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 پيوست
 
 
 

 :                                                                           نا گفته نماند آه
 . نامه باب، ازل، بهاءاهللا و خويشاوندان آنان، گذرا نوشته شد هايي، زندگي به انگيزه -1

گذشPتگان      ه هPای  برآن بودم   که  گاهشPمار مPيالدی را پايPه زمPان سPنجی نهPم ولPی داد            - 2 

 را بPPه جPPای ب و خ،مهPPر جPPا کPPه نيPPاز آمPPد . را پPPيش انPPدازم) ق(واداشPPت کPPه امPPروزه قمPPری

 .                                                           ميالدی ، خورشيدی و بديع، نشاندم
 
 
 
 
 

 منشPي   ) ق 1319 محPرم    29-؟ ( آاتPب وحPي     و  خPادم اهللا   نPام گرفتPه بPه        ،آقاجان آاشي 

پPس از  . هاي آاشان بود آه در همايش بدشPت جPاي داشPت         از بابي . ويژه و تندنويس بهاءاهللا   
يك چنPد بPه فرمPان يحيPي ازل بPه نPور       . چندي از آاشان روی گرداند و در تهران نشيمن گزيد       

 از نخسPتين آسPاني بPود آPه در چPالش      آقاجPان .رفت و خPود را بPراي تPرور شPاه آمPاده سPاخت             
نPامي  .گرفPت » اول مPن آمPن  « بر سر جانشيني باب، به بهاءاهللا پيوست و نPام            ميانه دو برادر  

گPري خPود برگزيPد و     ازاين آه بهاءاهللا وي رامنشPي  پس.ده بودنهاآه باب بر حسين بشرويي 
هايش را به او سپرد، همنشين و همراه وی گذراند تا اين آه پيشوا درگذشPت            تندنويسي گفته 
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وز ديگPردر نشسPت فراخPPواهي جانشPينان بهPاء، بPه ناقضPPين      آمتPر از ده ر )1309 ذيقعPده  2(
اي دربPاره ناهنجPاري رهبPران آPرده باشPد، بPا        آقاجان بي آن آPه روشPنگري برجسPته        . پيوست

اش را بPه مPنش خPود گردانيPد و در آPاخ بهجPي مانPد تPا جPان           خPانواده . مخPالفين عبPدالبها بPود   
انPد آPه آقاجPان در پنجمPين سPال مPرگ        هآورد. خاك سپردند در ابي عتابه به را آالبدش. سپرد

 .بهاءاهللا خود را جانشين حق خواند
 

از زنPPدگي او . سPPخنگوي بهPPائي ) 1329 -؟   (ابPPراهيم گرگPPاني ، نشPPان ابتهPPاج  الملPPك 

 بPه بهائيPان     1299پPيش از    . شPد  يPك چنPد منشPي خوانPده مPي         . آگاهي چنداني بPه دسPت نيسPت       
در ) 1318( شPPتافت و چنPPدي را بPPا وي گذرانPPد بPPار بPPه ديPPدار عبPPدالبها  آPPم  يPPك دسPPت. پيوسPPت

خPان   اسPتاندار گPيالن، محمPدولي   ) 1320( چالش ميانه مسPلمانان و بهائيPان رشPت و قPزوين             
ديPPري . تنكPPابني، از روي خيرخPPواهي، ابPPراهيم و چنPPد بهPPائي ديگPPر را بPPه تهPPران تبعيPPد آPPرد    

. ن شPPمرده مPPی شPPدداران بPPزرگ گPPيال ابتهPPاج الملPPك از زمPPين. نگذشPPت آPPه بPPه رشPPت بازگشPPت
خPPواهي  در آPPارزار جمهPPوري. هPPا از گرداننPPدگان برجسPPته پايگPPاه دينPPي بهPPائي رشPPت بPPود سPPال

. هPاي جنPبش جنگPل آشPته شPد      هاي پهناورش، نزديPك رشPت، بPه دسPت چريPك       مردم، در زمين  
بازمانPPدگان   . عبPPدالبها بارهPPا از ابPPراهيم بPPه خرسPPندي يPPاد آPPرد . آالبPPدش را در قPPم جPPاي دادنPPد

     .                                          اج الملك به ابتهاج آوازه دارندابته

 
االول   جمPPادي5روز . گذرانPPد الهيجPPاني بPPود و در رشPPت مPPي ) 1320ز ( پPPز ابPPراهيم آليچPPه

. هاي رشت دستگير شد پز، و شماري ديگر از بهايي   همراه برادرش، اسماعيل آليچه    1300
يPك چنPد   1320پس از . از آخرين آساني بود آه از زندان بيرون شد    براي ايستادگي در آيين     

فاضPPل مازنPPدراني در برگPPي او را از بهائيPPا نPPي بPPر  . در عكPPا، حيفPPا و نPPزد عبPPدالبها بسPPر بPPرد 
دار رشت، خود را مسلمان خوانده و آزاد شده بودند و جايي ديگPر      شمرد آه نزد بزرگان دين    

 )                         773، 2/759-8رالحق، ظهو(او را از زندانيان پايدار نوشت 

 



 158   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

فرزنPد محمدرضPا   ) 1332 صPفر  24 -2/1260ج   (محمPد ، نPام دوم     ابوالفضل گلپايگاني 

اي ثروتمنPPد،  در خPPانواده. پPPرداز و نويسPPنده بهPPائي  شPPناس، نگPPره ديPPن. شPPريعتمدار گلپايگPPاني
در زادگPPاهش گلپايگPPان،فرا هPPاي نخسPPت را   آمPPوزش. دار و از مPPادري سPPيده بPPه دنيPPا آمPPد ديPن 

هPPاي  از همPPين جPPا افPPزون بPPر آمPPوزه   . گرفPPت آنگPPاه  بPPراي بPPيش آمPPوزي بPPه اصPPفهان رفPPت      
سPپس در  . هPاي ديگرخوانPد و بPا غيPر مسPلمانان نشسPت       اي، پنهاني تاريخ و روش دين   حوزه

 نزد خPانواده  1281نجف، آربال و آاظمين دانش ديني، ادب فارسي و عربي خواند و پاياني      
 به اصفهان باز رفت ولی پاييز همين سال نPاگزير بPه سPامانش بPاز             1282در بهار   . گشتباز
چنPدان  . برادر و خواهرش چالش مالي پيدا شد ميانه وي و پنج) 1286(با مرگ پدرش    . آمد

آزرده براي هميشه از گلپايگPان پPاي بيPرون نهPاد و از             گاه دل  ايستاد تا بهره خويش ستاد، آن     
به شش ماه نكشيد آه به آموزگاري مدرسه حكيم هاشم   . ان نشيمن گزيد   در تهر  1290آغاز  

بPه بهائيPان    1293اوائPل   . گمارده شد و به زودي رياست آنجا را بPه وي سPپردند            ) مادر شاه (
در نخستين روز ذيحجه همين سال به بند گرفتارش آردند ولي مPنش فPاش نگفPت و         . پيوست

ن روز دريافت آPه از آموزشPگاه نيPز بيPرونش           درهمي.  از زندان بيرون شد    1/1294پنجم ج   
 بار ديگر بازداشت شد و پس از بازجويي        1297سال  . يك چند گوشه گزيد و پژوهيد     . آردند

از همPPين روزگPPار بPPا مPPانكجي، از بزرگPPان زرتشPPتي هنPPدي، آارمنPPد    . آوتPPاهي رهPPايش آردنPPد 
ي آموخPت و ازهPم     وي را فارسP   . منشPي او شPد    . انگليسي و دوستدار بابي و بهائي آشناگشت      

از .  همPPراه شPPمار ديگPPري از بهائيPPان بازداشPPت شPPد    1300در محPPرم . بهPPره بسPPيار گرفتنPPد  
نخسPPتين آسPPاني بPPود آPPه بPPه درسPPتي بابيPPه و بهائيPPت را دو ديPPدگاه بPPا دو آPPارآرد جداگانPPه           

