

نمود و  تن همواره هوس گلزار و چمن مى فنديار روئينپور اس اى بهمن، اى خسرو بهمن
ّگل پيرهن بود، ولى شما آرزوى جنت  آرزوى جنود و جوشن، و خسرو دمبدم آشفته شيرين

زيرا آن گلشن گلخن گشت و آن شيرين تلختر از . ابهى نمائيد و آشفتۀ روى دلبر ابهى گرديد
 که بهارش را خزانى نه و بخش جنت ابهاست سم، قاتل جان و تن شد، گلزار فرح

. ّارديبهشتش را زمستانى در عقب نيست و حسن باقى و جمال الهى را تغيير و تبدلى نه
پس هردو از آندو در کنار شويد و به ايندو گرفتار گرديد، زيرا اين باقى و برقرار است جانتان 

  ع  ع). ٣(خوش باد
ّان مقدس حضرت عبدالبهاء جناب بهمن خدامراد سپس با کسب اجازه عازم زيارت آست

. گرديد و بدرک لقاى محبوب عالميان فائز شد و چندى از فيض حضور نصيب موفور برد
  .در اين احيان لوح مبارک زير بافتخار وى نازل شد

  االبهى  اهلل بهاء خدامراد عليه بهمن_ بواسطۀ جناب امين 
  هواهلل 

صول يافت، از مضمون واضح و مفهوم اى ثابت برپيمان، نامۀ شما بواسطۀ جناب امين و
ّبود که در نهايت ثبوت و استقامت تعلق تام بملکوت الهى دارى، اين سبب علويت عالم 

ضيافت تو در اندرون مجرى شد و در يوم ضيافت از . ّانسانى است و اعظم واسطۀ ترقى
 آسمانى براى تو عون و عنايت حضرت احديت طلبيدم تا جميع ايام را بذکر و فکر دلبر

. االبهى  البهاء و عليک. بگذرانى و از خوان نعمت رحمانى بهره و نصيب گيرى
  )٤(ّعباس  عبدالبهاء

بهمن خدامراد مجددًا مفتخر بدريافت لوح مبارک زير از آستان  پس از چندى ارباب
  :  ّمقدس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه گرديد

  االبهى  اهلل بهاء د عليهخدامرا بواسطۀ جناب امين طهران، جناب بهمن
  هواهلل 



بهمنا، گريۀ ابر بهمن را خندۀ گلزار و چمن درپى و سبزى و خرمى و شکوفه و گل و رياحين 
پى در پى، لهذا ياران منتظر آنند که تو نسيم روحبخش فروردين يابى و ارديبهشت بهار 

منتهى گردى، زيرا دلنشين شوى، بهشت برين شوى و روى زمين بيارائى و بموسم نازنين 
بهمن و اسفند منتهى بفروردين دلپسند گردد و بخشايش بهار روحانى جلوه نمايد و 
. فيوضات رحمانى چهره گشايد و فواکۀ طيبۀ درختان بيارايد و نفوس در سايۀ آن بياسايد

  ) ٥(ع  ع . جانت خوش باد
    

جمن ناصرى زردشتيان يزد ّجناب بهمن خدامراد در دوران توقف در يزد مدتى نيز عضو ان
در اين دوران لوح مبارک زير . پرداخت بود و در سمت عضويت انجمن بخدمت بامراهلل مى

  : ّاز قلم حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار وى عز نزول يافت
   اهلل    بهاء  پورخدامراد عليه يزد، جناب بهمن

  هواهلل 
و ستايش پروردگار بر زبان رانديم که پيما، آنچه نگاشتى خوانديم  اى سرمست باده

سرگردانى را در آستانش سر و سامان داد و باديه پيمائى را از پيمانۀ پيمان سرمت و کامران 
فرمود، پس به نيروى پيمان الهى شکوه هر نادانى را بشکن و مانند آتش پرورش زر و سيم 

  )٦(ع  ع.   جانت خوش باد.پاک ده تا با رخى افروخته در بازار گوهريان پرده بگشايند
ارباب بهمن خدامراد سفرى نيز بهندوستان نمود و ضمن کسب و کار، تخصص در 

ّدر مراجعت بايران با توجه باينکه در کار و تجارت ارباب . تعميرات ساعت را نيز آموخت
جمشيد جمشيديان وقفه حاصل گرديده بود بمنظور بکار گماشتن افراديکه از کار بيکار 

ّد به اتفاق عدۀ ديگرى از احباء پارسى مبادرت بتأسيس شرکت برادران پارسى شدن مى ّّ
نمود که شرح آن در صفحات بعد بنظر ) م١٩١٩( ه ق ١٣٣٧در سال ) پارسيان(

ّدر اين اوقات لوح مبارک زير از آستان مقدس حضرت عبدالبهاء . خوانندگان خواهد رسيد
  . بافتخار ايشان نازل گرديد

  . االبهى اهلل بهاء اهلل، جناب بهمن خدامراد عليه بهاء اب امين عليهبواسطۀ جن



  هواهلل 
ماه فيضان بارانست که خاک را سيراب کند، چون به بهار رسد روى  اى بهمن، شهربهمن

از خدا خواهم که تو نيز . زمين گلشن و گلزار گردد، اين گل و ريحان از تأثير آن بارانست
زى و خرمى هرچمن گردى، تشنگان را سيراب نمائى و مانند باران بهمن سبب سب

 ه ق   عبدالبهاء ١٣٣٨ محرم ٢٩االبهى  البهاء گمگشتگانرا راه ياب فرمائى و عليک
  )٨. (ّعباس

پس از مخالفت و تحريک مؤبدان و دستوران و تخريب ) م١٩٢٠( ه ق ١٣٣٨در سال 
ات بعد بنظر خوانندگان خواهد گلستان جاويد يزد وسيلۀ شريران پارسى که شرح آن در صفح

ّرسيد بهمن خدامراد باتفاق عده ّاى از احباء پارسى مبادرت بتأسيس شرکت گلستان  ّ
  .نمودند و لوح مبارک زير بافتخار ارباب بهمن خدامراد نازل گرديد

  االبهى     اهلل بهاء طهران، يزد، جناب بهمن خدامراد و شرکاء عليهم
  هواهلل 

نگارم، نامۀ شما رسيد، مرقوم نموده بوديد  ، از کثرت مشاغل مختصر مىاى ثابتان برميثاق
اهلل آن اقليم  است، مبارک است و متيمن، اين انجمن انشاء که تجديد انتخاب محفل شده

  .شود نمايد و سبب تابش و درخشش نور حقيقت مى را روشن مى
غ و کالغ خالص مى کند و از الحقيقه بيچارگان اموات را از دست زا ّاما مسألۀ گلستان فى

بخشد، ولى مالحظۀ وقت را بکنيد، اگر چنانچه فزع و جزع از  اين تحقير نجات مى
پايان اميدم چنانست  دستوران ستوران حاصل گردد بوقت ديگر مرهون نمائيد، از الطاف بى

 ١٨و عليک البهاء االبهى . که نعمت و برکت از براى آن شرکت حاصل گردد
  )٩. (ّعباس  حيفاء عبدالبهاء١٣٣٨لى االو جمادى

 ه ق لوح مبارک ١٣٣٨االولى   جمادى٢٩پس از تأسيس شرکت گلستان، در تاريخ 
  :  فرمايند ّديگرى بشرح زير بافتخار مؤسسين شرکت گلستان عز نزول يافت که مى



ن اى ياران مهربان من، در عالم بشر تأسيساتى مثمر ثمر مانند شرکت گلستان کمتر است اي
ّشرکت پرهمت در تخليص نفوس متصاعده و اجسام مطهره از چنگ زاغ و کالغ و مرغان 

  ) ١١ ( ... آيد کوشد و بظاهر ظاهر نيز عادتى از اين مشئومتر بنظر نمى درنده مى
. متن کامل اين لوح مبارک در صفحات بعد اين کتاب بنظر خوانندگان عزيز خواهد رسيد

رکت پارسيان شرکت ديگرى بنام شرکت پيمان و جناب بهمن خدامراد بموازات ش
ّهمچنين شرکت پيمانيان تأسيس نمود و با فعاليت و پشتکار و امانتى که در امور داشت 
. ًوسعت و برکتى را که حضرت عبدالبهاء فضال عنايت فرموده بودند در امور حاصل نمود

  :  تخار وى نازل فرمودنددر مورد شرکت مذکور نيز حضرت عبدالبهاء لوح مبارک زير را باف
  طهران بواسطۀ جناب امين، جناب بهمن خدامراد و شرکاء 

  هواهلل 
اى ثابتان برپيمان، الحمدهلل تحرى حقيقت نموديد و سراچۀ دل را بنور هدايت برافروختيد، 
ّديده گشوديد و نير آسمانى را مشاهده نموديد و به آنچه منتهى آرزوى پاکان و آزادگان بود 

ق گشتيد، جميع خلق منتظر درخشندگى آفتاب تابنده بودند که خسرو خاورى روزى ّموف
ّعلم برافرازد و جميع در سايۀ او بياسايند، ولى نير تابنده چون بدرخشيد جميع کور و نابينا 

نصيب شدند، حال شما فائز و دستوران  گشتند و از ديدار روشنائى پروردگار محروم و بى
ّت اعظم از اين، شکر کنيد پروردگار را که از خاصان حق گشتيد و از محروم، چه فضلى اس

مقربان درگاه ايزد دانا، شرکتى که تشکيل نموديد، اميدوارم اين شرکت مغناطيس برکت 
 ١٨االبهى  گرد و آثار موهبت حضرت احديت از هرجهت ظاهر و برپا شود و عليکم البهاء

  ّ عبدالبهاء عباس ١٣٣٨شعبان 
جهان فانى را وداع گفته ) م١٩٣٣( شمسى ١٣١٢جناب بهمن خدامراد در سال آخراالمر 

  .و برفيق اعلى پيوست
  مهربان کيخسرو 

 ه ١٣١٣جناب مهربان کيخسرو که با بهمن خدامراد منسوب و باجناق وى بود نيز در سال 
پرسش بشرف ايمان بامرحضرت رحمن مشرف  در قم با زيارت لوح هفت) م١٨٩٥(ق 



ّ اوالد و افاد وى هيچيک مؤمن نگرديدند و متأسفانه شرح حال بيشترى از وى گرديد ولى
  .بدست نيامد

  )سفيدوش( ميرزاسياوش رستم 
ّدر شهر يزد متولد گرديد، در طفوليت ) م١٨٧٤( ه ق ١٢٩١جناب سياوش رستم در سال 

وظيفه بافى بود بکار مشغول شد و ضمن انجام  نزد استاد اسفديار گشتاسب که شغلش  شال
 سالگى حدود يکسال در مدرسۀ ١٢در سن . مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت

استادجوانمرد شيرمرد بتحصيل پردخت و سپس براى کار و تجارت بکاشان و قم مسافرت 
بهرام ورجاوند و دستور  ّطبق معتقداتيکه داشت همواره مترصد ظهور هوشيدرماه و شاه. نمود

روز  نمود و در ادعيۀ پنجگانه در شبانه ر اجراى مراسم دينى کوشش مىپشوتن بود و دائمًا د
 ه ق ١٣١٣وصول بيوم موعود را از اهورامزدا درخواست مى کرد، تا باالخره در سال 

اين . ّبشرحى که گذشت بشرف ايمان بامر حضرت يزدان موفق و مفتخر گرديد) م١٨٩٥(
 در بدايت عهد و ميثاق الهى بود پس از واقعه چهارسال بعد از صعود جمال اقدس ابهى و

اقبال بامر مبارک با وجود موانع و محظورات و خطرات جانى عاشقانه بامر تبليغ قيام 
نمود، بدينترتيب که ابتدا قلم برداشته بشارات ظهور موعود مزديسنا را با آثار و عالئمى که 

ن زردشتيان يزد و دستوران و ظاهر شده بود بانضمام رونوشتى از الواح مبارکه را به انجم
نشين و همچنين دوستان و بستگان خود نگاشت و بشارت ظهور  ّمؤبدان و کليۀ بالد زردشتى

  .موعود را ابالغ نمود و آنان را بتحرى حقيقت دعوت کرد
نداف تعدادى کتاب از  از طرف ديگر براى تکميل معلومات خود وسيلۀ جناب ابراهيم آل

 جلد کتاب امرى از ١٧بند يزدى تقاضا نمود و نامبرده حدود   بعالقهّحاج آقامحمد معروف
وادى و مقالۀ شخص  قبيل کتابهاى اقدس و ايقان و مبين و اشراقات و اقتدارات و هفت

ّسياح و غيره را براى وى فرستاد که ضمن مطالعه و تکميل اطالعات و معلومات خود براى 
ّبدينترتيب کليۀ ابهامات و مشکالتيکه داشت .  مى نمودتبليغ امر مبارک نيز از آنها استفاده

  .اليقين رسيد ّمرتفع گرديده و بمقام حق



اى حضور مبارک حضرت عبدالبهاء معروض دارد لوح  در اين اوقات بدون اينکه عريضه
منتهاست بافتخار ايشان نازل  مبارک زير که با مناجات آغاز گرديده و حاوى عنايات بى

  . گرديد
  اهلل  بهاء فروش عليه ، بواسطۀ جناب ميرزاعبداهلل سقططهران

  مهتر سياوش جانش شاد و روشن باد
پروردگارا، کردگارا، اى يزدان من و خداوند مهربان من، اين فارسيان ياران ديرينند و 
دوستان راستان خاورزمين، شيفته و آشفتۀ روى تواند و سرگشته و گمگشتۀ کوى تو، سالهاى 

ن روى تابان تو بودند و در آتش مهر سوزان تو، پس درى بگشا و پرتوى ببخشا تا دراز نگرا
  . توئى توانا و توئى بينا. دلها آسمان گردد و جانها گلستان

اى يار نازنين چه خوش اختر بودى که گوى پيشى از بيابان پرهوشى ربودى و به آهنگ 
سرودرودى، مهتر مهربان و سرور آسمانى در انجمن کيهان راز يزدان را با چنگ و چغانه 

  )١٢(ع  ع.  ات روشن  آباد و کاشانه ات رستم و مهتر بهمن را درود برسان، جانت شاد و خانه
پس از ابالغ امر بمؤبدان و دستوران هرچند منتظر جواب مساعدى از طرف آنان نبود ولى 

 برافراشتند و با برخالف انتظارى که داشت دستوران و مؤبد مؤبدان عليه وى علم مخالفت
ناصرالدين شاه بدست ميرزارضاى کرمانى کشته شد و ) ه ق١٣١٣(ّتوجه باينکه در آنسال 

الدوله جام شهادت نوشيدند و اوضاع منقلب  اهلل بدست حاجب حضرت ورقاء و جناب روح
رفت ولى بحمداهلل تأييدات غيبيۀ الهيه همواره شامل حال وى گرديد و  و بيم خطر مى

ستوران و مؤبدان اقبال ننمودند ولى بتدريج اکثر فاميل و بستگان و اوالد و احفاد هرچند د
  .اهلل درآمده و بنور ايمان منور گرديدند ّآنان در ظل شريعت

در اين اوقات بود که لوح مبارک ديگرى از ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه 
  : ديدّبه افتخار چهارنفر احباى پارسى مقيم قم نازل گر

  االبهى  ّقم، احباى پارسيان عليهم بهاء
  هواهلل 



اى ياران عبدالبهاء، بوى خوشى که از گلشن دلهاى آن ياران مهربان منتشر گشته مشام 
ّمشتاقان را معطر نمود و دماغ جان را معنبر کرد، حمد و ستايش خداوند آفرينش را شايان 

ايت بريزش باران نيسان موهبت هاى صدف عنايت را در آغوش هد است که آن دردانه
ّپرورش داد تا کل با عبدالبهاء در نهايت عبوديت و نيستى و فنا به بندگى آستان بهاء قيام 

  .  نمائيد
اى خواجه تاشان من همتى فرمائيد تا خدمتى در درگاه احديت نمائيم، چوگانى زنيم و 

اندوخته نمائيم شمعى گوى سعادتى از اين ميدان بربائيم، تخمى بيفشانيم تا خرمنى 
َها بسوزيم، نفسى بعبوديت کشيم تا نفس را از هر بندى آزاد نمائيم برافروزيم تا پرده شب . َ

و روز بجان بکوشيم و بجوشيم تا خلعت خدمت و عبوديت بپوشيم و بادۀ موهبت از دست 
ع   عالبهاء والبهاء على اهل. ساقى عنايت بنوشيم، اينست فضل عظيم، اينست لطف عميم

)١٣ (  
ّبا وصول لوح مبارک فوق و با وجود بحرانى بودن اوضاع مملکت و با توجه بشور و 
. هيجانيکه در ايشان بوجود آمده بود شروع به تبليغ و ابالغ امر بعلماى اسالم در قم نمود

داشت که  پروا و عاشقانه اظهار مى کرد بى باين ترتيب که هريک از مسلمين را مالقات مى
ّلزمان و موعود کل امم ظاهر شده و دستورات و احکامى نازل فرموده و براى ما ا صاحب

کنيم قابل تمجيد و مورد قبول است،  زردشتيها آنچه بزبان فارسى است وقتيکه مطالعه مى
  :فرمايد ًمثال مى

  . همه بار يکداريد و برگ يک شاخسار
  : فرمايد و همچنين مى

  .  بحرهاى يک همه اوراق يک شجريد و قطره
ّو از اين قبيل بيانات، ولى همۀ اين آيات چون بفارسى نبوده و غالبًا عربى است متأسفانه 

آئيم، خوبست آقايان مسلمين اين کتابها را گرفته و  ما زردشتيها از عهدۀ خواندن آن بر نمى
  . قسمتهاى عربى آنرا بخوانند و کشف حقيقت فرمايند



مغاير با حکمت و جلب بال و مصيبت بود با توسل چون در اوايل امر اقرار بصراحت 
کرد، در نتيجه  ّنمود و کتب امرى را بين مقدسين توزيع مى باينگونه عناوين ابالغ امراهلل مى

شدند و متعصبين کتاب را  ّنفوس مستعده در صدد تحقيق برآمده و بفوز ايمان موفق مى
 فساد و قيام بر اذيت و آزار نمودند که گرفته نزد واعظين و علماى شهر برده و شروع بفتنه و

ًشرح آن مفصال در کتاب يار ديرين درج گرديده و اينگونه اقدامات از طرف يکنفر زردشتى 
ّآنهم در شهر مقدس قم با توجه باوضاع و احوال حاکم در آنزمان حائز کمال فداکارى و از  ّ

ظم مورد غضب شاه واقع اصغرخان اتابک اع در اين اوقات ميرزا على. خودگذشتگى است
اى فراهم شد که ميرزاسياوش واسطه براى حوالۀ  و بقم تبعيد گرديد و با تأييدات الهى وسيله

ّجمشيد از طهران براى اتابک اعظم شود و بدينترتيب مدت دو سال  وجه توسط ارباب
توقف ايشان در قم سمت خدمتگزارى اتابک اعظم را پيدا کرد و بطور خصوصى با وى 

ّنمود و اين قضيه سبب حفظ و صيانت وى و ديگر احباء در برابر  ت و آمد و مراوده مىرف
  .معاندين گرديد

ّدر اين مدت هنگام عبور مبلغين از قم از قبيل جناب محمود زرقانى و آقاغالمعلى کاشانى 
و جناب حاجى ابوالحسن امين و جناب افنان و غيره ميرزاسياوش از روى حکمت وسيلۀ 

نمود و نامبردگان بيانات مبارک و بشارات و مواعيد  تشان را با اتابک اعظم فراهم مىمالقا
از جمله لوح مبارک مفصلى بنام ميرزامحمود فروغى . نمودند ّکتب مقدسه را بوى ابالغ مى

  :  فرمايند نازل که مى
پيمائى و از جام عنايت سرمست و  پيما، اگرچه چون باد باديه اى گمگشتۀ باديه

  ) ١٤... (پيمائى، پيمانۀ پيمان الهى بدست گير و عهد الست بخاطر آر ادهب
در اين لوح مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحناء فداه خطاب بآن شخص خطير تذکراتى 

فرمايند و پس از نويد و اميد ايشان را بعدالت و حمايت از مظلومان و ستمديدگان  مى
طهران و تقرب ايشان بسرير سلطنت، وقتيکه فرمايند با احضار اتابک اعظم ب دعوت مى

شاه در سفر اروپا بود مجددًا مفسدين و علماء شروع بفتنه و فساد  اتابک بمعيت مظفرالدين



نمودند و واعظين بر منابر بتحريک عوام پرداختند و موضوع تبليغ و توزيع کتاب وسيلۀ 
  .ميرزاسياوش را بهانه نموده و عليه وى قيام کردند

ّقت با توجه بسوابق امر مصلحت دانست که براى فرونشستن آتش حقد و حسد حاکم و
گرفتن معاندين و اشرار، ميرزاسياوش چندى بطهران مسافرت نمايند و در  علماء و آرام

در اينوقت لوح مبارک . مراجعت اتابک اعظم از اروپا با فرمان جديد بقم مراجعت نمايد
  :  رواحنا فداه نازل گرديدزير از ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء ا

  هواهلل 
  : اهلل االبهى اهلل، جناب سياوش عليه بهاء طهران، بواسطۀ جناب امين عليه بهاء

  هواالبهى 
ّاى سياوش ترکان خون سياوش را هدر دادند، سر بريدند و دم مطهرش را بظلم و جفا 

نۀ افالک ريختند، لکن آن خون پاک چه اثرى در جهان خاک نمود که جوششش بدام
رسيد، حال جاهالن از خدا بيخبر نيز خون تو را هدر دادند و پى ستمکاران سلف گرفتند تا 
بلکه سبب شوند آن دردانۀ جان از صدف امکان بدرآيد و در آغوش دلبر يکتا بياسايد ولى 

خدا نفوسى برانگييخت مهرجو و وفاخو و حقگو همت . وقت نرسيده هنوز ايام باقى
اهلل آنان درنده و خونخوار و جفاکار و اينان  سبحان. علم حمايت برافراشتندبگماشتند و 

سيرت و  پرنده و غمخوار و وفاکار، آنان ديوسيرت و اهريمن طبيعت و غدار و اينان فرشته
پرست و نيکوکار، هردو بصورت بشر، يکى قمر و ديگرى بقر، چقدر تفاوت است که  يزدان

  .در نوع انسانست
. هلل در سبيل الهى معرض تعرض نادانان گشتى و هدف تير جفاى بيخردانبارى الحمدا

ّشکرکن خدا را که باين موهبت موفق شدى، ولى بايد همواره برضاى جناب ارباب 
  ) ١٥(ع  البهاء ع جمشيد رفتار نمائى و آنچه بگويند دستورالعمل خويش بدانى و عليک

چى که پيرمرد درويش  اکم قم زنبورکّبا توجه باينکه ميرزاسياوش يکبار با حمايت ح
مسلکى بود از چنگ اشقيا و معاندين نجات يافته بود ولى باز هم اصرار بمراجعت بقم و 
ّادامۀ کار و فعاليت خود داشت ولکن با زيارت لوح مبارک فوق و براى امتثال امر مبارک 



 و عنايت جمشيد پرداخت و مورد کمال فضل در طهران ساکن گرديد و بخدمت ارباب
  : فرمايند لوحى مى مبارک واقع گرديد، منجمله در

ِبجناب ميرزاسياوش از قبل من نهايت اشتياق و تحيت را ابالغ داريد، فى َ الحقيقه سزاوار  ِ
است که مظهر هر التفاتى شود و اليق بندگى جمال مبارک است و در آينده نهايت تأييد 

  ) ١٦..." (خواهد يافت و مصدر خدمات فائقه خواهد گشت
  :  فرمايند و در لوح ديگرى مى

جمشيد  اى سياوش مظلوم، در قم بخدمت امراهلل پرداختى و در طهران بيار مهربان ارباب
االمر بود عين خدمت محسوب عبدالبهاء چون اين گروه  همنشين گشتى، اين چون اطاعة

وص الخص پسندد على ّنجيب را دوست دارد لهذا محبت آنان بجهت ياران مى
  ) ١٧ ( ... جمشيد که وحيد فارسيان است و فريد زردشتيان ارباب

ّ نفر از احباى الهى گرفتار ٨٤که در آن ) م١٩٠٣( ه ق ١٣٢١با وقوع ضوضاى يزد در سال 
ّفتنه و فساد علماء و اشرار گرديده و جام شهادت نوشيدند، جمعى از دوستان و احباء 

واران فرار نموده و بطهران آمدند و بوسيلۀ سرگشته و پريشان از دست اشقياء و خونخ
جمشيد پناهنده شده و مورد تفقد و مرحمت ارباب قرار گرفته  ميرزاسياوش در دستگاه ارباب

ّو کمک مالى و کارى مؤثرى بآنان نمودند و پس از رفع فتنه و ضوضاء توانستند سالم به 
ک مؤمن نگرديد ولى خادم جمشيد هرچند بامر مبار ارباب. وطن مألوف مراجعت نمايند

. ّامراهلل و احباى الهى بود و بارها مورد فضل و مکرمت حضرت عبدالبهاء قرار گرفتند
  : فرمايند منجمله لوح مبارک زير بافتخار وى نازل گرديد که مى

االبهى، جناب جمشيد بهمن توانگر و  اهلل طهران، بواسطۀ جناب سياوش فارسى عليه بهاء
  :  پاينده باد

  واهلل ه
ات رسيد و سبب شادمانى گرديد، ستايش ايزد پاک را که هوشيارى و  اى مهرپرور نامه

دانى که محتاج به پروردگارى، عاقبت بخشش ايزديست و خوشى و راحت  بيدار، مى
پايان مطمئن باش، اميدواريم آن خانواده از هرجهت راحت و آسوده گردد و نظر عنايت  بى



ّاما سبب نجاح و فالح امانت و ديانت و همت و غيرت و . رددشامل شود و سرور حاصل گ ّ
ّدر کار بکوشيد ولى متوکل بخدا باشند، عون . بموجب تعاليم الهيه سلوک و حرکت است

آسوده باش که عاقبت . ّو عنايت از او طلبيده و موفقيت و صالح و نجات از او جوئيد
  ) ١٨(ّ عبدالبهاء عباس ١٩١٩ نيسان ٣االبهى  آسايش جان است و عليک البهاء

رسيد و بر  ّاثر ضوضاى يزد مدت چهل روز مرتبًا مى بارى قضاياى مؤلمه و خبرهاى وحشت
ّجمشيد هم نظر بخيرخواهى و محبتى که  جناب ارباب. افزود حزن و اندوه دوستان مى

ر روزى يکى از منافقين زردشتى بدروغ خب. ّنسبت باحباء داشت بسيار محزون و غمگين بود
ّشهادت مالبهرام اخترخاورى را آورد، بتصور اينکه ميرزاسياوش را متأثر نمايد، برخالف  ّّ

ّالعاده اظهار امتنان و مسرت نمود که  انتظار ميرزاسياوش در حضور ارباب جمشيد فوق
ّبحمداهلل اين نعمت عظيم و فوز بشهادت نصيب پارسيان هم گرديد تا در راه امر حق جان 

  . وده و شجر امراهلل را با خون خود آبيارى نمايندخود را فدا نم
جمشيد اثر کرد که حالش دگرگون  اظهار سپاس و شکرگذارى ميرزاسياوش طورى در ارباب

در خالل اين احوال بود که بارادۀ محيطۀ حضرت عبدالبهاء واقف بر جميع اسرار و . شد
ّناظر بر کل قلوب لوح مبارک زير عز نزول يافت ّ  :  

   هواهلل
  االبهى  اهلل بهاء طهران، بواسطۀ جناب امين، جناب آميرزاسياوش فارسى عليه

اى پرهوش، ايرانيان در ماتم سياوش سياه پوش شدند و جوش و خروشى برآوردند تا عاقبت 
ولى تو در مصيبت شهيدان يزد و . بنياد افراسياب برانداختند و ترکستان را خراب نموند

ش و آهنگى مانند ارغنون بنواز زيرا آن ياران از بادۀ عشق سرمست اصفهان قبال گلگون بپو
در گلشن . نياز پرواز نمودند شدند و بقربانگاه فدا شتافتند و بخلوتگاه راز حضرت بى

از براى . آسمانى النه و آشيانه نمودند و ترانه آغاز کردند که مالء اعلى را بشور و وله آوردند
 بود، بليه نبود عطيه بود، محن نبود منح بود، عذاب نبود آنان اين مصيبت نبود موهبت

  ) ١٩(الى آخر ..." ثواب بود، پس بايد شادمانى نمود و آرزوى آن کامرانى کرد



ّبراى اولين بار از طرف حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه ) م١٨٩٧( ه ق ١٣١٥در سال 
ابات عمومى اعضاء دستور تأسيس محفل روحانى طهران صادر گرديد که از طريق انتخ

. ّمحفل روحانى برگزيده شدند و اولين سنگ بناى نظم ادارى بهائى در طهران گذاشته شد
ّدر اولين و دومين محفل روحانى طهران که اعضاء آن يازده نفر بودند ميرزاسياوش عضويت 

  .        است  کتاب يار ديرين هم بچاپ رسيده٥٦داشت که عکس آن در صفحۀ 
  ر حضرت عبدالبهاء ّتشرف بحضو

 ه ق ١٣٣٠ّميرزاسياوش چون همواره شوق تشرف بساحت اقدس را داشت در سال 
رجاى قلبى خود را مبنى بر زيارت محبوب عالميان بمحضر انور معروض ) م١٩١٢(

داشت، پس از چندى لوح مبارک زير از سماء مشيت حضرت عبدالبهاء بوسيلۀ جناب 
  :  مايندفر ّمالبهرام واصل گرديد که مى

شناسى و وفا در مواظبت امور ارباب جمشيد  ّجناب آقاسياوش بايد محض اثبات حق... 
ّانفکاک جايز نه بلکه روز بروز بايد بر همت بيفزايد و اگر چنانچه اصرار . باقى و برقرار باشد

ّشود که بزيارت آستان مقدس و  در حرکت باين سمت دارند موقتًا اجازت داده مى
اين امانت و ديانت و ثبات و استقامتى . ز با من الفت نمايند و مراجعت کنندچندروزى ني

الحقيقه خدمت بامر است و دليل  نمايند فى جمشيد ابراز نموده و مى که در امور ارباب
ِديگر ياران پارسى را جمعًا از قبل من دست درآغوش شو و . ّصدق و عبوديت آستان مقدس َ ِ
  ) ١(ع   ع االبهى البهاء  عليکبکمال اشتياق ببو و ببوس و

ّلذا از طهران باتفاق سه نفر ديگر از احبا بقصد زيارت روى محبوب بيهمتا حرکت نمود و  ّ
ّدر بندر اسکندريه بحضور حضرت عبدالبهاء که عازم مسافرت بامريکا بودند مشرف گرديد 

ست شد و در حدود دو هفته در محضر مبارک درک فيض حضور نموده و از بادۀ الهى سرم
  .آن حالت سرمستى و بيقرارى غرق در الطاف الهى و محو روى آن دلبر آسمانى بود

ّدر يکى از روزها حضرت عبدالبهاء او را بتنهائى احضار نموده و مورد تفقد و عنايات زياد 
قرار دادند، ميرزاسياوش دامن مبارک را گرفته و رجاى تأييد و آرزوى توفيق بخدمت و 



را نمود که باز هم مورد فضل و مکرمت التحصى قرار گرفت و بعدها حضرت رضاى الهى 
  : ّعبدالبهاء ارواحنافداه در لوح مبارک زير باين تشرف و عجز و نياز اشاره فرمودند

  .  االبهى اهلل االبهى، جناب سياوش پارسى عليه بهاء اهلل بهاء بواسطۀ جناب امين عليه
  هواهلل 

.  يکه همراز و همنشين بودى در خاطر است ابدًا فراموش نگردداى يار ديرين من، ايام
اهلل مانند سمندر در آتشى، و دلکشى، در کوه و صحرا در  ّالحمدهلل روشنى و از نار محبت

پيما باش، پيمانۀ پيمان بدست گير و بادۀ الطاف جمال مبارک  جميع شهرها مانند باد باديه
  ) ٢٠(الى آخر ... بنوشان

ّ جلسۀ تشرف و هنگام خداحافظى که حضرت عبدالبهاء عازم مسافرت به امريکا در آخرين
پايان قرار دادند  ًبودند عصاى دست مبارک را فضال بايشان عنايت فرموده و مورد تفقد بى

ّپس از حرکت حضرت عبدالبهاء بامريکا کليۀ زائرين بارض اقدس مشرف و پس از زيارت 
ًدر مراجعت از ارض اقدس نيز لوح مبارک زير فضال . نمودندّاماکن مقدسه بايران مراجعت 

  . ّبافتخار وى عز نزول يافت
  االبهى  بهاء اهلل طهران، مهترسياوش عليه

اى سفيدوش زيرا روى تو در ملکوت ابهى سفيد است، سياهوش مظلوم قديم در ترکستان 
داخت ولى تو که سفيدوش سقيم کشتۀ خنجر لئيم گرديد و دلهاى ايرانيان را بماتم شديد ان

الخصوص پارسيان،  هستى اميدم چنانست که سبب شادمانى و کامرانى ايرانيان گردى على
از بخشش آسمانى عجب مدار که شخصى را چراغ پرفروغ نمايد و کشورى را روشن 

جمشيد با شما صحبتى  ّفرمايد، در وقت وداع فرصت نشد که در حق سرور محترم ارباب
اران بايد بدانند که اين مرد عزيز در نزد عبدالبهاء محترم است و سزاوار جميع ي. نمايم

الطاف حضرت ايزد مهربان ياران بايد او را محترم دارند و بنهايت خيرخواهى و صداقت 
نياز  ّراستى و درستى در حق او خدمت و عبوديت بدرگاه حضرت بى. بخدمت او پردازند

ِبجميع ياران از قبل من نها. است َ   .يت اشتياق ابالغ دارِ



اى عزيز نامۀ جناب امين در درياى محيط گشوده شد، از جهت چهل و هفت پوند که 
نميدانم بچه زبان . حواله نموده و بشما نرسيده نهايت خجلت و شرمسارى حاصل گشت

ّبارى بجناب امين در اين خصوص مرقوم شد، البته در اين نيز حکمتى . عذرخواهى کنم
  . اميدم چنانست که همين قضيه تأثيرات عظيمه بخشد. نين نميشدّبوده واال چ

ّشاه البته همت  ّدر خصوص عکس توقيع حضرت اعلى به محمدشاه و مکتوب ناصرالدين
نمائيد چون در اين قضيه روايات مختلفه در السن و افواه است و نفس توقيع و مکتوب 

ن عکس بدست آوريد و جسته جسته شاه دافع اوهام، لهذا آنچه توانيد از اي ناصرالدين
بفرستيد و اگر ممکن اصل توقيع را بدست آوريد و ارسال فرمائيد، اين خدمت عظيمه 

  .ّبآستان رب بيچون است
بارى اى سفيدوش از خدا خواهم که آن روى به پرتو بخشش ايزدى چنان بتابد که جميع 

برازندگى و خوشخوئى و زبانها فرياد برآرد که اين سفيدوش است نه سياوش، ولى در 
  )٢١(االبهى ع ع  و عليک البهاء. نيکوئى نظير آن سياوش

با وصول لوح مبارک فوق ميرزاسياوش فارسى از طرف حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه به 
  . لقب سفيدوش مفتخر گرديد

ّبه يزد مراجعت نمود و با توجه به ) م١٩١٤( ه ق١٣٣٢ميرزاسياوش سفيدوش در سال 
ًکه قبال با دستوران و مؤبدان نموده بود با مخالفت و مقاومت آنان روبرو گرديد و مکاتباتي

ّدستوران شروع بتحريک زردشتيان نموده و نار فتنه و فساد برافروختند و بناى تعرض به احباء 
  .است را گذاشتند که شرح مفصل آن در کتاب يار ديرين درج گرديده

  انفصال در مراسم عقد ازدواج 
ن دوران بود که جناب مهربان تشکر برادر ميرزاسياوش قصد ازدواج داشت و دستوران در اي

خواستند  کردند و بخيال خود مى از انجام عقد ازدواج طبق آئين زردشتى خوددارى مى
ولى ميرزاسياوش با مراجعه . هاى خود را با عدم انجام عقد ازدواج جبران کنند مخالفت

ان نزد دستوران و استفتاء از دستوران کرمان و باالخره کسب بانجمن زردشتيان و وساطت آن
ّتکليف از ميرزااحمدخان معاون حکومت يزد و با توجه باينکه باستثناى دستوران يزد نظر 



عموم بر اين بود که در هيچ جاى کتاب زردشتى عنوان نشده که گواه يا عقد ازدواج بايد 
تواند از روى صحت آئين زردشتى عمل  دين مىوسيلۀ دستور و يامؤبد انجام شود و هر به

  .گواه را انجام داده و صيغۀ عقد را جارى نمايد
ّعليهذا مراسم ازدواج جناب مهربان تشکر براى اولين بار وسيلۀ دونفر از احباء بجاى دستور  ّ

ترتيب در امر ازدواج امر مبارک از ديانت زردشتى انفکاک و  و مؤبد انجام گرديد و بدين
که مراسم ) فيروزمند(ولى دستوران آرام نگرفتند و براى جناب فيروز . فصال حاصل نمودان

االسالم  ازدواج را انجام داده بود حکم قتل صادر کرده و جهت تأييد نزد حجت
ّميرسيدمحمد لب خندقى بردند و عنوان نمودند که چون فيروز بابى است و اقدام بعقد  ّ

 رخنه نموده قتلش واجب است، ولى با وساطت اعضاء ازدواج کرده و در کار دستوران
متعاقبًا وکيلى تعيين . ّانجمن که اکثرًا بهائى و يا محب بامراهلل بودند بمقصود خود نرسيدند

کرده و بعدليه و نزد علماء و مجامع اسالمى فرستادند تا شايد آنان را تحريک نموده وادار 
ش بعنوان بابى و بهائى نمايند ولى باز هم با بصدور حکمى عليه جناب فيروز و ميرزاسياو

  .ّتأييدات الهيه موفق نگرديدند
  تأسيس گلستان جاويد يزد

ّبا توجه بعدم موفقيت دستوران در مخالفت و تحريکات خود چون مادر ميرزاسياوش مريض  ّ
و مالزم بستر گرديد مؤبدان تهديد نمودند که چون ميرزاسياوش بهائى است، در صورت 

و چون برخورد . ادرش از قراردادن جنازۀ وى در دخمه خوددارى خواهند نمودفوت م
ّمشابهى با جنازۀ دختر مالبهرام وجود داشت، يقين حاصل گرديد که چون دستوران در 

و انجام عقد ) مراسم يادبود مربوط به درگذشتگان(مسائل مربوط باجراى مراسم گهنبار 
سلمًا با جلوگيرى از قرار دادن اموات بهائيان پارسى در اند م ازدواج به مقصود خود نرسيده

  .       دخمه عناد خود را تالفى خواهند کرد
لهذا با مشورت با برادران روحانى در صدد تأسيس محفل خيريه و گلستان جاويد برآمدند و 
 پس از استفتاء از دستور رستم کرمانى اقدام به تهيۀ زمينى در مجاورت دخمۀ زردشتيان

آباد باغ موروثى خود را که  ّنموده و در نتيجه جناب اسفنديار گشتاسب يکى از احباى قاسم



و پس از . نزديک دخمۀ قديم زردشتيان قرار داشت تقديم و وقف براى اين منظور نمود
خندقى گلستان جاويد يزد  ّرسيد محمد لب االسالم مى تنظيم وقفنامۀ رسمى نزد حجت

بامضاء جمعى از علماى ) م١٩١٥( ه ق ١٣٣٣ وقفنامۀ آن در سال رسمًا تأسيس گرديد و
کردن محل دفن اموات  سپس مبادرت بديوارکشى و آماده. يزد رسيده و مشروعيت يافت

  .نمودند
الناس را وادار بتخريب ديوار و سوزاندن  ولى ادامۀ مخالفت دستوران موجب گرديد که عوام

ّدستوران شريران پارسى جسد طفلى از احباء را از قبر درب گلستان جاويد نمايند و بدستور 
ّلوح مبارک زير از آستان مقدس ) م١٩١٩( ه ق ١٣٣٨آخراالمر در سال . بيرون کشيدند

  :  ّحضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار مؤسسين شرکت گلستان نازل گرديد
  هواهلل 

ند شرکت گلستان کمتر است، اين اى ياران مهربان من، در عالم بشر تأسيساتى مثمر ثمر مان
ّشرکت پرهمت در تخليص نفوس متصاعده و اجسام مطهره از چنگ زاغ و کالغ و مرغان 

با وجود اين دستوران . آيد کوشد، و بظاهر نيز عادتى از اين مشئومتر بنظر نمى درنده مى
گردد و از هاى محترم طعمۀ کرکس و الشخور  کوشند تا تن نادان در منع و هدم گلستان مى

ولى شما محزون نباشيد، . اش هر دانائى بيزار شود و هر آگاهى تعجب بسيار نمايد مشاهده
صبر الزمست، بايد . مغموم نگرديد، اين امر مبرور بسعى مشکور در نهايت حصول يابد

پايان نپردازند و  بموجب حکمت حرکت کرد تا وسيله بدست دستوران نيايد و بفساد بى
  )٢٢(، حيفا ١٣٣٨اولى   جمادى٢٩ّاالبهى، عبدالبهاء عباس،   البهاء عليکم

  :  فرمايند و در لوح ديگرى مى
کند و از  الحقيقه بيچارگان اموات را از دست زاغ و کالغ خالص مى اما مسألۀ گلستان، فى
بخشد، ولى مالحظۀ وقت را بکنيد، اگر چنانچه جزع و فزع از  اين تحقير نجات مى

  )٢٣. (ردد، بوقت ديگر مرهون نمائيددستوران حاصل گ
ّباالخره چون دستوران براى گرفتن حکم قتل احباء موفقيتى بدست نياوردند خود اقدام به  ّ

 رئيس نموده و در صدد اجراى  و ماسترخدابخش) فيروزمند(تهيۀ قتل جناب فيروز تيرانداز 



خدابخش  ولى ماستر. ندآن برآمدند که در مورد جناب فيروز خوشبختانه توفيق حاصل نکرد
  .را ناجوانمردانه بشهادت رسانيدند که شرح آن در صفحات قبل بنظر خوانندگان عزيز رسيد

    
  سفر بهندوستان 

بهندوستان سفر کرد و در بمبئى و ) م١٩١٩( ه ق ١٣٣٨ميرزاسياوش سفيدوش در سال 
ًوح مبارک زير فضال بافتخار اهلل پرداخت و در اين ايام ل کلکته و بنگال به تبليغ و انتشار دين

  : وى نازل گرديد
  االبهى  اهلل بهاء بمبئى، حضرت سياوش فارسى عليه

اى ثابت برپيمان، نامۀ شما از بغداد رسيد، الحمدهلل در ظل عنايت مسافرت بعراق و 
   هندوستان نمودى و ماصدق اين بيت شدى

  شکرشکن شوند همه طوطيان هند         
  رود به بنگاله مىزين قند پارسى که 

َتا در آن اقليم علم نور مبين برافروزى و پارسيان قديم را به آفتاب فلک اثير داللت نمائى  َ
  )٢٤( ... قزوين بوجود حضرت حکيم و جناب واعظ و طراز ابهى بهشت برين است

هائى بنام شکرگذارى و معرفى امرالهى را  ميرزاسياوش در هندوستان با طبع و نشر اعالميه
طوائف و قبائل مختلفه ابالغ نمود و در مراجعت بايران چون نشريات مذکور را در بندر ب

ّعباس نيز منتشر نمود موجب هيجان و تحريک متعصبين گرديد و باالخره عده اى از اشرار  ّ
بر وى هجوم نموده و با سنگ و چوب او را مضروب نمودند بطوريکه فرق سرش شکافت و 

د شد، ولى اين بار نيز حفظ و حمايت الهى شامل حال گرديد و زخمى جانکاه بر او وار
  .جان سالم بدر برده و به يزد مراجعت نمود

ّميرزاسياوش در مراجعت بايران موفق بخدمات امرى ديگرى از قبيل اسفار تبليغى و خريد 
ّالقدس ملى طهران گرديد که شرح مفصل آن در کتاب  امالک امرى منجمله خريد حظيرة

 شمسى ١٣٣٦ماه  باالخره ميرزاسياوش سفيدوش در بهمن. است يرين درج گرديدهيار د



در شهر گرگان دارفانى را وداع گفت و گلستان جاويدى را که خود در گرگان ) م١٩٨٥(
  .تقديم امر مبارک نموده بود افتتاح کرد

 بهى جناب سياوش سفيدوش داراى تأليفاتى بنام رسالۀ توضيح واضحات و رسالۀ فرامين
الدنيا تأليف و تدوين نمود که بنظر  بودند که چاپ و منتشر گرديده و کتابى نيز بنام معرفت

االولى  مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه رسيد و در لوح مبارک مورخ دوازدۀ جمادى
  :  ه ق خطاب بايشان فرمودند١٣٣٨

 بوديد بسيار مقبول، اگر چنين فقراتى که از تورات و انجيل و کتب پارسيان اخراج نموده... 
  ) ٢٥ ( ... رساله محفل روحانى مطالعه نمايد و منتشر گردد بسيار مقبول

پس از صعود مبارک ميرزاسياوش . در اين احيان صعود مبارک حضرت عبدالبهاء واقع شد
از محفل روحانى بمبئى تقاضا نمود که آن کتاب را وسيلۀ زائرين حضور مبارک حضرت 

لکن پس از تقديم . اهلل تقديم نمايند تا هرچه ايشان امر و اراده فرمايند مجرا گرددامرّ ولى
ّبحضور مبارک امر فرمودند مجددًا به بمبئى برده طبع نمايند ولى ديگر اطالعى از آن 

  . بدست نيامد
  اشعار آقاميرزا سياوش سفيدوش 

ء ارواحنافداه در سال اشعار زير را ، آقاميرزاسياوش سفيدوش در مدح حضرت عبدالبها
در جواب بدريافت . اند سروده و به ارض اقدس ارسال نموده) م١٩١٤)  هجرى قمري١٣٣٢
  : اى از حضرت حيدر قبل على مفتخر گرديدند که قسمتى از آن به شرح زير است نامه
اى از تعليقيۀ حضرت حيدرقبل على است که در تصويب و امضاى اشعار ذيل مورخۀ  جمله
  :  اند  مرقوم فرموده١٣٣٢يحجۀ غرۀ ذ

بوسيد و بر سر و چشم . رقيمۀ کريمۀ آن شيدائى و فدائى درگاه مشرق عبوديت زيارت شد
و ازدياد تأييدات آنحضرت را که . دل گذاشت و شکر تأييدات و توفيقات آنجناب را نمود

ّخودند، مؤيد و موفق و ممد و جان ّبه حقيقت بکلى بى ّير، کل به تضرع بخش و معين و ظه ّ
و ابتهال مسئلت نمود، اشعار بسيار خوب و محبوب است و در محفل روحانى روحى 

ايمان و ثبوت و رسوخ و حسن نظم و فصاحت . ّالفداء خوانده شد و کل تحسين نمودند لهم



و بالغت و مالحت و حالوتش حمد و شکر نمودند و آفرين گفتند و نزديک است از 
القدس مقر دارند، به  مذه روحى فداه هم که در دو اطاق حول حظيرةتغنيات عاشقانۀ تال
الفداه هم در جوار  چه که حضرت عبدالبهاء روحى له الوجود لجوده. سمع مبارک برسد

اعلى و قبلۀ اهل  داشتن مطاف مالء فداه را به تشريف مقام خانۀ جناب آقاعباسقلى روحى
زيرا اين قبيل . ويم که به حضور مبارک خوانده شودّاميد است موفق ش. اند وفا فراهم نموده

  .  ها مقبول است و مايۀ سرور قلب مبارک است ستايش
  هواالبهى 

  شب دوشين به خواب ديدم 
  است ماه اميدم      که دميده

  راست  کردم خواب ز سر چون صبح
  عطاست  و فضل چه اين ّمتحيرکه

  روز ميمون آن شب مسعود 
  ّ اول بودعين  ز پنجم بيست و

  سنۀ يکهزار و سيصد و سى 
  با دو تاريخ و سال بد هجرى 

  اقدس يار  ارض ز مسافر که
  وارد و رفتم از پى ديدار 

  دوست  بوده صحبت چه بينم تابه
  مرا زحضرت اوست  پيامى چه

  بود ورد زبان به وقت گذر
  پيغمبر اين حديث صحيح

  ّگفته طوبى لزائر عکا 
  ّالزار زائر عکا و من
  سيديم و روى هم ديديم بر



  صورت يکديگر ببوسيديم 
  ها بس ز يار نجد آورد  مژده

  در و ديوار را به وجد آورد
  ّاولين مژده بود صحت او 

  دومين عکسى از عنايت او 
  سومين کسب فيض ديدن يار 
  چهارمين امر و نهى آن دلدار
  که تبارک ز نطق آن سرور
  روز فيروز هيجده ز صفر 

  شکار و عيان آ بوده در هيأت
  هم به نص صريح کرده بيان 

  بهاست  عبد صفات و اسم به کاو
  وخطاست  خبط وصف و نعت بجزاين
  بر فرمان عبد او، توئى چون
  آن سرور  وجه به ّمتوجه

  وراى دلبر جوى  باش خورسند
  اوست بگوى  رضاى وفق هرچه
  را بپذير دوست فرمان و عهد
  راه رضاى اوست بگير آنچه

  از ره انعام  اهچونکه آن ش
  به همه دوستان نموده پيام 
  که آيا دوستان روى نگار

  اى همه طالبان طلعت يار 
  دوست  بندگان درگۀ همه اى



  اوست  ايکه مقصودتان اطاعت
  از اين اعالم  اگه شويد همه

  کين بود امتحان روز قيام 
  الحجر ثابت  فى همه کالنقش

  ز دل ثابت  بوده تا آن شود
  عبد ابها نام که مرا هست 

  ّاين وصيت بود به کل انام 
  گر اطاعت همى کنيد مرا

  بهاء من است عبد رضاى اين
  رأى گذاشت  اختالف اين بايد

  اعتقاد بايد داشت  وحدت
  بنده شو راه بندگى بپذير

  گير رضاش سبقت وفق به پس
  خاطرم از غيب  به آمد ناگه
  عيب  همه اين آمد درماضى گرچه
  يکتاست ّقح نور و يکتا شمس
  قول از ماست اختالف همه اين

  عهدموسى و هم مسيح ببين 
  اختالف گشته چنين  سان که چه

  دين احمدى بنگر همچنين
  که بود مختلف به يکديگر 

  در مقام واليت عهدش 
  گمانها که رفت درعهدش  چه
  است  کردگارعلى گفت يکى آن



  است  وصى نبى او گفت ديگرى
  هريکى از ائمه را قائم 

  در گمان دائم  وانده و بودهخ
  اظهار در خلق دوست بيزارو

   لقاى نگار  محتجب مانده از
  است  بسيار تهى،مکث چنين هم

  درمقامى که روضۀ يار است 
  بهاست  عبد صفات و نعت اوبه

  هواست و وميل خلق رأى بجزاين
  ّجمال حق فرمود آرى آرى

  ملک شهود  به باهمه دوستان
  است اهلل  ارادة اعظم غصن

ّسر حق است هرکه آگاه   است  ّ
  قديم  زاصل منشعب هم اوست
   هم عارف کتاب قويم  اوست
  و وصفهابسيار ازاين نعت ّحق
   برون ز شعار  او حق در کرده

  ّليک اگر تو توجهوا دانى 
  خوانى  آن بايد   هرچه او گفت

  سقيم  فهم و است ناقص ما عقل
  اطاعت گرعاقلى و فهيم  کن

  عت استيحاش گرندارى ز طا
  فانى اندر رضاى مطلق باش 

  پس بگو آنچه او قبول کند 



  نه کالمى که او نکول کند 
  راه او گيرو پند او بشنو 

  محکم شو  و باش ثابت عهد
     بنده شو راه بندگى بپذير

  گير  سبقت وفق رصاس پس به
  بودند  گرچه از قبل دوستان

  بسرودند  و ثناش نعت و حمد
  مودند بن وصل راه طالبان

  واقفان سر در آستان سودند 
  متين  هاى نظم گفته شاعران

  حصين  حصن والهان راه جوى
  اند به او  نموده رو عارفان

  عاقالن خاکسار آن دلجو 
  پيما اند ره قاصدان گشته

    ّمتوجه به کوى عبد بهاء
  ورزيدند  عشق جمله عاشقان

  تاجمال مبارکش ديدند 
  ها نهاده بخاک  سرتسليم
  هالک   ود بهراونمودهجان خ
  تمام  است کرده مشروط ليک
  شود بحسن ختام  ّموفق که

  بهاست  رضاى عبد وفق هرچه
  بجاست  و است ومقبل ومرغوب خوب
  بهاست  عبد صفات و نعت و وصف



  خلق و ميل شماست  رأى اين دون
  گر مشرف شدى همى ديدى 

  يا بيانات او که بشنيدى 
  همه نطق و بيان غيب و عيان 

  ز جمال مبارک است بيان ا
  ليک اميدم از عنايت اوست 
  ّکه موفق شويم در ره دوست 

  ثناست  و گوئيم آنچه مدح همه
  سر بسر منحصر بعبد بهاست 
  زان همه مژده زان همه پيغام 

  زان همه نطق زان همه اعالم 
  متذکر شدم به حال فکار 
  ّمتوجه شدم ز روى نگار 

  ّمتوسل بذيل رحمت حق 
  ّه فضل صفوت حق متوکل ب

  کتاب  و پس تفائل زدم به لوح
  يک مناجات آمدم بخواب 

  که بگو مهربان، دادرسا 
  حمد و شکروتوراست سزا 

  گنج عرفان وديعۀ ايمان 
  کرده نهان  تو بندگان دردل

  تو نمودى ز آب و هم از گل 
  جوهر جان و هم لطيفۀ دل 
  اى کريمى که نور تو ساطع



  اطع امر تو ق اى قديرى که
  اوليا را ز بحر رحمت خويش 

  همه محفوظ دار، از کم و بيش 
  تا که از وهم خود همه فارغ 

  گشته از نور امر تو بازغ 
  ثنا  لسان به لحن ويک شده يک

  هم قدم بر رضاى عبد بها 
  بنده شو راه بندگى بپذير

  پس به وفق رضاش سبقت گير
  ّاى احباى طلعت جانان 

  ّاى محبان مرکز پيمان 
  شم خود را تمام باز کنيد چ

  واز بيانات کشف راز کنيد
  بينيد نطق اعلى را  خود به

  اعلى را  ّکه بيانات رب
  است  به روضۀ ابهىّ کل مرجع

  ّمنظر کل به بقعۀ اعلى است 
  قبله و سجده گاه با تکريم 

  باشد آن نقطه مرجع، تعظيم 
  با وجود جميع مدح و ثنا

  کرده تصريح نام عبد بهاء 
  بشناس  ّتوحيدباش وحق لاه

  زامر شاکر ز نهى او بهراس 
  اداى صلوة  است روضه در نهى



  واجب آمد زيارت و صلوات 
  هم بود نهى از رکوع وسجود 

  بر مثال جميل آن معبود 
  ّذات حق غيرذات يکتانيست 

  نمائى بجز تماشا نيست  ّحق
  ذکر توفيق از جمال قدم 

  رد و تصديق از جمال قدم 
   از جمال قدمّروح عباس

  وجه بشاش از جمال قدم  
  کن مناجات از جمال قدم 
  بين عنايات از جمال قدم 

  فرمود  او آنچه ديديم و آنچه
  همه وصف جمال اقدس بود 

  ازاوست  وحى و او از هم بشارت
   اوست  از ونهى وامر روايات هم
  ّحق بندگى بايد را بنده
   شايد   کى خويش  نعت خود رأى

  نما توبه و عجز ،بگذر از خود
  عبد بهاء  امر ناظر به باش

  بنده شو راه بندگى بپذير
  گير  سبقت رضاش  وفق به پس

  جوئى  ّحق که برى مى توگمان
   وصف او گوئى  تأويل به که
  نيست  راضى هيچ که لفظى يابه



  وکيست  چيست که ميکنى ها نعت
  خطاست  بلکه صواب هرگز نيست
   خطاست وفاست بلکه شرط نه اين

  گرتو از ميل خود شهيد شوى 
  يا که اندرفراز دار روى 

  قبول  نيست توست ميل از چونکه
  گير و شو مقبول  سرتسليم

  خيرو شرتو چيست  که دانى توچه
   اونيست  اگرارادۀ خواهى چه تو

  و تو کمتر از ذره  اوست شمس
  تو کمتر از قطره  اوست بحر و
  چيست  رابطه که بين شمس ياذره

  به قطره رابطه نيست بحر هم 
  بارالها تو باش يار بما 

  همه را حفظ ز امتحان فرما 
  بهاست  عبد صفات و نعت و وصف

  شماست  ميل و خلق رأى دون اين
نمايم اين عبد را از شر ناعقين  الها معبودا مقصودا به کمال عجز و ابتهال از تو مسألت مى

فانى سياوش . لى محروم نسازىحفظ فرمائى و از ظل سدرۀ منتهى و صرير قلم اع
  . سفيدوش

  ارباب جمشيد
جمشيد در  ارباب. ّارباب جمشيد يکى از پارسيان معروف ايران و خادم و محب امراهلل بود

فروشى  ّ در شهر يزد متولد گرديد، اسم پدرش بهمن و ابتدا شغلش کرباس١٢٢٩حدود سال 
پس از آن بطهران آمد و در سال بود و براى توسعۀ کسب و تجارت ابتداء به بروجرد و 



ًدر طهران و يزد مستقال بتجارت مشغول شد و کم کم کارش باال ) م١٨٩١( شمسى ١٢٧٠ ّ
ّگرفت و در شهرهاى قم و کاشان و اصفهان و شيراز و بندرعباس و کرمان و بم و سيرجان و 

تى که همدان و رشت شعبه و تجارتخانه داير نمود و با هوش سرشار و صحت عمل و سخاو
که بانگ استقراضى روس مبلغ يک  ّداشت مورد توجه رجال عصر خود قرار گرفت بطورى

مليون تومان بوى اعتبار داد و بصورت بانگ خصوصى در سراسر ايران بصرافى و تجارت 
مشغول شد و بطورى شهرت يافت که از دست مظفرالدين شاه بدريافت فرمان و لقب و 

  .ان مفتخر گرديدّالتجار کل زردشتي نشان رئيس
ّشاه بعنوان اولين  با اعطاء مشروطيت از طرف مظفرالدين) م١٩٠٤( ه ق ١٣٢٤در سال 

ّجمشيد چون اعتماد و محبت  ارباب. ملى انتخاب شد وکيل زردشتيان در مجلس شوراى
ّزيادى نسبت به بهائيان داشت همواره عدۀ زيادى از احباء مانند ميرزاسياوش سفيدوش و  ّ

خان و جناب اردشير و جناب حکيم و غيره در  بهرام اخترخاورى و جناب رستمّجناب مال
  . دستگاه وى بکار و خدمت مشغول بودند

ارباب جمشيد همواره مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بودند و در 
ّالواح صادره از قلم آن حضرت احباء را تأکيد اکيد در حسن خدمت و کمال صداقت و 

  :  فرمايند اند، از جمله در لوحى خطاب به ميرزاسياوش مى ّامانت در حق وى فرموده
جمشيد رفتار نمائى و آنچه بگويند دستورالعمل خويش  ولى بايد همواره برضاى ارباب... 

  ) ٢٦ ( ... بدانى
  :  فرمايند و در بيانى ديگر مى

    ...زردشتيان جمشيد که وحيد فارسيانست و فريد  الخصوص ارباب على... 
  ) ٢٧: ( فرمايند و همچنين مى

جمشيد حرکت نمايند و در صداقت و امانت و حسن  احباب بايد بميل و رضاى ارباب... 
ّخدمت بمنتهاى قوت بکوشند، مبادا نفسى سبب تکدر خاطر آن خيرخواه عالم گردد 

، زيرا چنين شخص خيرخواه را بايد بجان و دل خيرخواه شد و در خدمتش همت نمود
  ). ٢٨(ّقصور سبب غضب رب غفور گردد 



کرد و نسبت بحضرت عبدالبهاء و  ّجمشيد پيوسته با احباب مساعدت و محبت مى ارباب
چون در يزد ) م١٩٠٣( ه ق ١٣٢١در سال . نمود امر الهى کمال خضوع و خشوع را مى

راج کردند و در ّمذبحه کبرى برپا شد و در اثر ضوضاء خانمان عدۀ کثيرى از احباب را تا
جمشيد آنانرا در  ّديگر شهرها نيز احباء دربدر شده و حيران و سرگردان بطهران آمدند، ارباب

ّمثال جناب مالبهرام که تخصص در . امالک خود سکونت داده و بمشاغل متنوعه گماشت ً
ّزراعت داشت مأمور بکار امالک و زراعات اطراف طهران شد و آقامحمدحسين الفت 

خان تفتى بامور امالک خارج شهر مأمور گرديد و  ع امور گرديد و غالمعلىناظر جم
  .االختيار وى بود ميرزاسياوش سفيدوش پيشکار و نمايندۀ تام

ّجمشيد همواره از وضع احباء و پريشانى آنان متأثر بود ارباب در يکى از مالقاتها برخى از . ّ
 بهائيان فرارى از يزد را در امالک خود مسکن ّايم کليۀ ّماليان به او عنوان نمودند که شنيده

دارد من خود زردشتى هستم ولى در  جمشيد در جواب اظهار مى اى، ارباب و مأوى داده
اى در عقايدشان ندارم  ّدواير من از کل اديان و مذاهب بکار مشغولند و من مداخله
  .ندا خصوصًا بهائيان که در نهايت امانت و ديانت و درستکارى آراسته

ّدر دورانيکه مسيوهيپوليت دريفوس و ميسن ريمى از اجلۀ احباى غرب بايران مسافرت 
ّجمشيد پذيرائى شايانى از ايشان نمود و در پارک معروف اتابک که با کليۀ  نمودند ارباب
اصغرخان اتابک اعظم خريده بود و  اش تقريبًا بمبلغ يک کرور تومان از على اثاثيۀ ثمينه
ترين قصور عصر خود بود از آنان پذيرائى نمود، و در ايام توقف  ر سلطنتى مجللبعد از قص

جمشيد به ميرزاسياوش اجازه داد تا در جمشيد آباد جشن عظيمى برپا  آنان در طهران ارباب
همچنين براى . نمايد و نامبردگان در آن جشن خطابۀ مفصل و غرائى ايراد نمودند

خان مهاجر تفتى را  السکۀ شايسته فراهم نمود و غالمعلىمسافرتشان باصفهان وسائل و ک
بجهت مالزمت خدمتشان معين کرد و در تجارتخانۀ خود در قم و کاشان و اصفهان از آنان 
پذيرائى نمود و احترامات فائقه بعمل آورد و در مراجعتشان بطهران نيز بهمان رويه اقدام 

  .نمود



راضى روس و بانک شاهى انگليس و توطئۀ آنان براى آخراالمر در اثر رقابتهاى بانک استق
 ١٣٣٢جمشيد مختل شد و باالخره در سال  از بين بردن بانکهاى خصوصى اوضاع ارباب

در دوران بحرانى و پريشانى . ّنامبرده بکلى ورشکست و متوقف گرديد) م١٩١٤(ه ق 
لوح مبارک زير اى وسيلۀ ميرزاسياوش حضور حضرت عبدالبهاء معروض داشت که  عريضه

  :  ّدر جواب وى، عز نزول يافت و وعدۀ گشايش و برکت باو عنايت فرمودند
  االبهى  اهلل بهاء طهران، بواسطۀ جناب سياوش فارسى عليه

  جناب جمشيد بهمن توانگر و پاينده باد 
  هواهلل 

و ستايش ايزد پاک را که هوشيارى . ات رسيد و سبب شادمانى گرديد اى مهرپرور نامه
دانى که محتاج به پروردگارى، عاقبت بخشش ايزدى است و خوشى و راحت  بيدار، و مى

پايان، مطمئن باش، اميدواريم آن خانواد از هرجهت راحت و آسوده گردد و نظر عنايت  بى
ّاما سبب نجاح و فالح، امانت و ديانت و همت و غيرت و . شامل شود و سرور حاصل گردد

ّدر کار بکوشيد ولى متوکل بخدا باشيد، عون . وک و حرکت استبموجب تعاليم الهيه سل
آسوده باش که عاقبت . ّو عنايت از او طلبيد و موفقيت و صالح و نجات از او جوئيد

  )٢٩(ّ  عبدالبهاء عباس ١٩١٩ نيسان ٣االبهى  آسايش جان است و عليک البهاء
جمشيد  که در خدمت ارباب ائىّو در لوح مبارک زير حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه به احب

  : اند اند دستور اکيد بصداقت و امانت و وفادارى فرموده بوده
ّاهلل، طهران بواسطۀ جناب آسياوش و جناب مالبهرام و جناب  بهاء بواسطۀ جناب امين عليه

ّخان و جناب حکيم و جناب اردشير و ساير احباى الهى اسالم و زردشتى  رستم
  . بهىاال اهلل بهاء عليهم
  هواهلل 

جمشيد  اى ياران جانى، جناب امين همواره ستايش از نفوسى که در معيت حضرت ارباب
ّنمايد و از براى هريک منفردًا صدور نامه کنند که مستحق هرگونه عنايتند، اين عبد نيز  مى

 شايد ّتصديق اين روايت را نمايد و از خدا خواهد که آنان را موفق فرمايد تا بر آنچه بايد و



ّمؤيد گردند و اين را بدانند که صداقت و امانت و همت و خيرخواهى در حق عموم عالم  ّ
ّجمشيد بر کل فرض و واجب است و خدمت به  الخصوص در امور حضرت ارباب على

ّآستان مقدس شمرده شود و خيانت و رخاوت و عدم امانت را معصيت بحق شمرند و  ّ
 و اگر قصور و فتور در اين امر مشکور واقع گردد عصيان و طغيان در امر حضرت يزدان

اهلل و تکدير خاطر اين عبد و تسويد وجوه ساير ياران و سلب  ّتضييع امراهلل است و تدمير احباء
  )٣٠ ( ... اعتماد به امانت و وفا و صفاى اين حزب مظلوم در آفاق

 سالگى دار ٨٢در سن ) م١٩٣٢( شمسى ١٣١١جمشيد جمشيديان در سال  باالخره ارباب
  . فانى را وداع گفته و بجهان مينو شتافت

  تأسيس شرکت سهامى پارسيان 
ّاى از احباى  ّدر دورانيکه بانگدارى و تجارت ارباب جمشيد دچار رکود و وقفه گرديد، عده

افتادند و ) پارسيان(پارسى بفکر تأسيس شرکتى بنام شرکت سهامى تجارتى برادران پارسى 
ّنه نفر از اعضاء مؤسس بشرح زير مبادرت به ) م١٩٠٩( ه ق ١٣٢٧ در نتيجه در سال

  :  تأسيس شرکت پارسيان نمودند
جناب _  ٣) پارسيان(جناب خدامراد بهمرد _  ٢) پيمان(جناب بهمن خدامراد _  ١

) خاورى(جناب کيخسروخدابخش _  ٥جناب سياوش سفيدوش _  ٤) هزارى(رشيدجمشيد 
جناب رستم  _ ٨) پارسيانى(جناب شهريار اردشير  _ ٧) شکيامن(جناب اردشير رستم _ ٦

  ) نوشادى(جناب شهريار سروش  _ ٩) باخترى(بهرام 
الورى واقع گرديد و شخصًا چند سکۀ طال  اين اقدام مورد تأييد و تحسين حضرت مولى

اء از ابتد. ّبعنوان شرکت در سرمايۀ اوليۀ آن و برکت و وسعت در کار شرکت عنايت فرمودند
تأسيس شرکت، سهامى هم بنام مبارک حضرت عبدالبهاء صادر گرديد و ساليانه سودى 

  . شد بسهام مبارک پرداخت مى
  :  فرمايند حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه در لوح مبارک زير در خصوص شرکت پارسيان مى

  هواهلل



شخاص جناب امين چون باين اقليم شتافت ذکر شرکت برادران پارسى نمود که اين ا
بامانت و ديانت و صداقت و نهايت همت باين شرکت مباشرت نمودند و مقصدشان 
خدمت بعالم انسانى و حصول برکت است، چون چنين است البته فيض جمال مبارک 

چون . نمايد و از آثار الطاف الهى در ايران تأسيس چنين شرکتهاست تأييد اين شرکت مى
ّبخلوص نيت تأسيس شود البته موفق و   )٣١(ع  ع. ّ مؤيد گرددّ

رسمًا در ادارۀ ثبت شرکتها به ثبت رسيد ) م١٩٣١( شمسى ١٣١٠شرکت پارسيان در سال 
 اساسنامۀ شرکت در ٤٨در مادۀ . ّ سال فعاليت داراى اساسنامۀ رسمى گرديد٢٢و پس از 

 ّمورد تقسيم عايدات و منافع شرکت صريحًا قيد گرديده که نوزده در صد از کل منافع
اهلل پرداخت نمايد و اين  حاصله از شرکت در اختيار هيأت مديره بوده که براى اداى حقوق

ّامر مورد تأييد و تصويب هيأت مديره که بعضًا زردشتى بودند و کليۀ سهامداران اعم از 
اهلل نسبت به تسهيم سود حاصله  زردشتى و بهائى قرار گرفته و هرسال پس از اداى حقوق

  .گرديد ن اقدام مىبين سهامدارا
ّدر حقيقت شرکت پارسيان اولين شرکت بهائى بود که وسيلۀ بهائيان پارسى تأسيس و طبق 

ّشرکت پارسيان مدت شصت سال دوام يافت و . گرديد دستورات و موازين امرى اداره مى
  .ّهمواره امين و مرجع امور احباء بود

و واسطۀ مراسالت و مخابرات ارض ساليان دراز عنوان پارسيان آدرس پستى و تلگرافى 
اقدس با محفل ملى ايران بود و در امور ملکى و تجارتى نيز تأييد و برکت بسيار حاصل 

االمکان دستورات الهى را در مورد کسب و تجارت نصب العين خويش قرار  ّنمود زيرا حتى
  .        نمود داده و به موجب آن عمل مى

  پژوه  ّهرمزديار حق
   و تبليغ علنى در جامعۀ پارسيان يزد اعالن امر

و در بحبوحۀ ضوضاى معروف يزد که ) م١٩٠٣( ه ق ١٣٢١بطوريکه گفته شد در سال 
ّ نفر از احباى الهى شربت شهادت نوشيدند، در محلۀ زردشتيان يزد هيچيک ٨٤ضمن آن  ّ

 بوده و با از مؤمنين بامر مبارک بنام بهائى معروف نبودند، بلکه همگى در پردۀ حکمت



ّنمودند و افرادى مانند جناب مالبهرام اخترخاورى و ميرزاسياوش  احتياط رفتار مى
سفيدوش که علنى تبليغ نموده و با مؤبدان و دستوران درگير بودند غالبًا ساکن طهران بوده 

ها به هندوستان  ّو بشرحى که گذشت موقتًا به يزد آمده و با شدت يافتن مخالفت و معاندت
نمودند و در حقيقت يکنوع جنگ و گريز  ا طهران و يا ساير بالد مسافرت و مهاجرت مىو ي

ُدر اين دوران در محلۀ زردشتيان يزد فقط جناب فريدون گبل و . با مخالفين خود داشتند
به بابى و بهائى معروف و مورد اهانت و توهين اعداء بودند ) پيمان(جناب کيخسرو خداداد 

ّو بطور کلى اختالط و امتزاجى علنى بين مؤمنين . کردند ياط رفتار مىکه با حکمت و احت
  .کردند مگر معدودى که در جلسات عمومى شرکت مى. ّپارسى و احباى فرقان برقرار نبود

ّاولين کسى که موجب پيشرفت امراهلل در جامعۀ پارسيان يزد گرديد جناب هرمزديار 
ّ بود که ظاهرًا وسيلۀ جناب آخوند مالعبدالغنى و از اهالى خرمشاه يزد) پژوه ّحق(خدابخش 

 ه ق ١٣٢٧جناب هرمزديار خدابخش در سال . ّساير مبلغين بامر مبارک اقبال نموده بود
ّازدواج نمود و در محلۀ ) خواهر اسفنديارمجذوب(با خرمن خانم بنت هرمزديار) م١٩٠٩(

اى امراهلل را بلند نمود و علنًا به ّساکن شد و در اين محله ند) خلف خانعلى(زردشتيان يزد 
هرشب در خانۀ خود که بعدها مدرسۀ هوشنگى در آن تأسيس شد . تبليغ زردشتيان پرداخت

کردند  اى از نسوان زردشتى در آن شرکت مى ّبدايتًا عده. داد مجلس تبليغ علنى تشکيل مى
 براى حاضرين با لحنى پژوه الواح و آثار و اشعار و سرودهاى امرى ّو جناب هرمزديار حق

  .شد کرد و موجب سرور و حبور حاضرين مى خوش تالوت مى
در قريۀ خرمشاه ) م١٨٧١( ه ق ١٢٥٠پژوه در حدود سال  ّجناب هرمزديار خدابخش حق

يکى از قراء حومۀ يزد بدنيا آمد، در دوران کودکى حداقل سواد خواندن و نوشتن را طبق 
 ه ١٣٢٧در سال .  از آن به کار و کسب مشغول گرديدروش مرسوم زمان خود آموخت و پس

ازدواج نمود و در محلۀ زردشتيان يزد ) مجذوب(با خرمن خانم بنت هرمزديار ) م١٩٠٩(ق 
ّساکن شد و در اين محله نداى امراهلل را بلند نمود و علنًا به تبليغ زردشتيان ) خلف خانعلى(