.  مPPاه در زنPPدان سPPر آPPرد22سPPازش گروهPPي و دينPPي نيPPز فايPPده چنPPدانی نداشPPت و  . شناسPPاند
PPت آPPدي نگذشPPا رچنPPر بPPد و در ج6ه ديگPPد گذرانPPاه در بنPPد1/1303 مPPرون آمPPان .  بيPPه فرمPPب

الثPPاني همPPين سPPال از تهPPران راهPPي آذربايجPPان،     بهPPاءاهللا بPPراي پخPPش آيPPين روز اول جمPPادي  
ها در بخارا،  سال. آباد رسيد  به عشق1306 ذيقعده  17روز  . اصفهان و چند شهر ديگر شد     

بPا مPرگ بهPاءاهللا    .  بهائيان ترآستان بود ين سازماندهتر آباد زيست و برجسته    سمرقند و عشق  
 نPPزد  1312زمPPان گذرانPPد و در   . يPPك چنPPد خاموشPPي گزيPPد تPPا وي را بPPه عكPPا فPPرا خواندنPPد         

روزگPار آوتPاهي ميPان روش ثPابتين و ناقضPين دودل مانPد و آخPر بPه                  . جانشينان پيشPوا رفPت    
اهللا  خPويش را بPه شPيخ فضPل    نPام  . بPه خواسPت همPو در قPاهره نشPيمن گزيPد            . عبدالبها پيوست 
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چند ماه پس از آشته شدن . جرفادقاني بگرداند و به خواستاران علوم شيعي آموخت     / ايراني
 1318در . پروا، دين خويش بازگفPت و مسPلمانان تكفيPرش آردنPد         ناصرالدين شاه قاجار، بي   

 سه سال بPه  نزديك. به فرمان رهبر، براي پخش پيام و پيشبرد از راه فرانسه به آمريكا رفت    
 م  بPه بيPروت   1904/ 1321سال . دشواري و بيماري آوشيد تا همو فرمان به بازگشت داد 

. در آمد و پس از چندي، باز در قاهره خانPه گرفPت و پيگيPر پPژوهش و پPراآنش انديشPه شPد              
. پيش از مرگ چند بار به بيروت، عكا و حيفPا رفPت و زمPان آوتPاهي در ايPن شPهرها گذرانPد             

ابوالفضPPل ازدواج نكPPرد و .  شPPكوه بسPPيار در گلسPPتان جاويPPد قPPاهره جPPاي دادنPPد  پيكPPرش را بPPا
هPPا بPPه   در رويكPPرد. بيشPPترروزگارش بPPه بيمPPاري تPPن، آمPPوزش ، پPPرورش و پPPويش گذشPPت       

اهللا ايرانPي و     اهللا، فضPل   الفضPائل، مالعبPداهللا، سيدفضPل      اباالفضل، اباالفضائل، ابوالفضائل، ابPي    
گPPري بداشPPت ولPPي  انPPد آPPه اواخPPر زنPPدگي دسPPت از بهPPائي وردهآ. اهللا سPPاوجي نيPPز يPPاد شPPد فضPPل

هPاي نPه گانPه سPاختمان      اند و به ياد او يكي از بخش     بهائيان همواره از او به بزرگي ياد آرده       
پژوهان هوشمند بهPائي بPود       ابوالفضل از دانش  . ناميدند» باب ابوالفضل «رهبري درآرمل را    

تPاريخ  / تاريخ جديد«درنگارش . رفت  شمار ميوا ز سرآمدان زبان وادب فارسي و عربي به  
نامPPه بPPر «[را شناسPPاند ولPPي از چPPاپ  » ...حPPدود العPPالم«. بPPراي مPPانكجي دسPPت داشPPت » نPPو

» آشPPف العظPPاء«. پرهيخPPت] »سPPاخته بPPه نPPام بPPرادر سPPلمان پارسPPي بPPه اسPPپهبدان تبرسPPتان   
افت و همگنانش  بروان در باره جنبش بابيه است آه درنگ پايان ني         .گ.ستيزگاه قلمي وي وا   

اي نPو   همچنين وي نخستين آسي است آه براي حسين علي نوري تبارنامPه      . به آخر رساندند  
به نوشPته برخPي،   . افزود» تاريخ رويان«اي بر خاندان بر ساخته پادوسباني      ساخت و شاخه  

هPاي فارسPي و عربPي ابوالفضPل       نوشPته . ابوالفضل درنگارش چنPد اثPر عبPدالبها دسPت داشPت           
در اين . که دسته ای از آنها در دست است  و شماري ناپيدايند   اند ي را بسيار شمرده   گلپايگان

توان از انجمن دانش، الباب و البابيه و البهPا و البهاييPه؛ برهPان المPع؛ تPاريخ امPر؛             ميانه مي 
الحج البهيه؛ دارالهيه في جPواب االمسPئله؛ الدررالبهيPه؛دروس گPرين عكPا؛ رسPاله اسPتدالليه              

 حقيقت مرآز عهد و پيمان الهي؛ رسPاله اسPكندريه؛ رسPاله ايوبيPه؛ رسPاله تاريخيPه؛           در بيان 
رساله در جPواب مسPترجرايس؛ رسPاله ميPرزا ارسPطو؛ شPجره مبارآPه؛ شPرح آيPات مورخPه؛                  

آتاب الفرائد؛ فصل الخطاب؛ آتاب ابرار؛ آشف الغطاء عين جيل االعدا و مختPارات مPن    /فرائد
 .  نام برد] هاي عربي او ه نوشتهمجموع[الفضائل  مولفات ابي
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حج گزارد، بهائي شPد و  . از مردم اصفهان بود. ور بهائي پيشه) 1311ز  (ابوالقاسم ناظر 

در پPورت  . از ميPان عPرب هPا همسPر گزيPد         . در عكا نشPيمن گزيPد     . به دستگاه بهاءاهللا پيوست   
و خPود پيشPكار    پسرش، حبيب، را به آار گماشت       . سعيد جايگاه خريد و فروش توتون گشود      

بPه فرمPان   .  با جانشين دوم رهبري، محمدعلي، به هنPد سPفر آPرد     1302سال  . دار بود  آستان
بPPا . آبPPاد شPPد ولPPي تPPا اسPPتانبول بPPيش نرفPPت   روانPPه عشPPق1306هPPاي نخسPPت  بهPPاءاهللا در مPPاه

اجPPازرهبر چنPPد مPPاه در همPPين شPPهر مانPPد و در جنجPPالي نقPPش يافPPت آPPه چنPPدي ديگPPر فرنPPود       
در اين هنگامه به خواست خانواده، نزد آنان شتافت     .  برجستگان بهايي شد   خودآشي يكي از  

پPس از آن آPه محمPدعلي قزوينPي را بPه خPاك سPپردند، پPيش پيشPوا          . و به همان تندي بازآمPد   
چنPدي ميPان عكPا و بيPروت         ) 1309(با درگذشPت بنيPانگزار بهائيPت        ) 1307رجب  (بازگشت  

اش بPا محمPدعلي آشPكار شPد و      بوالقاسPم و خPانواده  ديري نپاييد آPه همگPامي ا   . آمد و شد آرد   
سPPالي برنيامPPد آPPه آنPPان از ناقضPPين گسسPPتند و بPPه ثPPابتين       . عبPPدالبهاء وي را از خPPود رانPPد  

 .                                                   ديگر بار از بلندپايگان درگاه گشت. پيوستند
 

او و . ان بPPود و در رشPPت نشPPيمن داشPPت   از مPPردم الهيجPP ) 1300ز (پPPز اسPPماعيل آليچPPه 

.  دسPPتگير شPPدند1300االول   جمPPادي5پPPز، از آسPPاني بودنPPد آPPه در  بPPرادرش، ابPPراهيم آليچPPه
پس از آن آه نزد مجتهدين رشت رفت و از بهائي گری دوري جست،ششمين روز همين ماه  

يPPPPPن فاضPPPPPل مازنPPPPPدراني بPPPPPه خطPPPPPا وي را از زنPPPPPدانيان پايPPPPPدار در د  . از زنPPPPPدان آزاد شPPPPPد
  )2/759،753-8ظهورالحق،.(داشتپن

 
فرزنPPPد ) 1266 شPPPعبان 27 -1235 محPPPرم 1 (سPPPيدعلي محمPPPد، نPPPام خPPPود نهPPPاده  بPPPاب

. از شPPيراز برخاسPPت و در تبريPPز کشPPته شPPد .بPPابي رهبPPر جنPPبش و آPPيش . سيدمحمدرضPPا بPPزاز
پيPPروانش از او بPPه حضPPرت اعلPPي، طلعPPت اعلPPي، نقطPPه اولPPي، نقطPPه بيPPان و جPPز ايPPن يPPاد            

دربPاره ميالد،مPرگ   . رويکردهايی باب را از فرزند زادگان پيامبر مسPلمانان ندانسPتند        .دان ه آرد
                .و جابجايی کالبدش چندگويي برجااست
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فرزنPPPد موسPPPي رشPPPتي، سPPPخنگو و ) 1334 -1272شPPPايد  (محمPPPدباقر، نPPPام ادبPPPي بصPPPار

 بPه بابيPه و   1285از پPس  . در رشت به دنيا آمد و در همPين شPهر باليPد            . سراي بهايي    سخن
  در چهPPPPارم 1300در سPPPPرآوب سPPPPنگين بابيPPPPه و بهائيPPPPان سPPPPال    . سPPPPپس بهPPPPائي گرويPPPPد 

پPPس از سPPه مPPاه و چنPPد روز،  .  بPPا دو بPPرادر ديگPPرش گرفتPPار زنPPدان رشPPت شPPد   االول، جمPPادي
هPايش خPود    از همين رو بصPارش خواندنPد و وي نيPز در سPروده          . بيماري چشم نابينايش آرد   

در پنجمPPين مPPاه بازداشPPت بPPا آمPPك امPPام جمعPPه رشPPت، حPPاجي مالمحمPPد         .را بصPPار شناسPPاند 
سPPوزي بPPازار رشPPت    در پPPی آتPPش . خشPPكجاري، بصPPار و بPPرادرانش از زنPPدان رهPPايي يافتنPPد    

سپاري  هنگام جان. آباد کوچيد  از آزار مسلمانان به جان آمد  و با خانواده به عشق           ) 1302(
 نيPز ديPدار و دوسPتي     بPر تPازه آPيش، عبPدالبها،    در عكا بود و بPا ره  )  1309ذيقعده  (بهاءاهللا  
پاياني اين سفر دو ماهه، عبدالبها از وی خواست آه بPراي زنPدگي و ديPن گسPتري بPه                  . يافت

پروايPی اش در   بPي . چندي در مازندران سپري آرد و آنگاه بPه رشPت بPاز آمPد           . مازندران رود 
حكومPPت چPPاره ای جPPز . راندگPPري، دسPPته ای از مسPPلمانان  راشPPو فراخوانPPدن مPPردم بPPه بهPPائي

پس از گذرانPدن تبعيPد  همچنPان در آزار    . تبعيد ش نيافت و وي را به روستاي دوري کوچاند      
و زمPPان )1320( بPPه تهPPران رفPPت    خPPان تنكPPابني،  بPPود تPPا اينكPPه بPPا پشPPتيباني اسPPتاندار، ولPPي    

 خPواهي مسPلمانان و فرمPان       بPزودی آشPوب   . حكمرانی عضدالسلطان گيالن بPه رشPت بازگشPت        
آبPاد   واليتداري بر دوري گزيني از گيالن وي را واداشت آه در زمستان بPا خPانواده بPه عشPق          

 ديگPر بPار بPه     نزديك سه سال در آن سPرزمين گذرانPد، آنگPاه بPه خواسPت عبPدالبهاء        . باربست
. نخست در ساري و سپس بابل نشيمن گزيد و در همPين شPهر مانPدگار شPد             . مازندران آوچيد 
انPد آPه    آورده.  گاه مرگ سفرهاي آوتاهي به ترآستان، قفقاز و گيالن نمود از اين روزگار تا   

از . هايش تPاآنون چPاپ نشPده اسPت     دفتر سروده.  سال زيست و در خاك بابل آرميد68نزديك  
ئيPان پPرآوازه بصPاري،     بهPا  . هاي بسياری به نام وي  بPه يادگارمانPد      بهاءاهللا و عبدالبها نامه   
 .بازماندگان او هستند

 

فرزنPد  ) 1309 ذيقعPده    2 -1232ذيحجPه    (علPي نPوري     حسينترين نام     ، شناخته بهاء اهللا 

بلنPد  . در خانPدانی مازنPدرانی تبPار وتهPران نشPين بPه دنيPا آمPد               .آور بهائيان  عباس نوري، دين  
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 جمPال قPدم، حPق،     بهPاء، : هاي خود نهاده او اسPت   از نام.  آوازه زيست  و درخاک عکا آرميد     
  .      ف دارنداختال» روح اعظم«رويكردها بر سر زايچه. اهللا مبارك و من يظهرهذآر، طلعت 

 

فرزنPد  ) 1268 پاياني ذيقعده   -؟ ( پريا  و حاجي ميرزا جاني   ،پرآوازه به    جاني آا شاني  

 اي ثروتمنPPد و سرشPPناس آاشPPي  در خPPانواده. مهتPPر محمPPد حسPPن، بازرگPPان و نويسPPنده  بPPابي
هPاي بPاب البPاب     از نخستين آساني بود آPه گفتPه     . زرگاني داشت برآمد و چون پدرش، پيشه با     

روز . پس از آن آه حج گزارد، پنهاني براي گسترش آيش آوشيد       . را شنود و به باب گرويد     
آشPPاندند، رشPPوه   آPPه بPPاب را از اصPPفهان بPPه آذربايجPPان مPPي 1263االخPPر  شPPنبه اول ربيPPع سPPه

نوروز را با دوستان نوخPواه سPرآرد   . بردهنگفتي به نگهبانان داد و او را به سراي خويش          
) 1264(بPا بPاال گPرفتن نبPرد بابيPه در مازنPدران       . و روز دوم فروردين با پيشPوا بPدرود گفPت     

از آنجا بPا تنPي چنPد    . به نور رفت  . دست از آار در آاشان بداشت و آشكارا به جنبش پيوست          
، روانPPه  گPاه شPPيخ طبرسPي  از برجسPتگان دگرانPديش، بPPراي آمPك بPPه پيكPارگران بPPابي در آرام    

) 1265اوايل محPرم  (باوران شاه دوست شد     گروه در آمل گرفتار دين    . قائمشهر آنوني شدند  
پس از چند روز با آمك فرماندار آمPل و دادن خPون بهPاء از چنPگ مسPلمانان تنPدخو رهيPد و                      

بPه ري  بPا فروپاشPي دژ و آشPتار همگرايPان، بPه ناچPار               . شد جا مي  همچنان در مازندران جابه   
به بنيPادگرايي بPاب و آرمPان قربانيPان دادجPو، وفادارمانPد و از آسPيب بPر جPان و مPال                . آوچيد
 خواهي شماري از همگنان ، به رويارويي بPا         آفريني  وجاه    دين  با آشته شدن باب،   . نهراسيد

اي بPPراي شPPناخت  نوشPPت و دريچPPه برجسPPته» نقطPPة الكPPاف«ديPPدگاهش را در . آنPPان برخاسPPت
روزي آه ناصرالدين شاه قاجار از گلولPه بPاران چنPدبابي جPان بPه در بPرد            . يه گشود تاريخ باب 