يقت را بحضور مبلغينى مانند جناب و مرتبًا افراد مستعد و جوياى حق. مشغول شد



ّآخوندمالعبدالغنى و جناب حاج محمدطاهر مالميرى مى برد و وسيلۀ هدايت آنان را به  ّ
  .نمود شاطىء بحر عرفان فراهم مى

پژوه هموارد مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه قرار  ّجناب هرمزديار حق
  : است دى بشرح زير به اعزاز ايشان نازل گرديدهگرفت و از قلم اطهر الواح متعد مى

  اهلل  اهلل، جناب هرمزديار عليه بهاء ّبواسطۀ جناب نير عليه بهاء
  هواهلل 

اى هرمزديار، در ديار الهى درآمدى و در گلزار رحمانى وارد شدى، پس در اين مرغزار 
حقيقى  و سبوى مىمعانى گشت و گذار نما و از بادۀ روحانى بنوش و گل يزدانى ببوى 

  ع  ع. بکش تا انوار آن بر آفاق بتابد
  . ميرزاعبداهلل، هرمزديار پورخدابخش پارسى جانش خوش باد طهران بواسطۀ جناب حاجى

  هواهلل
اى يار نازنين، آنچه نگاشتى و در دل داشتى پديدار و خواهش آشکار گشت هرچه ناله و 

که آرزوى تو و مرا هردو روا فرمايد تا هريک فرياد کنى و آرزوى جانفشانى، از خدا خواهم 
ّدر جانفشانى پرچمى برافرازيم، اما تو چون به بندگى خدا پرداختى و راز پنهان آموختى و 
فارسيان را به خداوند مهربان خواندى، در هردم جانفشانى، براستى زردشتيان روى 

ز آنان خوشنودم، پس بايد پيشينيان را سفيد نمودند و پاکى نژاد را پديدار کردند، من ا
انديش کنيد و هر بيگانه را يار و خويش نمائيد،  بجوشيد و بخروشيد تا هر همکيش را خوش

آندم نيروى پروردگار پياپى رسد و يارى آمرزگار دمبدم ديده شود و از براى پدر و مادر که به 
آمرزش شود، در بهره بودند اگر خواهش  اند و از سرچشمۀ زندگانى بى جهان ديگر رفته

دار، آن سرگشتۀ کوى يار به گلزار  از براى خداداد دل آسوده. شود درگاه خدا پذيرفته مى
  ع ع. جانت خوش باد. يزدانى شتافت و زندگانى جاودانى يافت

  طهران، هرمزديار خدابخش پارسى 
  هواهلل



وت ات رسيد، مضامين در نهايت طراوت و لطافت و حال اى مظهر بخشش الهى، نامه
بود، روح و ريحان آورد و سبب سرور قلوب ياران گشت که الحمداهلل از ميان پارسيان ياران 
ديرين، چنين نفوس پاک مبعوث گشتند که مانند شمع روشنند و بمثابه گل در باغ و چمن 
ّاز وثن و ثمن بيزار شدند و در گلشن الهى با بلبل معانى همدم و همراز گشتند، توجه به 

ٔى نمودند و استشمام نفحات قدس از مال اعلى، به خدمت حضرت يزدان ملکوت ابه
از جهان و جهانيان گذشتند . اهلل را در آفاق وجود افراختند ّپرداختند و شب و روز علم محبت

ّو به جهان الهى دل بستند، آفرين به آن قوۀ الهيه باد که چنين نفوس تربيت فرموده که مورد  ّ
اهلل در آغوش صدف موهبت پرورش يافتند  ّو چون دردانۀ محبتبخشش خداوند آفرينشند 

اميدوارم که روز بروز بر تلئالء و لطافت و درخشندگى بيفزايد، در خصوص پرتو يزدان و 
کوکب تابان حضرت زردشت سؤال نموديد که در رسالۀ ايقان نامشان مذکور نه حکمتش 

 انبياء مذکور نه منحصر به حضرت چيست، اى بندۀ الهى در رسالۀ ايقان بسيارى از
زردشت نيست زيرا اين رسالۀ مبارکه در جواب مسائلى که حضرت افنان سدرۀ منتهى 
ّفرموده بودند نازل شد جواب مطابق سؤال است و مقتضى مقام و زمان اما در الواح مبارکه 

ّو صحائف مقدسه ذکر آن روح مصور و کوکب هدى بسيار نازل و نهايت نعت و  ستايش را ّ
اند جميع الواح الهى حکم يک کتاب دارد، مانند قرآن هرچند سور متعدده است  فرموده

ّولى کتاب واحد، قل کل من عنداهلل، جميع لوح محفوظست و رق منشور لهذا در هريک  ّ
  ع  ع. والثناء ّالتحية ّذکر نفس مقدسه شود کفايت است و عليک
، جناب هرمزديار خدابخش خسرو پارسى طهران، بواسطۀ جناب حاجى ميرزاعبداهلل

  االبهى  اهلل بهاء عليه
  هواهلل

ّاى بندۀ صادق حق آنچه نگاشتى و در ضمير داشتى معلوم و واضح گرديد الحمداهلل گواه 
آگاهى بود و دلبستگى به دلبر نامتناهى، معانى سبب شادمانى گرديد و مفهوم تأثير رحيق 

يت ايمان و ايقان داشت و اقرار و اعتراف به يگانگى مختوم بخشيد، زيرا داللت بر نها
مثيل و همتا، اميد وطيد است که از درگاه احديت نوميد نگرديم و به آنچه  خداوند بى



آرزوى دل و جانست برسيم، از درگاه پروردگار طلب آمرزش از براى پدر و مادر و برادر و 
فالح بجهت اقربا و خويشان باقى خواهران يار مهربان گرديد و همچنين استدعاى فوز و 

ّگرديد، اما در خصوص نوکرى و تجارت و کسب اگر به امانت و ديانت و صداقت معمول 
  ع  ع. جانت خوش باد. گردد جميع مقبولست، هيچيک را بر ديگرى ترجيح نه

  :مالحظه نمايند  االبهى  اهلل  بهاء پژوه عليه ّيزد، جناب آقاهرمزديار حق
 بساحت امنع محبوب مهربان ١٣١٢ تيرماه ٥آن حبيب معنوى مورخ عريضۀ تقديمى 

امراهلل ارواحنافداه واصل و مشروحات معروضه که حاکى از ترادف باليا و تتابع ّ حضرت ولى
الزوجه جناب هرمزديار مهربان و ثانى صعود فرزند عزيز  ّمصائب و رزاياء، اول عروج اب

پژوه بود در محضر انور اطهر معلوم و سبب  ّقجوان شمع انجمن دوستان جناب آقاخسرو ح
ّتأثر خاطر وجود اقدس گرديد، با کمال لطف و مهربانى فرمودند البته حدوث اين باليا و  ّ

پايان است ولى اميد چنانست که  نزول اين قضايا موجد احزان و مورث غم و اندوه بى
ر يابند و در رزايا و بالياى آنجناب و بازماندگان به عنايات و الطاف جمال ابهى تسلى خاط

ّجواهر وجود و سواذج غيب و شهود تأمل و تفکر کنند تا غمام اکدار از دل و جان متشتت و  ّ
  .متالشى شود و سکون و قرار و تحمل و اصطبار حاصل گردد

شود و طلب عفو و غفران و علو درجات  ّفرمودند در مقامات مقدسۀ نوراء دعا و نياز مى
اميد چنانست که آن جناب و ضجيعۀ . گردد اهلل مى  زکيۀ متصاعدۀ الىبراى آندو نفس

انگيز و همايون و ساير منسوبان  اهلل و روح اهلل خرمن و فرزندان آقاجمشيد و آقاروح محزونه امة
ّاهلل شيرين کل به  خانم، سرور، مهربانو، و امة مجذوب آقامهربان آقااردشير، پرى، دولت

ّتسلى خاطر يابند و به نفحات گلشن رحمن تر و تازه و خرم و بشارات ملکوت ابهى 
اهلل مرواريد هوشنگ ضجيعۀ من استشهد  همچنين فرمودند به امة. پرطراوت و لطافت مانند

اهلل تحيت و تکبير برسانيد و اطمينان دهيد که آن  اهلل فريدون جمشيد عليهابهاء فى سبيل
ّشهيد سعيد در ظل الطاف رب مجيد مستق ّر و پايدار و در مقامات مطهرۀ نوراء طلب علو ّ

  . االمر مبارک مرقوم گرديد شود، حسب ّدرجات در حقشان مى
   مالحظه گرديد بندۀ آستانش شوقى ١٩٣٣ آگست ٢٤نورالدين زين 



ّبا صدور اولين فرمان حضرت ) م١٩٣٩( ه ق ١٣١٨پژوه در سال  ّجناب هرمزديار حق
 لزوم و اهميت ياران با مشارکت در نقشۀ چهل و پنج ماهه به محبوب امراهلل مبنى برّ ولى

 سال ١٢ّالمهاجر زنجان بود هجرت نمودند و مدت  شهرستان ابهر که يکى از نقاط الزم
 ١٣٣٠بقيۀ عمر خود در سبيل هجرت متحمل صدمات و بالياى گرديدند باالخره در سال 

گذشت و   سال از عمرش مى٨٠ه به ملکوت ابهى صعود نمودند در حاليک) م١٩٥١(ه ش 
اهلل ابهر جسد ويرا  ّبا توجه باينکه در ابهر گلستان جاويد وجود نداشت با کسب اجازه از آيت

  . اى دورافتاده که مخصوص غربيان شهر بود با آداب و مراسم بهائى مدفون نمودند در نقطه
پژوه  ّمود خرمن خانم حقّاز بانوان پارسى در شهر يزد اولين فردى که بامر مبارک اقبال ن

َخانم و سرور خانم و لعل خانم و جناب اسفنديار  همسر وى بود و بعدها بتدريج پرى َ
مجذوب به ترتيب مادر و خواهر و برادر خرمن خانم و همچنين مهربانو خانم خالۀ ايشان 

ادۀ پس از آن بانوان مذکور و جناب اسفنديار مجذوب با خانو. بشرف ايمان فائز گرديدند
ّعبدالغنى که از اجلۀ مبلغين بودند باب معاشرت گشودند و در نتيجه اين  ّآخوند مال

  .ّها موجب تزئيد معلومات و تکميل اطالعات آنان گرديد مراوده
اى حضور حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه معروض  در اين اوقات جناب آخوند عريضه

جواب لوح مبارک زير بافتخار خرمن خانم داشت و طلب تأييد براى اماء مذکور نمود و در 
  :  ّعز نزول يافت

  . االبهى اهلل بهاء االبهى، جناب خرمن عليها اهلل بهاء عليه ّبواسطۀ جناب مالعبدالغنى
  هواهلل

اى خرمن پربرکت، دهقانها بعد از زحمات بسيار که بکارند و بدروند خرمنى اندوده نمايند 
 و برکت آن انجمن شدى، از الطاف حضرت رحمن زحمت خود خرمنى کشتى ولى تو بى

ِاميدم چنين است که خرمن آسمانى شوى و برکتى ايزدى گردى، نهايت مهربانى، از قبل  َ ِ
من به لعل برسان و همچنين بمادر مهربان پرى پيام روحانى ابالغ کن و به هرمزد خدابخش 

غ کن و برستم ولد بهرام سالم هرمز نهايت اشتياق ابال باسفنديار ولد درود برسان و تهيت و
  )٣٢(ع  ع. االبهى  البهاء سالمت انجام برسان و عليک



َپس از آن لوح مبارک زير از آستان مقدس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار سرور  َ ّ
  :  ّخانم عز نزول يافت

َاالبهى، جناب سرور عليها بهاء اهلل بهاء ّبواسطۀ جناب مالعبدالغنى عليه   . االبهى اهلل َ
  هواهلل

ايجان پاک، دستوران در خواب و تو بيدار و اهل رياضت در نهايت غفلت و تو هوشيار، 
ّمدعيان عشق کاهل و باطل و تو سرمست بادۀ محبت نير آفاق، شبگير کن که پرتو شمس  ّ ّ

  )٣٣(ع  ع. االبهى  البهاء ّحقيقت چنين عنايتى در حق تو نموده و عليک
  :   زير بافتخار مهربانوخانم شرف نزول يافتهمچنين لوح مبارک

  . االبهى اهلل يزد، کنيز عزيز الهى مهربانو بهمن و کيخسرو عليهما بهاء
  هواهلل

اى کنيز شورانگيز پروردگار، نامۀ تو رسيد، الحمدهلل از خواب گران بيدار شدى و از درياى 
 حضرت احديت غفلت بيکران نجات يافتى، از طوفان عالم طبيعت بساحل نجات

زادگان که آنان سبب نجات تو گشتند و  رسيدى، شکرکن خدا را و ممنون باش از همشيره
ّتو را از اسيرى در دست دستوران رهانيدند، در حق آنان عون و عنايت حضرت رحمن 

بکوش تا زنان پارسيان  بجان خدا کنيز اى. خواهم غفران و عفو طلبم و قرين مرحوم نوشيروان را
و . ذب به دلبر پارسى آسمانى نمائى، آنان را از جهان تاريک بجهان روشن رسانىمنج را

  )٣٤(ّاالبهى  عبدالبهاء عباس  عليک البهاء
ّبنابراين اولين مصدق امر مبارک از زنان پارسى در شهريزد خرمن خانم حق پژوه بود که طبق  ّ

 خاله و مادر و خواهران و بيان مبارک حضرت عبدالبهاء پربرکت شد و ابتداء وسيلۀ هدايت
برادر و ساير منسوبان گرديد و سپس به تبليغ ساير خانمهاى زردشتى در يزد و قراء و قصبات 

و در . پرداخت و بتدريج محافل و مجالس نسوان تشکيل گرديد و روز بروز بر رونق آن بيفزود
معبد و آتشکدۀ عين حال چون پدرشان هرمزديار يکنفر زردشتى متعصب و خادم و کليددار 

ّزردشتيان بود و حدود چهل سال مأموريت روشن نگهداشتن آتش مقدس را بعهده داشت 
از اقبال و ايمان فرزندان خود خبر نداشت و افراد خانواده مجبور بودند در خفا و دور از 



تا اينکه در اواخر حيات جناب هرمزديار . ّچشم پدر بفعاليتهاى تبليغى خود ادامه دهند
خواند و باالخره  ان نيز ايمان آورد و موقع عبادت نماز بهائى و زردشتى را با هم مىگلست

ّمورد تعقيب و اهانت دستوران قرار گرفت و از سمت خادم و کليددار آتش مقدس خلع 
  .گرديد

و شيرمرد تيرانداز ) فرخزادى(و فرخ تيرانداز ) فيروزمند(ّمدتى گذشت تا اينکه فيروز تيرانداز 
ّ جناب آخوند مالعبدالغنى بشرف ايمان فائز و با آخوند مذکور مراوده داشتند و فيروز وسيلۀ

  .کرد تيرانداز نزد آخوند بتحصيل قرآن کريم مشغول گرديد و کسب معلومات مى
ّبا ورود جناب رشيد هزارى به يزد اولين احتفال بهائى در محلۀ زردشتيان يزد و در منزل  ّ

ّالبته در ساير محله. کيل شدجناب اسفنديار مجذوب تش هاى يزد محافل و مجالس با  ّ
ّشد ولى هنوز اختالطى بين احباى زردشتى و ديگر احباء  ّحضور احباى فرقانى تشکيل مى ّ

ّپژوه را بمحافل احباى فرقانى دعوت  ّبرقرار نگرديده بود فقط گاهى جناب هرمزديار حق
ّالصفا و حاجى محمدطاهر مالميرى و  ن اخواناى از قدما از قبيل آقايا ّنمودند که عده مى ّ

ّآخوند مال◌عبدالغنى و ديگران حضور داشتند ّ.  
 ه ق ١٣٣٢بعدها با ورود ميرزاسياوش سفيدوش و آقامهربان تشکر از طهران در سال 

ّاى از احباء تشکيل ميشد و روز بروز بر  ّمحافل و مجالس علنى با حضور عده) م١٩١٤(
در اين دوران بود که مخالفت دستوران نيز علنى شد و در حد امکان . رونق آن افزوده گرديد

ّبر شدت مخالفت خود افزودند که شرح آن در کتاب يار ديرين نوشتۀ ميرزاسياوش سفيدوش 
ًمفصال درج گرديده در بحبوحۀ مخالفت و مخاصمت دستوران لوح مبارک زير . است ّ

ّبافتخار احباى پارسى يزد عز نزول يافت ّ :   
  االبهى، اهلل بهاء طهران، بواسطۀ جناب سياوش بن مرحوم رستم عليه

اهلل کنيز الهى فيروزه، مهربان رستم، گشتاسب رستم، گوهر رستم، هوشنگ اردشير،  امة
سلطان اسفنديار، مرواريد و فرنگيس و گوهر دختران هوشنگ، بهمن و اسفنديار و شهريار 

الرحمن  زديار و کيخسرو و شيرين و بهيه، و ساير اماءابناء خسرو، زرين اردشير و خرمن هرم
  .االبهى اهلل عليهم و عليهن بهاء



  هواهلل
اى دوستان و کنيزان عزيز خدا، در آستان ايزدى و در محضر اين بندۀ بهاء مذکور و 

. پايان بهره و نصيب داريد و در موهبت کبرى شريک و سهيم هستيد مشهوريد، از الطاف بى
ر سعى مشکور نموديد و عطاى موفور يافتيد، ديده بينا جستيد و گوش شنوا در يوم ظهو

شکر کنيد خدا را که مورد چنين . يافتيد و دل و جان به پرتو خورشيد تابان روشن نموديد
  .الطاف گشتيد و متخلق بچنين اوصاف شديد

اهل غرور از حرکت بعضى بيخردان محزون مشويد و اندوهگين مگرديد، زيرا توقع شعور از 
مانند توقع روشنائى آفتاب از شب تيره و تار است و اين ممتنع و محال، حرکات اين گروه 
مثل درندگى گرگ است و گزيدن کژدم، مرباى غرورند و پيشوايان اهل شرور، چه توقعى از 
آنان، اين پيشوايان سابق بودند که بقتل حضرت زردشت فتوى دادند و ايران را بر باد 

  .دادند
 هر عهد و زمان که نور حقيقت طلوع نمود پيشوايان بر انکار برخاستند و مقاومت نور در

حقيقت خواستند، بلکه خون بيگناهان ريختند و عاقبت با يکديگر درآويختند و بپايان 
اينها نيز مانند آنان خواهند شد، . مخذول و منکوب گشتند و عاقبت محو و نابود شدند

  . چون شمع برافروختند و در سايۀ درخت اميد درآمدندمگر کسانيکه بنور حقيقت 
ّاز شهادت ماسترخدابخش بسيار محزون و دلخون شديم، ولى يقين بدانيد که چون محبت 

پايان غرق درياى عفو و غفران گردد و  به بهائيان داشت آن جان پاک در جهان روشن بى
  ) ٣٥(ّاالبهى عبدالبهاء عباس  البهاء و عليهن و عليکم. پرتو ايزدى او را روشن نمايد

مؤبد زردشتيان تفت پس از فوز بايمان  در اوايل دوران ميثاق جناب هرمزديار خدابخش ده
ّدر بمبئى توسط خسرو پيمان موفقيت تامى در تبليغ پارسيان حاصل نمود و باتفاق جناب  ّ

هاء آبادى و جناب حکيم مهرگان بزيارت حضرت عبدالب مهربان رستم دينيار مريم
ّارواحنافداه شتافتند و در بين بهائيان پارسى اولين زائران ارض مقصودند جناب شاه 
سياوش و جناب جمشيد و جناب شاه کاوس برادران حکيم مذکور کال قيام به تبليغ امراهلل 

. آقاکيومرث و برادرانش آقاسروش و آقاجمشيد ابناء فرود از متقدمين احباب بودند. نمودند



آبادى و برادرش آقارستم همچنين از  ّيار و آقاکيومرث برادر مالبهرام و آقاخسرو الهاستاد شهر
آباد يزد همگى بشرف ايمان فائز شدند همچنين در قراء و قصبات اطراف جمع  حسين

ّاز جمله معاريف احباى . ّکثيرى از پارسيان در ظل امرالهى وارد و بخدمت امراهلل پرداختند
نرسى آبادى بود که باالخره در پونۀ بمبئى سکونت گرفت و پارسى آقاخسرو بمان 

واال معروف شد و خدمت زيادى بامر الهى نمود که  مسافرخانه تأسيس نمود و به خسرو پونه
  . ًشرح احوال وى مفصال در دفتر چهارم اين کتاب درج گرديده

 شهرت يافت ّيکى ديگر از احباى معروف پارسى نوشيروان پورگشتاسب است که بنام نوش
و اشعار زيادى در بارۀ امر مبارک سروده و ديوانش طبع و نشر شده که اواخر عمر در بمبئى 

  . ساکن شد و شرح حال وى در فصل آينده به تفصيل آمده است
  . شهداى پارسى که در دوران ميثاق بدرجۀ رفيع شهادت نائل گرديدند

    :اند هنژاد در دوران ميثاق بشرح زير بود شهداى پارسى
جناب ) م١٩١٧( ه ق ١٣٣٥بلورفروش در يزد در سال  ّبعد از شهادت آقامحمد_  ١

آباد گرفتار شريرى از اشرار گرديد وى جناب نوش را گرفته و  نوشيروان خورسند روزى در مريم
تکليف بسب و لعن بامر مبارک نمود، آن مظلوم بتدبير، خود را از چنگش مستخلص 

 جناب نوش که کودک هشت ساله بود مفقود گرديد بعد از چهار روز نمود، بالفاصله نوۀ
در اثر اقدامات معموله . تجسس و بيتابى والدين جسد طفل را در چاه اب بدست آوردند

مرتکب گرفتار شد و چندى بحبس حکومت افتاد، ولى بوساطت مسلمين مستخلص 
متعاقبًا اشرار تفتى پى در پى . ّبنابراين طفل مذکور در زمرۀ اولين شهيد پارسى است. گشت

آباد ريخته و او را تهديد بقتل کردند و مبالغى  بخانۀ اسفنديار گشتاسب برادر نوش در قاسم
اش باحدى  از او گرفته و دست از شرارت برداشتند و آنمظلوم از خوف جان خود و عائله

  .ابراز نکرد و جرأت شکايت ننمود
ّنى فعال و خدمتگزار احباء بود در کرمان بکار تجارت جناب دينيار مهربان، که جوا_  ٢ ّ

اشتغال داشت، روزى يکى از معاندين بنام داش حسن که از اشرار بازار بود نزد وى رفت و 
اى و لباس مسلمين را بر قامت  شروع به پرخاش و اعتراض نمود که چرا عبا بدوش انداخته



يرا هدف چند گلوله قرار داده و شهيد نمود و اى و با اين بهانه بيدرنگ و کافر مرتد پوشانده
اين اقدام بر اساس اعتقادات و تعصباتى بود که عبا فقط مخصوص بمسلمين است و 

  .ّاقليتها حق استفاده از لباس مسلمين را ندارند
بيوکى که جوانى عالم و فاضل و متقى بود و از طرف انجمن  جناب اسفنديار کوچه_  ٣

ر تفت به تعليم و تربيت اطفال و نوباوگان مشغول بود، چون مؤبدان ناصرى زردشتيان يزد د
ّبا تحصيل و ترقى جوانان زردشتى مخالف بودند، تأسيس مکتب و مدرسه را در معبد بهانه 
ّقرار داده و به مخاصمت برخاستند و بتحريک جهال پرداختند و باالخره با اشرار مسلمان 

ادار نمودند تا اسفنديار مظلوم را در جلو باالخانه تفت همدست شده و يک تن از آنانرا و
در يکى از آثار صادره از کلک اطهر حضرت . معبد هدف گلوله قرار داده و شهيد نمودند
  ) ٣٦(عبدالبهاء ارواحنا فداه چنين مسطور است 

    ...يار شد حضرت آقااسفنديار شهد شهادت را نوشيد و اهلل... 
  زد تأسيس مدارس بهائى در شهر ي

ّبا پيشرفت و توسعۀ تشکيالت امرى در شهر يزد و با توجه باينکه اطفال و جوانان بهائى 
على الخصوص دختران مجبور بودند براى تحصيل بمدارس زردشتيان و يا مدرسۀ 
مسيحيان پروتستان که وسيلۀ مبلغين مسيحى تأسيس شده بود و هدفى جز تبليغ مسيحيت 

هاى تعليمات دينى و شرعيات آنان متابعت نمايند،  ستى از برنامهنداشت بروند و بالطبع باي
ّبتدريج احباى الهى بفکر تأسيس مدارس بهائى افتادند و با حمايت تشکيالت و افراد 

  .   ّخيرخواه موفق بتأسيس مدارسى بشرح زير گرديدند
  مدرسۀ تربيت دوشيزگان  _ ١

الحرمين در  بى صغرى طائف ط حاجيه بىّاولين مدرسۀ تربيت دوشيزگان در شهر يزد توس
در منزل شخصى نامبرده تشکيل ) م١٩١١( شمسى ١٢٩٠محلۀ گازارگاه يزد در سال 

گرديد، شاگردان اين مدرسه را اکثر اطفال بهائى و غيربهائى رؤساى ادارات دولتى و 
ه  شمسى ک١٢٩٦مدرسۀ مورد بحث در سال . داد دختران اعيان و اشراف يزد تشکيل مى

هيچ مدرسۀ دخترانه در يزد وجود نداشت با اخذ اجازه از ادارۀ معارف يزد تبديل بدبستان 



گرديد و اقدامات  کالسه شد که در آن برنامۀ تنظيمى از طرف ادارۀ معارف تدريس مى شش
  .پرور بود مديرۀ آن مورد تقدير و تمجيد رؤساى ادارات و اشخاص معارف

بى صغرى در بحبوحۀ ضوضاى يزد با همسرش مورد ايذاء و   بىالزم بتذکر است که حاجيه
اذيت اشرار قرار گرفته و مجبور بترک محل خود شده و سپس بزيارت ارض اقدس شتافتند 
ّو مدت دو ماه حضور حضرت عبدالبهاء و حضرت ورقۀ عليا مشرف بودند و بلقب 

الذکر  تأسيس مدرسۀ فوقالحرمين مفتخر گرديدند و در مراجعت به يزد مبادرت ب طائف
  .نمودند

الحرمين تا اواخر عمر از تحصيل دانش نيز فروگذار نکرد و در  بى صغرى طائف حاجيه بى
دار  ّآخر عمر موفق باخذ ديپلم کامل متوسطه گرديد و مديريت مدرسۀ تربيت را رسمًا عهده

هنگ استخدام و بقيۀ پس از تعطيل مدارس بهائى وسيلۀ دولت نامبرده در ادارۀ فر. بودند
 ش ١٣٥١و آخراالمر در سال . عمر را به تربيت اطفال و خدمات امرى مشغول بودند

  . سالگى بملکوت ابهى صعود نمودند٩٢در سن ) م١٩٧٢(
  مدرسۀ دخترانۀ هوشنگى  _ ٢

رفتند و در نتيجه مجبور به اجراى  چون دختران بهائيان پارسى اکثرًا بمدرسۀ پروتستانها مى
ّراسم مذهبى و تبعيت از مبلغين مسيحى بودند، بهمت عده اى از دوستان بهائى خصوصًا م

. مدرسۀ هوشنگى تأسيس گرديد) م١٩٢١( شمسى ١٣٠٠ميرزاسياوش سفيدوش در سال 
ّمحل مدرسه ابتداء در منزل يکى از احباء بود، ولى بعدها با توسعۀ مدرسه ميرزاسياوش 

ّا که يکى از متقدمين احباب و فردى خير و نيکوکار بود دائى خود جناب ارباب هوشنگ ر
تشويق نمود تا اينکه خانۀ اجدادى خود را تجديد بنا نموده و براى اين هدف فرهنگى 

متعاقبًا ارباب هوشنگ هوشنگى قسمتى از امالک خود را وقف اين . اختصاص دهد
گرديد و هرگاه مدرسه با  هاى مدرسه تأمين مى مدرسه نمود که از محال عايدات آن هزينه

هاى  ّشد با اعانات پرداختى از طرف مؤسسين و اولياى اطفال هزينه کسر بودجه مواجه مى
  .شد مذکور جبران مى



خانم فريدانى و خداپرست  کنندگان اين مدرسه در اوايل تأسيس گلچهره ّمعلمين و اداره
دبستان شش کالسه و طبق خانم شاهزاده بودند ولى بعدها با توسعۀ مدرسه که بصورت 

ّشد عدۀ معلمين به شش نفر افزايش يافت که  برنامۀ تنظيم از طرف ادارۀ معارف اداره مى ّ
ّاز وجود ربابه خانم متحده و ثريا خانم نافذى و عدۀ ديگر استفاده مى   .شد ّ
ل داد تا اينکه در سا ّمدرسۀ هوشنگى حدود چهارده سال بفعاليت فرهنگى خود ادامه مى

  . ّطبق دستور دولت تعطيل و فعاليت فرهنگى آن خاتمه يافت) م١٩٣٤( ش ١٣١٣
  مدرسۀ دخترانۀ تهذيب  _ ٣

ّبا همت آقاى محمدعلى تهذيب ) م١٩٢٧( شمسى ١٣٠٦مدرسۀ دخترانۀ تهذيب در سال  ّ
محل مدرسه در منزل . ّآئين در محلۀ فهادان يزد تأسيس گرديد و جناب سلطان نيک

انگيزخانم يزدانيان و  اين مدرسه وسيلۀ روح. م ميرزايحيى رأفتى قرار داشتشخصى مرحو
شد و برنامۀ  وفاخانم يزدانيان که تحصيالت خود را در طهران بپايان رسانده بودند اداره مى

محصلين مدرسه شش کالسه را . گرديد تنظيمى از طرف ادارۀ معارف در آن اجراء مى
هاى مدرسه را اولياى  داد و هزينه ۀ فهادان يزد تشکيل مىدختران بهائى و مسلمان محل

گرديد  کردند و کسرى آن از صندوق خيريه و ساير اعانات تأمين مى مدرسه پرداخت مى
  . ّفعاليت اين مدرسه مورد تقدير و تمجيد اهالى محل خصوصًا مسلمين و اولياى اطفال بود

  مدرسۀ پسرانۀ توفيق  _ ٤
از طرف محفل روحانى ) م١٩٢٧( شمسى ١٣٠٦پسرانۀ توفيق در سال کالسۀ  مدرسۀ شش

امتياز تأسيس اين مدرسه بنام جناب . ّبهائيان يزد و زير نظر هيأت مؤسس تشکيل گرديد
پژوه بود که تحصيالت خود را در هندوستان بپايان رسانده و به يزد مراجعت  ّخسرو حق
پرستى مدرسه را نيز بر عهده داشت و از وجود پژوه مديريت و سر ّجناب خسرو حق. نموده بود

ّعدۀ ديگرى از معلمين بهائى نيز استفاده مى شد، که مدرسين مذکور عبارت بودند از  ّ
اهلل محسنيان و جناب  جناب غالمرضا آزادمنش و جناب استادمهربان راستى و جناب عطاء

  .غالمعباس درخشان و غيره



 نفر بالغ گرديد و اين مدرسه از ١٣٠رسۀ توفيق به ّپس از مدت کوتاهى تعداد محصلين مد
التحصيالن آن شهرت فراوانى يافت و  نظر انضباط و نحوۀ تدريس و سطح معلومات فارغ

ّزبانزد خاص و عام گرديد، ولى متأسفانه جناب خسرو حق ّپژوه مدير و مؤسس اين مدرسه  ّ
ّحسر عموم احباء و فرهنگ ّبطور ناگهانى بملکوت ابهى صعود نمود و موجب تأسف و ت ّ

التحصيل  پژوه آقاى مهربان هدايتى که وى نيز فارغ ّدوستان گرديد بعد از مرحوم خسرو حق
دار گرديد و تا زمان تعطيل  يکى از مدارس هندوستان بود سرپرستى مدرسۀ توفيق را عهده

  . مدارس بهائى در اين سمت به انجام وظيفه مشغول بود
  يزد تعطيل مدارس بهائى 

اى بسيار خوب بنام جامعۀ بهائيان يزد به  مدارس چهارگانۀ فوق ساليان دراز و با وجهه
) م١٩٣٤( ش ١٣١٣داد، تا اينکه در سال  وظايف فرهنگى و تربيتى خود ادامه مى

ّامراهلل صادر گرديد که کليۀ مدارس بهائى در ايران بايد در ّ دستورى از طرف حضرت ولى
ّباين ترتيب با فرا رسيدن اولين روز تعطيل . گانه در سال رسمًا تعطيل نمايند ايام متبرکۀ نه

دولت وقت چون اقدام را . بهائى چهار مدرسۀ مذکور در يزد کالسهاى خود را تعطيل کردند
ّدانست دستور تعطيل کليۀ مدارس بهائى در ايران را  مخالف مقررات وزارت فرهنگ مى

جراى دستور دولت ادارۀ فرهنگ يزد نيز اقدامات فرهنگى صادر نمود و در نتيجه در ا
با اين اقدام محصلين مدارس . بهائيان را متوقف و تابلو مدارس موصوف را پائين آورد

ّمذکور منجمله احباء در مدارس دولتى مشغول تحصيل شدند، ولى باز هم محصلين بهائى 
د و اين عمل را با جديت نمودن در ايام متبرکه از حضور در کالسها خوددارى مى

ًمخصوصى ادامه دادند مثال محصلين بهائى مدرسۀ کيخسروى که حدود بيست نفر بودند 
ّاهلل را تعطيل نمودند و حتى  سه روز تعطيالت عيد رضوان و صعود مبارک حضرت بهاء

ّبراى گذراندن امتحانات در آن ايام سر کالس خود حاضر نشدند، لذا اولياى دبيرستان با 
ًمتقابال اولياى . جلب موافقت ادارۀ فرهنگ محصلين مذکور را از دبيرستان اخراج نمودند

ّمحصلين متفقًا تلگراف مفصلى بجناب آقاى فروغى نخست وزير و جناب آقاى حکمت  ّّ
بعد . ّوزير فرهنگ مخابره و ضمن آن از اقدام ادارۀ فرهنگ يزد تظلم و دادخواهى نمودند



ّ جواب رسيد که براى بار اول محصلين را از تنبيه اخراج معاف نمايند، از چند روز از مرکز ّ
ّولى در صورت ادامه، طبق مقررات اقدام کنند، ولى با شور و هيجانيکه در جمع احباء بود  ّ
حاضر به پذيرفتن دستورات اولياى امور نبودند، تا اينکه دستور مجددى از حضرت 

ّايام متبرکه را با اجازه از رئيس اداره و يا مدير مدرسه تعطيل ّامراهلل رسيد که احباء بايد ّ ولى
ترتيب اين مشکل  و بدين. نمايند و چنانچه اجازه ندادند از دستورات صادره اطاعت نمايند

رضوان  بى ّالذکر، محترمه بى عالوه بر مدارس فوق. ّبراى هميشه حل و فصل گرديد
ّ تدريس قرآن در محلۀ فهادان يزد داشتند که اى براى قرائت و شهيدزادگان مکتب دخترانه

کردند،  محل آن در منزل شخصى ايشان بود و در آن غالبًا دختران مسلمان تحصيل مى
ّداد و عموم اهل محل از آن رضايت  ّحدود پنجاه سال اين مکتب بفعاليت خود ادامه مى

ده، نامبرده آخراالمر در ّکامل داشتند، الواح متعددى بافتخار خانم شهيدزادگان نازل گردي
  . ش بملکوت ابهى صعود نمودند١٣٥١ سالگى در سال ٨٠سن 

آباد و تفت و  آباد و مريم مدارس غيررسمى ديگرى در نقاط تابعۀ يزد از قبيل مهدى
آباد رستاق که هريک داراى ساختمان مخصوص بخود بودند  آباد و منشاد و مهدى حسين

شد و در تمام تعطيالت  ّمحافل روحانى محل سرپرستى مىّمشغول فعاليت بودند و از طرف 
کردند و با دستور دولت از ادامۀ کار آنها جلوگيرى نشد و  بهائى مدرسۀ خود را تعطيل مى

  ).١(بخدمات فرهنگى خود مشغول بودند



  دفتر چهارم
   

  اند  ّاى از متقدمين پارسى که در عهد ميثاق بشرف ايمان فائز گرديده ّشرح احوال عده
  خسروبمان پارسى 

آباد يکى از  در نرسى) م١٨٥٦( ه ش ١٢٣٥آبادى در حدود سال  جناب خسروبمان نرسى
در کودکى مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت و پس از آن . ّقراء حومۀ يزد متولد شد

جناب عزيزاهلل سليمانى در جلد دهم . طبق رويۀ آباء و اجدادى خود بزراعت مشغول شد
  : نويسد تاب مصابيح هدايت در شرح حال جناب خسروبمان پارسى مىک
در ابتداى کار شغلش رعيتى يعنى کشاورزى بود و در مکتب جز سواد مختصرى نياموخته "

توان او را در  است، بهرحال در ميان مؤمنين زردشتى نژاد از جهت اقدامات تبليغى مى بوده
  .دوش يزدى بشمار آوردآبادى و سياوش سفي ّرديف مالبهرام مريم