فرمPان بPه نPابودي پيPروان بPاب داد، شPماري را بPه بنPد آردنPد و پPس از                 ) 1268 شوال   28(
.  پPPPايمرد ديگPPPر را در نيPPPاوران و بPPPر زن ديگPPPری آشPPPتند   27آزار بسPPPيار، ميPPPرزا جPPPاني و  

 مهدي طبيب  فرزندش ،. ستانه سيد ولي تهران به گور سپردند  پاره او را در آ     بازماندگان، تن 
نPPPوآوران بهPPPائي آPPPه از  . آوازه ماندنPPPد و خويشPPPان ميPPPرزا جPPPاني چPPPون وي انديشPPPيدند و آPPPم  

بPPPPه خواسPPPPت . ايسPPPPتادگي ميPPPPرزا ناخشPPPPنود بودنPPPPد آوشPPPPيدند آتPPPPابش را از ميPPPPان بردارنPPPPد  
 ميPرزا حسPين    -ابسته به انگليس تبار و و   ازبزرگان  زرتشتي ،هندي ايراني    -مانوآجي/مانكجي

 و  همPPداني و ابوالفضPPل گلپايگPPاني، دو  تPPن از منشPPيان همPPو را برگماردنPPد آPPه از آن نوشPPته    
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سپس نPو نوشPته را بPه نPام همPداني بPر           . بنگارند» نو/ تاريخ جديد «ها برگزينند و     ديگر جاي 
اي از آتPاب نايPاب    بPراون بPا همكPاري جانشPين بPاب، نمونPه      . گ.در گPذر زمPان، ا    . فراز آردنPد  

مقدمPه بPر آتPاب     «قزوينPي  .  پاريس به دست آورد سPپس بPا همکPاری م       جاني را در آتابخانه   
را نوشتند آPه بPه نPام همPين انگليسPي بPه چPاپ               »  نقطة الكاف اثر حاجي ميرزا جاني آاشاني      

ه الكاف ازبين رفته است، سراسيم هاي نقطة  بهائيان آه گمان داشتند همه دست نوشته      . رسيد
.  نوشPتند   » تحريPف شPده    «خواندنPد و جPايي ديگPر        » جعلPي «جايي آن را    . گويي آردند  آشفته

پPPPس از مPPPرگ خPPPدايگان، عبPPPدالبهاي ناخرسPPPند از برخPPPورد دوگانPPPه انگلPPPيس، گلپايگPPPاني را   
با شناختي آه از ابوالفضايل به دست است،  . دهد»  جواب «واداشت آه اين بار به نام خود        

ايPPادي . را نوشPPت»  آشPPف الغطPPاء عPPن حيPPل االعPPداء «ناچPPار و نارسPPا رود آPPه بPPه  گمPPان مPPي
از او بPه  . نبPود »  مPومن  «اي شناساندند آه به آرمانش  امراهللا به ناروا جانی را  جان باخته    

 . اند نيز ياد کرده»  ميزجوني «و »  ميرزا جاني آاشي «

 

بPراي  . گوي بهPائي  فرزند احمد يزدي، بازرگان و سPخن      )  1324ز   (حسين علي احمد اف   

از نخستين بهائياني بود آه در ترآمنستان . آباد آوچيد پيشرفت زندگي و دين از يزد به عشق       
از  گرداننPPدگان . در بازرگPPاني و آيPPين گسPPتري آوازه داشPPت ). 1302پPPيش از (نشPPمين گزيPPد 

. آبPPاد بنيPPاد نهPPاده شPPد   در عشPPق1313نخسPPتين محفPPل روحPPاني بهPPايي در جهPPان بPPود آPPه از   
آبPاد   براي ساخت مشPرق االذآPار عشPق      .  از آوشندگان همين پايگاه بود     1324دانيم آه تا     مي

 .                                                                             همكاري شاينده داشت

 
پPPدرش . در مPPيالن بPPه دنيPPا آمPPد . فرزنPPد رضPPا . بازرگPPان بهPPائي ) 1312ز  (حسPPين ميالنPPي

 . جست ولی هر چهار پسرش بهائي شدند گرا بود آه از بابيه بيزاري مي انيان شيخيازروح
 چندان آزار به او رسيد آه نابردبار شد و 1308پيش از . نخست حسين به آيين بهاء گرويد  

نشPPيني بPPا بهPPاءاهللا، ديPPدار سPPوريه و    پPPس از چنPPدي هPPم . شPPتاب زده بPPه عثمPPاني و عكPPا رفPPت  
سالي نگذشPت آPه بPا بPرادر نوبهPائي خPود، احمPد،        . ادگاه بازگشت هاي همسايه، به ز    سرزمين

اآبPر   درنگPي ديگPر دو بPرادر آPوچكتر محمPد و علPي        . آبPاد آوچانPد    زندگاني و آPار را بPه عشPق        
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بPه بPرادران سPمرقند و بخPارا        ) اش نهPاد   السPلطان شPد و نPام روحPاني بPر خPانواده             بعدها محب (
ميPرزا  . شناسيم آه به آيين  پدر بود رزا را مياز فرزندان حسين  مي) 1310(نشين پيوستند   
 .                                          ترآمنستان آشته شد1336هاي سال  در درگيري

 
از . از مPPPردم تفPPPرش بPPPود. سPPPخنور و سPPPخنگوي بهPPPائي ) 1333-؟ (هPPPدا/ حسPPPين هPPPدي

سه ماه .ی ميهن شدسالی در اين سامان عرفان آموخت و آنگاه راه . زادگاهش به نجف رفت   
ديگPPر بPPه تهPPران رسPPيد و نPPزد اسPPتاد غالمرضPPا شيشPPه گPPر، از درويشPPان بلنPPد آوازه زمPPان،       

داران دوری  سPPالي برنيامPPد آPPه از رياآPPاري و فريPPب گسسPPت و از او و ديPPن     . شPPاگردي آPPرد 
 1294پPس از چنPدي در الهيجPان نشPيمن گزيPد، در            . براي زندگي به رشت بار بسPت      . جست

 از 1300 تا پاياني 1297از . شت آوچيد و در همين سال آيين بهائي برگزيد       بار ديگر به ر   
بPا پشPتيباني   .  جمPادي االول همPين سPال دسPتگير شPد      4در  . هاي اسPتانداري گPيالن بPود       منشي

يحيPي  . شاهزاده يحيPي ميPرزا و امPام جمعPه رشPت، پPس از چهPار مPاه از زنPدان رهPايي يافPت                  
چنPPدان نگذشPPت آPPه .  شPPود، بPPه ناچPPار بPPه اروميPPه کوچيPPدميPرزا فرمPPان  داد کPPه از گPPيالن دور 

وي چنPدان در ايPن شPهر بPه     . همسر نوبهائي، پسر و دخترش، رقيه سPلطان بPه وي پيوسPتند         
نPام و خانPدان وي بPر    . ديری نپاييد که وي پسرش   نيز درگذشت.پايداري زيست تا آشته شد  

                    .      هاي هدا را شناسانده اند بخشي از سروده. جا ماند

 
پزشPك  و بنيPانگزار      ) 1300ز   (اسPتفانوس هاراتونيPان   / اسPتپان ، آوازه   حكيم فانوس 

. نشPين بPود   دانPيم آPه از ارامنPه گPيالن      از زنPدگي وي همPين انPدازه مPي         . توتون آاري در ايران   
اسPتپان نخسPتين آسPي اسPت آPه      . پيشه پزشكي داشت و افزون بر آن کشPاورز و باغPدار بPود     

 توتPPون سPPيگار را از ترآيPPه آنPPوني بPPه ايPPران آورد و در آشPPتزار پهنPPاور خPPود، نزديPPك       بPPذر
از . همPو آمPوزش توتPون آPاري را در گPيالن بنيPاد نهPاد        )  م 1875( رشت، آاشت و برداشPت    