ّاز مطالب گفتنى اينکه در بدو ظهور بعد از ارتفاع نداى جمال ابهى هرچند از کل طوايف 
عالم باين امر اعظم گرويدند و جواهر نفوس از اديان مختلف آواز آشنا شنيدند و در اين 
سراپردۀ خدائى مسکن گزيدند ولى بمقياس جماعت که بسنجيم پيروان حضرت زردشت 

ّالعدد در اين موهبت بر ديگران سبقت گرفتند، زيرا کل جماعت زردشتى که در  ن حيثم
کنند، با اين وصف  ايران و شبه قارۀ هند سکنى دارند از يکصد و پنجاه هزار تن تجاوز نمى

ّميباشند که بالنسبه  ّآنان بشرف ايمان مشرف گشتند و بعد از آنها آل اسرائيل چندهزار از
نزده مليونى خويش هزاران نفوس از آنان بجمع اهل بهاء پيوستند و بعد از آن پا بجمعيت ده

  . اهل اسالم هستند از شيعه و سنى و بعد ملت حضرت مسيح، سپس ساير مذاهب و اديان
هنگاميکه خسرو : است ّو اما نحوۀ آشنائى جناب خسروبمان با امر مبارک بترتيب زير بوده

شتغال داشت و در فصل برداشت بايستى محصول آنرا که در کسنويۀ يزد بامر زراعت ا
ّمتعلق بحکومت بود توسط جناب حاج سيد مهدى افنان بحاکم تحويل دهد، روزى با 
جمعى از زارعين بمنزل جناب افنان رفته بود، در برخورد با جناب ايشان چون کمال ادب 

ّى علت امر را از رفقاى ّو رعايت امانت و صحت عمل را مالحظه نمود متحير گرديد و وقت



ّخود سؤال نمود گفتند اين شخص محترم بهائى است و اين اولين برخورد وى با يک 
  . شخص بهائى بود

ّمابين دستور تيرانداز مؤبد مؤبدان و شيخ محمدحسن ) م١٨٨٣( ه ق ١٣٠٠در سال 
ت گفتگوئى ّسبزوارى که از مشاهير علماى يزد بود و با دستور تيرانداز رابطۀ مودتى داش

بميان آمد باين شرح که، شيخ گفت تاريخ به هزار و سيصد رسيد و از موعود اسالم خبرى 
است ؟ دستور  نشد آيا در کتاب شما زردشتيان هم در بارۀ موعود آينده ذکرى بميان آمده
بهرام ورجاوند  ّجواب داد بلى در کتب مقدسۀ حضرت زردشت وعده داده شده که شاه

مود و واقعۀ آخرشدن دنيا، معاصر دورۀ حاضر خواهد بود، با ظهور حضرت ظهور خواهد ن
ّشود و با پيدايش آئين و شريعت جديد کليۀ رسوم و آداب  بهرام دين جديدى پيدا مى شاه

شيخ پرسيد، دين جديد کدام است و دينى که برچيده مى شود . قديمه منسوخ خواهد شد
  چيست؟ 

نى بود و ظاهر گرديد ديانت بهائى بود و آنکه برچيدنى بود دستور جواب داد آنکه ظاهرشد
تقاليد دين اسالم است، شيخ از اين سخن سخت متغير شده و بحالت قهر از جاى خود 

  .برخاست و مجلس را ترک نمود
ّاتفاقًا در همان شب تلگرافى از دربار ناصرالدين شاه خطاب بپارسيان يزد رسيد، به اين 

لهذا دستور تيرانداز صبح روز بعد با . يه از زردشتيان برداشته شدمضمون که پرداخت جز
ّتوجه بسوابق دوستى بخانۀ شيخ رفت و گفت آثار مذاکرات ديروز امروز بظهور رسيد شيخ 

ايکه در روز ظهور موعود بايستى از امت زردشت  پرسيد کدام آثار؟ دستور جواب داد جزيه
ايران بموجب اين تلگراف جزيه را بحضرات شد بوقوع پيوست و سلطان  برداشته مى

ّشيخ از اين خبر برافروخت ومتغيرانه گفت احکام دين چه رجوعى به . زردشتى بخشيد
ّاند دين ناصر و من البته حکم جزيه را  اند و نگفته پادشاه دارد، شاه را ناصرالدين گفته

ّشيخ با چنان شدت و حدت سخن مى. جارى خواهم کرد  بوحشت افتاده و گفت که دستور ّ
  .بيرون رفت و از ترس بيمار شد



زد تا اينکه اين خبر  جا دم از مخالفت با لغو جزيه مى شيخ باز هم آرام نگرفت و همه
بگوش حاکم شهر و رئيس تلگرافخانه رسيد، او را طلبيدند و از کيفيت حال استفسار 

ف شريعت اسالم شمرد و نمودند، شيخ آنجا هم بر سر قول خود ايستاد و لغو جزيه را خال
  .در اين زمينه اصرار ورزيد تا اينکه بفرمان حکومت او را نفى بلد نمودند

رفت و همانروزها  ّخسرو با توجه بارادتيکه بدستور تيرانداز داشت گاهگاه بمنزل او مى
جريان قضايا بطوريکه ذکر شد از شخص دستور شنيد و چنين سخنانى در بارۀ بهائيان از 

ّپيشواى دينى زردشتى در نظر خسرو بسيار مهم آمد و پيش خود گفت مسألۀ بهائيت يکنفر 
اى سرسرى نيست بلکه بايد امر بزرگى باشد، تا اينکه روزى دستور تيرانداز بگلودرد  قصه

مبتال شد و چون خسرو بديدنش رفت گفت من احتياج بمداوا دارم خوبست ميرزا ابراهيم 
تر،  و بهائى است و از اطباى ديگر هم حاذقتر است و هم منصفطبيب را بياورى زيرا که ا

اين تمجيد وتوصيف مزيد بر حيرت خسرو گرديد و اين سومين بار بود که در مورد بهائيان 
  .ّشنيد و موجب توجهش باحباب گرديد مطلبى مى

الزم بتوضيح است که در صفحات قبل مطالبى در مورد مخالفت و معاندت دستور تيرانداز 
نژاد بنظر خوانندگان عزيز رسيد که با اظهارات وى در اين بحث مغاير بنظر  ّبا احباى پارسى

االعظم و حضرت  رسد ولکن آنچه مسلم است الواح نازله از قلم جمال قدم جل اسمه مى
عبدالبهاء ارواحنا فداه در بارۀ معاندتهاى دستوران و مؤبدان امرى است واضح و غيرقابل 

شود اينستکه دستور تيرانداز نيز مانند ساير اعضاء   در اين باب استنباط مىترديد و آنچه
ّانجمن زردشتيان يزد بحقانيت ديانت مقدس بهائى معترف بوده ولى حب رياست و  ّ ّ

ّاست و کليۀ اقداماتش  طلبى او را از فوز بايمان و ايقان بمظهر ظهور امر الهى باز داشته جاه
بهائى صرفًا حفظ مقام و منصب پيشوائى و استفاده از مزاياى در جهت مخالفت با ديانت 

  است، دنيوى آن بوده
دراين احوال جناب خسروبمان بهندوستان سفر کرد و در بمبئى با حضرات افنانها و جناب 
ّعزيزاهلل جذاب و جناب عندليب شاعر معروف آشنا شد و در مجالس تبليغى و محافل احباء 

باحثات زيادى که با جناب عندليب صورت گرفت خسرو قانع نمود و پس از م شرکت مى



ّشد و پيش خود گفت توقف در تصديق چنين امر عظيمى بعد از شنيدن براهين متين 
انصافى است مقارن همان ايام جناب عندليب لوحى بقلم مرکز ميثاق که در جواب  بى

 تالوت کرد قلبش از جميع ّسؤاالت مؤبد بهمن عز نزول يافته بود بخسرو داد و وقتيکه آنرا
لوح مذکور در کتاب مکاتيب . شکوک و شبهات پاک شد و در ايمان بمقام اطميان رسيد

  : ّجلد دوم درج گرديده و مصدر باين کلمات است
اى سرور هوشمندان آنچه بقلم مشکين نگاشتى خوانديم و بآستان يزدان زبان ستايش 

    .د که در دلهاى ياران سپيدۀ اميد دميدگشاديم که پرتو خورشيد آسمانى چنان درخشي
ّپس از آن بزيارت لوح مانگجى صاحب و کتاب مستطاب ايقان موفق شد که موجب مزيد 

افزود عاقبت از  برد و بر مراتب انجذابش مى بصيرتش گرديد و هربار بحقايقى جديد پى مى
ّشدت اشتياق آرزوى آن کرد که از قلم مرکز ميثاق عنايتى در حقش  بشود، احباب تمنايش ّ

  .ّرا بعرض رسانيدند و اين لوح مقدس بنامش نازل گرديد
  نياز  بنام پاک يزدان بى

اى خسرو از بيگانگان بيزار شو تا بدوست يگانه پى برى، در گروه آشنايان داناى پيشوا باش 
 تا در انجمن آسمان مه يکتا گردى، روز راستى و بخردى و دانائى و بينائيست و بامداد

روشنائى و هوشيارى و بزرگوارى، هرکه پائى پيش نهد بهره بيش گيرد و هر مرغى که شهير 
دانائى و شناسائى گشايد بجهان باال رسد و دمساز سروش در سپهر مهر خدا گردد و همراز 

مهر تابان از خاور نمايان و اختران چرخ راه . نياز شود و با بزرگان راه خدا آغاز راز کند بى
باختر درخشان، آتش مهر پاک يزدان روشن و مرغزار دل و جان دانايان رشک خدا تا 

چمنستان سبز و خرم، بهار خدائى رو نموده و خورشيد جهان يزدانى رخ گشوده، باد 
رسد، باران  وزد و بوى خوش مشکين يار دلنشين مى آفرين مى فروردين سال و ماه جهان
ستاند، پس تو اى  ب آفتاب جهان پادشاهى دل مىُبارد و پرتو پرتا ارديبهشت پروردگار مى

آباد کيهان دانائى گرد، دل را پاک کن و پيرهن را  خسرو، خسرو کشور هوشيارى شو و مه
افروز شو و آتش جهانسوز گرد،  چاک نما، پرده برانداز و درفش پاکان برافراز، پرتو شب



جمن باال جو بروشنى بهى تابان آرا خواه، ماه ان غلغله درفکن و بند گران بشکن، مهر جهان
  ع  ع. باش

پس از وصول لوح مبارک جناب خسروبمان در کمال اشتعال و انجذاب به تبليغ امراهلل 
قيام نمود و با پارسيان مقيم هندوستان مذاکرات تبليغى را آغاز نمود، ابتداء شخصى بنام 

امر اعظم هدايت هرمزديار خدابخش از اهل تفت که پدرش سمت مؤبدى داشت را باين 
نمود و شخص مذکور بشأنى مشتعل گرديد که شوق لقاء او را بارض اقدس کشاند و بزيارت 

ّالورى فائز ساخت، پس از آن با ارباب کيخسرو مهربان مؤسس مدرسۀ  حضرت مولى
ّکيخسروى يزد باب مذاکرات تبليغى را گشود و نامبرده را بحقانيت امر حضرت منان آشنا 

ّرباب کيخسرو با توجه بموقعيتى که داشت ضمن تأييد ضمنى امر مبارک نمود، ولى ا
مصلحت خود را در خدمات فرهنگى و ساختمان مدرسۀ کيخسروى دانست زيرا معتقد بود 
ّکه تعليم و تربيت جوانان موجب رفع اوهام و خرافات مضره گرديده و آنان را بامر حق 

 براى وصول بمقصود نمود و بشرحى که نزديک خواهد نمود و از خسرو طلب دعاى خير
  .ّگذشت موفق بآمال خيرخواهانه و تأسيس مدرسۀ کيخسروى يزد گرديد

ّمقارن اين احوال لوحى مختصر باعزاز خسرو بخط مبارک عز وصول يافت که صورتش 
  :  اينست

  خسرو بمان جانش روشن باد 
  هواالبهى

ل و جان آدم را روشن و کيهان ستايش پاک يزدان را که به بخشايش آسمانى جهان د
جاودان را گلشن فرمود، پس نيکو و فرخنده کسى است که در آفرينش با هوش و بينش 

اى بلند يابد و از خاور بزرگوارى چون مهر مهرپرور چرخ برين  اى ارجمند برد و پايه گشته بهره
  ع  ع. بدرخشد، آفرين صد آفرين بر جان تو باد

ونه رفت و در آنجا هتل رستورانى داير کرد و همواره با مشتريان جناب خسرو از بمبئى به پ
جماعتى از ايرانيان و ) م١٨٩٨( ه ق ١٣١٦پرداخت، در سال  خود بمذاکرات تبليغى مى

پارسيان مقيم پونه که از اقدامات تبليغى خسرو به تنگ آمده بودند طومارى نوشته و امضاء 



ردد بايد او را از جمع خود رانده و طرد نمائيم نمودند که اگر خسرو از آئين بهائى برنگ
چندى بعد دستور هوشنگ جى خسرو را احضار نمود و عقيدۀ ويرا در بارۀ حضرت زردشت 
سؤال نمود، خسرو اظهار داشت حضرت زردشت آئينى آسمانى آورد، بمنزلۀ درختى بارور 

ور گشتند و آن  ّشجرۀ ربانيه بهرهاش منتفع و متلذذ شدند و قرنها از آن  که مردم جهان از ميوه
حضرت خود فرمود که بعد از من کم کم باد خزان بوزيدن آيد و اين درخت تناور را از پاى 
خواهد انداخت بايد منتظر باشيد که باز هم باغبان الهى چنين نهالى غرس فرمايد و مردمان 

ا کرد و از خاک ايران شجرۀ مند گردند و ديديم که امروز خدا بوعدۀ خود وف از ثمراتش بهره
  .اش بياسايند ّحقيقت را روياند تا اهل عالم در ظلش درآيند و در سايه

دستور گفت معلوم شد شما بدين زردشت عارفيد و بآن ايمان داريد، در اثر رفتار و گفتار 
  .کرد خسرو دستور منقلب گرديد و الواح و آثار امرى را گرفته و مى خواند و تمجيد مى

ّالورى بافتخار جناب خسرو عز نزول  ّاين اوقات لوح مبارک زير بخط حضرت مولىدر 
  :  يافت

  هواهلل 
اى خسرو، پرويز را جام لبريز و شيرين شکربيز و سمند شبذير فائده نبخشيد، عاقبت در دست 
 ستمکار خونريز افتاد، تو که بندۀ ديرينه هستى، جام هستى ببادۀ بخشايش لبريز و شورانگيز

يافتى و چون ذهب ابريز رخ برافروختى و صاحب تميز گشتى، هر تاج بتو باج خواهد داد، 
يعنى ملوک ستايش تو خواهند نمود و بر حال تو رشک خواهند برد که ايکاش ما در آستان 

نموديم بارى از فوت آن کنيز  الهى چون او حلقه بگوش بوديم و غير يزدان را فراموش مى
اهلل در بحر غفران مستغرق خواهد گشت و چون شمع بنور   مباش انشاءّحق محزون و مغموم

  ع  ع. عفو و بخشش خداوند روشن خواهد گرديد
 ه ق مطابق ١٣٢٠اهلل مشغول بود تا اينکه در سال  جناب خسرو به تبليغ امراهلل و تبشير کلمة

مبئى روانۀ اذن تشرف حضور حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه حاصل کرد و از ب) م١٩٠٢(با 
الورى فائز شد و از بحر معانى  ارض اقدس گرديد و بزيارت طلعت مبارک حضرت مولى



اليزال آن دلبر آفاق سيراب گرديد و هنگام مرخصى از محضر مبارک لوحى بافتخار قرينۀ 
    محترمۀ خسرو نازل گرديد که صورت آن اينست

   هواهلل 
ه در سايۀ عصمت عزيز عبدالبهاء چنين خسرو اى کنيز عزيز خدا، شکر کن پروردگار را ک

مهرپرورى هستى، قدر اين شخص مهربان را بدان، مقرب درگاه يزدان است و سرور دوستان 
در اين بساط محترم است و در نزد عبدالبهاء پسنديده و مکرم، شب و روز فکرش خدمت 

 نيکبخت بودى و اهلل، شکر کن خدا را، شکر کن خدا را که امراهلل است و نشر نفحات
  ع  ع. طالع که همدم اين ستارۀ روشن گشتى خوش

  : و متعاقبًا لوح مبارک زير بافتخار جناب خسرو شرف صدور يافت
  االبهى  اهلل بهاء هواهلل، بمبئى، پونه، جناب خسرو عليه

  هواهلل
 خوش اى سرمست بادۀ پيمان، در کمال روح و ريحان ببقعۀ مبارکۀ نوراء وارد شدى و بوى

گلستان حضرت رحمن را استشمام نمودى و بمنتهاى آمال و آرزوى روحانيان فائز گشتى 
حال مراجعت بهندوستان نما و بنشر نفحات قدس در ميان طوائف مختلفه مشغول شو، 

نهايت ربانيه چهره گشايد و در جميع امور آثار  ّالبته تأييدات الهيه شامل گردد و الطاف بى
  ع  ع. والثناء والتحية البهاء هده خواهيد نمود و عليکّفضل رب غفور مشا

اهلل مشغول بود تا اينکه در  جناب خسرو در مراجعت بهندوستان بخدمت امراهلل و تبليغ کلمة
ّمجددًا اذن تشرف بساحت اقدس را تحصيل نمود و در ) م١٩١١( ه ق ١٣٢٩سال 

ايت خلق باو تعليماتى محضر مبارک چندى از شهد لقاء مرزوق بود و گاهى براى هد
خسرو چند خواهش از . فرمودند دادند و ديدۀ فؤادش را بچگونگى نشر نفحات منور مى مى

ّاول تشويق مسافرت احباى غرب . حضرت عبدالبهاء نمود که همگى مورد قبول واقع گرديد ّ
لوح بهندوستان خصوصًا دوستان آمريکائى که فرمودند اين کار نهايت لزوم را دارد و چند 

دوم اجازۀ ضبط صوت مبارک در گرامافون، سوم امر . نيز در اين خصوص صادر فرمودند
بمبلغين براى نوشتن شرح حال و تجربيات تبليغى خود و چهارم اجازۀ مسافرت بخودش 



ّبراى سفر به اروپا براى مالقات احباء که پس از صدور اجازه لوحى خطاب به احباى  ّ
  : افت که صورتش اين استپاريس و لندن شرف صدور ي

  هواهلل 
اى ياران عزيز و اماء رحمن، جناب خسرو از هندوستان عزم طواف بقعۀ مبارک نمود و اين 
ّمسافت بعيده را طى کرده بارض مقدسه وارد، سر بر آستان مقدس نهاد و از براى جميع  ّ

ياران غرب عزيمت ّاحباء و اماء رحمن عون و عنايت طلبيد، حال با نهايت اشتياق بزيارت 
اختيار لسان  ّآن سمت نمود، اين شخص بمحبت بهائيان چنان افروخته است که بى

الحقيقه صادق است و ثابت منجذب است و  ّبگشايد و بيان محبت و تعلق قلبى نمايد، فى
  .ّمشتعل، البته در حين مالقات مالحظه خواهند فرمود

 که شخصى زردشتى از هند تا پاريس و لندن اهلل را مشاهده نمائيد اهلل نفوذ کلمة سبحان
. ّشتابد که بديدار بهائيان غرب فائز گردد، اين چه ارتباطى است و اين چه تعلق قلبى مى

اند، عنقريب مالحظه خواهيد  اهلل تربيت شده ّبهائيان را جانم فدا باد که چنين در ظل کلمة
 اغيارى مشاهده ننمايند، با هر نفسى اى نبينند و بيگانه. نمود که با عموم بشر چنين گردند

همدم گردند و با هر شخصى دمساز شوند، جميع خلق را آيات قدرت و عظمت پروردگار 
ّبينند و بشر را مجالى الطاف حق مشاهده نمايند، اى ياران و اماء رحمن نغمه و آهنگ 

نسانى است عالم انسانى است که از ملکوت يزدانى بلند است و گلبانگ و ترانۀ وحدت ا
که از بلبل گلشن حقيقت بنهايت مالحت ظاهر، وقت آن است که مانند دريا بجوشيد، تا 

و عليکم . ولوله در آفاق اندازيد و جميع نفوس را در ظل خيمۀ وحدت انسانى درآريد
  ع  االبهى ع البهاء

 ّسعيد و اسکندريه الورى به پرت جناب خسرو پس از اخذ اجازه از حضور حضرت مولى
ّرفت و از آنجا بمارسى عزيمت نمود و بمالقات دکترمحمدخان نائل گرديد، در هر شهر با 

نمود، سپس از مارسى بپاريس ورود نمود و با مشاهدۀ  اى از احباب مالقات مى ّعده
ّهاى نورانى احباء در پاريس بشگفت آمد، مسيودريفوس که در  احتفالى روحانى و چهره
شده بود او را بديگران معرفى نمود و مجلس بتالوت و ترجمۀ هندوستان با خسرو آشنا 



ّآيات بروح و ريحان و مسرت دل و جان برگذار گرديد، بارى در نوزده روز توقفش در 
پاريس بيشتر در منزل مسيودريفوس و ميس بارنى و گاهى در خانۀ مستر و ميسيس اسکات 

سرو با مبتديان متعدد مذاکره يافت و خ محفل مالقاتى و جلسات تبليغى انعقاد مى
ّجناب خسرو پس از نوزده روز بلندن رهسپار گرديد و مدت دوماه در لندن .نمود مى

ّبمالقات احباء و تبليغ امراهلل مشغول بود، بعد بپاريس مراجعت نموده و پس از مدت  ّ
کوتاهى بارض اقدس راجع گرديد و در اين هنگام بضبط صوت مبارک حضرت عبدالبهاء 

  : واحنا فداه در صفحۀ گرامافون مشغول شد که شرحش بقلم خودش چنين استار
چون اسباب اخذ صوت همراه بود مکررًا رجاى گرفتن صوت مبارک شد و محض عنايت 
قبول فرموده چند صفحه صوت مبارک و لحن طائفين حول اخذ نموده آن صفحات براى 

در بمبئى اين اسباب نبود، ولى از سوء نقل و ثابت نمودن آنها بپاريس فرستاده شد، زيرا 
ها نرم شده  ّاتفاق در راه در موسم تابستان و گرما چون حفاظت نشده بود جميع آن صفحه

و صوتها محو گشته بود، از اين جهت اين عبد مهموم و مغموم بود و بينهايت مکدر و 
ّد و مهيج جان و تن محزون تا آنکه لوح مبارکى بافتخار فانى نازل که دفع آالم و محن نمو

  . شد و صورت آن اينست
  هواهلل 

اى ثابت برپيمان، چندى است که خبرهاى خوش چون نسيم گلشن عشق از شما نرسيده و 
ّمشام مشتاقان از بوى گلستان جان ياران معطر نشده، البته نامه بنگار، زيرا منتظر ورود مژدۀ 

ا در جهان آسمان در محفل يار خوش از هندوستان هستيم، محزون و غمگين مباش زير
دلنشين همدم و همراز گرديم، آنجا وصل دائمى است و لقاى ابدى، بارى جميع دوستان 
ّرا تحيت مشتاقان برسان، اين نامه بخط خويش نگاشتم تا از اندوه و تشويق برهى و 

  عباس  عبدالبهاء. االبهى البهاء عليک
ّ شد، تا مدتى بعد فرزند عزيزم سهراب عزم از زيارت اين لوح مبارک احزان بسرور تبديل

ّکعبۀ مقصود نمود و با حال خضوع و سجود بساحت فضل و جود مشرف، چون اسباب 
اخذ صوت فنوغراف هم همراه داشت بآستان احسان جبين نياز سوده باز مسئلت گرفتن 



ّصوت مبارک نمود، چند صفحه صوت مبارک را گرفته پس از تشرف يکسر بپاريس و 
هاى صوت بطبع رسانيد، بعضى از اصوات مبارک فارسى و  ندن رفت و آن صفحهل

بعضى ترکى بود اگرچه بعضى از صوتها آهسته بود ولى خوب ثبت شده بود و اين مرتبۀ 
ّدوم بود که اجازت اخذ صوت مبارک عنايت شد، اما مرتبۀ سوم وقتيکه از امريکا باروپا 

ّحمدخان که از دوستان سابق بود و نسبت به بنده بسيار مراجعت فرمودند، در پاريس دکتر م
ِرئوف و مهربان، از قبل اين عبد ذليل در محضر آن دلبر جليل باز التجاى آن نمود که چون  َ ِ

گونه اسباب مهيا عنايتى تازه مبذول  هيکل مبارک در پاريس تشريف دارند و در اينجا همه
ّئلت ايشان نيز بعز قبول فائز و طلعت گردد و چند صفحه صوت مبارک گرفته شود، مس

محبوب خود بآن کمپانى تشريف فرما شده چند صفحه صوت مبارک گرفته شد و بشارت 
  :  آنرا خود هيکل مبارک بصدور لوحى امنع بافتخار اين عبد احقر عنايت فرمودند

  هواهلل 
خطاب و زيارت اى خسرو مهربان، در پاريس محض خاطر تو بدائرۀ فنوغراف رفتم دومرتبه 

گرفت ولى زيارت تمام نشد، دفعۀ سوم رفتم خلف وعده نمود، با وجود تعيين وقت 
فتوغرافچى بديگران پرداخت، لهذا مراجعت نمودم ولى دفعۀ اولى که نطق بود خوب 
ّدرآمد، دفعۀ ثانيه که فقرۀ اول زيارت بود آن نيز خوب درآمد ولى دفعۀ ثالث چون خلف 

ّنمايم، از الطاف حق اميدوارم  رۀ ثانيۀ زيارت گرفته نشد، لهذا اعتذار مىوعده نمود، فق
مصون باشيد، جميع ياران را تحيت ابدع ابهى  حمايت الهيه محفوظ و در کهف حفظ و که

  االبهى عبدالبهاء عباس  البهاء و عليک. برسان
ارات کلماتش همچنين لوح منيع ديگرى بافتخار فرزند دلبندم سهراب عنايت شد که اش

  :       دليل بر صعود آن طير ملکوتى بود و صورت آن اين است
  هواهلل

اى سهراب از سراب نيستى بيزار شود و از شراب هستى آسمان سرمست، جهان آب و 
خاک آلوده و ناپاک است و جهان الهى تابناک، حشرات زمين سعى بليغ نمايند تا باسفل 



ون مرغ عليين بجهان باال پرواز کنند، الحمدهلل تو يکى از ّسافلين رسند، ولى ياران ربانى چ
  ع  ع. آنانى جانت خوش باد

است و  اين بود شرحيکه خسرو در کتابش راجع بصفحات صوت حضرت عبدالبهاء نوشته
  :  ّاما شرح خواهش چهارم خسرو بقلم خودش چنين است

رض شد اين بود که اگر نيز در آن سفر از جمله جسارات و عرايضى که در حضور مبارک ع
ّالخصوص آقايان مبلغين و مشاهير  ّبر وفق امر و ارادۀ مبارک باشد امر بفرمايند که احباء على

ّاولياء هريک شرح ايام حيات و ايمان خود را بنويسند و براى تذکار بيادگار گذارند، تا حال 
جا نيز بسيار مقبول شد و ايمان و اقبال متقدمين تذکرى براى متأخرين باشد، اين عرض و الت

ّدر ساحت انور پسنديده آمد که اولين نفس نفيس که امتثال امر مبارک نموده و شروع 
بنوشتن شرح حيات خويش فرمود حضرت مستطاب حيدر قبل على از متقدمين اولياء و از 

ور الصد اهلل روحى فداه بود که پس از اتمام تحرير کتاب که به بهجت محترمين مبلغين کلمة
  .موسوم است بعدها بچاپ رسيده و منتشر گرديد

ّجناب خسرو با توجه بخواهش چهارم خود که مورد تأييد و تصويب حضرت عبدالبهاء قرار 
گرفت مبادرت بتحرير شرح حال و اقدامات تبليغى خويش نمود و پس از اصالحاتيکه 

 ١٢٨ويد مشتمل بر وسيلۀ جناب ميرزامحمود زرقانى بعمل آمد در کتابى بنام نويد جا
بزيور طبع آراست و آنرا بياد ) م١٩١٨( ه ق ١٣٣٦ سطر در سال ١٧صفحه و هرصفحه 

اى از شرح حيات جناب  اين بود خالصه. فرزند جوانمرگش سهراب بين احباب توزيع نمود
  ). ١(است  آبادى که بقلم خودش در کتاب نويد جاويد درج گرديده خسروبمان نرسى
اى از طرف محفل روحانى بهائيان بمبئى منتشر  اهلل جزوه ۀ حضرت بهاءنام در مورد شجره

  : باشد گرديده که خالصۀ آن بشرح زير مى
آبادى از ساحت اقدس حضرت  جناب خسروبمان نرسى) م١٩٠٢( ه ق ١٣٢٠در سنۀ 

اهلل را نمودند، در جواب فرمودند بجناب  نامۀ مبارک حضرت بهاء عبدالبهاء رجاى شجره
اى بواشنگتن عرض شد،  االمر مبارک عريضه لفضائل گلپايگانى بنويسيد، لهذا حسبابوا

  : باشد جوابى که از حضرت ابوالفضائل رسيده بشرح زير مى



  العظمة واالجالل  ذى اهلل بسم
ّالفداء، شرحى در خصوص مشرف شدن فارسيان بدين بهائى آئين و  ّروحى لمحبتک

،   بوديد در بيان نياکان جمال رحمن مرقوم نمودهاستدعاى برادر مهربان، خسروبمان 
حبيبتى االفخم، اين فانى در اياميکه مقيم طهران بود بين بعضى از دوستان در تفسير شعر 

  : عبداهلل شلمغانى گفتگوئى واقع شد و آن شعر اينست ابى
  و جاهدا من بيت کسروى     يا طالبا من بيت هاشمى 

  الرضى  ارسى الحسبالف فى    قد غاب فى نسبه اعجمى 
يعنى اى آنکه طالبى موعود از خاندان هاشمى ظاهر شود و منکرى که از خاندان کسرى 
طلوع نمايد، بتحقيق موعود شما در نسب ايرانيان غائب شد و در مردم فارس و حسب و 

  . نسب رضى پنهان است
در شعر واقع زيرا لفظ فارسى که . بعضى شعر مذکور را بشارت ظهور حضرت اعلى دانستند

است، مصادق لفظ شيرازى گرفتند و بعضى ديگر آنرا بشارت ظهور جمال اقدس ابهى 
دانستند، چه که شلمغانى منکر شده که ظهور حضرت موعود از بيت هاشمى باشد و به 

پس ثابت است . صراحت خبر داده که آن نور ابهى و طلعت نوراء از بيت کسرى طالع شود
  .جمال اقدس ابهى است نه ظهور حضرت باب اعظمکه مقصود، بشارت ظهور 

  : و چندى قبل از اين فقره نيز عبارت کتاب دساتير بنظر اين فقير رسيده بود که فرموده
و اگر ماند از مهين چرخ يکدم برانگيزانم از کسان تو کسى را و اب و آئين باو رسانم و 

  . پيغمبرى و پيشوائى از فرزندان تو برنگيرم
بشارات وارده در کتب فارسيان نيز فانى مالحظه نمود که بصراحت وارد شده که و در ساير 

يعنى قبل . اين موهبت پس از گذشتن هزارو دويست و اندى سال از ظهور اسالم ظاهر شود
ّاز آنکه تاريخ ظهور اسالم به يکهزارو سيصد سال برسد، آن نير تابناک از آن مطلع پاک 

ّنى اذعان نمود که سلسله نسب عائلۀ نوريه بسالطين فرس باين مالحظات فا. طالع گردد
و بناء على هذا مقصود شلمغانى در شعر مذکور بشارت ظهور جمال . اولى منتهى شود

  .اقدس ابهى باشد، نه ظهور نقطۀ اولى



ّولى چون وثوق باين تصور بدون شهادت تاريخ معقول نبود ناچار در تحقيق اين مسأله 
باعتقاد مورخين پس از غلبۀ مسلمين بر فرس و انقراض دولت . جوع نمودبتاريخ طبرستان ر

ّساسانيه چند سلسله و ملوک از قبيل بادوستانيان بر مازندران مستولى شده و آن ملک را از 
ّتسلط عرب محفوظ داشتند، و از جمله ملوک طبرستان آل زيار است و نسبت ايشان به آل 

طبرستان، سپهبدان مازندرانند و نژاد ايشان را به و از جمله ملوک . رسد ساسان مى
اند و  ّانوشيروان عادل رسانند که در عهد آنان اهالى طبرستان بر ديانت زردشتيه باقى بوده

ّدر زمان داعى کبير حسن ابن زيد علوى بر بالد طبرستان کليۀ اهالى بدون اجبار و اکراه 
  .بشرف اسالم مشرف شدند

ت را در تاريخ مالحظه نمود وثوق يافت، شايد بتواند مأخذى درست چون فدوى اين تقريبا
تا اينکه بعضى از اهل وثوق . نامۀ سدرۀ منتهى و جمال اقدس ابهى بدست آورد از نسب

مذکور داشتند که رضاقليخان معروف به اميرالشعرا در نژادنامه مذکور داشته که نسب نوريه 
ّچون با حاجى ميرزاقليخان اتفاق مالقات افتاد . شود بملک عادل انوشيروان منتهى مى

ًنامه در دست است که فردًا فردًا و اسمًا و رسمًا و شغال نسب هريک از  فرمودند، بلى نسب
آباء و اجداد اين سلسله در آن مذکور است و اسامى هريک تا برسد به يزدجرد شهريار 

اى بساحت اقدس  عريضهبالجمله چون اين مستند بدست آمد فانى . مضبوط و مسطور
ّابهى معروض داشت و صورت اختالف آراء در مقصد شلمغانى با بشارات نبويۀ ملت  ّ

ّفارسيه و شواهد تاريخيه را در آن عرض نمود  شعبان ٢٦لوح امنع اقدس اعلى در تاريخ . ّ
ّدر آن لوح مقدس در خصوص مقصد . بود در جواب وصول يافت) م١٨٨٢( ه ق ١٢٩٩

  :  ّقوله جل ذکره و ثنائه. نى اين بيان از قلم رحمن نازل شده بوداز شعر شلمغا
  .  الى آخر ... ّيا اباالفضل قد نطقت بالحق و اظهرت ما کان مسطورا فى کلماته

ّو از اتفاق در همان سنوات جناب استاد جوانمرد رئيس مدرسۀ فارسيان يزد و مدرس ايشان  ّ
اى بساحت اقدس معروض داشت و از  ريضهّکه از کبار احباى فارسى محسوب بوده ع

ّنسب مبارک استفسار نمود و در جواب او لوح مبارک شيرمرد عز نزول يافت و در آن لوح 
  : اقدس نازل شده که قسمتى از آن اين است



نهاد پرسش نموده بوديد، ابوالفضل گلپايگانى عليه بهائى در اين  در خصوص نياکان پاک
  . انتهى.  وشته آنچه آگاهى بخشد و بر بينائى بيفزايدهاى آسمانى ن باب از نامه

  . هجرى ابوالفضل گلپايگانى١٣٢١الثانى  بتاريخ دهم شهر ربيع
 ٣١ بديع مطابق ٩٣ّآبادى در روز اول شهرالشرف سنۀ  آخراالمر جناب خسروبمان نرسى

در حاليکه سنوات عمرش از هشتاد .  ميالدى بملکوت ابهى صعود نمود١٩٣٦دسمبر 
  .سال متجاوز بود

  نوش شاعر پارسى 
آباد از قراء حومۀ يزد در  جناب نوشيروان فرزند گشتاسب متخلص به نوش از اهالى قاسم

دردوران کودکى مختصر سواد خواندن و نوشتن . ّمتولد گرديد) م١٨٥٧( ه ش ١٢٣٦سال 
 ه ق ١٣٠٠در دوران جوانى و در سالهاى . را آموخت و سپس بکار کشاورزى مشغول شد

ّبه بعد جناب مالبهرام با نوش بمذاکرۀ تبليغى پرداخت و پس از مباحثات ) م١٨٨٣(
ّمحمدطاهر مالميرى باالخره نوش بشرف  مفصل و شرکت در جلسات تبليغى جناب حاج

اهلل مشتعل گرديد، و ضمن تبليغ امر مبارک بسرودن اشعار عاشقانه  ّايمان فائز و بنار محبت
  .االعظم و حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه پرداخت  اسمهدر وصف جمال قدم جل

 با ١٩٢٢جناب نوش اشعار بسيار زيادى سروده و ديوانش وسيلۀ سروش فرزندش در سال 
ّآورى شده و بقيۀ آن خطى و نزد  سه هزار بيت شعر طبع و نشر گرديده که يک ثلث آن جمع

  . مشرف گرديدالورى  نوش دوبار حضور حضرت مولى. احباب متفرق است
اشعار نوش بنظر مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه رسيد و مورد تمجيد و تحسين 

  :الورى قرار گرفت و لوح مبارک زير بافتخار جناب نوش نازل گرديد حضرت مولى
  هواهلل 

اى نوش پرجوش و خروش صد کرور شعراء و فصحاء و بلغاء در اين تودۀ غبراء آمدند و 
ثمر گذراندند، يکى ستايش  س را در هوا و هوس صرف نمودند و اوقات را بىرفتند و انفا