فرزنPPدانش دختPPرش صPPوفيه و پسPPرش را آPPه بPPه اسPPالم گرويPPد و بPPر خPPود عبPPاس نPPام نهPPاد،     
هاي عبدالبها  در يكي از نامه.  تهران بازماندگان او هستند خاندان الهيان گيالن و   . شناسيم مي

 .    اشدشايد اشاره به همو ب.ياد شد » ميرزا آالوس مسيحي«به بهائيان گيالن، از 
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.  از او همPPين انPPدازه آگPPاهي داريPPم آPPه حPPاجي شPPده بPPود . بهPPائي) 1311ز  (خPPاور درويPPش

. پاياني همين سPال بPه گPيالن سPفر آPرد     .  از خدمتگزاران دستگاه بهاءاهللا بود 1299پيش از   

 از همراهPPPان 1302سPPPال . از آن پPPPس بيشPPPتر روزگPPPارش بPPPه آPPPار در آPPPاخ بهجPPPي گذشPPPت    
در چالش جانشيني رهبPري بهائيPان، آارفرمPاي خPويش را بPراي      . محمدعلي در سفر هند بود   
     .پيرانه سر گل آاري و باغباني آوشك آرد و همان جا درگذشت. پيشوايي شايسته دانست 

 

درقPPزوين زاده شPPد و  همPPين جPPا  . سPPوداگر بهPPائي) 1316  -1258شPPايد  (خليPPل قزوينPPي

آورده انPد کPه   .  به عكا سفر کPرد  و بهPاءاهللا را ديPد           1302دستكم سال   . حج گزارد . درگذشت
 .  خته شداز ميان آنان تنها نخستين پسرش، محمد اسماعيل شنا. فرزندانش نيز بهائي گشتند

 
 چPPاپ -دومPPين نشPPريه بهائيPPان ترآسPPتان بPPود آPPه پPPس از مجلPPه وحPPدت       ، خورشPPيد خPPاور 

ايPن مجلPه بPه آوشPش آميتPه خورشPيد و بPه راهبPري سPيد مهPدي قاسPم                   .  پديدار شPد   -سمرقند
بPPراي ) 1347 -1280نPPام خPPود سPPاخته سPPيد مهPPدي گلپايگPPاني بPPا نPPام ادبPPي عراقPPي،    (اوف 

مPدير مسPئول    «زاده   ر، احمPد نبيPل    تنها يك با  . شد گسترش آيين و گزارش رويدادها منتشر مي      
برخPي پيPدايش خورشPيد خPاور را بPه      )  م1926، اوت 3، شPماره    4سPال   (مجله شPد    » موقت

ايPن مجلPه بPه سPه زبPان          . دانسPتند ) 1332 -1260(پيشنهاد و همياري ابوالفضل گلپايگPاني       
 افPPزون بPPر پخPPش در ترآسPPتان، از راه. شPPد آبPPاد چPPاپ مPPي فارسPPي، ترآمنPPي و ترآPPي در عشPPق

 صPفحه داشPت و   12نامPه   نخستين شماره ايPن هفتPه  . خراسان و گيالن به ايران مي فرستادند   
. از چاپخانPه درآمPد  » 1917 ديكPا بPر   3 مطPابق    1336االول سPنه     روز يك شنبه غره ربيPع     «

 83صPPندوق پسPPت نمPPره «يPPا » ميPPدان اسPPكوبلوف جنPPب مطبعPPه الكسPPاندروف «نشPPاني مجلPPه 
 بهائيPان  1928ژيPم سوسياليسPتي در پPي سPرآوب فوريPه      ر. بPود » خورشيد خاور عشق آبPاد    

 شPPماره پيPPاپي ايPPن 50بPPيش از دو  دوره از . دنمPPوترآسPPتان، خورشPPيد خPPاور را نيPPز توقيPPف 
ايPPن بخشPPي از دارايPPي آتابخانPPه محموديPPه و  . مجلPPه، در آتابخانPPه ملPPي ترآمنسPPتان ديPPده شPPد  

يان آن سامان، به دست دولت   خانواده جعفر اف رشتي بود آه پس از فروپاشي سازمان بهائ          
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 1335رويكردهPPاي بهPPائي نوشPPت، سPPال چPPاپ و پخPPش خورشPPيد خPPاور را بPPه خطPPا         . افتPPاد
 .    اند نوشته

 

 يPك چنPد از   1299پPيش از  . از بازرگانان رشت بPود  ) 1300ز(،رسول تاجر / رسول قناد 

بPا شPمار    1300/ 1در چهPارم ج  . بهائيت آناره گرفته بود و ديگر بار به ايPن آPيش پيوسPت      
پPPس از آن آPPه عنPPدليب ناچPPار شPPد نPPام همگنPPان  . ديگPPری از بهائيPPان ايPPن شPPهر بازداشPPت شPPد 

گيالني را براي استانداري باز نويسد، رسول به اين بهانه ديگر بار از آنPان دسPت بداشPت و                  
. زمان آوتاهي بPه دشPواري در رشPت زيسPت      .  همين ماه از زندان رها يی يافت       10/11روز  

اش را  طالق وي به تن ديگري شوهر دادنPد و پسPر هشPت سPاله         همسرش را بي  در اين ميانه    
از آن پPس  . بPه تلخکPامی از گPيالن دوري جسPت، بPه سPلطان آبPاد رفPت          . هم  به مادر سPپردند     

 .                                                                        هيچ آگاهي از وی به دست نيامد
 

 وسيدرضPPPا، ميرعلPPPي نقPPPي، سPPPيد محمPPPود، سPPPيد اسPPPداهللا  آوازه ،سPPPادات خمسPPPه
از بزرگPان و سPادات رشPت آPه نخسPت بPه بابيPه و        .  پPنج پسPر سPيدباقر خمسPي    سيدنصPراهللا 

 از پيشPاهنگان بهPائي    - رضPا، علPي نقPي و محمPود         -سPه بPرادر مهتPر     . سپس بهائيPت گرويدنPد    
بPPازجويي شPPدند و آسPPيب  1300/ 1ايPPن سPPه تPPن در پايPPاني ج ) 1285گويPPااز (رشPPت بودنPPد 

روزگPPاري نيPPز در دسPPتگاه  .  رضPPا از آوشPPندگان محفPPل روحPPاني رشPPت و تهPPران بPPود  . ديدنPPد
از فرزنPدانش سPيد   . عبدالبهاء بسر برد و يكPي از همراهPان پيشPوا در ديPدارش از اروپPا بPود                  

علPي نقPي از گPيالن بPه         . اي نوشPت    بPرايش نامPه    1328شناسيم آPه عبPدالبها در        مهدي را مي  
چنPدی  . در همPين شهردرگذشPت ودرگورسPتان سPرقبر آقPا بPه خPاك سPپرده شPد           . ران آوچيPد  ته

از محمود آگاهي چنPداني بPه دسPت    . نگذشت که مسلمانان  تندخو آرامگاهش را ويران آردند   
اسPداهللا سPوداگري    . نيست و در رويكردها تنها نام يكي از فرزندانش، سPيد احمPد، آمPده اسPت                

هPا پيوسPت امPا بPار        ن رفت در اين روزگار، زمPان آوتPاهي بPه ازلPي            از گيالن به قزوي   . آرد مي
چنPدي  . به عكا نيز سفرآرد و با بزرگان  آيين ديدار داشPت      . ديگر منش بهاءاهللا را دنبال آرد     

پاياني زندگي را در رشPت گذرانPد و   ) 1323دستكم ( تهران بود   -سرپرست راه شوسه انزلي   
 رشPPت از او يPPاد شPPده 1327 و 1320هPPاي   سPPالهPPايي در درگيPPري. در همPPين شPPهر جPPان داد
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داري، دارايPPي و آوازه  نصPراهللا از گPيالن بPه بادآوبPه آوچيPد و از راه بازرگPاني و هتPل       . اسPت 
پس از چند سال به ايران بازگشت و     . همسري از مردم بادآوبه برگزيد    . بسيار به دست آورد   

نPد دهكPده نزديPك رشPت از آن او        داران بزرگ گPيالن شPد و چ        از زمين . در تهران نشيمن گزيد   
هPاي پهنPاورش را بPه يكPي از فرزنPدان خPود، ميPرامين اهللا،                   سرپرستي زمPين   1330در  . بود

نصPPراهللا بPPراي آيPPين آوشPPا و دهشPPمند بPPود چنPPدان آPPه بخPPش زيPPادي از هزينPPه سPPفر       . سPPپرد
جاويPد   درگذشت و آالبدش را در گلستان   1340سال  . عبدالبها را به اروپا و آمريكا پرداخت      

بازمانPPدگان بPPرادران يPPاد شPPده بPPا نPPام بPPاقراف و خمسPPي،از بهPPا ئيPPان  . بهPPائي بPPه خPPاك سPPپردند
آتPابي دربPاره تPاريخ    )  م1994مPرگ  (روح اهللا خمسPي  . سرشناسند که در گيتي  پراآنده اند     

هPPاي پيشPPوايان  در نامPPه. خانPPدان سPPادات خمسPPي نوشPPت آPPه تPPاآنون بPPه چPPاپ نرسPPيده   اسPPت 
    .                         خمسه به نيكي ياد شده استبهائي از سادات

 

فرزند مهتPر   )  1336 - 1260 محرم   17( محمدآاظم سمندر قزويني  ، نام ادبي    سمندر

 حPواري  19محمد نبيل اآبر قزويني، بازرگان، نويسنده، از راهبPران بهPائي ايPران و يكPي از       
ان سرشناس قزويني بود آه با پيدايي بابيPه  پدرش از بازرگان  . در قزوين به دنيا آمد    . بهاءاهللا

 مPنش بابيPه و    آPاظم از آPودآي چPون خويشPاوندانش،     . از شيخيه گسست و از ياران بPاب شPد         
بPا چيرگPي   ) 1275(در نوجواني يك چند با پدرش در تبريز بسر برد     . پيشه بازرگاني برگزيد  

ي را پPPذيرفت  و چنPPدي درنPPگ رهبPPري و نPPوآييني و بهPPاءاهللا بPPر بازمانPPدگان جنPPبش بPPاب، بPPي 
 با نصPير قزوينPي بPه عكPا       1290در اواخر   . برنيامد آه از رهبران بهائي قزوين و گيالن شد        

مايPه گشPت و پيPام     ديري نپاييد آPه بازرگPاني گPران   .  پيش بهاءاهللا ماند 1291رفت و تا اوايل     
 9(لي با مرگ بPرادرش محمPدع  . دهي همگنان آن سامان را به وی سپردند   رساني و سازمان  

پس از آن تا گاه مرگ چنPد      . به استانبول شتافت و از آنجانزد بهاءاهللا برگشت       ) 1307رجب  
و با بهاءاهللا و جانشPينش،  ) 1318-1317، 1309از جمله پاياني (بار به عكا و حيفا رفت    

 آPه ناقضPين بPر عبPدالبها شPوريدند، سPمندر          1312سال  . عبدالبها، نشست و برخاست داشت    
بPه آوشPش وي و چنPد تPن ديگPر      . اي بر رد ديدگاه آنان نگاشPت  يست و نوشتهز در تهران مي  

در آشوب برخاسته از اشتباه علي نصيراف،  .  بنياد نهاده شد1315محفل روحاني رشت در    
سالي نگذشت آه با خويشاوندانش به حيفا و عكPا رفPت    ). 1316(زمان آوتاهي زندانی شد   
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در همPPين روزگPPار گفتPPاري در رويPPارويي ناقضPPين    . و نزديPPك بPPه دو مPPاه در آن سPPامان مانPPد   
به فرمان عبدالبها پس از بازگشت از آستان راهبر، بPراي    . نوشت و در مصر به چاپ رساند      

هPاي آذربايجPان، تهPران، زنجPان و گPيالن سPفر          افشاگري عليه جداشPدگان از ثPابتين بPه آبPادي          
پPس از  . ف را با خود به عكا برد پسرش غالمعلي و علي نصيرا  آمتر از يك سال بعد،    .   آرد

به فرمان عبدالبهاء، سPمندر، سPيدمهدي گلپايگPاني    ) 1332صفر (مرگ ابوالفضل گلپايگاني  
را » رسPاله اثباتيPه  «سالی ديگPر   .  را به پايان رساندند   » الغطاء آشف«و چند تن ديگر آتاب      

ايPاني زنPدگي را در      پ. ها اسPت   هاي آوتاهش بيش از ياد شده      بر پايه رويكردها نوشته   . نوشت
  از دو ازدواجش با فاطمPه سPلطان و معصPومه فرهPادي،    . زادگاهش گذراند وهمين جاجان داد   

بازمانPPدگانش آPPه همگPPي بهائيPPان نامPPدار شPPدند، بPPه سPPمندري آوازه   . ده فرزنPPد بPPه جPPاي مانPPد 
مان  رويدادهاي قPزوين، گPيالن و زندگينامPه برخPي از بابيPان و بهائيPان آن سPا              سمندر،. دارند

تPPاريخ سPPمندر و «هPPايي بPPه نPPام  نوشPPت آPPه بPPا افPPزوده) 3-1332و1303(را در دو روزگPPار 
 )                   بديع131  موسسه ملي مطبوعات  امري،: تهران.(چاپ شد » ملحقات

 
در قزوين  . بازرگان و سخنگوي بابي و بهائي     ) 1332-1331ميانه  -؟ (سيدجواد قزويني 

هPا   در همين سامان همسر گزيPد و سPال   ) 1284پيش از   (ن آوچيد   برآمد و در جواني به گيال     
گويPا  . به بابيه پيوست و آنگPاه پيPروی بهPاءاهللا نمPود           . نخست شيخي بود  . در الهيجان زيست  

در گسترش ديPن سPخت آوشPيد و        . از بازرگان سرشناس قزوين و گيالن بود      .  حج نيز گزارد  
از بنيPانگزاران پايگPاه بهPائي    . بهائيPت آشPاند  عندليب و شماري ديگر را به       . بارها آسيب ديد  

بPPه .  بPPراي پيشPPرفت ديPPن و دارايPPي بPPه رشPPت آوچيPPد 1299پPPيش از .  گسPPتري الهيجPPان بPPود
پايPاني زنPدگي   .  پديدار شPد 1315آوشش سيد جواد و چند تن ديگر محفل روحاني رشت در         

 و بPه زودي   نيافتسخت بيمار شد، چندان آه يارای بازگشت به زاد بوم        . به تهران سفر آرد   
 .    درگذشت

 
 .                      از خالوزادگان باب) ؟    (   سيدعلی افنان
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 به خواست عبدالبهاء براي برتري خواهي دارايPي، سPازماندهي پيPروان     ،شرآت چاي اميد 

مهPدي  : گPزاران بازرگPاني اميPد      آبادپديدآمPد پايPه    در عشق 1319و راهگشايي بهتر آيين، سال      
 يوسPف، عبدالرسPول علPي        راف رشتي، حيدرعلي صPنيعي اسPكوئي، محمPدآقا مهPدي اف،           جعف

. هايش در سمرقند و شانگهاي آگPاهي داريPم   از شاخه. اف يزدي و برادر آهترش احمد بودند     
 تPنش ميانPة وي و همكيشPان     هPاي بPزرگ وی   بر پايه يادداشت هPاي مهPدي، يكPي از دشPواري      

ديدند حتPي    همكارانش چندان توانمند بودند آه هرگاه نياز مي       . انباز، به ويژه عبدالرسول بود    
  رود نپPذيرفتن برخPي انبPازان،    گمان مي. زدند  آشكارا و به آهنگي سرباز مي      از فرمان پيشوا،  