باغ و راغ و شجر و ثمر نمود و ديگرى وصف ماغ و ميغ و بحر و بر، يکى از طراوت رخ بتان 
زبان گشود و ديگرى از حالوت عارض مهوشان، برخى از سهم و سنان سام و نريمان وصف 



الحمدهلل تو . ّولى کل اوهام بود. م دستان نعت نمودندکردند و بعضى از يال و کوپال رست
ّستايش جمال قدم و اسم اعظم نمودى و بشکر عنايت حى◌ قديم لب گشودى و داد  ّ

پس شکر کن که بچنين موهبتى . ّسخن دادى و حق فصاحت و بالغت ايفاء نمودى
 صبح رضوانست و بامداد امداد جمال. ّمخصص گشتى و بچنين عنايتى مؤيد شدى

پايان  ّانداد و اين عبد بياد تو و ياران الهى دمساز کل را تحيت برسان و بشارت بى بى
  )٢(ع  ع.  عنايت يزدان ده

از حضرت عبدالبهاء الواح متعددى بافتخار نوش شاعر نازل گرديده که برخى از آنها در 
  . اين کتاب درج مى گردد

ينش بجنبش آيد سخنش چون آب لب، هرلبى که در ستايش و نيايش خداوند آفر اى نوش
اش آشکار  زندگانى يزدانى همه نوش است و رازش آواز سروش اگر فرشته پديدار نه نشانه

ُاست آنچه گفتى و در سفتى و بزارى و نياز آواز برآوردى در درگاه يزدان پسنديده آمد اى 
 روى تو خوش خوى تو خوش گفتگوى تو خوش، پيک يزدان است که پياپى از آسمان

نشين است ريزش ابر بخشش خداوند  است سپاه سپهر برين است که پشت دوستان دلبر پرده
پايان است پس اميدوار باش و چشم بيدار دار بزودى نشانۀ  مهربان است که چون باران بى

گلشن شود مغز خوشبو گردد و سخن نغز گفتگو، پرتو آفتاب عالمتاب گردد و روشنى ماه 
رگاه، هريار ديرين کامى شيرين کند و معانى پر از انگبين، اين دم که درخشنده از کنگرۀ با

بخش چون باران و شبنم جانت روشن باد روانت گلشن و دلت  تو مشکين دمى و زندگى
  .گلزار و چمن

  نام خداوند آغاز سخن دانشمند است 
ان زهر دل هر هوشمند، هر زهرى را پادزهرى است و هر نيشى را نوشى، براستى بد اى نوش

بيهوشى را هوشى و نيش نادانى را نوشى درد دردمندان را درمانى و زخم آشفتگانرا مرهم 
جانست و خاک  کالبد جهان هرچند دلپسند و دلنشين و دلبر است ولى تن بى. دل و جان
ناک، جان جهان و جنبش کيهان بگوهر آتش است و اين نيروى دلکش ولى اين  پست تيره

ان و دلست نه گوهر جهان آب و گل، پس اى نوش، تن ناتوان جهان آتش آتش پرزبانۀ ج



ِرا نوش دارو باش و درد دردمندان را درمان شيرين خوشگوار، بيمارستان نادانان را پزشک 
  .ّشکرخا ّدانا شو و شکرستان ستايش و نيايش را طوطى

ستان نهاد اى دوستان جانى عبدالبهاء، جناب زائر، نوش پرهوش در مطاف سروش سر به آ
ّو دوستان را يک يک بخاطر آورد و به جان و دل تضرع به درگاه احديت نمود که کل را  ّ ّ
ّبآنچه امروز اليق و سزاوار است موفق فرمايد و در نزد اين بندۀ درگاه الهى نيز ياد شما نمود 

ان بارى اى ياران الهى فارسي. و خواهش تحرير اين سطور کرد تا سبب انشراح صدور گردد
هزارو سيصد سال در زير بار گران بودند گاهى اسير زنجير گشتند و گهى آوارۀ کشور بعيد 
ّشدند گهى در نهايت ذل و هوان بزندان افتادند و گهى بى سر و سامان و دور از خانمان 
ّشدند هر جفائى تحمل نمودند و هر عذابى را اصطبار کردند تا آنکه تاريکى ذلت و  ّ

ّو پرتو عزت ابدى از مطلع آمال طلوع نمود حال خداوند مهربان را اراده خوارى منتهى شد 
ّچنان که آن ذلت و خوارى هزارساله را به عزت و بزرگوارى تبديل نمايد و تالفى مافات  ّ
ّشود نظر عنايت شامل شد و فضل و رحمت کامل، آن حزب آواره بلحاظ رحمانيت منظور 

ايد ياران فارسى بدرستى و راستى چنان در ميان ّگشت و حقيقت موهبت تجسم نمود پس ب
ّخلق بخدمت حق برخيزند که از جام لبريز محبت انگيز گردند و برائحۀ  اهلل جميع خلق نشئه ّ

اهلل آن آفاق رامشکبيز نمايند اساس پند آسمانى بنهند و تعاليم يزدانى بدهند  ّمعطرۀ معرفت
ال شور و وله و شوق و شعف و وجد و طرب و به روش و سلوک رحمانى قيام کنند و در کم

شب و روز نعرۀ يا بشرى و يا طوبى بلند کنند که الحمدهلل افق ايران مطلع شمس حقيقت 
ّشد و کشور فارسيان روشن گرديد هرچند مدتى بود که چراغ خاموش شده بود الحمدهلل مهر 

لى ستايش خداوند را که افروز طلوع و سطوع فرمود و هرچند آب چشمه فرو رفته بود و جهان
دريا بجوش آمد عجب در اينست که فارسيان آواره در آن کناره هنوز در خوابند و بيدار 

االبهى بلند کند و جميع اقاليم  نگشتند و هشيار نشدند عنقريب شرق و غرب نعرۀ يابهاء
از آن کشور ايران را تقديس نمايد و جميع امم فارسيان را تمجيد کنند زيرا شمس حقيقت 

ّافق درخشيد و نداى الهى از آن اقليم بلند شد زهى عزت جاويد از براى آن بوم و بر و زهى 
ّاگر قدر بدانند و سمند همت در اين ميدان برانند چه . سعادت شديد از براى اهل آن ديار



خانه از نادانى آن مهمان را  بسيار که دولت پايدار بدر خانه آيد و در بکوبد ولى صاحب
ّداشتند و اين ايام را  ند اى کاش فارسيان قديم هندوستان سر از بالين غفلت بر مىبرا

داشتند پس مالحظه  شمردند و آنچه سزاوار اين روزگار است مجرى مى غنيمت مى
و . نمودند که وقت شادمانى است و هنگام کامرانى و عصر نورانى حضرت يزدانى مى

  ّوالثناء  ّعليکم التحية
ِاهلل چنان ساغر عرفان بخندان و ميناى راز و نياز بگريان که  ّا، در بزم محبتِاى نوش جانه

ِدر جشن بهائى در حلقۀ مستان الهى هلهله و غلغله نوشانوش درگيرد و سروش جهان باال 
ّبطرب و وله آيد از عون و عنايت حضرت احديت نهايت اميد عظيم داشته باشد که 

  والبهاء عليک     . اى را پرشعله فرمايد ردهاى را فرشته نمايد و افس گمگشته
  : اى از اشعار اوست غزليات زير نمونه

  بينم نشان چهرۀ خندان اوست  مى هرچه
  بينم بدام طرۀ پيچان اوست         هرکه مى

  جسم   ظلمات خضر در چون دائمًا جان روشن
  اوست  بيخود اندر جستجوى چشمۀ حيوان 

  نيست  انديشه بحبا آنکس ازموج خطرهاچون
   اوست  دوشان بر خانه کز يقين حاصل ميشود

  چون زليخاهست آزاد از قيود ننگ و نام  
  يوسف گمگشته دل تاکه در زندان اوست 

  غلطان چوگوى  طرف هر او گشته سرها در ره
  چوگان اوست  چون جان و دلها درخم گسيوى

  ها باشد ز شوق گل ولى   بلبالنرا نغمه
  بستان  اوست  را بر گلآ بلبل ما نغمه
  جگر کز ديدۀ ما ميچکد  اين همه خون

  از تراوشگاه زخم ناوک مژگان اوست 



  بديع   مرغ جان درگلشن عشقش بآهنگ
   اوست  در تغنى از هواى غنچۀ خندان

  عشق  پايان بى نوش تا شد غرقه اندربحر
   اوست  يکقطرۀ نيسان لب تشنه چون صدف

*    *    *  
  که ترا راه نماينداز کوچه برون شو 

  از پرده درآ تا برخت پرده گشايند 
  اندر چمن امروز تو در باب نسيمى 

  زان گل که هزاران بغمش نغمه سرآيند  
  تا حشر در فيض بود بسته برويت 
  امروزاگر بر رخت ايندر نگشايند 

  است درافکنده به ميدان سعادت  گوئى
  بابهره کسانيکه مر اين گوى ربايند 

  شايند جز از ظلم نبينند گرديده گ
  ستايند  آنانکه به نيکى عمل خويش

  اين صيقل آئينۀ دلهاست چرا خلق 
  آئينۀ دلها نزدايند  زنگار ز

  آب  اى نوش در اين ره جگر شيرشود
  جگران باتو نيايند نبود عجب ار بى

*    *    *  
  عاشقان بر سر کوى تو گذرها دارند

  در پى روز وصال تو نظرها دارند 
  ات  براى هدف نوک خدنگ مژهاز 

  از دل خون شدۀ خويش سپرها دارند 



  با خيال رخ تو جان و روان باختگان 
  از حنين شرر افشان چه شررها دارند

  از غم عشق تو و سختى هجران رخت 
  شام وسحرها دارند چشم تر خون جگر

  اشکى از ديده فشانند گرفتارانت 
  از همين آب در اين باغ ثمرهادارند

   کوى تو از بيخبران بايد جست خبر
  دارند  که ز خود بيخبران از تو خبرها

  نبرند  جگران جان در بيابان غمت بى
  سالکان ره عشق تو جگرها دارند 

  آرايان  در محيط غم عشق تو سخن
  ُدر درون صدف طبع دررها دارند 

*    *    *  
  برداشتيم  با دل و جان راه کوى دلستان

    برداشتيم  جان ملک راه و تن رهاکرديم
  معنى اسرار نهان  بود صورت پرده

  پرده از رخساراسرار نهان برداشتيم 
  آب حيات  حيات وما ازآن آب شدعيان

  برداشتيم  جاودان خضرخودگشتيم وعمر
  زشوق  نالد گل وصل نشاط کز همچوبلبل

  ها از شوق آنجان جهان برداشتيم  ناله
  نبود  وسعت پرواز ما چون اندرين گلشن

  ا هزاران شوق راه اشتياق برداشتيم ب
  نشان  چون نشان دادند مارا سوى ياربى



  نشان برداشتيم  راه آن و گشتيم نشان بى
  شعر نوش  تابجان مارا گرفت آتش زبرق

  ) ٣(آه سقف آسمان برداشتيم از شرار
  بمان جيوه 

شاه يکى از در قريۀ خرم) م١٨٧٢( ه ش ١٢٥١جناب بمان جيوه فرزند بهرام جيوه در سال 
پدرش در کودکى او را بمدرسۀ خرمشاه که از طرف اکابر . قراء يزد پا بعرصۀ وجود گذاشت

کرد فرستاد که در آن  صاحبان هندوستان تأسيس گرديده و استاد کيومرث آنرا سرپرستى مى
پس از آن طبق معمول زمان خود بکسب . دورۀ ابتدائى و سواد خواندن و نوشتن را آموخت

در مراجعت از . ارت مشغول شد و از يزد بشيراز و سپس به بمبئى مسافرت نمودو تج
  .الرعايا ازدواج کرد خانم مهربان وکيل هندوستان با شيرين

ّجيوه در دوران طفوليت و نوجوانى مکررًا بعلت زردشتى بودن مورد تعرض و ضرب و  بمان
وردن مفصل بپدرش پناه برده و گرفت و هربار که بعد از کتک خ شتم اطفال مسلمان قرارمى

داد که عنقريب  نمود، پدرش پس از نوازش و دلدارى به او مژده مى شکوه و شکايت مى
دهنده ظهور نموده و ما را از ظلم و جور و خفت و خوارى  بهرام ورجاوند و موعود نجات شاه

در ضمير ها  نجات خواهد داد و در اثر گفتار پدر طفل بوجد و سرور آمده و اين وعده
  . بست باطنش نقش مى

ّبعد از ازدواج مدتها بيکار بود و در اثر بيکارى دلتنگ شده و هر روز بر غم و اندوهش 
افزود، برحسب تصادف روزى جناب ميرزاسياوش سفيدوش را مالقات و شرح ماجرا را  مى

اب با وى در ميان گذاشت، ميرزاسياوش که او را مستعد يافت موقع را مغتنم شمرده ب
بهرام نجات دهنده را بوى ابالغ کرد  مذاکره و گفتگوى تبليغى را گشود و مژدۀ ظهور شاه

هاى پدرش در مورد ظهور موعود درذهن خود داشت  ّجيوه با توجه بآنچه که از گفته بمان
و باالخره بعد از چند جلسه مذاکره و مباحثه بامر . ّشائق بتحقيق و تحرى حقيقت گرديد

  .نمودمبارک اقبال 



ّدر اين دوران بود که يکنفر از احباء را بعنوان بابى شهيد نموده بودند و در اثر طغيان 
خواستند که امر مبارک را لعن  جيوه نيز مواجه با اشرار گرديد و از او مى معاندين جناب بمان

  .ّو نفرين کند ولى جناب ايشان با تدبير و تدبر الزم خود را از چنگ آنان خالص کرد
ّجيوه سفرى بهندوستان نمود و در مدت توقف خود موفق بطبع و   از چندى جناب بمانپس ّ

ّوادى که در آن زمان کمياب شده بود گرديد و آنرا با خطى زيبا و  نشر مجدد کتاب هفت
  .چاپى نفيس منتشر و در دسترس طالبين گذاشت

دوست نمود و از ّاى از احباى پارسى آهنگ کوى  ّجيوه با عده چندى بعد جناب بمان
. ّطريق بمبئى به ارض اقدس مشرف و بفيض لقاى حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه نائل شد

اى از اسم اعظم را بعنوان هديه تقديم نمود  ّدر يکى از ايام تشرف در محضر مبارک قطعه
پس از آن جناب بمان به يزد مراجعت نمود و . پايان گرديد و مشمول الطاف و عنايات بى

 تبليغ بگسترد، ابتداء بهدايت و تبليغ همسرش شيرين خانم همت گماشت و باالخره بساط
ّدر اين دوران بود که لوح مبارک زير از آستان مقدس . ايشان هم بامر مبارک اقبال نمود

  .ّجيوه عز نزول يافت حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار بمان
  هواهلل 

ّپايان و در بحر غفلت مستغرق، اما تو راه  بىاى طالب نور هدى، جهانيان در ظلمت 
ّمجاهده پيمودى و بسرمنزل مقصود رسيدى و در يوم مشهود بموهبت رب ودود موفق  ّ

اين نيست مگر بفضل و بخشش . گرديدى، مظهر عنايت شدى و مطلع هدايت گرديدى
  ) ٤(ع  ع .جانت خوش باد. خداوند آفرينش، لهذا سزاوار ستايش و نيايشى

ّجيوه مرکز تجمع احباء براى تبليغ امراهلل  مان شيرين خانم بامر مبارک خانۀ جناب بمانبا اي
اى از اطفال قريه که والدين آنها زردشتى بودند ضمن تعليم سواد تحت  ّعده. گرديد

خواندند و بتالوت مناجات مشغول بودند و پس از  اخالق مى سرپرستى شيرين خانم درس
پرداختند و موجب هدايت آنان به امر  ردشتى بمذاکرات تبليغى مىآن با دختران و زنان ز

چندى بعد خدمات تبليغى خود را توسعه داده و به تبشير امراهلل در مزرعۀ . شدند مبارک مى
الورى  در اين اوقات شيرين خانم ابياتى چند در مدح حضرت مولى. آباد پرداختند قاسم



ّند که لوح مبارک زير از آستان مقدس حضرت سروده و بحضور موالى حنون تقديم نمود
  : عبدالبهاء بافتخار ايشان نازل گرديد

  هواهلل 
آباد به تربيت دوشيزگان مألوفى، يقين بدان که  چون در مزرعۀ قاسم. ّاى خادمۀ عتبۀ مقدسه

بجناب . ّعاقبت موفق خواهى شد، از درگاه احديت طلب شفا بجهت قرين محترم گرديد
ّاردشير از قبل من تحيت برسان، از الطاف رب کريم اميدوارم که خرمشاه خرمبهرام پور  ِ َ آباد  ِ

الحقيقه در نهايت بالغت و فصاحت است،  گردد و اشعارى که مرقوم نموده بودى فى
  ) ٥(عباس  عليک عبدالبهاء مانند آب روان است، سليس و فصيح و بليغ، البهاء

  : گردد ًاند ذيال درج مى اينک اشعارى را که شيرين خانم سروده
  توفيق ده تأييد ده 

    اى آنکه در عالم مهى، بر راز و پنهان آگهى 
  شاهان عالم را شهى تأييد ده توفيق ده 

  توئى  جانان هم و   عبدالبهاء سلطان توئى هم جان
  هم دين و هم ايمان توئى تأييد ده توفيق ده 

    من عاشقم بر روى تو آشفته همچون موى تو 
  ان و دلم بر سوى تو تأييد ده توفيق ده ج

    آغشته در آب و گلم غمها رسيده بر دلم 
  ّيا رب تو بگشا مشکلم تأييد ده توفيق ده 

    شاها بفرما نصرتى بر ما ببخشا قدرتى 
  افزوده کن هر نعمتى تأييد ده توفيق ده 

    دارى تو آن نور هدى روشن بفرما جان ما 
  يد ده توفيق ده از حکم و فرمان بهاء تأي

    اهريمنان افزون شدند اهل بهاء دلخون شدند 
  افسرده و محزون شدند تأييد ده توفيق ده 



    ما همچو موران ذليل افتاده زير پاى پيل 
  ّرحمى کن اى رب جليل تأييد ده توفيق ده 

    اى آنکه بى کس را کسى لطفى نمابرما بسى 
  خوشيم تا با هرکسى تأييد ده توفيق ده 

    اين شعرها نايد بکار شيرين اگرگويدهزار 
  ده   ّيا رب تو فرما رستگار تأييد ده توفيق

 سالگى جهان فانى ٦٨در سن ) م١٩٤٠( ه ش ١٣١٩جيوه آخراالمر در سال  جناب بمان
القدس خرمشاه گرديد و  را وداع گفت، طبق وصيت ايشان اموالش صرف بناى حظيرت

  : فرمايند ّيز امراهلل در بارۀ وى تحقق يافت که مىعزّ مصداق بيان مبارک حضرت ولى
اميدوارى حضرتشان چنانکه تأييد و توفيق شامل شود و آمال قلبيۀ آنمرحوم در اتمام بناى 

  ) ٦. (اهلل شاد و خرم شود ّالقدس خرمشاه تحقق پذيرد و روح آن متعارج الى حظيرة
  فيروز فيروزمند 

ّدر شهر يزد، متولد ) م١٨٨٢( ه ش ١٢٦١در حدود سال ) فيروزمند(جناب فيروز تيرانداز 
گرديد، در دوران کودکى حد اقل سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفت و طبق معمول زمان 
ّبکار کسب و تجارت مشغول شد و مدتى در يزد و چندى در رفسنجان بمعيت برادر خود 

با شنيدن ) م١٩٠٣( ق  ه١٣٢١در ضوضاى يزد در سال . فرح تيرانداز مشغول بکار بود
ّرسيد و همچنين با مشاهدۀ شهادت يکى از احباى مخلص  اخبار وحشتناکى که از يزد مى

رفسنجان که بشغل کفشدوزى مشغول بود تحت تأثيرجانبازيها و فداکاريهاى بهائيان قرار 
ّالناس مانند درندگان خونخوار باحباى الهى  نمود که چگونه عوام گرفت و مشاهده مى

  .نمايند ترين وضع شهيد مى ور گرديده و آنان را بشنيع لهحم
نمود که بهائيان منکر ديانت اسالم و رسالت حضرت  ّجناب فيروز تيرانداز ابتداء تصور مى

اهلل هستند و باين دليل مورد حمله و هجوم مسلمين قرار گرفته و جان و مال  ّمحمد رسول
داشت و از  هت بهائيان را قلبًا دوست مىکنند و بدينج خود را فداى معتقدات خود مى

پرداخت و  اعمال و رفتار مسلمين متنفر و بيزار بود و همواره در اين امور بتفکر و مطالعه مى



اى  چون از معتقدات آباء و اجدادى خود و مذاکره و مباحثه با دستوران و مؤبدان نتيجه
ّ فعال بودند شائق بمطالعۀ بدست نياورده و از طرف ديگر هيأت مبلغين مسيحى در يزد

ّکتب مسيحيان شد و پس از مدتى مجذوب روحانيت و مظلوميت حضرت مسيح گرديد و 
ّپرداخت، ولى هيچگاه فداکارى و شهادت احباى الهى  بمعاشرت و مذاکره با آنان مى

 نفر از شهداى مخلص و فداکاريکه در بحبوبحۀ ضوضاى يزد جان خود را فدا ٨٤خصوصًا 
ّنمود که علت واقعى اين  گذاشت و همواره تحرى مى بودند خاطر او را آسوده نمىنموده 

  . فداکاريها را کشف نمايد
شرح تصديق جناب فيروز تيرانداز را که در جلد سوم کتاب مصابيح هدايت ضمن شرح 

  . شنويم اردکانى درج گرديده را از زبان خود ايشان مى ّحال جناب آخوندمالعبدالعلى
زردشتى و در دين آباء و اجدادى خود خيلى محکم و متعصب بودم و بتقليد از من شخص 

شمردم زيرا بچشم خود مى ديدم که اگر يکنفر  آنان جميع اديان جز دين خود را باطل مى
ّآورد در ميان شهر حق نداشت بر االغ خود سوار شود زيرا  اى را از ده بشهر مى زردشتى ميوه

ديد يک نفر کليمى يا زردشتى سوار االغ شده با   مسلمان اگر مى سالۀ٨ _ ٩ّولو يک بچۀ 
يکبار يکنفر زردشتى بمرض رماتيسم . نمود سنگ و چوب او را مضروب و مصدوم مى

رفت در بين راه به پيشنماز  مبتلى گشت و اجبارًا بر االغ سوار گشت و بمنزل طبيب مى
نماز بعوض عليک سالم جلو محل برخورد کرد و با کمال خضوع سالم کرد ولى پيش

االغش را گرفت و او را پائين کشيد و با افسار االغ تا جائيکه زور در بازو داشت آن بيچاره 
اين سوء رفتار مسلمين سبب شده بود که روز بروز بر نفرتم نسبت به آنان . را کتک زد

  .افزود مى
 بدستم آمد، خيلى مسرور ّالحق که بر رد اسالم نوشته شده بود در اين اوقات کتاب ميزان

شدم و مطالبش را  خواندم و از استدالالتيکه کرده بود محظوظ مى شدم و مکررًا آنرا مى
 ه ق ١٣٢١سپردم ولى جرأت اظهار آنرا بکسى نداشتم، تا آنکه در سال  بخاطر مى

کردم و از يزد هر  ضوضاى يزد برپا شد و من آن اوقات در رفسنجان تجارت مى) م١٩٠٣(



رسيد که امام زمان حکم قتل  ّخطى بتجار رفسنجان که اغلب آنها يزدى بودند مىروز 
  . بهائيان را صادر کرده و در يزد مسلمين چنين و چنان کردند
ّکردند تا آنکه روزى يکنفر کفاش را  ّتجار يزدى رفسنجان هم اراذل و اوباش را تحريک مى
ت آورد و بر بدنش ريخت و آتش زد با سنگ و آجر شرحه شرحه کردند و بعد بنکدارى نف

بطوريکه لباسش سوخت و بدنش عريان ماند و جماعت تماشاچى با لعن و شتم بر جسد او 
ّانداختند تا آنکه از جانب حکومت مأمورينى آمدند و مردم را متفرق  سنگ و کلوخ مى

  .ساختند
کردم که بهائيان  گشتم و گمان مى ّديدم متأثر مى من چون اين ظلم و ستم و قساوت را مى

گردند و بهمين جهت باطنًا  منکر دين اسالم هستند که اينطور مورد اذيت مسلمين واقع مى
تا اينکه روزى در يزد در حجرۀ تجارى خودم به . داشتم ها را دوست مى بهائى

ايد که حضرت  الصفا گفتم که راستى شما بهائيان خوب فهميده ّآقامحمدحسن اخوان
ّدا نبوده و العياذباهلل شخصى کاذب بوده، آقامحمدحسن از اين حرف ّمحمد پيغمبر خ

رنگش پريد و حالش دگرگون شد و با لحن ماليمى گفت حضرت رسول اکرم يکى از 
است، من گفتم  پيغمبران بزرگى است که خداوند بسبب بعثت او بر اهل عالم منت گذاشته

چون افراد مختلفى بحجره رفت . است او چه پيغمبرى بوده که امتش را اينطور تربيت کرده
ّکردند آقامحمدحسن صحبت را بريد و گفت اين مطلب طوالنى است بايد در  و آمد مى

جاى خلوت اين موضوع را مطرح کنيم منکه فهميدم حضرات بهائيها بحقيقت اسالم 
آمد يکى از  ام مى ّمعتقدند مأيوس و محزون شدم و هروقت که آقامحمدحسن بحجره

کردم و مى گفتم اين است احوال پيغمبرى که شما  ّالحق را ذکر مى ات کتاب ميزاناعتراض
تا اينکه ايشان مرا بخانۀ خود دعوت کردند، روز ميعاد بخانۀ ايشان . دانيد ّاو را بر حق مى

اى نشسته بتحرير اشتغال دارد، و  رفتم، ديدم پيرمردى موقر با عمامۀ شير و شکرى در گوشه
بهرحال نشستيم و شروع . ّم شد که ايشان جناب حاج محمدطاهر مالميرى هستندبعدها معلو

ّبمطلب نموده و گفتم من نه مسلمانم و نه بهائى اما متحيرم که شما با اينکه اين همه 



بينيد و باالتر از همه اين صدمات و  حرکات وحشيانه و اخالق حيوانى از مسلمين مى
ّگوئيد که حضرت محمد بر حق است  مىرسانند، باز هم بلياتيکه بشما مى ّ .  

در اين ميانه آن پيرمرد قلم را بر زمين گذاشت و گفت اى آقاى محترم اين روش و اخالقى 
زند هيچيک منطبق با تعليمات حضرت رسول اکرم نيست و  را که امروز از مسلمين سر مى

يق نيست ّبکلى بر خالف دستورات آنحضرت است، من گفتم فرمايش شما قابل تصد
  : زيرا

  تا ثريا ميرود ديوار کج   ّ      خشت اول چون نهد معمار کج 
ّاگر تعليمات حضرت محمد خوب بود هيچگاه امتش اينقدر رذل و بى تربيت و خونخوار و 

گزيدند و مانند گرگ و کفتار بندگان  آمدند و مثل مار و کژدم مردم را نمى ّسفاک بار نمى
ّ گفتند، شالودۀ دين اسالم را روز اول خداوند ريخته وعمارت ايشان. دريدند خدا را نمى

ّآنرا هم راست و درست و محکم باال برده اال اينکه بمرور زمان بسبب حوادث گوناگون 
ّاين عمارت خراب شده و بدين جهت مشيت غيبيۀ الهيه بر اين تعلق گرفته که معمارى  ّ

ّقصر مجلل جميع ملل و نحل بکمال آسايش و ديگر بفرستد و عمارتى از نو بسازد تا در آن 
مختصر از صبح تا بعد از ظهر صحبت ادامه داشت و هر ايرادى . يگانگى با هم بسر برند

گذاريم،  شنيدم تا باالخره گفتم حال صحبت اسالم را بکنار مى نمودم جواب کافى مى مى
  .طلبى دستگيرم شودشما از آيات و نوشتجات اين ظهور را بمن بدهيد تا بخوانم شايد م

بردم که از  ّايشان کلمات مکنونۀ فارسى را بمن دادند، از تالوتش چنان لذت مى
شدم و بعد آيات ديگر طلبيدم، آنها الواح پارسى را بمن مى دادند تا  خواندنش سير نمى

کم کم شيفته و مجذوب بيانات مبارکه گشته و قريب بتصديق بودم که ناگهان در لوحى از 
 جمال قدم عبارتى ديدم که نام مبارک حضرت رسول اکرم با احترام تمام ذکر فرموده الواح

  .و ايشان را بوصف رسالت موصوف داشته بودند
ّمالحظۀ اين کلمات سبب توقف من شد و گفتم کسيکه محمد را با داشتن چنين امتى 

ّطلب را باحباء اظهار اين م. توانم امرش را تصديق کنم و زير بار بروم پيغمبر بداند من نمى
ّداشتم و از آنها کناره گرفتم، اما آنها مرا بحال خود رها نکردند و بهر نحوى بود ايندفعه مرا 



ضمير وارد  چون بمحضر آن پير روشن. ّخدمت جناب آخوندمالعبدالغنى اردکانى بودند
 ّخواستم بحقانيت حضرت شدم بناى اعتراض را بر حضرت رسول گذاشته گفتم من مى

ّاهلل اذعان و اعتراف کنم زيرا بشخص ايشان و تعاليمشان ايرادى ندارم، اما افسوس مى  بهاء
  .گذارند شناسند و بر پيغمبرى او صحه مى ّخورم که ايشان حضرت محمد را به نبوت مى

ّجناب آخوندمالعبدالغنى فرمودند انبياى الهى در مثل مانند اطباى جسمانى مى باشند  ّ
نويسد  اى مى دهد و به اقتضاى کم و کيف مرض نسخه را تشخيص مىطبيب حاذق مرض 

چه بسا اوقات که طبيبى براى مريضى استرکنين . باشد که دافع مرض و جالب صحت مى
ّکه سمى کشنده است تجويز کرده، اما بعد که با آن دوا شفا يافت هرگاه مريض در 

المثل شير و   مرض براى تقويت فىميرد، لذا بعد از قلع ريشه استعمال آن مداومت کند مى
نمايد، پس دواى حضرت رسول اکرم در دورۀ خودش شفابخش اهل عالم  شکر تجويز مى

اهلل درمانى تازه  ّبود، اما حال که مقتضيات زمان تغيير کرده طبيب الهى يعنى حضرت بهاء
  .نمايد است که هيکل عليل عالم را عالج سريع مى آورده

نمايد و نمى توانم  کند، لکن قلب را آرام نمى ما مرا ساکت مىمن گفتم اين دليل ش
ّبحقيقت باور کنم که نسخۀ حضرت محمد خدائى بوده اما ممکن است بحضرت بهاء اهلل  ّ

  ؟ ّايمان بياورم بدون اينکه نبوت حضرت محمد را تصديق کنم
رديف آجر بهم يعنى " شود هره لق مى"ّجناب مالعبدالغنى فرمودند اين ممکن نيست زيرا 

ّگفتم اگر بمن مدلل کنيد که حضرت محمد . شود خورد و عمارت متزلزل و خراب مى مى
ايشان فرمودند اعمال و افعال خلق را . از جانب خدا بوده ديگر کارم تمام است) ص(

ّتوان ميزان معرفت حق قرار داد، بلکه حق را بايد بخودش شناخت نه بغير خودش،  نمى ّ
؟ گفت  ّضرت محمد را از کجا پيدا کنم تا او را بخودش بشناسممن گفتم حاال ح

فرمود همين . گردد بکالمش رجوع کن گفتم کلمات او همانست که در بين امتش اجرا مى
کردند ديگر  ّاشتباه است که شما را از حق باز داشته زيرا  اگر مردم تعاليم او را عمل مى

سپس مثلى آورده و گفت . و منحرف شدندشد، ولى امت از دستورات ا ظهورى واقع نمى
بخشد ولى بمرور زمان  اهلل مثل درياچۀ آب صافى است که نوشيدنش حيات مى شريعت



جانوران گوناگون از قبيل قورباغه و کرم در آن پيدا شده و همان آب گوارا که نوشيدنش 
طور  مينديانت هم ه. گردد الزم و نافع بود متعفن و مضر و استعمالش باعث مرض مى

است و همانگونه که آب درياچه را صاحب خانه عوض مى کند خداوند هم ديانت را 
خواهى حضرت رسول را  ّباالخره فرمود اگر طالب حق هستى و مى. فرمايد تجديد مى

گفتم قرآن عربى است و من . بدرستى بشناسى بقرآن مجيد که وحى الهى است رجوع کن
ودند من حاضرم که آن کتاب مبارک را بتو درس بدهم و فهمم، ايشان فرم چيزى از آن نمى

منهم چون ديدم که تا حضرت رسول را قبول نکنم ايمانم بحضرت . معنى آنرا بفهمانم
ّاهلل مقبول نخواهد شد حاضر شدم که نزد ايشان قرآن بخوانم و مدت دوسال ايشان  بهاء

ره بحضرت خاتم االنبياء نيز ايمان بمن قرآن را تدريس و معانى آنرا تبيين فرمودند تا باالخ
  )٧( .الشأن پى بردم آوردم و بعظمت و جالل آن رسول عظيم

ّپس از تصديق امر مبارک جناب فيروز تيرانداز مدتى نيز عضو انجمن زردشتيان يزد بود و 
پرداخت و با دستوران و مؤبدان مباحثه و  ضمن خدمت در آن انجمن به تبليغ امراهلل مى

براى ) گرفتن گواه(در اين دوران بود که دستوران از انجام عقد ازدواج . مودن کنکاش مى
کردند، و جناب مهربان تشکر که قصد ازدواج داشت  نژاد خوددارى مى ّاحباى زردشتى

ّبراى اولين بار مورد بيمهرى دستوران قرار گرفت و از گرفتن گواه براى وى خوددارى 
اى براى دستور دستوران، دستور نامدار  ّ مقدمتًا نامهنمودند لهذا ميرزاسياوش سفيدوش مى

نوشت و تقاضا نمود که چون برادرش مهربان تشکر قصد ازدواج دارد موافقت نمايند که 
انجام گردد، ولى دستور نامدار از دادن جواب ) عقد ازدواج بقاعدۀ زرتشى(گواه 

لذا جناب مهربان تشکر . شتهاى دوم و سوم را نيز بدون جواب گذا خوددارى نمود و نامه
  .اى بانجمن زردشتيان يزد نوشت و استدعاى تعيين تکليف نمود نامه

پس از مذاکرات مفصل در انجمن هرچه اعضاء کوشيدند که دستوران را بانجام گواه 
ّموافق نموده و از تفرقه و تشتت جلوگيرى کنند موفق نگرديدند و دستوران بر ضديت و  ّ

العاده انجمن که براى پذيرائى از  سرانجام در جلسۀ فوق. مخالفت خود افزودند
ميرزااحمدخان معاون حکومت يزد تشکيل شده بود موضوع مطرح و انجمن نظر داد که 



ورزند و در هيچ جاى کتب زردشتى ذکر نشده که  چون دستوران از انجام گواه امتناع مى
واند از روى صحت آئين زردشتى گواه ت گواه را بايد حتمًا دستور بگيرد، بلکه هر بهدين مى

اى از اعضاء انجمن  ّبگيرد، لذا مجلس جشن عروسى جناب مهربان تشکر با حضور عده
که محب و مؤمن بامراهلل بودند از جمله جناب استاد جوانمرد شيرمرد و جناب 

) گواه(ماسترخدابخش و جناب دينيار کالنتر و ارباب اردشير مهربان مراسم عقد ازدواج 
ّترتيب که ابتدا نامۀ جناب اردشير جى صاحب که همگى را به اتحاد و  بدين. انجام شد

ّايرا که ميرزامهربان رئيس تهيه کرده  ّاتفاق و دوستى دعوت کرده بود قرائت شد بعد اليحه
بود و گزارشى از امتناع دستوران از انجام عقد ازدواج بود قرائت و متذکر گرديد که در هيچ 

  .ا وارد نشده که عقد صرفًا بايد وسيلۀ دستور انجام گرددجاى اوست
را بلحنى بسيار خوش و با قاعدۀ ) مراسم عقد(سپس جناب فيروز تيرانداز فريضۀ گواه 

صحيح از روى کتاب و قواعد دينى بقسمى ادا نمود که مورد تحسين و تمجيد عموم واقع 
  .يمنت انجام گرديدو مراسم عروسى با م. گرديد و سد موهوم شکسته شد

کارى و جلوگيرى از هرگونه فتنه و فساد دستوران  ًجناب فيروز تيرانداز قبال براى محکم
خندقى رفته و کتبًا از ايشان استفتاء کرده بود  ّاالسالم ميرمحمدعلى لب ّشخصًا نزد حجت