دسPتكم از  . گستري، نمونه خوبي از ناسازگاري باشد   هاي پياپي مهدي براي بهايي     با جابجايي 
بار عبدالبها خواهان رفتن مهPدي بPه هنPدبود تPا مPردم آن           چند    ،1327 تا پاياني    1324ميانه  

سرزمين را به  به دين تازه فراخواند ولی شماري از گرداننPدگان شPرآت ايPن خواسPته را رد            
   آه مهدي جعفراف نزد عبدالبهاء می گذراند و با هPم رايزنPي داشPتند،           1325سال  . آردند مي

بهاء بار ديگر  به خواسPت پيPروان بازرگPان      عبدال  درسي و هفتمين روز عكا گذراني مهدي ،       
. صحبت از بمبئي و آلكتPه فرمودنPد  «: هاي خود نوشت آه   مهدي در يادداشت  ! خود تن درداد  

هر گاه اذن مبارک باشد بPه  .دو هزار منات پول با خودآورده ام     .بنده حاضرم :معروض داشتم   
 دسPPتورالعمل  از بعPPد،. دآبPPاد نمائيPP   حPPال معPPاودت بPPه عشPPق   شPPما،: فرمودنPPد. بمبئPPی مPPی روم 

افتتاح  تجPارت نموديPد و محلPي بPه     ]شانگهای[مقصود ما اين بود چنانچه در شنكائی . دهم مي
 در آلكته هم محلي به اسم شرآت باز شود؛ خيلي خوب و  فايPده آلPي            اسم شرآت باز آرديد،   

  امPPر،. خPPواهيم حPPال آPPه حضPPرات ميPPل نمودنPPد، نقلPPي نPPدارد؛ مPPا خيPPر خودشPPان را مPPي  . داشPPت
دستنوشPPPته ش (» .آبPPPاد معPPPاودت نماييPPPد  عشPPPق] بPPPه[شPPPما عجالتPPPًا .  مقPPPدس و منPPPزه اسPPPت 

فاضPPPل مازنPPPدراني چنPPPد بPPPار بPPPه خطPPPاي تPPPاريخي و چPPPاپي زمPPPان برپPPPايی  ) 618،رويPPPه 401
 .                                                                 نگاشت1318ا ر بازرگاني اميد

 

از بهائيPان يPزدي     .  بازرگPان و سPخنگوي بهPائي        فرزند محمPد،  ) 1320ز   (يعبدالباقي يزد 

زيسPت و     در سPمرقند مPي   1312پPيش از    .  در ترآسPتان نشPيمن گزيPد       1300بود آPه پPس از       
انديشPان    انبPاز هPم   هاي پيدايي شPرآت بازرگPاني اميPد،     در نخستين ماده  . آرد بازرگاني چاي مي  

 اواخر همين سال با مهدي جعفر اف و پسرش    ميد،به خواست رهبران دين و ا     ) 1319(شد  
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ضPPياءاهللا، نخسPPتين بهائيPPان بودنPPد آPPه بPPراي پخPPش آيPPين و گسPPترش دارايPPي در چPPين، بPPه           
 شاخه اميPد در شPانگهاي    گيري مهدي از شرآت، مسئوليت  در پي آناره  . شانگهاي گام نهادند  

هPاي   در دستنوشPته . ت نيامداز اين پس آگاهي ديگري از وی به دس . به عبدالباقي سپرده شد   
 .                  ملي ترآمنستان، به نام عبدالباقي محمد اف نيزاشاره شد  آتابخانه401 و 400

فرزنPد  ) 1340االول   ربيPع  27 -1260(ترين نام خود نهاده عباس نوري        عبدالبهاء، شناخته 
سرشPاخه ثPابتين   .گذشPت در تهPران زاده شPد و در حيفPا در     .و جانشين بهاءاهللا ديPن آور بهPائي       

: هPايش  از نام.  پدرش وی را عباس افندی و غصن اعظم خواند. انگليسی سر ودارنده نشان
آوازه . امراهللا  اهللا، مولي الوري و ولي امر، درويش محمد، سراهللا، سياح، غصن     حضرت ولي 

ار اند آه ميالد عباس درست همان روزي بود آه بPاب ، روش خPويش را در شPيراز آشPك          داده
 )                                                        1/1260 ج 5 يا 4. (آرد

 

پيشPه قنPدريزي   . دانيم آه از مردم يزد بPود  از او همين اندك مي) 1311ز   (عبدالرحيم قناد 

 در عكPPا 1302پPPيش از . خواننPPد  از بهائيPPاني بPPود آPPه حPPاجي مPPي   . سPPازي داشPPت  و شPPيريني
خويشPPPاوند ) محمPPد، حسPPPين و احمPPد  (فرزنPPPدانش . همPPين شPPPهر درگذشPPت  مانPPدگار شPPPد و در  

دختPPرش همسPPر محمPPدعلي بنPPاي يPPزدي . را بنيPPاد نهادنPPد» يPPزدي«عبPPدالبها گشPPتند و خانPPدان 
          .                   بود

 

. بازرگان و سخنگوي بهائي. فرزند علي محمد يزدي  )  خ 1317 -؟   (عبدالرسول عليوف 

پPيش  . ين اندازه آگاهی داريم آه از مردم يزد بود و در همين سPامان باليPد       از زندگاني وي هم   
 يPزد، زادگPاه   1294در پي آشوب سPال  . گري، از مسلماناني بود آه حج گزارده بود       از بهائي 

 وی و دو برادر آهترش، احمPد  1300سال . را ترك آرد و در تهران و سبزوار نشمين گزيد      
هPPر سPPه بPPرادر از   . آبPPاد آوچيدنPPد  اني بودنPPد آPPه بPPه عشPPق   علPPي، از نخسPPتين بهائيPP     و حسPPين

  سPPPال، در همPPPين. رفتنPPPد بازرگانPPPان و بهائيPPPان برجسPPPته ترآسPPPتان آن روزگPPPار بPPPه شPPPمار مPPPي 
 -عبدالرسPPول يكPPي از نPPه نفPPري بPPود آPPه بPPراي گردانPPدن نخسPPتين محفPPل روحPPاني ترآسPPتان         

همچنPPين  ) 1319(بPPود وي يكPPي از بنيانگPPذاران شPPرآت چPPاي اميPPد . آبPPاد برگزيPPده شPPد عشPPق
 تPPن گرداننPPده نخسPPتين و پسPPين محفPPل روحPPاني ترآمنسPPتان،  در     عبدالرسPPول يكPPي از نPPوزده 
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هPا و فروپاشPي    گيPري دولPت بPر ديPن     بPا سPخت  .   بود آه بيش از چنPد مPاه درازا نكشPيد       1340
عبدالرسPول در همPين شPهر زيسPت تPا      . پايگاه دينی، وي و برادرش احمد به تهPران آوچيدنPد       

 .برجا است» پروين«از او خاندان . شتدرگذ
 

در سفري بازرگاني به بغداد، آيين بهPائي       . بازرگان بهائي ) 1310ز  ( عبدالغفار اصفهاني 

دانسPت     ترآي را خPوب مPي  . به ادرنه کوچيد و با تني از همكيشان تنباآو می فروخت  . پذيرفت
 دولPت عثمPاني    ن بهائي و ازلي،هنگامه تبعيد پيشوايا. و مترجم بهاءاهللا در ترآيه آنوني بود    

. همPراه يحيPي بPه قبPرس روانPه آPPرد      آگاهانPه عبPدالغفار و سPه تPن ديگPر از پيPروان بهPPائي را       
دو . ها  برآنPارش کننPد ولPی چنPين نشPد         عبدالغفار خود را به دريا افكند بلكه از همراهي ازلي         