 که اگر دستوران از انجام عقد ازدواج يکنفر زردشتى امتناع نمايند تکليف آن شخص
االسالم در گوشۀ ورقه جواب نوشته بود که يکنفر زردشتى واجد شرايط با  ّ؟ و حجت چيست

  .تواند عقد ازدواج را بجا آورد حضور دو نفر شاهد مى
پس از انجام عقد ازدواج وسيلۀ جناب فيروز تيرانداز دستوران بيش از پيش بر خشم و 

بدين منظور روز بعد دستور . ى پرداختندّعداوت خود افزودند و بتوطئه براى قتل احباى اله
ّاسالم ميرسيد محمدعلى لب ّنامدار و دستور تيرانداز نزد حجت خندقى رفته و اظهار داشتند  ّ

که چون فيروز بابى است اقدام بانجام عقد ازدواج و کارهاى خالف دين کرده و در کار 
 او را نمودند، ولى دستوران رخنه نموده و قتلش واجب است و تقاضاى صدور حکم قتل

ًمجتهد مزبور که قبال از جريان کار آگاهى داشت و بسوء نيت دستوران آشنا بود بمحض 
دارد که اگر  آميز آنها به ايشان پرخاش و عتاب نموده و اظهار مى شنيدن اظهارات خصومت



ه و دستوران بالنتيج. فيروز کافر شده شما نيز دستور و کافر هستيد و با هم فرقى نداريد
کنند و چون بمقصود خود نرسيدند وکيلى تعيين کرده و بعدليه و نزد  مأيوس مراجعت مى

علماء و مجامع اسالمى فرستادند تا بتحريک پرداخته و عنوان بابى بودن جناب فيروز و 
ّچون آنهم ميسر نشد، لذا . ميرزاسياوش و سايرين را بنمايند، شايد آتش فسادى افروخته شود

 و شخصى را نزد فيروز فرستادند که بعنوان خيرخواهى دوستانه او را بترسانند و تزوير نموده
اند، بلکه مرعوب شده و فرار کند، آن  عنوان نمايند که دستوران حکم قتل او را صادر کرده

اند، ولى جناب فيروز بيدى نبود که از اين بادها بلرزد  وقت انتشار دهند که او را تبعيد کرده
مبنى بر تهديد دستوران بحکومت نوشت و از طريق انجمن زردشتيان ارسال اى  و عريضه

نمود و پس از تحقيقات از طرف مراجع دولتى تهديد کننده دستگير و پس از چند روز 
  .توقيف و پرداخت جريمه آزاد شد

چون دستوران از اين طريق هم طرفى نبستند در صدد تهيۀ نقشۀ قتل جناب ماسترخدابخش 
زيرا جناب . دانستند برآمدند فيروز تيرانداز که آنان را مخالف منافع و افکار خود مىو جناب 

فيروز اقدام بانجام عقد ازدواج و گواه بجاى دستوران کرده بود و جناب ماسترخدابخش با 
ّتسلطى که بزبان انگليسى و اوستائى داشت در ترجمۀ بعضى آثار و مطالبى که مربوط به 

ود بود رعايت امانت و صداقت را نموده و در انجمن زردشتيان همواره بشارات ظهور موع
  .که مورد خشم و عناد دستوران بودند. کرد ّاز احباى الهى جانبدارى مى

براى اين منظور ژاندارم فريدون کرمانى که يکنفر زردشتى بود، مأمور قتل آنها گرديد، قاتل 
 جناب فيروز رفته و منظور خود را عنوان ابتداء شبانه بعنوان مأمور تلگراف بدرب خانۀ

بيند مشکوک شده و  کند جناب فيروز درب را گشوده و چون تلگرافچى دروغى را مى مى
بندد، فريدون کرمانى چون وضع را چنين  کند و فورًا درب خانه را مى احساس خطر مى

خ سوراخ شده بيند چند تير بدرب خانه شليک کرده و فرار مى کند که درب خانه سورا مى
مأمور مزبور . برد رسد و بخواست الهى جان سالم بدر مى اى نمى ولى بجناب فيروز صدمه

خدابخش را در کوچه با شليک  ماستر شود روز بعد جناب چون از کشتن فيروز مأيوس مى



بوده که شرح حال ) م١٩١٨( ه ش ١٢٩٧اين واقعه در سال . رساند چند تير بشهادت مى
  .است ن کتاب درج گرديدهًوى قبال در اي

رسانيد و با حسن , اهلل بانجام جناب فيروز فيروزمند عمر خود را بخدمت امراهلل و نشر نفحات
 ه ش ١٣٤٧فوت ايشان در سال . خاتمه جهان فانى را وداع گفته و بعالم باقى شتافت

  .  است بوده) م١٩٦٨(
  )هدايتى( رستم بهمرد 

آباد يزد   هجرى قمرى در موسى١٢٩٠الدى مطابق  مي١٨٧٣رستم فرزند بهمرد در سال 
ّمتولد گرديد در اوايل کودکى و نوجوانى بکمک پدر بزراعت مشغول و در جوانى سال 

رود بتدريج ضمن   ساله بوده براى تحصيل بطهران مى١٧ هجرى قمرى هنگاميکه ١٣٠٧
ّتحصيل با احباى سرشناس مانند آقاى مهربان کاوسى و مالبهرام اخترخا ًورى آشنا و احتماال ّ

الذکر در اوايل  ّتصديق و ايمان او بديانت بهائى در مدت اقامتش درطهران بوسيلۀ افراد فوق
در طهران سواد کافى براى خواندن فارسى و عربى و آيات و الواح را . است دورۀ ميثاق بوده

کاتب و ) گبر(نژاد  ّکسب و به يزد مراجعت و در مزرعۀ صدر معروف به ميرزا يا مالى زردشتى
. شود آباد يزد مهاجرت و در آنجا بزراعت مشغول مى است بعدًا به على نويسندۀ اهل ده بوده

بتدريج به تبليغ . است ّبعلت امانت و درستکارى و باسواد بودن مورد احترام اهالى بوده
آباد يکى  د حسينآباد نيز مانن کند و على آباد را تبليغ مى مشغول و چندين نفر از اهالى على
  .شود از نقاط معروف امرى رستاق يزد مى

پدر و مادر و برادران و خواهرانش همه زردشتى و در خانواده فقط رستم و همسرش بهائى 
شدند چون مورد شماتت و اذيت و آزار خانواده و دوستان قرار گرفتند مجبورًا بهندوستان 

  . را در بمبئى آغاز نمودندمهاجرت و همسرش نيز بعدًا باو ملحق و زندگانى
ّتنها در کسب و کار موفق بلکه در قسمت امرى و تبليغى نيز کوشا و  رستم در هندوستان نه

سالهاى متمادى بسمت . شود ّاست و موفق به تبليغ شرکاى شغلى خود مى ّفعال بوده
هاى  در اغلب کنفرانس. عضويت محفل روحانى بمبئى و امين صندوق خدمت کرده



 بعنوان نمايندۀ بمبئى ١٩٢١ّاى شرکت نموده و در اولين کانونش ملى هندوستان سال  ّقاره
  .است حضور داشته

ّرستم سه دفعه بحضور مبارک حضرت عبدالبهاء مشرف گرديده و مورد عنايت مخصوص 
ًکه ذيال با . ّالواحيکه بافتخارش نازل شده معرف حاالت ايمانى او است. است قرار گرفته
همچنين بافتخار دريافت توقيعى از . گردد فتخار همسرش ترنج نازل شده درج مىلوحيکه با

  .است امراهلل مفتخر گرديدهّ طرف حضرت ولى
باقى ماند شهيد مجيد مهندس جهانگير هدايتى يکى از )  دختر٤ پسر و ٥( فرزند ٩از رستم 

ّؤمن و موفق باشد که همه فرزندان باصول بهائيت تربيت شده و م پسران آن مرحوم مى
آباد يزد درگذشت و در   ميالدى در على١٩٤١باشند رستم در سال  بديانت بهائى مى

  .گردد اينک الواحى که بافتخارش نازل شده درج مى. گلستان جاويد دفن گرديد
  االبهى  اهلل پور بهمرد عليه بهاء بمبئى جناب رستم

  هواهلل 
ّفوق بتهمتن زابلستان نمودى و بر لشکر اى رستم يزدان الحمداهلل در ميدان جانفشانى ت

ّنفس و هوى چنان پرخاش نمودى که متفرق و پريشان کردى شجاعت غلبۀ بر نفس و هوى 
ّاست نه بر مردمان دشت و صحرا حمد کن خدا را که منصورى و مظفر و غالبى و مکرم ّ .

  ع  ع جانت خوش باد
  االبهى  اهلل بهاء جناب رستم بهمرد عليه

  هواهلل 
ّى تهمتن، رستم زابلى هرچند شهسوار ميدان مردانگى بود و بقوۀ جسمانى فائق بر هر ا

پهلوانى نامش جهانگير شد و صيتش در خاور و باختر شهير گشت ولى عاقبت بخدعه برادر 
پس تو تهمتن جهان الهى باش و . ّگير گرديد و بکلى اثرى از او باقى نماند در چاهى جاى

ّ ، تا بقوت بازو ايزدى زانو اهل عناد را مغلوب نمائى و سبب نفوذ پهلوان اقليم يزدانى
فطرتى را  حکومت روحانى گردى هر بدخوى را بدلجوئى خوشخوى کنى و هر پست

اهلل بلنداختر نمائى، دلهاى پژمرده را تر و تازه کنى و جانهاى مرده را زنده نمائى،  بهدايت



د را شفاى سريع گردى، بينوايان را بگنج کور ابدى را بصير سرمدى نمائى و عليل شدي
روان هدايت کنى و اهل خاکدان را از جهان آسمان خبر دهى، اينست صفت ياران الهى و 

َسمت دوستان جمال ابهائى   ع  والثناء ع التحية و عليک. ِ
  . االبهى اهلل بهاء بهمرد عليه بواسطۀ جناب ميرزامحمود زرقانى جناب رستم

  هواالبهى 
صحراى   آستان ايزد دانا، خوشنود و خورسند باش که مظهر لطف خداوندى، واى بندۀ

عشق و طلب پيمودى تا بمنزل مقصود رسيدى، خورشيد بهمرد کنيز عزيز خدا بود و از بادۀ 
پس يقين بدان که مشمول عفو و غفران گردد و منظور نظر . ّمهر و محبت جامى لبريز بود
ِ خسرو را از قبل عبدالبهاء نهايت مهربانى و وفا برسانزاده حضرت يزدان شود و همشيره َ در . ِ

  ّاالبهى عبدالبهاء عباس  و عليک البهاء. ّحق او دعا نمايم و تأييدات خداوند مهربان جويم
جناب _  جناب نوشيروان_  جناب اسفنديار_  بواسطۀ زائر آقارستم بن بهمرد جناب کيخسرو

  . االبهى اهلل خدارحم عليهم بهاء
  هواهلل 

گهر شما قطع دريا نمود و ببقعۀ مبارکۀ نوراء وارد شد و  اى ياران عبدالبهاء، برادر پاک
ّاعلى طواف نمود، سر بآستان مقدس نهاد و طلب عون و عنايت کرد، مالحظه  مطاف مالء

نمائيد که اين برادر چقدر مهرپرور است که در درگاه جليل اکبر بياد برادران افتاد و 
ّاز عون و صون حى قيوم چنين اميدوارم که ببرکت اين دعا . اى فضل و موهبت کرداستدع

ّموهبت کبرى حاصل شود و نعمت عظمى ميسر گردد و درهاى بسته گشوده گردد و امور 
و . پريشان پيوسته شود هريک از آن برادران شمعى روشن شود و گلى در گلشن گردد

  ع  والثناء ع التحية عليکم
  .      االبهى ُکنيز الهى ترنج دينيار عليها بهاء. ّاب آقامحمدحسن مدير مسافرخانهبواسطۀ جن

  هواهلل 
ّاى دختر آسمانى، کنيزان الهى که توجه بملکوت ابهى دارند آنها آسمانيند نه زمينى، زيرا 
استفاضه از فيض نامتناهى نمايند و استضائه از انوار الهى، مفتون پرتو حقيقتند و منجذب 



ّاهلل و ثابت بر محبت و نابت بفيض  ّاهلل و منقطع عماسوى ّبر الهى و مشتعل بنار محبتدل
  ّاالبهى عبدالبهاء عباس  البهاء و عليک. رحمت

  .اهلل مالحظه نمايند يزد، جناب آقارستم بهمرد هدايتى عليه بهاء
 بلحاظ مکرمت حضرت ٩٢ شهرالجمال ١٠ّعريضۀ تقديمى آن يار معنوى مورخۀ 

ّامراهلل ارواحنافداه فائز و مراتب محبت و ثبوت و استقامت آنجناب سبب سرور و  ّىول
ّخلوص نيت ياران جاذب الطاف و تأييدات طلعت . انبساط خاطر شريف حضرتشان گرديد

ّرحمن است و اشتعال و انجذاب و رسوخ و اقدامشان در خدمات امريه جالب فيوضات 
ّد تا آن بندۀ حقيقى آستان مقدسش را در جميع طلبن ّملکوت سبحان، لهذا از حق مى

ّاحوال مؤيد و موفق و عناياتش را شامل حال فرمايد ّو بر آنچه رضاى درگاه احديت است . ّ
ّمفتخر و فائز نمايد، وجود مبارک کمال محبت و عاطفت را بآن نفس روحانى داشته و 

مسرور و مستبشر . طلبند فادار مىّو سعادت و عزت و موهبت دو جهان را براى آن يار و. دارند
  . االمر مبارک مرقوم گرديد حسب. باين مراحم عاليۀ وجود اطهر باشند

   نورالدين زين  ١٩٣٦ مى ٢١ _ ٩٣ شهرالعظمه ٥
  خداداد عليانى 

در ) م١٨٩٦( ه ش ١٢٧٥آبادى فرزند رشيد در سال  جناب خداداد عليانى تفتى راحت
ّه دهمؤبد متولد گرديد، در کودکى پدرش دار فانى را خانوادۀ متعصب زردشتى معروف ب

اش مهربان خداداد خاورى به نشو و نما  وداع گفت و خداداد تحت سرپرستى دائى
سالگى ناگهان بمرض حصبه دچار گرديد و با وجود معالجات  پرداخت، در سن دوازده

  . داش نااميد شد و باصطالح او را جواب کر باشى از معالجه مستمر، حکيم
در اينوقت جناب هرمزديار خدابخش پارسى که يکى از مؤمنين بامر مبارک و از بستگانش 
بود بديدنش آمد و چون مادر و دائى طفل را غرق در غم و اندوه فراوان ديد به آنان گفت 

گشاى مشکالت بوده و با توسل  تواند راه در چنين اوقات فقط تشبث بدعا و مناجات مى
جات بايد از او طلب تأييد و شفاى عاجل نمود، سپس با روشن نمودن الحا بدرگاه قاضى

  .نمايد شمع متبرک شروع بتالوت لوح شفا و لوح احمد مى



دهند که دعا مستجاب گرديده و مريض دوران بحران را گذرانده و  روز بعد به او خبر مى
ين موضوع را با مشاهدۀ اين وضع مادر و دائى خداداد که ا. حالش رو به بهبودى است

بعدها نيز خداداد را بجناب هرمزد . يک معجزه تلقى نمودند بشرف ايمان فائز شدند
  .ّپارسى سپردند تا در ظل امراهلل بتعليم و تربيت وى اقدام نمايد

ّسالگى باتفاق دائى خود بهندوستان سفر کرد و در محضر مبلغين و  خداداد در سن پانزده ّ
 سالگى بزيارت حضرت ١٨مشغول گرديد و در سن دانشمندان بکسب معارف امرى 

  .الورى مشرف گرديد و مورد لطف و مرحمت آن حضرت قرار گرفت مولى
اهلل مشتعل شد و در مراجعت بهندوستان سمند همت  ّپس از زيارت موالى حنون بنار محبت

را در ميدان خدمت بجوالن درآورد و به تبليغ امراهلل مشغول شد و گوى سبقت را از 
اى  در هندوستان اقدام بتأليف و چاپ رساله) م١٩٢٨( ه ش ١٣٠٦در سال . همگنان ربود

کرد و آنرا بين مؤبدان و زردشتيان منتشر نمود و ضمن ) منصفان مالحظه نمايند(بنام 
ّکه توسط شخصى بنام عبدالحسين واهى که پس از تشرف به ديانت  اى ّپاسخگوئى به رديه ّ

ناميد، نوشته شده بود بشارات ظهور مبارک را بگوش  پنتا مىزردشتى خود را منوچهر س
ّمستعدان زردشتى و متحريان حقيقت رسانيده و آنان را بجستجوى حقايق تشويق و تحريص 
نمود و در جهت هدايت آنان سؤاالتى مربوط باحکام و معتقدات زردشتيان مطرح و ايشان 

  .را بجوابگوئى دعوت کرد
نمود مخالفين کمر همت بربستند تا ويرا نابود سازند   خداداد مىدر اثر اقداماتيکه جناب

ّولى همواره عون و عنايت و تأييدات الهيه شامل حال بود و خوشبختانه معاندين کارى از 
بهرصورت جناب عليانى حدود بيست سال در هندوستان قائم بخدمت بود و . پيش نبردند

حضرت عبدالبهاء مبادرت بتأسيس مدرسۀ در مراجعت به ايران با کسب اجازه از حضور 
پرداخت و اين مدرسه تا زمانيکه  ّآباد تفت نمود و کليۀ هزينۀ آنرا شخصًا مى دخترانۀ راحت

ّکليۀ مدارس بهائى تعطيل گرديد بفعاليت خود در جهت تعليم و تربيت دختران ادامه  ّ
  .داد مى



ّ مقدس حضرت عبدالبهاء ارواحنا لوح مبارک زير از آستان) م١٩٢٠( ه ق ١٣٣٨در سال 
  :فداه بافتخار جناب خداداد عليانى نازل گرديد

بواسطۀ جناب زائر خداداد رشيد، کيخسرو خداداد، مهربان خدادا، رستم رشيد خدارحم 
رشيد، مخمل خداداد، بانو رشيد، سرور خدادا، شيرين نامدار، شيرين رستم، خداپرست 

وشنگ، شيرين شيرمرد، سرور خداداد منوچهر، کشور جمشيد، مرواريد ه
  االبهى  اهلل بهاء عليهم
  هواهلل 

ّاى نفوس طيبۀ طاهره، جناب خداداد رشيد چون بقصر مشيد رسيد غليان شديد يافت و 
بياد شما جوشيد و خروشيد و از درگۀ دلبر آفاق شما را اشراقى خواست و از فيض قديم فوز 

واهش نگارش نامه کرد، خدايا تو شاهدى که جديدى تمنا نمود  و از عبدالبهاء خ
نام و نشان در ره دوستان جانفشان است و بهريک بنهايت آرزو بذل جان  عبدالبهاء بى

ّاى رب ودود اين بندگان سرگشتۀ بيابان تواند و گمگشتۀ دشت . شايان و رايگان نمايد
ييد کن و توفيقى ده و تا ّمحبت و هامون عرفان تواند، نظر عنايتى فرما و موهبتى ببخش، تأ

ِنفس اخير دستگير شو و معين و نصير باش و پشت و پناه و ظهير گرد، توئى مقتدر و توانا و  َ َ
توئى دانا و مهربان جميع ياران و اماء رحمن را از درگاه احديت عفو و غفران طلبم، على 

ه بدرگاه تو آورد و اى پروردگار رشيد خداداد پنا. اهلل مخمل خداداد رشيد را الخصوص امة
ملتجى بعتبۀ عليا شد، از گناه و جرم خائف و هراسان، و از صدمات ضعيف و ناتوان، 
موهبتى عنايت کن، مغفرتى بخش، عفو گناه فرما، ملجأ و پناه ده، توئى عفو غفور و توئى 

  . بخشنده و دهنده و مهربان و کريم و رؤف
ران فارسى تربيت نمودند و خواندن آموختند اى جناب خداداد رشيد، اين دختر شهيد که يا

آباد در مدرسۀ بنات تعليمى دهد و سبب هيجان جاهالن نگردد  اگر چنانچه در راحت
   حيفا ١٣٣٨ رجب ٢٦ّعبدالبهاء عباس . االبهى البهاء بسيار موافق است و عليک



 و ١٩٣٨ى امراهلل بافتخار ايشان در سالهاّ همچنين دو فقره توقيع از جانب حضرت ولى
ّ ميالدى صادر گرديد که خدمات امريۀ ايشان چه در ايران و چه در هندوستان کل ١٩٤٧ ّ

  .اند ّبعز قبول مزين و ويرا تشويق بصبر و سکون و رضاى الهى فرموده
 سالگى جهان ٥٣در سن ) م١٩٤٩( ه ش ١٣٢٨آخراالمر جناب خداداد عليانى در سال 

ًصعود نمود و درگلستان جاويد تفت مدفون گرديد ذيال فانى را وداع گفته و بملکوت ابهى 
  .گردد امراهلل درج مىّ دو فقره توقيع صادره از قلم حضرت ولى
  . اهلل مالحظه نمايند بهاء بمبئى، جناب خداداد رشيد عليانى عليه

ّعريضۀ تقديمى آندوست روحانى مورخۀ اول فبروارى   بلحاظ مرحمت حضرت ١٩٣٨ّ
احنافداه فائز و مراتب خلوص و روحانيت مورد لطف و عنايت وجود مبارک امراهلل اروّ ولى

اهلل بانو خانم رشيد و اخوى جناب آقاخدارحم رشيد  استدعاى همشيره امة. اقدس گرديد
  . ّبراى حصول اذن زيارت مقامات منورۀ عليا بطراز قبول مزين، فرمودند، مأذونند

الرحمن برخدمت و ورود ناشر  اهلل و اماء ّام احباءاز مژدۀ حسن اوضاع امرى آن سامان و قي
ّالحق علمى که از هرجهت سبب و علت حرارت و اشتعال احباء و  اهلل آقاى محفوظ نفحات ّ

ّاند خاطر شريف نورانى مبارک را مسرت حاصل، از حق  ترويج و شهرت امراهلل گشته ّ
ّران الهى موف◌ق و مؤيد ّطلبند تا آن خادم صميمى آستان مقدس رحمانى و جميع يا مى ّ ّ

اهلل وارد  ّاهلل گردند، و نفوس سليمۀ مخلصه در ظل شريعة اهلل و نشر انوار معرفت بر اعالء کلمة
 ١٩٣٨ فبروارى ١٠ و ٩٤ شهرالملک ٩االمر مبارک مرقوم گرديد،  حسب. و محشور شوند
  . نورالدين زين
  بندۀ آستانش شوقى . مالحظه گرديد

  . اهلل مالحظه نمايند بهاء اداد رشيد عليانى تفتى عليهطهران، جناب آقاخد
 بساحت اقدس مبارک حضرت ١٣٢٦_ ٧_ ٩ّاستدعا نامۀ آندوست حقيقى مورخۀ 

خدمات امريه . امراهلل ارواحنافداه واصل و تقديم عرض فنا و نيستى باظهار مرحمت فائزّ ولى
ثبات آئين جمال رحمن در مقابل از قبل و نطق و بيان و اتيان حجج و براهين الهيه در ا

ّاعتراضات معترضين ومحتجبين چه در هندوستان و چه در ايران کل بعز قبول و عنايت در 



ّبساط مکرمت مزين و مشرف، اميدوار چنانند که علت عارضه در دهان رفع و زائل شود و  ّ
شوند، و شفا از ملکوت عطا احسان شود و مجدد بذکر و ثناى آن محبوب عالميان مشغول 

ّاهلل مؤيد و موفق گردند اهلل و اعالء کلمة مکرر با نطق فصيح و بيان بليغ بنشر نفحات ّ .
  . االمر مبارک مرقوم گرديد حسب

   ١٩٤٧ دسمبر ١٢، ١٠٤ّنورالدين زين اول شهرالمسائل 
  بندۀ آستانش شوقى . مالحظه گرديد

  اسفنديار بختيارى 
آباد يکى از قراء  ميالدى در نرسى) ١٨٩٢(ه ق  ١٣١٠جناب اسفنديار بختيارى در سال 

اسفنديار در کودکى . ّحومۀ يزد متولد گرديد، نام پدرش خداداد بهرام بختيارى است
مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت و با اهتمام پدرش خداداد اوستا و ساير فرائض 

نمود، پس   مىمذهبى را فرا گرفت و در اجراى دستورات حضرت زردشت سعى و کوشش
از آن اسفنديار مانند پدرش بشغل زراعت مشغول شد و در زمستانها که امور کشاورزى 

  .رفت آباد مى متوقف بود بمدرسۀ نرسى
ّروزى اسفنديار باتفاق يکى از بستگانش براى مالقات مسافرى که از هند آمده بود 

ّ برحسب اتفاق در خانۀ ّآباد رفت و بخانۀ مالبهرام اخترخاورى ورود نمودند، بمهدى
ّمالبهرام جلسۀ تبليغى برقرار بود و عده اى در آن مجلس بمذاکرات تبليغى مشغول بودند  ّ

ّومذاکرات جنبۀ استداللى داشت که گاهى بکتب مقدسۀ قبل و الواح امرى مراجعه 
  .کردند مى

ر اين جلسه نتوانست کرد و د ّاسفنديار اولين بار بود که در جلسۀ تبليغى بهائيان شرکت مى
بفهمد مبتدى کيست و منتهى کدامست و از گفت و شنودشان چيز زيادى نفهميد، تا اينکه 

اهلل بزبان فارسى تالوت نمودند، کلمات آن  در آخر مجلس يک مناجات از حضرت بهاء
بخش بود و در اعماق قلبش نفوذ نمود که خويش را بيقين  ّمناجات بطورى برايش لذت

ّالبته اسفنديار :  " است که جناب اسفنديار در يادداشتى نوشته. ن کالم دانستمؤمن به آ
ّاردشيرخسرو که از احباى مشهور محلۀ نرسى آباد بود و در آن محفل حضور داشت پس از  ّ



ّختم جلسه بنده را در آغوش محبت خود گرفته در جهت تزييد و تکميل معلوماتم چون پدر 
  ". ّکوشيد ولى سرمايۀ کلى همان جذب کالم الهى بود م مىروحانى براهنمائى و تبليغ

فروش مأنوس و  ّجناب اسفنديار بختيارى پس از تصديق امر مبارک با آقامحمد بلور
فروش جان  ّبا شهادت آقامحمد بلور. ّمصاحب گرديد و اکثر اوقات بدکان آقامحمد ميرفت
ّواقعۀ شهادت آقامحمد روز ترتيب که  اسفنديار هم در معرض خطر قرار گرفت، بدين

ّدوازدهم عيد رضوان اتفاق افتاد، شب قبل جناب اسفنديار و آقامحمد بلور اى  ّفروش و عده ّ
صبح . آباد رفته و مجلس عيد را برگزار کنند ديگر قرار گذاشته بودند که فردا با هم بمهدى

ه و پس از عرض ميرزامحمود افنان رفت ّروز دوازدهم جناب اسفنديار اول بمنزل حاجى
ّتبريک مصمم بود طبق وعده بدکان آقامحمد برود، در راه يکنفر دستور زردشتى به او 

ّاسفنديار باور نکرد و تصور نمود . ّرسيد و گفت خبر دارى که يکنفر بابى را تکه پاره کردند
 بر ميرزامحمود افنان سوار است او را تهديد نمايد که ناگهان فراش حاجى که دستور خواسته

اند و او را از نزديک شدن  ّاسب باسفنديار رسيد و گفت آقامحمد بلورفروش را شهيد کرده
  .ترتيب جان اسفنديار از خطر حتمى نجات يافت به دکان وى برحذر داشت و بدين

ّپس از اقبال بامر مبارک جناب اسفنديار بختيارى با مخالفت و تعرض کليۀ فاميل و 
وقتى . ادرانش مواجه گرديد و رشتۀ خويشى را با وى گسستندبستگانش بخصوص دائى و بر

ّکليۀ اقوام و نزديکان عرصه را بر او تنگ نمودند، با مشورت محفل روحانى يزد در سال 
  .ّ م باتفاق همسرش بهندوستان هجرت کرد١٩١٨

دادند ولى در بمبئى دو برادر بزرگتر او را بعلت اينکه بهائى بود از خود راندند و بخانه راه ن
برادر سوم که بهرام نام داشت بمنظور اينکه شايد بتواند او را مجدد بديانت حضرت 

اى  خانه زردشت ارشاد نمايد او را بخانۀ خود برد و با مهربانى از وى پذيرائى نمود و در قهوه
که داشت او را شريک نمود، ولى با وجود اينکه رعايت حکمت را در گفتار بخاطر 

اى  کرد، از ابالغ کلمه و تبليغ بحکمت دريغ نمينمود و اين موضوع وسيله ود مىبرادران خ
گرديد که معاندين گفتارش را در جلسۀ انجمن زردشتيان مطرح نموده و برادرش بهرام را 

در اين اوقات بود که از برادر خود جدا شد و نزد پسرعمويش که . نسبت بوى بدگمان کنند



 در اثر سعى و کوشش و صداقت و امانت بتدريج در کارش بهائى بود بکار پرداخت و
برکت حاصل شد و پس از يکسال و نيم توانست با فراغت بال و آسايش خاطر بساحت 

اى از وقايع اين سفر سعادت اثر بقلم  شرح خالصه. الورى مشرف شود اقدس حضرت مولى
  :خود او چنين است 

سعيد حرکت  ّاحباى زردشتى از بمبئى به پورتّ م باتفاق هفت نفر از ١٩٢٠در اواخر سنۀ 
ّکرديم و در ماه دسامبر همان سال وارد حيفا شديم، روز اول همۀ زائرين را احضار فرموده و 
از بيت مبارک بيرون خراميدند، مانند سرو ناز، موهاى مبارک مثل شعاع آفتاب 

  .درخشيد و چهرۀ مبارک چون گل خندان بود مى
     بعد از انتظارى     تو ميدانى که

  نگارى      چه بيند عاشق از همچو
بمجرد اينکه نظر مبارک بروى مشتاقان افتاد فرمودند مرحبا بيائيد باال الحمدهلل آمديد و 

در آن ايام علماى اسالم در يزد بر عليه زردشتيان . رسيديد و از همگى احوالپرسى فرمودند
ّباى پارسى مقبول درگاه جمال مبارکند، جمال قيام نموده بودند، ضمن بيانات فرمودند اح

مبارک نظر خاص باين طايفه دارند، بعد فرمودند اخيرًا در يزد علما بر عليه پارسيان قيام 
اند که تجار زردشتى نبايد عمامۀ رنگين که عالمت سيادت است  اند و اعتراض کرده نموده

ان مانند لباس اطفال مسلمان باشد و روند نبايد لباسش بپوشند و اطفال ايشان که مدرسه مى
ايرادات ديگر دارند و مى خواهند اين طايفه را بحال صد سال قبل برگردانند ولى خدا 

ّاست، عزت را از  است و فرموده دهد، زيرا جمال مبارک ايشانرا عزيز کرده توفيقشان نمى
  .علماء برداشتيم و ذلت را از پارسيان

ّائرين از جمله حضرت ميرزامحمدحسن افنان و جناب ابن در اين دوران از محضر ديگر ز
پس از آن چند روزى روضۀ مبارکه و ساير . ّمحمدعلى قائنى برخوردار بوديم اصدق و شيخ

چند روز بعد مجددًا بزيارت طلعت انور حضرت . مقامات متبرکه را زيارت کرديم
دان بود و فرمودند مرحبا و الورى مفتخر گرديديم، وجه مبارک مانند گل شکفته و خن مولى

جمال مبارک از اين طايفه راضى بودند و . "فرمودند نژاد مى ّبعد به تعريف از احباى پارسى



اند، و فرمودند من خيلى از  فرمودند اين طايفه يکقدم بر خالف رضاى مبارک برنداشته مى
بعد بيانات ديگر فرمودند و در وقت مرخص شدن جناب "  شما راضى هستم

ّمحمدعلى قائنى را امر بتوقف فرمودند، وقتى بعد بمسافرخانه آمدند اظهار داشتند که  خشي
نژاد فرمودند من در دل گفتم ايکاش  ّامروز از بس وجود مبارک توصيف از احباى زردشتى

  نژاد بودم، ّاجداد ما هم مسلمان نشده بودند و منهم از احباى زردشتى
فرمودند که معنى بهائى خلق جديد  صحبت مىشبى حضرت عبدالبهاء از خلق جديد 

شدن است نه اسم، از جمله فرمودند روزى در اسکندريه، حاکم آنجا بمالقات آمد و 
ام، در جواب گفتم ما  ضمن صحبت اظهار داشت که من از دين بهائى معجزۀ بزرگى ديده

کايت کرد در ام و ح اهل بهاء به معجزه وهمى قائل نيستيم، گفت معجزه بچشم خود ديده
اسکندريه چندسال قبل يک تاجر ايرانى بود که همه اهل بازار و تجار از دستش در عذاب 

کرد که  شد طورى صحبت مى شدند و وقتى احضار مى بودند و مکررًا از دستش عارض مى
ّهمۀ اجزاء را منزجر کرده بود در فکر بوديم چطور با او معامله کنيم و مدتى بر اين منوال 

است، روزى  ، تا چند ماهى که هيچ شکايتى بما نرسيد ما خيال کرديم که مردهگذشت
يکى از آشنايان او به اداره آمد پرسيدم عباسقلى کجا رفته که خبرى از او نيست، جواب 

ّاست و مورد اعتبار کليۀ اهالى گشته،  ّدانم چه شده که اين مرد بکلى عوض شده داد نمى
سپارد، آيا اين  داند و امانات خود را باو مى کس او را امين مى گويند بهائى شده و همه مى

  معجزه نيست؟ 
بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند اينست معنى خلق جديد، و تبديل شدن ارض به ارض 

  .ّمسمى باشد چه فايده ّديگر واال اگر اسم بى
بکراچى  از بمبئى ١٩٢١جناب اسفنديار بختيارى پس از مراجعت از ارض اقدس در سال 

 در اين شهر بخدمات امرى از جمله مسافرتهاى تبليغى و ١٩٧٥نقل مکان کرد و تاسال 
شدند همراهى کرده و آنان  تشويقى مشغول بود و با اکثر مبلغين که وارد کشور پهناور هند مى

نمود، همچنين تأسيس حظائر قدس و تهيۀ زمين براى گلستان جاويد از  را راهنمائى مى
  . با ارزش اوستجمله خدمات



ّ با همسرش سرور اجازۀ تشرف بارض اقدس ١٩٢٧جناب اسفنديار بختيارى در سال  َ َ
ّامراهلل فرمودند، کراچى رو بترقى است احباب بايد ّ حاصل کرد، روزى حضرت ولى

ّبينى کنند اسفنديار عرض کرد بسيار خوب، با توجه و عنايات مبارک اميد است موفق  پيش ّ
ت از ساحت اقدس بمحفل روحانى کراچى پيشنهاد کرد، محلى را ولو در مراجع. شويم

ّخيلى کوچک خريدارى نمايند در حاليکه کليۀ احباى کراچى فقط يازده نفر بودند  از  ّ
باالخره با .  روپيه اجارۀ ماهانۀ محل دفتر محفل را نداشتند٣٥ضعف مالى قدرت پرداخت 

 خارج از شهر زمينى مشجر و محصور را در سال اى فراهم شد که در تأييدات الهى وسيله
امراهلل خريدارى نموده و بعد عمارتى در وسط آن ساختند و در ّ  بنام حضرت ولى١٩٢٨

ّ با حضور مبلغۀ شهير امريکائى ميسس کهلر و رئيس بلديه و عده١٩٣١نوروز سال  اى از  ّ
 معروض گرديد، در امراهللّ معاريف شهر افتتاح گرديد و گزارش امر حضور حضرت ولى

  : م صادر گشت که از جمله عباراتش اينست ١٩٢٢جواب توقيع منيعى بتاريخ ژانويۀ 
فرمودند اين عبد نهايت رضايت و خشنودى را از خدمات باهرۀ متتابعۀ مستمرۀ آنجناب 

القدس  اى که در اتمام بنيان حظيرة الخصوص از همت و اقدامات فائقه داشته و دارم على
ّ اولين تأسيس بهائى اقليم هندوستان است مبذول داشتيد، البته رسم اين بنيان را بعد از که ّ

  اکمال ارسال داريد تا در کتاب عالم بهائى درج گردد انتهى 
توضيح آنکه در آنزمان هنوز شبه قارۀ هندوستان به هند و پاکستان تقسيم نشده بود بلکه 

القدس موصوف بدوقطعه زمين اتصال داشت   حظيرةزمين. شد مى تمامًا هندوستان ناميده
القدس مساوى بود و اگر زمينهاى مذکور بافراد متفرقه  که مساحت آن دو با زمين حظيرة

نمود،  دار مى القدس را خدشه شد و در آن ساختمان مى کردند موقعيت حظيرة فروخته مى
شد عمارت  راضى نمىّلذا جناب اسفنديار با توجه باينکه پولى در اختيار نداشت، 

است در وراى عمارات ديگر پنهان  القدس که اينقدر مورد نظر مواليش قرار گرفته حظيرة
آسائى  گردد، لذا دل به دريا زد و مبادرت بخريد دو قطعه زمين مذکور نمود و بطور معجزه

اش که در مقابل ساختمان  ّدر مدت قليلى پول زمين فراهم شد، آنگاه يک قطعه
لقدس واقع بود را بمحفل ملى کراچى تقديم و باسم محفل به ثبت رسانيد و در ا حظيرة



 اطاق و دو تاالر ١٤قطعه زمين ديگر عمارتى زيبا و عالى بنام دارالسرور بنا کرد که داراى 
اى از حضرت  ّباشد با کليۀ متعلقات مربوطه و پس از اتمام بنا ضمن عريضه در دو طبقه مى

اش توقيع منيع  در جواب عريضه. ا نمود که آنرا بنام مبارک منتقل نمايدامراهلل استدعّ ولى
  : فرمايند  صادر گرديد که مى١٩٤١ اکتبر ٢٧

القدس و آرزوى قلبى در تقديم  ّآنچه مجدد راجع بعمارت دارالسرور جنب ساختمان حظيرة
ضح شد و ثبت آن بنام مبارک حضرتشان معروض داشته بوديد در محضر انور معلوم و وا

. اهلل سرور خانم را فرمودند و فرمودند بسيار تقدير حسن نيت آن جناب و قرينۀ محترمۀ امة
بنويس اين نيت ممدوح و اين هديه مرغوب و مقبول ولى ميل و رضاى اين عبد آنستکه 
ّوقف امراهلل در آن مدينه گردد و چون محفل مقدس کراچى رسميت دارد انتقال اين محل 

ل احسن و انسب و اگر چنانچه بر حسب تصميم امناى محفل مرکزى جهت بنام آن محف
کودکستان بهائى تخصيص داده شود مقبول و ممدوح و اگر چنانچه در وقت حاضر وسائل 
اين تأسيس فراهم نه محول بمحفل محلى کراچى گردد تا هر نوع که موقتًا صالح دانند 

  . اين محل جديد را اداره نمايند
 امالک مزبور بصورت يکپارچه بنام محفل روحانى کراچى به ثبت رسيد و جزء ّبعدها کليۀ

  .اوقاف بهائى قرار گرفت
ّجناب اسفنديار بختيارى مسافرتهاى زيادى نيز براى تبليغ و تشويق احباء و سرکشى به 

ين ّاى از حضرات ايادى و مبلغ ّداد و عالوه بر آن با عده اهلل انجام مى مهاجرين و ابالغ کلمة
خانم دروتى : کرد، که عبارتند از شدند همراهى مى از ايران و امريکا که بهندوستان وارد مى

اهلل عالئى و احمد يزدانى و اشراق خاورى و طرازاهلل  بيکر و مستر ريمى و جنابان شعاع
ّسمندرى و محمدعلى فيضى که با بعضى از آنان در داخلۀ شبه قارۀ هند و با برخى تا 

 م ١٩٤٦ مارچ ١٦است و در توقيع مبارک مورخ  و سيالن و استراليا همسفر بودهاندونزى 
  : اند عزيز امراهلل از خدماتش بشرح زير تقدير فرمودهّ حضرت ولى

فرمودند بنويس مطمئن باشند اين عبد از ايشان راضى و ممنون، زيرا رکن رکين امراهلل در 
اهلل و تشويق ياران و استحکام اساس  اعالء کلمةآن سامانند و بتمام قوى بر تبليغ امراهلل و 



نظم بديع قائم، مسافرت به برما و مالقات بازماندگان شهدا و اهتمام در امر تبليغ و بناى 
اهلل جناب آقاسيدمصطفى محبوب و مقبول و اجرش در  مرقد ايادى امراهلل متصاعد الى

  .  انتهى ساحت کبريا عظيم
منجذبه ميس مارثاروت مسافرت نمودند که مالقات با دکتر همچنين چندبار بمعيت ورقۀ 

ّمحمد اقبال عالم و شاعر مشهور و مسافرت به شيمله واقع در دامنۀ جبال هيماليا براى 
ها و مسافرت به کلکته و نطق در دانشکدۀ اسالمى آنجا و  مالقات با مهاراجه سينکه

ر مشهور بنگالى و غيره از جملۀ اين مسافرت به سانتى ناکتين بعزم ديدار با تاکور شاع
  .سفرهاست

 بار ديگر اجازۀ تشرف حاصل کرد و بساحت ١٩٥٤جناب اسفنديار بختيارى در سال 
ّاقدس حضرت ولى امراهلل مشرف گرديد و در مراجعت از طريق اروپا بپاکستان بازگشت و در 

که دنبالۀ جبال ) مرزى(امراهلل بکوهستان ّ  م کمى بعد از صعود حضرت ولى١٩٥٧سال 
ّالورى و يک دستخط از  نامبرده دو لوح از حضرت مولى. کشمير است مهاجرت کرد

ًامراهلل دارد، توقيعات کال در جواب ّ حضرت ورقۀ عليا و چهل و دو توقيع از حضرت ولى
که با درج . باشد عرايض اوست که تمامًا مصدق خدمات مندرجه در اين سرگذشت مى

  .آرائيم ارات، آن توقيعات اين سرگذشت را مىچند فقره از عب
  : است   آوده١٩٣٦در توقيع دوازدهم آگست 

فرمودند تعلق اين عبد نسبت بايشان شديد و اعتماد و ممنونيت کامل، زيرا حصن حصين 
  . را حافظ و حارسند و امر مبين را خادم و ناشرى امين فراموش نشده و نخواهند شد

  : ١٩٣٩در توقيع هشتم جون 
فرمودند بنويس مخابره با آن حبيب معنوى مورث فرح و ابتهاج و علت روح و ريحان، زيرا 
در خدمت و نصرت و دفاع و اثبات تعاليم و شعائر امر حضرت رحمن مشاربالبنانند و مقدم 
بر گروه مجاهدان و مبارزان در آن سامان، اين عبد راضى و ممنون و مشعوف در ليل و نهار 

ّانوار تأييدات شديده در حق آن مشتعل بنار محبتاز ملکوت پر اهلل ملتمس، اميد چنانست  ّ
  . اين مسئول مستجاب گردد و مقصود دل و جان تحقق پذيرد



  :  ١٩٤١در توقيع بيست و چهارم مارچ 
آن حبيب معنوى هميشه در بساط مکرمت مذکورند و منظور نظر مودت و شفقت، با 

و انجذاب وجدانى در اعالء کلمۀ الهى و نشر خلوص حقيقى و جانفشانى صميمى 
لهذا بهر . ّنفحات رحمانى قائم و مداوم بوده و هستند و بطراز اعمال و صفات مرضيه مزين

ّفيضى فائز و بهر موهبت و تأييدى مفتخر و سرفراز و مشرفند خدمات مستمرۀ کل در محضر 
اف رحمانيه سائلند تا بتأييدات اقدس ذکرش دائمى و باقى و مورد تحسين و تقدير، از الط

ّمتتابعۀ ملکوت اعلى و بعنايات نامتناهيۀ جمال عز ابهى موفق باشند ّ ."  
  :  م١٩٤٢در توقيع هفدهم آگست 

از فضل آن طلعت اليزالى، آن حبيب روحانى بهرگونه مواهب ملکوتى و سجاياى رحمانى 
عطا و عنايت اوفى حائز، زيرا ّمزين و مفتخر و اعظم و افضل اينکه بنعمت رضا و کوثر 

ّبتمام همت و خلوص و فداکارى و جانفشانى بخدمات متنوعۀ امريه چه در سفر و چه در 
المحبوب  المقصود و شفقًا بانوار وجه حضر هردو بکمال شوق و اشتياق طلبًا لرضاء طلعة

اده از لسان الع قائم بوده و هستند، اين خدمات جليلۀ متماديه مورد تحصين و تقدير فوق
  . اطهر بوده و هست هنيئًا لکم من هذالفوز المبين

  :١٩٣٨ مى ٢٨ّبخط مبارک در توقيع 
َ◌ االرجاء  حسنة لالبرار و نورًا ساطعًا فى تلک اهلل قدوة ايهاالحبيب بشرى لک بما جعلک

ّفاستقم کما امرت انه يؤيدک و يلهمک و يحفظک و يحقق امالک بقدرته المهيمنه  ّ
  بندۀ آستانش شوقى . مينالعال على

م در ١٩٧٥بديع مطابق با ١٣٢ّجناب اسفنديار بختيارى آخراالمر در تاريخ اول شهرالرحمۀ 
العدل الهى تلگرافى بشرح زير  شهر کراچى برحمت ايزدى پيوست و از ساحت منيع بيت

  : ّبمحفل ملى بهائيان پاکستان مخابره گرديد
ّامراهلل اسفنديار بختيارى عميقًا متأثر و متألمقدم  از خبر صعود مروج دلير و ثابت خدمات . ّ

ايشان که در طول حيات در سبيل امر الهى مبذول گشته تاريخ آن شبه قاره را نورانى مى 
اهلل منعقد نمايند، اجر  گرداند، مقتضى است جلسات تذکر شايسته جهت آن متصاعد الى



العدل  منان مسئلت نمائيم بيتجزيل جهت خدمات مخلصانۀ ايشان از آستان حضرت 
  ) ٨(اعظم 

  ارباب هوشنگ هوشنگى 
در شهر يزد ) م١٨٥٨( ه ش ١٢٣٧جناب ارباب هوشنگ فرزند اردشير در حدود سال 

در دوران جوانى بشغل شالبافى مشغول بود و سپس بکسب و تجارت . ّمتولد گرديد
ّجه و طرف اعتماد تجار ّپرداخت و با توجه بصحت عمل و امانتى که داشت بزودى مورد تو

قرار گرفت و در نتيجه بطور نسبى صاحب مکنت گرديد، ولى بيشتر ثروت خود را صرف 
  .کرد جوئى امرار معاش مى نمود و خود با کمال صرفه امور خيريه و بذل بفقراء مى

بند بود و در اجراى احکام و دستورات حضرت  ارباب هوشنگ بمعتقدات مذهبى پاى
 خصوصًا بخيرات و مبرات در راه خدا اعتقادى وافر داشت، در دوران زردشت مى کوشيد

جوانى يک شب وقت سحر از خواب بيدار شد و مالحظه نمود که ستارگان از آسمان فرو 
ّشوند و با توجه ببشاراتيکه از کتب زردشتيان  رسند ناپديد مى ريزند و نزديک زمين که مى مى

دادنست که چون بسن  بهرام ورجاوند مى ت شاهّشنيده بود آنرا از عالئم تولد حضر
  .سالگى رسد از طرف اهورامزدا به پيامبرى خدا مبعوث خواهد شد سى

اش  ّمدتها سپرى شد و همواره منتظر ظهور حضرت سيوشانس بود تا اينکه خواهرزاده
ّميرزاسياوش سفيدوش مژدۀ ظهور موعود منتظر را بوى ابالغ نمود و پس از اتيان ادله  و َ

ّبراهين و بحث و گفتگوى فراوان بحقانيت امر مبارک اذعان نمود و بشرف ايمان فائز 
  .گرديد

ّارباب هوشنگ پس از تصديق ديانت مقدس بهائى همواره در خدمت بامراهلل و تقديم 
ّمهمترين اقدام وى تأسيس مدرسۀ دخترانۀ هوشنگى در محلۀ . ّتبرعات پيشقدم بود

بود که بخرج خود ساختمان آنرا بنا نمود و ) م١٩٢١( ه ش ١٣٠٠زردشتيان يزد در سال 
هاى جارى آن کرد، بعدها مدرسۀ مورد بحث  قسمتى از امالک خود را وقف براى هزينه

گرديد  کالسه تبديل شد و طبق برنامۀ تنظيمى از طرف ادارۀ معارف اداره مى بدبستان شش



داد تا اينکه طبق  اليت خود ادامه مىّبفع) م١٩٣٥( ه ش ١٣١٤مدرسۀ هوشنگى تا سال 
  .ّدستور دولت کليۀ مدارس بهائى تعطيل شد

ّهوشنگ همواره مورد اعتماد و محل توجه تجار اعم از زردشتى و بهائى بود و در  ارباب ّ
ّآمد حکميت ارباب هوشنگ مورد قبول طرفين دعوى بود،  موارديکه اختالفى بوجود مى

جهان فانى را وداع گفت و ) م١٩٤٢( ه ش ١٣٢٢گ در سال هوشن االمر جناب ارباب آخر
  .در گلستان جاويد يزد مدفون گرديد

هوشنگ بود، نامبرده در حدود  ّو از جمله بانوان مؤمنۀ مبلغه خانم مرواريد دختر ارشد ارباب
در دوران جوانى و هنگاميکه پدرش . ّدر شهر يزد متولد شد) م١٨٩١( ه ش ١٢٧٠سال 

قيقت در مورد ظهور سيوشانس بود وى نيز شائق بتحقيق گرديد و با شرکت سرگرم تحرى ح
در جلسات تبليغى و مباحثات با ميرزاسياوش سفيدوش همزمان با پدر و يا قدرى ديرتر امر 

بالفاصله قدم بميدان تبليغ گذاشت، ابتداء همسر خود جناب . مبارک را تصديق نمود
 بود و سپس خواهران خود را بامر مبارک هدايت فريدون قدرت را که از طايفۀ دستوران

  .نمود و پس از آن جناب سروش ايدون و خانواده را بامراهلل مؤمن گردانيد
تصديق خصوصًا جوانان را تشويق به  همواره در خدمات امرى کوشا بود و دوستان تازه

ر مالميرى و ّمحمدطاه نمود و غالبًا آنانرا نزد حاج حضور در جلسات و مجامع تبليغى مى
  .کرد برد و موجبات تزييد معلومات مصدقين را فراهم مى ساير فضالى امر مى

کوشيد و در  آورى اعانات خصوصًا از بستگان خود که غالبًا ثروتمند بودند مى نسبت بجمع
در لوح نازله از . داشت ّتربيت اطفال و تمسک آنان بامر مبارک سعى بليغ مبذول مى

بواسطۀ جناب " اين کتاب ١٠٤بدالبهاء ارواحنافداه که در صفحۀ ّآستان مقدس حضرت ع
 که بافتخار جناب ١٣٧و همچنين لوح مبارک مندرج در صفحۀ "  سياوش ابن رستم

الورى  ّخداداد عليانى عز نزول يافته، مرواريدخانم هوشنگى مورد مرحمت حضرت مولى
) م١٩٥٤( ه ش ١٣٣٣در سال ) قدرت(باالخره مرواريدخانم هوشنگى . است واقع گرديده

  .مدفون گشت جاويد گلستان و در نمود صعود بملکوت ابهى شهر يزد در
  مهربان تشکر 



ّدر يزد متولد گرديد، در ) م١٨٨٣( ه ش ١٢٦٢جناب مهربان تشکر فرزند رستم در سال 
دوران طفوليت تحصيالت ابتدائى و حد اقل خواندن و نوشتن را طبق رسوم دوران خود 

 سالگى پدر خود را از دست داد تحت تکفل برادر خود ١٢رفت و چون در حدود سن فراگ
ّدر جوانى مدتى را باجيرى گذرانيد و سپس در شهرهاى يزد و قم . ميرزاسياوش قرار گرفت

بهرام ورجاوند را از برادر  بتجارت مشغول گرديد و با وجود اينکه بشارت ظهور موعود و شاه
شخصًا بتحقيق و تحرى پرداخت و پس از حصول اطمينان بفوز شنيد ولکن خود  خود مى

  .ّايمان بامر حضرت رحمن موفق گرديد و قدم در راه تبليغ و خدمت گذاشت
زادۀ خود فرنگيس خانم هوشنگى ازدواج نمود و  با دائى) م١٩٢٤( ه ش ١٢٩٣در سال 

ى با مراسم بهائى در بين ّبطوريکه در دفتر سوم شرح داده شد اين ازدواج اولين پيوند زناشوئ
ّپارسيان بود و با توجه باينکه دستوران و مؤبدان حاضر بانجام عقد ازدواج نگرديدند براى 
ّاولين بار توسط دو نفر غير مؤبد پيوند زناشوئى انجام شد و موجب انفصال امر مبارک از 

  .ديانت زردشتى گرديد
ور حضرت عبدالبهاء حض) م١٩٠٩( ه ق ١٣٢٧ّجناب مهربان تشکر حدود سال 

ّارواحنافداه مشرف گرديد و مورد مرحمت و عنايات موالى حنون قرار گرفت و در دوران 
ّتشرف خود در ارض اقدس با اجازه از محضر مبارک موفق بتعمير مراقد مطهر غصن اهلل  ّ

صالح قرار داشت  خانم والدۀ حضرت عبدالبهاء که در قبرستان عمومى بنى االطهر و آسيه
ّو لوح مبارک زير از آستان مقدس . حضرت واقع شد ّديد که مورد قبول و مسرت خاطر آنگر

  : ّالورى بافتخار وى عز نزول يافت حضرت مولى
  هواهلل 

اى ثابتان برپيمان، مهربان ببقعۀ مبارکه وارد، سر به آستان نهاد و بياد ياران افتاد راز و نياز 
واهش الطاف بجهت ياران نمود، عبدالبهاء را ساغر ّنمود و تضرع و ابتهال آغاز کرد و خ

ّدل به صهباء محبت دوستان لبريز و مشام بنفس رحمان مشکبيز، آنچه بگويم و بنگارم 
ّشرح نتوانم، عبارات و کلمات مانند پيمانه و ساغر و ميناست و مهر و محبت و وفاى ياران 

نماست و  نمود زيرا آئينۀ جهاندريا، لهذا گنجايش نيايد، پس بايد نظر بجان و وجدان 



ّاسرار محبت ياران ظاهر و عيان، اى دوستان، دهقان الهى تخمى افشانده و اراضى قلوب 
را کشتزار نموده و برشحات ابر رحمت سيراب کرده و حرارت شمس حقيقت تابيده ولى 

م و زار جز خار مغيالن نرويد بلکه محرو خاک پاک گل و رياحين رويد و از زمين شوره
  .مهجور گردد

الحمدهلل دلهاى ياران پارسى خاک شيرين بود گل و نسترن روئيد و مشام طالبانرا مشکين و 
ها روشن گشت و  عنبرين کرد، بخشش ايزدى در انجمن پارسى چنان جلوه نمود که ديده

دلها گلزار و چمن شد، گلشن الهى کشت و گلبن معنوى گرديد و بشکوفه و رياحين مزين 
اد و خرم گرديد، اين باغ سه هزارسال خراب بود، درختان پژمرده، گلها افسرده، گشت، ش

ّگلشن از صولت برد و شدت سرما گلخن گرديده، حال الحمدهلل که موسم بهار آمد و نفحۀ  َ
مشکبار وزيد، ابر رحمت باريد و حرارت شمس حقيقت بتابيد و نسيم جانپرور مرور نمود، 

شت، صبح روشن دميد و بر آفاق بدرخشيد از خاور ايران چنان گلخن نوميدى گلشن اميد گ
صبحى دميد که باختر منور گشت، شکر خدا را که چنين بدرقۀ عنايت رسيد و چنين اختر 

خوشا بحال ايرانيان، اى پروردگار مادر مهرپرور سياوش جهان خاک را . اختر بدرخشيد نيک
تنگ و تار بيزار گشت و بفضاى دلگشاى وداع نمود و باقليم تابناک شتافت، از عرصۀ 

آسمان پرواز نمود، اردشير از زندگانى اين جهان دلگير شد، حيات جاودانى خواست و 
آرزوى زندگانى آسمانى جست، اى آمرزگار هردو را بيامرز و در پناه خويش پناه ده توئى 

  )٩(ع  ع.  آمرزنده و بخشنده و مهربان و توئى دهنده و پاينده و غفور و رحمان
  . ّهمچنين لوح مبارک زير در پاسخ عريضۀ سؤاليۀ جناب مهربان تشکر نازل گرديد

  .االبهى اهلل بهاء طهران، بواسطۀ جناب امين، يزد جناب مهربان رستم عليه
  هواهلل 

اى يار پارسى عبدالبهاء، نامۀ تو رسيد خوب لقبى بجهت خاندان انتخاب نمودى، داللت 
که بشکرانۀ الطاف الهى قيام دارى، زيرا شکرانه سبب وفور نعمت است و نمايد  بر اين مى

چه نعمتى اعظم از هدايت لحظات عين رحمانيت شامل است و الطاف حضرت احديت 
کامل، در خصوص ترجمۀ آيات مبارکه سؤال نموده بوديد، ترجمه بايد در نهايت فصاحت 



شود کرد، زبرا آن  د قياس به اصل نمىو بالغت باشد ولى هرقدر ترجمه فصيح و بليغ باش
منتهى در ميان ولى بجهت  ّالفاظ از فم مطهر صادر و اين الفاظ از قلم بشر صادر، فرقى بى
اى از گلشن معانى بمشام  اينکه ياران پارسى بلسان عربى آشنا نيستند محض آنکه رائحه

ّايت اطالع و اختبار آرند، ترجمه جائز، ولى بايد نفوسى که در عربى و فارسى هردو نه
جميع ياران پارسى را تحيت ابدع . نمايند به ترجمه پردازند دارند و بقريحۀ سياله ترجمه مى

  )١٠(ّعبدالبهاء عباس .  االبهى ابهى برسان، و عليک البهاء
          

اهلل بود و ابتداء با جناب ابوالحسن اردکانى  ّجناب مهربان تشکر ساليان دراز امين حقوق
اهلل خان ورقا همکارى  ّ◌ ين و بعد با جناب حاج غالمرضا امين امين و سپس با ميرزاولىام

ّنمود و مدتها افتخار  نامبرده بيشتر اوقات خود را وقف خدمت بامراهلل مى. نزديک داشت
اى که  ضمن توطئه) م١٩٣٧(ش    ه١٣١٦ّعضويت محفل روحانى يزد را داشته و در سال 

پزخانه را بجناب  ّحفل روحانى يزد نموده و اتهام قتل کارگر کورهمعاندين عليه اعضاء م
ّآئين با همکارى ساير اعضاء محفل دادند جناب تشکر نيز بعنوان  سلطان نيک

ّنويس محفل مدتها تحت تعقيب و گرفتار بازجوئى و محاکمه بودند ولى کليۀ  خالصه ّ
 و تحمل باليا را عنايتى از اعضاء در برابر مصائب و مشکالت وارده چون کوه استوار

  .ّدانستند و الحمدهلل در بوتۀ امتحانات موفق و روسفيد گرديدند جانب حضرت پروردگار مى
جهان فانى را وداع و به ) م١٩٤٨( ه ش ١٣٢٧ّباالخره جناب مهربان تشکر در سال 

ر يزد زاده د فوت ايشان مقارن با دوران فتنه و فساد خالصى. ملکوت ابهى صعود نمودند
ّالناس را عليه احباء تحريک مى بود که عوام نمودند و مشکالت زيادى براى جامعۀ امر  ّ
  .فراهم گرديد

  اسفنديار مجذوب 
ّدر شهر يزد متولد ) م١٨٩٦( ه ش ١٢٧٥جناب اسفنديار مجذوب فرزند هرمزديار در سال 

زد فرا گرفت و از ّگرديد، در دوران طفوليت تحصيالت مقدماتى را در مدرسۀ زردشتيان ي
ّاوان جوانى ذوق و استعداد مفرطى در درک مطالب روحانى و تعمق در کتب دينى از خود 



ّپژوه که از مؤمنين اوليۀ پارسى بود  ّدر خالل اين احوال جناب هرمزديار حق. داد نشان مى
رمن با خواهر جناب اسفنديار ازدواج نمود و بطوريکه در فصل گذشته ذکر گرديد ابتداء خ

َخانم و بعد از ايشان سرورخانم و لعل خانم خواهران مجذوب بشرف ايمان فائز گرديدند و  َ
چون برادر خود اسفنديار را مستعد تحرى حقيقت ديدند ويرا نزد جناب آخوند 

ّمالعبدالغنى که از جمله اجلۀ مبلغين بود بردند ّ ّ.  
اب آخوند بطورى در فکر و روح پس از چندجلسه شرکت در محافل تبليغى گفتار و رفتار جن

اسفنديار اثر کرد که او را منقلب نمود، ولى طولى نکشيد که اسفنديار براى فراگرفتن فن 
خياطى عازم طهران گرديد و پس از آن چندى در قزوين اقامت نموده و از محضر مؤمنين و 

ده و باشى و جناب سمندرى درک فيض نمو ّمتقدمين امر مبارک از قبيل حضرت حکيم
  . سالگى بشرف عرفان مظهر ظهور فائز و در حلقۀ اهل ايمان وارد شد٢٤باالخره در سن 

جناب مجذوب بعد از فراگرفتن فن خياطى به يزد مراجعت نمود و به تبليغ و تبشير امر 
مبارک همت گماشت، ابتداء والدين و منسوبين خود را بامر حضرت منان هدايت نمود و 

سکونى خود کارگاه خياطى داير نمود که اين محل بزودى مرکز رفت و پس از آن در منزل م
اى براى  اين کارگاه خياطى وسيله. ّآمد احباء و دوستان و محل مراجعۀ ارباب رجوع گرديد

ّاش و محيطى پر از صفا و روحانيت براى جمع احباء و  ارتزاق جناب مجذوب و خانواده
جناب مجذوب داراى بيانى فصيح و . ن امر مبارک بودمرکزى براى تبليغ امراهلل و عالقمندا

پرداخت و  ّنطقى گويا بود و در کليۀ محافل و مجالس به توضيح و تبيين آيات و الواح مى
ّدر جلسات تبليغى با توجه بفهم و درک مفاهيم کتب آسمانى بخصوص سعۀ اطالعات او  ّ

نمود و از  هور الهى هدايت مىدر آثار حضرت زردشت جويندگان حقيقت را بعرفان مظهر ظ
  .ّاين طريق عدۀ زيادى بشرف ايمان فائز گرديدند

العاده يافت و  ّجناب مجذوب بعد از مدت کوتاهى بين جامعۀ بهائيان يزد محبوبيتى خارق
 سالگى بعضويت محفل روحانى يزد انتخاب شد و متجاوز از پنجاه سال ٢٧در سن 

  .داد ى بخود اختصاص مىاکثريت آراء در عصويت محفل روحان



ّدر تأسيس مدارس بهائى يزد که شرح آن گذشت سهم بسزائى داشت و در کليۀ لجنات و 
ّتشکيالت امرى عضوى عالقمند و فعال بود و عالوه بر اقدامات مذکور همواره لسانش به 

  .تبليغ امراهلل ناطق بود
 مخالفت و بغض و که در اثر) م١٩٤٩( ه س ١٣٢٨و ) م١٩٣٧( ه ش ١٣١٦در سالهاى 

ّعناد معاندين اتهام دو فقره قتل فجيع يکى در شهر يزد و ديگرى در شهر ابرقو را به احباى  ّ
ّالهى نسبت دادند جناب مجذوب با کليۀ اعضاء محفل روحانى يزد گرفتار حبس و زندان 

 با اى بيگناه را فراهم نمودند و ّشد و در اثر اعمال نفوذ مغرضين وسائل گرفتارى عده
در واقعۀ ثانى جناب اسفنديار . محاکمات مغرضانۀ اعضاء محفل را محکوم بزندان نمودند

ّمجذوب مدت سه سال در زندانهاى يزد و کرمان و طهران در سبيل امر حضرت يزدان 
ّتحمل باليا و مشقات زيادى نمودند و با وجود اينکه اکثر زندانيان در اثر مصائب وارده 

دند ولى داراى روحى قوى و صورتى بشاش و دائمًا مورد الطاف و عنايات عليل و ناتوان بو
عزيزامراهلل قرار گرفته و در برابر مصائب وارده چون کوه استوار ّ موالى حنون حضرت ولى

باالخره پس از دوران محکوميت مجددًا خياطخانۀ خود را داير نمود که کانونى . بودند
  . تبليغ امر مبارک بودبراى اجتماع ابرار و مرکزى براى

جناب اسفنديار مجذوب در دوران عمر خود به خدمات فائقه در راه امر حضرت منان قائم 
ّامراهلل بودند، يک فقره دستخط از  عزيزّ و همواره مورد مرحمت و عطوفت حضرت ولى

ن بشرح امراهلل به افتخار ايشاّ حضرت ورقۀ عليا بهائيه خانم و چهارفقره توقيع از حضرت ولى
  : است ذيل صادر گرديده

  والثناء  البهاء يزد، جناب اسفنديار خياط پارسى عليه
  هواهلل

بندۀ حقيقى جمال ابهى و يار نازنين حضرت عبدالبهاء نامۀ خوش شيرين که حضور 
چون ايشان مسافرتى موقت به . امراهلل شوقى افندى معروض داشته بوديد مالحظه گرديدّ ولى

الحقيقه پس از اين مصيبت کبرى و  نگارم، فى اند فانيه جواب مى مودهبعضى صفحات فر
بليۀ عظمى صعود مبارک حضرت عبدالبهاء طيور وفا را اين عالم خاک زندان جفاست و 



ّبلبالن آزاد را قفس تنگ و تار، البته ارواح قدسى دل به عالم فانى نبندد و جواهر انس از 
ى جويند، ولى مشيت غالبۀ قاهرۀ رحمانى و ارادۀ شؤن اين دنيا فراغت طلبند و خالص

ّمحيطۀ نافذۀ ربانى چنين تعلق گرفته که اين خاک سياه جنت ابهى گردد و اين تودۀ غبراء  ّ
رشک گلشن اعلى شود، لهذا مظاهر الهى و مطالع اشراق شمس سبحانى جميع محن و 

بول فرمودند و احکام و شرايع و آالم و مصائب را بر وجودات طيبۀ طاهرۀ قدسيۀ خود ق
تعاليم آسمانيرا که کافل فالح و نجاح و سعادت و خالصى و نجات اهل عالم است وضع 
و تأسيس فرمودند تا آن موهبت اصليه جلوه نمايد و آن حقيقت لطيفه آشکار شود و 

 ساميه همچنين نفوس را تربيت نمودند و به يد عنايت پرورش دادند تا به اين وظيفۀ عاليۀ
قيام نمايند و به انجام اين خدمت همت کنند و شجرۀ حيات را سقايه نمايند و نوع انسانرا 

مند و در دو  ّموفق و از آن موائد آسمانى بهره خدا را که شما مؤيديد و خدمت فرمايند حمد
وال والبهاء عليکم شهر ش. جهان سودمند جميع ياران رحمانيرا تکبير ابدع ابهى ابالغ داريد

   ه ق فانيه بهائيه ١٣٤٠
   هجرى قمرى ١٣٤٠االخر   ربيع٢٢

  .   ّاز حيفا به يزد، حبيب روحانى آقاى اسفنديار خياط زيده عزه تعالى
  هواهلل تعالى

االنوار فائز و سبب  ّامر رب مقتدر فديت وجههّ  صفر به لحاظ ولى٢دوست يگانه، عريضۀ 
ايد و در صدد صيانت  ى خدمت امراهلل نمودهظهور عنايت آن طلعت اطهر گشت، زيرا آرزو

ّامروز يکى از تأسيسات مهمه در هر بلدى استحکام محفل . ايد لذا فرمودند اهلل بوده احکام
ّمقدس روحانيست و انتظام مجمع مشورت ياران رحمانى، اگر اين تأسيس عظيم در هر 

نعمتى کامل شود و اگر مدينه رزين و متين شود هرگونه تأييدى حاصل گردد و هرموهبت و 
خداى نخواسته در جائى چنانچه بايد اين اساس مستحکم نماند و اين بنيان متزعزع گردد 
و اغراض شخصيه به ميان آيد، بجاى تأييد نوميدى احاطه کند و بعوض نصرت و اقتدار 
ّپريشانى افکار کل را فراگيرد، لهذا امروز اعظم خدمت به آستان احديت وحدت اهل 

 و اساس وحدت انتظام محافل روحانى اهل بهاء و اگر چنانچه در انتخابات بهاست



ّمخالف قوانين الهيه و قواعد مقرره امرى بميان آيد البته بايد نگذارند و به حسن تدبير هر 
رخنه سد نمايند و هر نقصى را اصالح فرمايند ولى به حسن خلق و تدبير که مايۀ اختالف و 

ّمرى سبب اختالف گردد ترک آن اولى است، حتى اگر دين سبب جدال نشود، زيرا هر ا
دينى بهتر است، پس در اصالح نواقص و  فرمايند در اين صورت بى اختالف شود مى

ترويج قواعد بايد حسن تدبير را مجرى داشت که نتيجه معکوس نبخشد و اختالف 
رى موجه و مشروع داشته ّمنحوس بميان نيايد و اما اگر يکى از اعضاء استعفا دهد بايد عذ

دليل باشد و پس از استعفاء مشروع بايد به جاى او شخصى اختيار کنند و  باشد نه اينکه بى
  زرقانى . اين امر راجع به محفل است

يار معنوى اميدوارم مشاکل حاليه مرتفع گردد و ابواب برکت الهيه بر وجه ياران مفتوح گردد 
ّر مقدس فراهم شود و آنجناب بخدمات عظيمه ّو اسباب عزت و شوکت و استعالى ام

  بندۀ آستانش شوقى .  ّموفق گردند
  . اهلل مالحظه نمايند بهاء يزد، جناب آقااسفنديار مجذوب عليه

امراهلل روحى ّ يار روحانى، عريضۀ تقديمى به لحاظ محبوب رحمانى حضرت ولى
ذشت فرمودند مقصد از اجراى ّالفداء فائز، و سؤاالت مذکوره کل از نظر اقدس گ ّالحباء

العدل اعظم  احکام، احکام منصوصۀ کتاب اقدس است آنچه منصوص نه راجع به بيت
است عجالتًا آنچه را محافل روحانيه راجع به امور غيرمنصوصه قرار دهند مقبول و متبوع 
 است، بقدر امکان امناى محافل بايد حريت افراد را مالحظه نمايند و احکام و قوانين
جزئيه وضع ننمايند و مقيد به قيود کثيره نگردند و مخصوصًا فرمودند در جميع احيان طلب 

االمر مبارک مرقوم گرديد،  حسب. گردد ّتأييد و توفيق براى آنجناب از آستان مقدس مى
  . ١٩٢٩ مى ٤، ١٣٤٧نورالدين زين ذيقعدۀ 

ام الهيه مسئلت نمايم تا به ّيار معنوى از موالى توانا موفقيت آنجناب را در اجراى احک
ّآنچه اسرار مطلقۀ الهيه است در اين عصر بديع مؤيد گرديد و به خدماتى باهره در مستقبل 

  بندۀ آستانش شوقى . اهلل بجود الغيب و الشهاده ايدکم. ّايام موفق شويد
  . اهلل االبهى مالحظه نمايند بهاء يزد، جناب آقاميرزااسفنديار مجذوب عليه



ّ به ساحت عز طلعت محبوب متعال ٨٩ّ شهرالعزۀ سنۀ ١٤ّ آن يار روحانى مورخۀ عريضۀ
المنتهى  ّالفداه واصل و تأثرات قلبيه از ثمرۀ سدرة امراهلل ارواحنالوحدهّ حضرت ولى

فداه به اضغاء مالحظۀ هيکل  البهاء حضرت ورقۀ مبارکۀ عليا ارواحنا لرمسهاالشريفته بقية
از اين فاجعۀ عظمى احزان التحصى بر قلب نورانى و فؤاد لطيف . زمبارک اقدس فائ

منتهى وارد آمد، در کمال عاطفت و  رحمانى وجود اطهر مستولى گشت و هموم و غموم بى
  .   شفقت بيان تسليت و تعزيت و امر به تسليم و رضا در اين مصيبت کبرى فرمودند

حضرت ذوالجالل بود و در صفات و مثال آيت فضائل و خصائل و سجاياى  آن گوهر بى
بخش  کماالت و شؤن الهيه مثال اعظم و حقيقت اتم اقوم اکرم، مانند سحاب عطاء فيض

بود و بنفثات ملکوتيه و نفحات رحمانيه در انجمن عالم امکان مبعوث و محشور و مشهور و 
 و در طوفان آن مظلومۀ آفاق و ستمديدۀ دوران در بحبوبحۀ باليا چون گل خندان. باهر

مصائب و رزايا چون بدر المع درخشنده و تابان، فرمودند اهل بهاء و اصحاب وفا را 
شايسته و سزاوار چنان که در کمال همت و نشاط قيام بر خدمت و عبوديت و اقتداء به آن 

اورى اشياى متبرکه که در نزد قدماى ياران  راجع به جمع. کنز ثمين ملکوت ابهى نمايند
ّود است فرمودند بنويس تکليف جائز نه، احباء را تشويق نمائيد، تأسيس الهى موج

اى از حجرات آن بايد تخصيص  اى الزم و واجب و حجره القدس در هر بلد و قريه حظيرة
جهت محفظۀ آثار داده شود و آنچه ياران به طيب خاطر و صرافت طبع بواسطۀ محفل 

ان محفوظ ماند و آنچه در خصوص موقوفات تقديم محفظۀ امر نمايند بايد به اسم آن
پارسيان که قسمتى از آنها در توليت پارسيان بهائى است معروض حضور اقدس داشته 
بوديد که خوبست صرف مدارس و معارف بهائى شود فرمودند بنويس وقتش خواهد رسيد، 

ب فرمودند ّدر اين ايام چنين اقدامى جائز نه و همچنين اظهار عنايت و فضل در حق آنجنا
ّتا در جميع شؤن مؤيد و موفق بر خدمت امراهلل شويد و از امتحانات محفوظ و مصون  ّ

 ٨٩ شهرالعلم ١٥ و ١٩٣٢ اکتبر ٣٠االمر مبارک مرقوم گرديد نورالدين زين  حسب. گرديد
  . بديع

  بندۀ آستانش شوقى . مالحظه گرديد



  . مالحظه نمايند بهىاال اهلل بهاء يزد، جناب آقاميرزااسفنديار مجذوب عليه
 به لحاظ عطوفت حضرت ٩٢ّعريضۀ آن حبيب روحانى مورخۀ سوم شهرالکمال سنۀ 

امراهلل ارواحنافداه فائز و مراتب روحانيت و معنويت آن يار روحانى بطراز قبول و مکرمت ّ ولى
ّمزين، از حق مى   .طلبند تأييدات حضرت بيچون در جميع شؤن شامل احوال شود ّ

ص تعطيل بودن مدارس بهائى و دشوار بودن فرستادن اطفال به مدارس اغيار در خصو
ّمعروض داشته بوديد، فرمودند بنويس، ارسال اطفال به مدارس غيربهائى جائز توکل بر 

االسباب نمايند و از آنچه واقع گردد بهيچوجه مضطرب و  قدرت و تأييد حضرت مسبب
  .ملول نگردند

نشيند سؤال نموده  س رسول در ذکر مرد شرير که بر هيکل خدا مىراجع بباب دوم رسالۀ پول
 ٤نورالدين زين . االمر مبارک مرقوم گرديد حسب. بوديد، فرمودند، مقصود ازل است

   ١٩٣٥ نوامبر ٧ و ٩٢ شهرالقدرة
  مالحظه گرديد بندۀ آستانش شوقى  

و چون براى در دوران انقالب نيز جناب مجذوب تحت تعقيب پاسداران قرار گرفت 
ّدستگيرى وى مراجعه نمودند او را که براى معالجه بشيراز رفته بود نيافتند، کليۀ اوراق و 

اش را متصرف شده و با بيرون راندن عيال  اسناد و نوشتجات امرى و اموال موجود در خانه
جناب اسفنديار مجذوب باالخره در سال . و اوالدش مايملک او را متصرف گرديدند

 سالگى دنياى فانى را وداع گفته و بملکوت ابهى ٨٤در سن ) م١٩٨٠( ش  ه١٣٥٩
اى  از جناب مجذوب استدالليه. و در گلستان جاويد طهران مدفون گشت. صعود نمود

اى در بارۀ وقايع و خاطرات دوران حيات  ّحاوى بشارات کتب مقدسۀ زردشتيان و رساله
  . است ارک باقى است که منتشر نگرديدهّاى از متقدمين امر مب ّخود و شرح حال عده

ّپس از صعود جناب اسفنديار مجذوب به ملکوت ابهى رقيمۀ زير از طرف محفل ملى 
  . اهلل صادر گرديد بهائيان ايران به اعزاز خانوادۀ آن متصاعد الى

  ّمحفل روحانى ملى بهائيان ايران 
   ١٧٦نمرۀ 



   ١٣٦٠ _ ١ _ ٢٩ مطابق ١٣٨ شهرالجالل ١٠تاريخ 
  .اهلل و رحمته غفران اهلل جناب مجذوب عليه خانوادۀ جليلۀ خادم برازندۀ امراهلل متصاعد الى

اهلل و خادم محبوب امر حضرت رحمن  ّبا قلبى آکنده از تأثر و اندوه صعود ناشر نفحات
اهلل که نقد عمر گرانمايه را فداى خدمت فرمودند به بازماندگان  جناب مجذوب عليه رضوان

  .نمائيم ّن آيت حب و وفا و نمونۀ استقامت و صفا عميقًا تسليت عرض مىآ
که طى ساليان  اهلل و صدمات و باليا و مسجونيتهائى سبيل خدمات ارزندۀ آن مجاهد فى

ّدراز در راه محبوب بيهمتايشان متحمل شدند درس پايدارى و جانفشانى در سبيل تحقق 
  .آمال عاليۀ امر نازنين است

گاه مليک مقتدر علو درجات روحانى آن شيدائى روى جانان و توفيقات بيش از پيش از در
  منشى محفل . سالله و منسوبين محترم را طالب و ملتمسيم

  فرخ فرخزادى 
اى  در شهر يزد در خانواده) م١٨٨٨( ه ش ١٢٦٧در سال ) فرخزادى(جناب فرخ تيرانداز 

 شش سال در مدرسۀ کيخسروى يزد ّدر دوران طفوليت مدت. ّزردشتى متولد گرديد
ّبتحصيالت ابتدائى پرداخت و پس از آن تحت سرپرستى سروش اسفنديار مدت دوسال 
براى کار و تجارت برفسنجان عزيمت نمود، و بعدها بمعيت برادر خود جناب فيروز تيرانداز 

 و در) م١٩٠٣( ه ق ١٣٢١در سال . در رفسنجان بکار و کسب مشغول بود) فيروزمند(
ّ نفر از احباى مخلص و جانفشان يزد و توابع جام ٨٤بحبوبحۀ ضوضاى يزد که در آن 

ّشهادت نوشيدند، در رفسنجان نيز بتحريک تجار يزدى اراذل و اوباش يکنفر از احباء را که 
دوزى مشغول بود بضرب سنگ و چوب و ساطور مقتول نموده و بمقام رفيع  بشغل کفش

  .شهادت نائل گرديد
گاهى در يزد و گاهى در رفسنجان ) م١٩٠٨( ه ش ١٢٨٧رخ تيرانداز تا سال جناب ف

انگيز تحولى عميق در روح  بکسب و تجارت مشغول بود و در اين دوران وقوع دو حادثۀ غم
و روان وى بوجود آورد و او را از کسب و تجارت بيزار و بکسب معارف و تحصيل علوم 

  : است ودهوقايع مذکور بشرح زير ب. تشويق نمود



هنگاميکه در رفسنجان بکار تجارت مشغول بود چندبار حجره و دکانش مورد دستبرد 
اش رفته و پس از تهديد  سارقين و اشرار قرار گرفت و در آخرين بار دو نفر از مهاجمين بخانه

اش محبوس نموده و  بسته در يکى از اطاقهاى خانه کليد دکانش را گرفته و خود او را دست
هنگام بمنزل  ّکانش رفته و کليۀ پول و کاالى باارزش حجره را غارت نموده و شبسپس بد

بازگشتند و بمنظور کشتن وى چهارتير بصورت و گردنش شليک کردند، پس از آن يکى از 
اى به پشتش وارد نموده و با  اشرار براى اطمينان از اينکه وى مقتول گرديده با کارد ضربه

است خانه را ترک نمودند، ولى از  ران نموده بخيال اينکه مردهديدن خون فراوانى که فو
ّآنجائيکه ارادۀ غلبۀ الهيه بر اين تعلق گرفته بود که جناب فرخ از اين مهلکه نجات يابد با 
کمک همسايگان و دوستان ابتداء دررفسنجان تحت مداوا قرار گرفت و چون پزشک و 

ان برده و در بيمارستان مرسلين کرمان به جراح حاذقى در رفسنجان نبود او را بکرم
ّمدت دو ماه در کرمان بسترى بود تا اينکه بتدريج بهبود يافت و اين . اش پرداختند معالجه

واقعه موجب گرديد که از شؤنات دنياى فانى بيزار گردد و باين حقيقت واقف شود که ايام 
و بدينجهت پس از بهبودى . شدّعمر را بايد صرف امورى نمود که در آن رضاى حى قدير با

با مختصر تحصيالتى که داشت در کرمان در مدرسۀ مرسلين بفراگرفتن انگليسى مشغول 
واقعۀ دوم زمانى رخ داد که بمعيت مادر و ساير دوستان خود از کرمان به يزد مراجعت . شد
 اموال و سامان سفر را ّنمود و در بين راه کاروانيان دچار سارقين گرديده و اين بار نيز کليۀ مى

ّبغارت بردند و جناب فرخ با در برداشتن تنها قبائيکه در حادثۀ اول وسيلۀ کارد پشتش 
  .سوراخ و دزدان آنرا باو بخشيده بودند وارد شهر يزد گرديد

اين دو واقعه در فکر و روح جناب فرخ اثرى عميق باقى گذاشت بطوريکه مهر سکوت بر 
ّفکر در امور دنيوى از جميع مسائل مادى بيزار شد و پس از آن با ّلب زد و با تعمق و ت

انقالبى که در ضميرش بودجود آمد طالب تحصيل علوم رياضيات و ادبيات و زبانهاى 
منظور در مدرسۀ مرسلين يزد که وسيلۀ  ّانگليسى و عربى و مطالعۀ کتب مقدسه گرديد و بدين

صيل شد و ضمن فراگرفتن علوم مذکور جذب مبلغين مسيحى تأسيس شده بود مشغول تح
  .روحانيت حضرت مسيح گرديد



در . پس از آن با معلوماتيکه کسب نموده بود در مدرسۀ خسروى يزد مشغول تدريس شد
اينوقت جناب فيروز تيرانداز برادر ميرزافرخ که وى نيز بحضرت مسيح ايمان آورده و با 

ّاهلل را اعتراف بحقانيت  و شرط ايمان بحضرت بهاءّمذاکراتيکه با مبلغين بهائى نموده بود 
دانستند و در نتيجه جناب فيروز مشغول فراگرفتن قرآن کريم و  مى) ص(ّحضرت محمد 

ّتحقيق در آيات قرآنى بود و باالخره پس از دوسال تحقيق و با راهنمائى مبلغين بهائى با 
 تصديق نموده بود، وسيله ّاقرار بحقانيت حضرت رسول اکرم امر جمال اقدس ابهى را

گرديد تا برادر خود ميرزافرخ را با آيات و الواح نازله از سماء مشيت الهى آشنا نمايد و پس 
ّاز تحقيق و مطالعۀ فراوان و محاوره و مذاکراتيکه با احباى الهى نمود جناب فرخ تيرانداز 

  .ديدنيز امر مبارک را تصديق و بشرف ايمان بامر حضرت يزدان فائز گر
چندى نگذشت که انجمن زردشتيان يزد بعلت اقبال ميرزافرخ بامر مبارک با وى بناى 
مخالفت را گذاشت و درنتيجه از خدمت در مدرسۀ خسروى استعفا نمود و مجددًا بکار 

ّبا توجه بمعلوماتيکه داشت در ) م١٩٣٨( ه ش ١٣١٧تجارت پرداخت تا باالخره در سال 
  . شد و پس از چندى از يزد بطهران منتقل گرديدوزارت دادگسترى استخدام 

زادى در طهران بخدمت امراهلل مشغول شد و بيشتر اوقات خود را در لجناب و  جناب فرح
داشت، خصوصًا عالقۀ خاصى بتدريس داشت و مرتبًا  تشکيالت امرى مصروف مى

ّمدتى نيز عضو کرد،  کالسهاى عربى و انگليسى و ادبيات و ساير دروس امرى را اداره مى
) م١٩٧٠( ه ش ١٣٤٩محفل روحانى منطقۀ محل سکونت خود بود و آخراالمر در سال 

  .  سالگى جهان فانى را وداع نموده و بعالم باال صعود کرد٨٢در سن 
  بهرام مؤبدزاده  شاه

 ميالدى در شهر يزد قدم بعرصۀ وجود گذاشت نام ١٩٠٣بهرام مؤبدزاده در سال  جناب شاه
بائى که او هم  ابخش کيخسرو که يکى از مؤبدان زردشتى بود و نام مادرش دينپدرش خد

بهرام در سن هفت سالگى بدبستان کيخسروى و سپس  شاه. صبيۀ مؤبدى بنام بيژن بود
مدرسۀ دينيارى وارد شد و پس از آنکه کالس پنجم دبستان را باتمام رسانيد، چون از 

دشتى نوعى از درجات روحانى است بکسب علوم دينى خانوادۀ مؤبدان بود که در آئين زر



سالگى پس از طى مراحل مؤبدى و با آداب خاص بلباس مؤبدان  پرداخت و در پانزده
  .درآمد
بهرام در ديانت زردشتى تعصبى شديد داشت و از ساير اديان متنفر و بيزار بود و نسبت  شاه

رام بقصد مالقات بستگانش به به دوسال گذشت و شاه. بديانت بهائى بغضى وافر داشت
. اصفهان سفر کرد و بسراى مخلص که تجارتخانۀ پيمان و پيمانيان در آنجا بود ورود نمود

بهرام بمذاکره و مباحثه پرداخته و او را  نژاد تصميم گرفتند بنحو مقتضى با شاه ّاحباى پارسى
ن مقصود از جناب براى حصول باي. ّبهرام ورجاوند مطلع نمايند از حقايق ظهور شاه

بهرام  حسين فاضل طهرانى مدد جستند و نامبرده باب مذاکره و مباحثه را با شاه آقاشيخ
ّگشود و با بيانى شيوا و مستدل و ظرف مدتى کوتاه نامبرده بدرجۀ ايمان و اطمينان فائز 

  .گرديد
جمن زردشتيان اى به ان بهرام در اينوقت که حدود نوزده سال داشت قلم برداشته و نامه شاه

يزد و نامۀ ديگرى به پدر خود که او هم عضو همان انجمن بود نگاشت به اين مضمون که 
اهلل موعود کتاب حضرت زردشت و  من پس از تحقيق کامل يقين نمودم که حضرت بهاء

اين خبر بر اعضاى انجمن گران آمد که چرا . ام جميع پيامبران گذشته است لهذا بهائى شده
است ولى  ر سلک مؤبدان قرار گرفته و دستور زاده بوده بجرگۀ بهائيان درآمدهنفسى که د

مخالفتها و اعتراضات معاندين بر مراتب انجذابش افزود بطوريکه زمام حکمت را از دست 
در اينوقت بطهران سفر . داد و از هر طرف آماج تير مالمت همکيشان و پيشوايان قرار گرفت

فر زردشتى بکار مشغول شد و با وجود اينکه در لباس مؤبدى بود کرد و در تجارتخانۀ يکن
آورد ولى هر بامداد بتالوت مناجات و آيات  ّکليۀ فرائض دينى زردشتى را بجا مى

ّامين اردکانى و مالبهرام  اى از معاريف بهائيان از قبيل حاجى در طهران با پاره. پرداخت مى
  . دادند و محافل شرکت مىاخترخاورى آشنا شد که او را در مجالس 

کردند تا شايد  کرد مرتبًا اذيت و آزارش مى ايکه در آن کار مى بارى متصديان اداره
آزردند همانقدر بر  بدينوسيله او را از بهائى بودن منصرف سازند، ولى هرقدر او را بيشتر مى

ز ديدار او مسرور والدينش ا. ّبهرام پس از مدتى به يزد مراجعت کرد شاه. افزود اشتعالش مى



گفتند سعى کن شورش و غوغا  فقط مى. گشتند و در بارۀ دين جديدش اعتراضى نکردند
برپا نکنى ولى مؤبدان و دستوران آرام نگرفتند و مرتبًا با او بمباحثه و مذاکره پرداخته و 

رفت که شور و  بهرجهت چون احتمال مى. کردند ّموجبات ايذاء و اذيتش را فراهم مى
ِبهرام در امر تبليغ عرق عصبيت معاندين را بحرکت آورد و منجر بشورش و  عال شاهاشت

ضوضائى شود با مشورت با محفل روحانى يزد به بمبئى براى پيداکردن جمشيد خداداد 
حکيم که با پدرش سوابقى در معامالت تجارى داشت بجستجو افتاد و باالخره در 

  .ّ ديگرى از احباى پارسى آشنا شدّبرخوردى عجيب او را شناخت و با عدۀ
بهرام تا يکماه در معبد زردشتيان بسر برد و بعد با آنکه دخلش خوب بود ولى وجدانش  شاه

اى مشغول بکار شد و شبها  شد و باالخره استعفا کرده و در مغازه بادامۀ آن شغل راضى نمى
قات نمود و در مجالس تبليغى زاده مال خوابيد تا اينکه با جناب ميرزامنير نبيل در معبد مى
زاده بوى گفت توقيع مبارکى از حضرت  در يکى از مالقاتها جناب نبيل. کرد او شرکت مى

خوانم، مضمون آن اين بود که هريک از افراد ملل متنوعه  امراهلل رسيده که برايتان مىّ ولى
 را ترک کنند و به اند بايد تمام آداب و رسوم و عادات ديانت سابق که بامراهلل داخل شده

بهرام منقلب گرديد و سدره  آنچه در امراهلل تصريح شده عمل نمايند، با شنيدن اين بيان شاه
و کشتى و لباس مؤبدى را از تن در آورده بوسيد و کنار گذاشت و از کسوت دستوران خارج 

ّاين امر باعث شدت و حدت مخالفت دستوران گرديد، بدرجه. گرديد  او ايکه در خوراک ّ
ّزهر ريختند و خواستند او را مسموم کنند که بموقع از اين دسيسه مطلع گرديد و از خوردن 

زاده و جناب جمشيد  بهرام در بمبئى از محضر جناب نبيل بارى شاه. آن خوددارى نمود
شد و هر روز شعلۀ نار انجذاب در وجودش بيشتر زبانه  خداداد حکيم مستفيض مى

ان گويا پيدا کرد و بر اقامۀ دليل و برهان توانا گشت و امراهلل را کشيد کم کم خود زب مى
ّاز جمله اقداماتش مذاکره با دستور هوشنگ جى ملقب . نمود بمردم ابالغ مى

اهلل بود و از طرفى  بهرام از طرفى در خيال تبليغ و اعالء کلمة جناب شاه. العلماء بود بشمس
معنى که اکثر اوقات بيکار بود و يکى از  ننمود، بدي ضيق معيشت فکرش را مشوش مى

کرد مبادا در ايمانش شبهه کنند، تا  علل آن اين بود که براى شغل باحباب رجوع نمى



وقتيکه راه چاره از شش جهت بر وى مسدود شد، بفکر انتحار افتاد ولى بزودى بخود آمده 
امراهلل نوشت و ّ ولىاى بمحضر حضرت  در اين هنگام عريضه. و از اين فکر منصرف گرديد

ّدستى آنرا بدون تمبر در صندوق پست انداخت و پس از قليل مدتى بدريافت  از فرط تهى
  : ّجواب سرافراز گرديد، حاشيۀ آن توقيع باين عبارت مزين بود

  .  ّاهلل و ايدکم، بندۀ آستانش شوقى مأذون زيارتيد، حفظکم
ّشده بود مسرور گشت ولى وسيلۀ سفر برايش مهيا ّشاه بهرام از اينکه اجازۀ تشرف باو عنايت 

نبود تا اينکه حوادثى بوقوع پيوست که به کلکته عزيمت نمود و در مغازۀ يکى از دوستان 
ّبکار مشغول شد، و پس از مدتى توانست توشۀ سفر را فراهم نموده و عازم ساحت اقدس 

 طلعت محبوب مفتخر شود،  جناب  وارد حيفا گردد و بزيارت١٩٣٢ّشود و روز اول ژانويۀ 
ّبهرام از اول ژانويه تا هفتم فوريه در اراضى مقدسه بزيارت پرداخت که  شاه  روز آن در ٢٢ّ

از جمله مطالبى که ذکرش از آن ايام سعادت فرجام . حيفا و در محضر مبارک سپرى گرديد
  :باشد بعبارت خودش اين است  الزم مى

ّى سه روز حضور مبارک موالى جهان مشرف بودند، در ّيک روز يکى از احباى غرب برا
ّضمن معرفى بنده فرمودند، از اول پيشوايان ملت زردشتى است که در امراهلل خود را آشکار  ّ

يک روز گلى عنايت فرمودند و فرمودند بياد اسفنديار بختيارى ببوئيد و اضافه . است کرده
  .ستفرمودند اسفنديار بختيارى رکن رکين امراهلل ا

بهرام نخستين  اند، شاه امراهلل فرمودهّ الزم بتوضيح است که در اين بيان حضرت ولى
ّاند که اولين  است و نفرموده ّپيشوائى از ملت زردشت است که ايمان خود را آشکار نموده

الورى  پيشوائى است که بامراهلل ايمان آورده چه که قبل از او مؤبدانى در زمان حضرت مولى
اند مانند مؤبد بهمن اردشير خدابنده و مؤبد جمشيد فريبرز و مؤبد هرمزديار  مؤمن شده

خدابخش و غيره که براى برخى از آنان از قلم اطهر حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه لوح 
داشتند  کردند و غالبًا ايمان خود را پنهان مى صادر گشته ولى همۀ آنها بحکمت حرکت مى

رحش گذشت از همان ابتداى کار ايمان خود را بانجمن بهرام بطوريکه ش ولى شاه
  . است زردشتيان و ساير مؤبدان علنًا اظهار و ابالغ نموده



بهرام پس از مرخصى از حضور مبارک از طريق خانقين و کرمانشاه بطهران  جناب شاه
عزيز امراهلل را مبنى بر مهاجرت بممالک خارجه ّ جا دستورات حضرت ولى بازگشت و همه

در يزد دستوران مانع ورود او بخانۀ پدر و . بالغ نمود و پس از آن بشيراز و يزد سفر کردا
مادرش شدند و او بخانۀ اسفنديار مجذوب ورود نمود و بعد از مالقات پدر و مادر و ساير 

ّو مدتى را بکسب و کار و دکاندارى . ّبستگان باتفاق مادر و خواهر عازم کراچى گرديد
ن در چند فقره معامله متضرر گرديد، فهميد که براى کارهاى دنيوى خلق گذراند و چو

نگرديده بدينجهت پس از آن طوق خدمت بر گردن نهاد و تمام اوقات خويش را صرف 
ّنوشتن و سخن گفتن تسلط کامل يافت و سپس  خدمت امراهلل نمود، در خالل اين حوال به

ّندوستان سفر کرد و در هر مرز و بوم عدۀ بمسافرتهاى تبليغى پرداخت و به اکثر نقاط ه
  .زيادى را بصراط مستقيم امر الهى هدايت نمود

ّپس از آن جناب مؤبدزاده بسمت هيأت معاونت انتخاب گرديد و با توجه باينکه عالوه بر 
ّزبان فارسى و زبان انگليسى زبان اردو را نيز ميدانست، اکثر مبلغين و مشوقين را در سفرها  ّ

البهاء روحيه خانم و جنابان طرازاهلل  نمود، از قبيل اياديان امراهلل حضرت امة  مىمالزمت
اهلل مهاجر و هوراس هولى و ابوالقاسم فيضى و  سمندرى و جالل خاضع و دکتر رحمت

  .ّخاورى و محمدعلى فيضى و يداهلل وحدت و غيره ّهمچنين مبلغين امراهلل جنابان اشراق
 با رضوان خانم دختر بهمن اردشير از اهالى کسنويۀ يزد که ١٩٤٠جناب مؤبدزاده در سال 

  . بکراچى هجرت کرده بودند ازدواج نمود١٩٢٤در سال 
ّاى از احباى پارسى به شهر کوهستانى پنجگينى محفل  ّ با مهاجرت عده١٩٤٤در سال 

و و ّروحانى آنديار تشکيل شد، با توجه باينکه در پنجگينى پيروان هريک از مذاهب هند
مسلمان و مسيحى و زردشتى جداگانه مدرسه دارند، آقاى رستم مهرشاهى پيشنهاد کرد که 
يک مدرسۀ بهائى هم در پنجگينى تأسيس شود که پس از مشاوره با محفل روحانى محلى 
ّو محفل مقدس ملى و طرح آن در کانونشن ملى در پونه تأسيس مدرسۀ مذکور بتصويب 

 يک پرورشگاه بهائى در پنجگينى تأسيس شد و محفل ١٩٤٥ّرسيد و مقدمتًا در سال 
دار گردد و در  روحانى از رضوان خانم مؤبدزاده تقاضا نمود سرپرستى و مديريت آنرا عهده



نتيجه مدرسۀ مذکور با هيجده نفر از نونهاالن بهائى شروع بکار نمود و هزينۀ آن از طرف 
اى مبنى بر  اينوقت جناب رستم سهيلى عريضهگرديد، در  ّافراد خير و نيکوکار تأمين مى

محبوب امراهلل معروض داشت، در جواب ّ تأسيس مدرسۀ پنجگينى حضور حضرت ولى
  : فرمودند

  . اين پرورشگاه دانشگاه عالى بهائى خواهد شد
پس از آن جناب رستم سهيلى ساختمانى براى اين منظور خريدارى و تقديم نمودند و 

ّيشرفت و ترقى نمود و به مدرسۀ متوسطه و دبيرستان تبديل شد که يک ّبتدريج اين مؤسسه پ
  .المللى است مدرسۀ بين

ّرضوان خانم مؤبدزاده مدت سى سال مديريت و سرپرستى اين مؤسسۀ فرهنگى را عهده دار  ّ
العدل اعظم الهى قرار گرفت، ترجمۀ رقيمۀ  بودند و خدمات ايشان مورد تقدير بيت

  : ّ عز صدور يافته اين است١٩٧٥م که در هشتم اکتبر العدل اعظ بيت
  .رضوان خانم مؤبدزاده، توسط مدرسۀ نيوايرا، پنجگينى، مهاراشترا، هندوستان

شود از  برگذار مى) عصرجديد( ايرا امين سالگرد مدرسۀ نيو در اين موقع که جشن سى
ايد صميمانه ابراز  ودهّناپذيرى که از هنگام شروع اين مؤسسۀ مبارکه نم خدمات خستگى

خلوص و استقامت و عشق و عالقه و حکمت شما سرچشمه و منشأ . نمائيم قدردانى مى
اى که در دوران تمام اين سالها در تحت  است، صدها تالمذه نيرو از براى مدرسه بوده

اند و اکنون اغلب بخدمت امراهلل مشغولند خود شاهد زندۀ  ّتوجهات مادرانۀ شما بوده
ّقيت شما در خدمت در سبيل تعليم و تربيت که در اين امر مقدس يکى از بهترين طرق ّموف

ّباشند، ما از طرف شما در اعتاب مقدسه دعا و سپاسگزارى  عبادت خدا محسوب شده مى
با . اهلل ملتمسيم که ممتازترين الطاف خود را بشما عطا فرمايد نمائيم و از حضرت بهاء مى

  العدل اعظم  بيت. ائىّتکبيرات محبانۀ به
بهرام مؤبدزاده توقيعات چندى در جواب عرايض خويش دارد که اصل همۀ  جناب شاه

ّاست و حواشى کل آن تواقيع بخط مبارک حضرت ولى آنها را بمحفظۀ آثار فرستاده ّ امراهلل  ّ
  : اند  فرموده١٩٣٢ مى ١٩ّباشد که از جمله در حاشيۀ توقيع مورخ  موشح مى



ّى در اين بساط مذکوريد و از عزيزان حق محسوب و در سلک خدام باوفاى غيور يار حقيق
ّآستان مقدس محشور، آنى از ياد نرفته و نخواهيد رفت مطمئن باشيد و بکمال شهامت و 

   بندۀ آستانش شوقى  .ّشجاعت بخدمت امر رب جليل پردازيد
دى که شرح حال آنها برشتۀ  ميال١٩٧٥بهرام مؤبدزاده و رضوان خانم تا سنۀ  جناب شاه

  ) ١١( .اند ّتحرير درآمده هردو در خطۀ هندوستان بخدمت امراهلل مشغول بوده
  پژوه  ّخسرو حق

ّدر شهر يزد متولد ) م١٩٠٦( ه ش ١٢٨٥پژوه فرزند هرمزديار در سال  ّجناب خسرو حق
 مجالس تبليغى پژوه در محافل و ّگرديد، در نوجوانى با پدر بزرگوارش جناب هرمزديار حق

زاده بود شخصًا امر مبارک را در محضر جناب  نمود و با وجود اينکه بهائى شرکت مى
ّمحمدطاهر مالميرى تحقيق نموده و بمقام ايمان و عرفان بامر  ّآخوند مالعبدالغنى و حاج
  .حضرت رحمن فائز گرديد

ّبى پرمحبت و پس از اتمام تحصيالت ابتدائى رهسپار هندوستان شد، سرى پرشور و قل
ّمدت هفت سال در هندوستان بتحصيل علوم و . آاليش داشت رئوف و روحى آزاد و بى

اى از خدمات امرى و امور روحانى غافل نبود، روز بروز  فنون پرداخت و در عين حال دقيقه
  . نمود اى براى فو خدمت بامر حضرت رحمن مى بر مراتب کمال خود افزود و آنرا وسيله

 بعضويت محفل روحانى کراچى انتخاب و سپس بنمايندگى انجمن شور پس از چندى
انباز بلند  در اين ايام دست نياز بدرگاه موالى بى. روحانى ملى هندوستان مفتخر گرديد

  :نمود و از يراعۀ فضل و احسان باين بيان مفتخر گرديد
کام منصوصه جهد يار معنوى در اين بساط فراموش نگرديد و از خاطر نرويد، در ترويج اح

  . ّبليغ مبذول نمائيد تا آنچه علت آسايش و سعادت ابديه است فائز و نائل شويد
ّپس از هفت سال توقف در کراچى و خاتمۀ تحصيالت جناب حق پژوه به يزد مراجعت  ّ

ّنمود در اين اوقات بهمت دوستان يزد و قيادت و پشتيبانى محفل مقدس روحانى که مقارن 
بود مدرسۀ پسرانۀ توفيق تأسيس گرديد و مديريت و ) م١٩٢٧( ش  ه١٣٠٦با سال 

ّدار گرديد و با همت و مجاهدت وى و ساير معلمين  پژوه عهه ّسرپرستى آنرا جناب خسرو حق



ّو مدرسين بزودى مدرسۀ مذکور سرآمد مدارس عصر خود گرديد و عدۀ محصلين آن از  ّ١٥ 
 مدرسۀ توفيق بطورى زبانزد خاص و عام شد که حسن شهرت.  نفر افزايش يافت١٥٠نفر به 

افراد غيربهائى نيز با کمال ميل اطفال خود را باولياى مدرسه سپرده و نسبت به تعليم و 
ّمدت شش سال توقف در يزد جناب . تربيت علمى و روحانى فرزندان خود دلخوش بودند ّ

نظير  د و محبوبيتى بىّحق پژوه ضمن انجام خدمات فرهنگى بخدمات امرى نيز مشغول بو
 ه ش ١٣١٢ّولى متأسفانه در بيست و هفتمين سال پرافتخار زندگانيش در سال . يافت

چشم از جهان فرو بست و روحش بملکوت ابهى پرواز نمود، پس از صعود ) م١٩٣٣(
  :  پژوه توقيع مبارک زير از سماء فضل و احسان نازل گرديد ّجناب حق

  .  االبهى اهلل زدۀ متصاعد برفيق اعلى عليهم بهاء تموالدۀ دلسوخته خانوادۀ ما
  هواهلل

از خبر وحشت اثر فاجعۀ مؤلمۀ غيرمنتظره عروج شخص غيور خدوم جناب آقاخسرو 
اهلل و غفرانه در اين ايام بسمع مبارک  پژوه مدير مدرسۀ توفيق در يزد عليه بهاء ّهرمزديار حق
داه رسيد، بينهايت مورث حزن قلب انور گرديد و الف امراهلل ارواحنالوحدتهّ حضرت ولى

ّفقدان آنوجود نازنين نورانى فعال و مروج تعاليم امر حضرت رحمانى در عنفوان جوانى 
ّبدرود زندگى نمود بسيار اسباب تأثر و تأسف خاطر مبارک حضرت ولى ّ امررحمانى شد،  ّ

ذا با بيانى مملو از عاطفت و ّولى با مقدرات يزدانى چه توان نمود، جز صبر و شکيبائى، ل
ّقلبى طافح از تحسر و شفقت والدين ماجدين حق پژوه خصوصًا و خانوادۀ مصيبت رسيده  ّ

امر بصبر . اهلل عمومًا تعزيت و تسليت دهند بهاء آنمتعارج بعالم باال و ملکوت ابهى را عليهم
درجات الجل آن و تحمل در اين ماتم جانسوز فرمايند و هرلحظه ملتمس مغفرت و علو 

ّمغفور مبرور از آستان مقدس رب غفور هستند   . طوبى له و حسن مآب. ّ
  عبد فانى ميرزاهادى شيرازى  . حسب االمر مبارک تحرير شد

  )١٣(مالحظه گرديد، بندۀ آستانش شوقى 
  ) جمشيدى(  بهمن جمشيد



 ١٨٧٥( شمسى ١٢٥٤ در سال  بهمن معروف به دائى) جمشيدى(مرحوم بهمن جمشيد 
پدر بزرگ (ّدر يزد در خانوادۀ سرشناس و متدين بديانت زرتشتى متولد يافت ) ميالدى

دوران کودکى و جوانى را در يزد ) است ايشان بنام مهربان از مؤبدان بنام زرتشتى يزد بوده
ّگذرانده و در فراگرفتن خط و زبان پارسى و اصول مذهبى کوشا بود در ديانت زرتشتى 

هاى داده شده در کتب زرتشتيان  ه اصول آن پابند و پابرجا بود و بنا بوعدهراسخ و معتقد ب
بهرام ورجاوند، تا اينکه در سن جوانى براى کسب و تجارت از يزد عام  منتظر ظهور شاه

يکى از همکاران ) معروف به بازار گبرها يا زرتشتيان يزد(الملک  طهران گرديد در بازار امين
  .باف يزد مشغول گرديد هاى دست روش پارچهزرتشتى خود به کسب و ف

ّالبته در اين بازارچه کليۀ مغازه ّهاى آن مربوط به زرتشتيان بود و ميشود گفت بعلت  ّ
در همسايگى . ّاعتقادات مذهبى و تعصبات مردم منطقه کسب و کار آنان محدود بود

) سب کياستپدر مرحوم گشتا(ّايشان شخص مسن و فاضل بنام استادکيومثرت گشتاسب 
اهلل ايمان آورده بود ولى اين امر بمقتضاى  مشغول کسب و کار بود که به ظهور حضرت بهاء

زمان و حکمت وقت بين همکاران و دوستان زرتشتى علنى نبود جناب استادکيومرث 
اهلل درک کرده  عالقه و اشتياق و استعداد پدرش دائى بهمن را نسبت به ظهور حضرت بهاء

اظهار علنى به ايشان راجع به اين مطلب در يکى از بعد از ظهرهاى روز بود لذا بدون 
برد که در آنجا  مى) حدود سبزه ميدان(جمعه ايشانرا همراه خود به باغى خارج از شهر 

ّاى با جمعى از گروه مؤمنين ملبس به لباس اسالمى و معممين برگزار شده جلسه بود هنگام  ّ
ّگيرد و دوستان معمم به احترام ايشان از جاى  العاده قرار مى ورود به جلسه مورد احترام فوق

بعد از ورود به . برميخيزند که اين احترام قابل اعجاب و باورنکردنى براى دائى بهمن بود
در وسط اطاق قرار دارد " قدح شربتى"باغ و اطاق محل جلسه و گفتگو مشاهده نمود که 

ّنمايند و در وحلۀ اول استاد کيومرث از آن   مىکه حاضرين از آن براى رفع تشنگى استفاده
قدح استفاده نمود و بفاصلۀ اندکى شخص مسلمان ديگرى از همان قدح آب نوشيد اين 

است که افراد  و چون بهيچوجه سابقه نداشته. ّعمل باعث حيرت و تعجب ايشان واقع
در اين . بياشامندّمسلمان به شخص زرتشتى احترام بيش از حد گذاشته و از يک طرف آب 



است و  بهرام ظهور نموده ّنمايد که مسلمًا شاه اى بمغز ايشان ظهور مى ّهنگام جرقه
اند هنگام ظهور، گرگ و ميش به سر يک جوى  همانطوريکه در کتب آسمانى وعده فرموده

لذا با حيرت و ذکر فراوان بعد از خاتمۀ جلسه جرأت پرسش و ماوقع را . آب خواهند آشاميد
َ دوست بزرگوار خود نداشت ولى توسط جناب رساد کتاب ايقان به ايشان داده شد که از َ

پرداخت تا ديگر همکاران زرتشتى از جريان تحقيق  شبها در نور ماه در بستر بمطالعه مى
  .ّايشان مطلع نگردند

بسيارى از الواح .  سالگى امر مبارک را تصديق نمود و علنًا بخدمت امر مشغول٣٠در سن 
و آيات فارسى و عربى را از حفظ داشت و در محافل و مجالس از وجودش استفاده 

  .شد مى
ّدر خدمات امريه فعال و در لجنات متعدد يزد عصويت داشت و در بين کسبه و اهالى يزد 

  .ّبعلت امانت و درستکارى مورد احترام بود
هران شد و در ششم در سنوات اخير عمر بعلت کهولت دست از کسب و کار کشيد و عازم ط

بملکوت ابهى صعود و در گلستان جاويد طهران ) ١٩٥٤ نوامبر ٢٧( شمسى ١٣٣٣آذرماه 
  .       مدفون گرديد
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