 بPه عكPا    عبPداهللا، و بPا نPام خPود سPاخته          ) م1870 سPپتامبر    29(سال ديگر از قبPرس گريخPت        
پس از مرگ بهاءاهللا به سوريه آوچيد و چندي نگذشت . درآمد و به دستگاه بهاءاهللا پيوست 

 .                                  آه از ناتواني تن و بيماري در دمشق جان سپرد
 

فرزنPد علPي بيگلPر    . اسPتاندار گPيالن  ) 1310 صPفر  21 -؟    ( كلعبداهللا والي اعتماد الم   

. بPPود) خ1307- ق1272(السPPلطنه  بيگPPي از آارآنPPان بلندپايPPه دسPPتگاه آPPامران ميPPرزا نايPPب 
 بPه خواسPت     1298در.  از سوي آامران ميرزا به اسPتانداري گPيالن گمPارده شPد             1296سال  

. رانPد   بPر گPيالن فرمPان مPي        1301تPا   . همو، از ناصرالدين شاه قاجار نام ونشان والي گرفPت         
از بيمPاري  .  گرفت و از همين سPال وزيPر نظPام ايPران گشPت     130 9 نشان اعتمادالملك را در  

 .                           وبا جان دادوکالبدش را در تهران به خاک سپردند

 
. فرزند موسي رشتي، از نخستين گروه بابي و بهائي رشPت   ) 1339ز   (علي اصغر عطار  

. ديگر به زندان رشت کشPاندند  وی  را با برادران و چند هم انديش          1/1300روز چهارم ج    

. با پرداخت صد تومان آزادي خود را به دسPت آورد ولPی روز ديگPر، دسPتگير و زنPداني شPد           
چندي بر نيامد آه بPا آمPك امPام جمعPه رشPت، حPاجي مالمحمPد خشPكجاري، وي و بPرادرانش                      

پيشPه  آبPاد آوچيPد وبPه        سوزي بازار رشت همراه خانواده به عشق       پس از آتش  . ازبند درآمدند 
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. درگذشPPPت) 1/1340 ربيPPPع 27(انPPPد آPPPه پPPPيش از مPPPرگ عبPPPدالبها    آورده. صPPPرافي گذرانPPPد 
 .                                                                          فرزنداني از خود به جا گذاشت

 

فرزنPد عبPاس   ) 1328 -1258 (حاج آخوند ايPادي ، پرآوازه به  علي اآبر شهميرزادي  

در شPPهميرزادبه دنيPPا آمPPد  و دانPPش  . ي بهPPاءاهللا، ايPPادي امPPراهللا وراهبPPر بهائيPPان ايPPران حPPوار
پPPس از آشPPته شPPدن بPPاب    . بPPراي بPPه آمPPوزي اسPPالم و ادب عPPرب بPPه مشPPهد رفPPت      . آموخPPت

اش آردنPPد آPPه درس  را آنPPار   در آموزشPPگاه چنPPدان آزرده . بPPا پيPPروانش آشPPنا شPPد  ) 1266(
ز آن آPه آشPكارا از اسPالم گسسPت و بPه آPيش تPPازه       پPس ا . گذاشPت و بPه زاد بPومش بازگشPت    
هPاي مسPلمان  کوتPاه نيامدنPد تPا وی را بPه زنPدان                 آبPادي  هPم . پيوست، ناچار بPه تهPران آوچيPد       

از ايPن پPس تPا پايPانی     ) 1268(ديری نپاييد که تنPی از درباريPان برجسPته اورا رهانيPد        . کردند
را در بنPPد قPPزوين و  تهPPران از زنPPدگی شPPش بPPار ديگردسPPتگير شPPدکه سPPه بPPار ،زمPPان درازی  

آورده انPPد کPPه در ايPPن ميانPPه مکPPه رفPPت و دور خانPPه خPPدای مسPPلمانان گشPPت و  نPPام  .دسPPت داد
از آنPان بزرگPي و   . بهاءاهللا و عبPدالبها را ديPد و سPتود     . هموبارها به عكا و حيفا رفت     . گرفت

از گPPروه .  شPPدپيPPام ديPPن آوران را بPPه همگنPPان ايPPران نشPPين بPPاز آورد و سPPتوده     . جPPاه يافPPت 
ريPPزي پخPPش آيPPين، سPازش بPPا سPPتمگران قاجPPار، پيشPPبرد نبPPرد بPPا   رايزنPان بهPPاءاهللا در برنامPPه 

اي بPه نPام      هPا سربسPته    همچنين سال . بود) 1280به ويژه از    (بازماندگان بابي و پيروان ازل      
ران پPس از آزادي از بنPد انبPار تهP        . هاي پيكر بPاب را در ايPران نگاهبPاني ورازداري آPرد             پاره
 ذيقعPPده 2(گPPواه آخPPرين روزهPPاي زنPPدگيش شPPد . درنPPگ سPPوي نPPوآوررو بPPه مPPرگ شPPتافت بPPي

از خبرگPان شPد و   .  وي و سراهللا فزونی گرفت سپاري بهاء دوستي ميانه پس از خاك ) 1309
را باز خوانPد و غصPن اعظPم را    » آتاب عهدي«در نهمين روز مرگ پيشوا، با چند تن ديگر  

چPون  . ن اآبPر و ديگPر خويشPان فرونشPانده، انPدرز سPازگاري داد              به غصP  . گستر شناساند  دين
عبPPدالبها بPPه پPPاس همداسPPتاني،   . نپذيرفتنPPد از آنPPان دسPPت آشPPيد و سPPخن بPPه ناسPPزا سPPر داد     

هPاي دينPي در ايPران نشPاند و       گPزار پايگPاه    اآبPر را در جايگPاه فرمانPدهان سPامان ده، پايPه             علي
سPالي ديگPر رهبPري     . جPا شPد    هPاي ديگPر جابPه      در تهران، رشت و جPاي     . راهي اين آشور آرد   

گروه چهار نفره ايادي امراهللا، بخش ايران، را به دست گرفPت و تPا گPاه مPرگ همPين بزرگPي             
پسPPري و دو دختPPر چPPون . گسPPتري، در پخPPش تبPPار نيPPز آوشPPيد اآبPPر در آنPPار ديPPن علPPي. داشPPت
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رپPPايي پPPس از ب. زيسPPت  در رشPPت مPPي 1314سPPال . خPPويش پPPرورد و بPPه سPPران همسPPر داد   
به فرمPان عبPدالبها گPردن نهPاد و دختPر خPويش          ) 1315(نخستين محفل روحاني همين شهر      

درنگPی  .کPرد ودامPاد را هPم پايPه خPود سPاخت      ) ابن ابهPر (منيره را زن زندگي محمدتقي ابهري     
در تهPPران زنPPدگي و آPPار را . ديگPPر پسPPر ابهPPری، خPPواهر آهتPPر منيPPره را بPPه همسPPري درآورد

پيكPرش را  . اي در راه گرمابه به خانه، بدرود زندگي گفت  آه بامداد آدينه   آرد تا اين   دنبال مي 
اآبPPر شPPهميرزادي از   بPPا ايPPن آPPه علPPي   . زاده معصPPوم همPPين شPPهر بPPه خPPاك سPPپردند      در امPPام

اش را چاپ و پخش آردند ولPي   سرشناسان جهان بهائي است  وپيش از مردن ، بارها نگاره   
» تاريخ سPمندر و ملحقPات  «. ز مرگش  به دست ندادندآگاهي درستي از ميالد، خانواده و رو      

 1330و در برگPPي ديگPPر درگذشPPتش را ) 201ص (اآبPPر سPPمناني آورد  جPPايی نPPامش را علPPي
، 1328الثPاني    ربيPع 7از زمان نگPارش پيPام همPدردي عبPدالبها بPه بازمانPدگانش در          . دانست
 .                         اآبر شهميرزادي پيش از اين جان داده بود يابيم آه علي در مي
 

) 1321االول   ربيPPع29-؟   ( شPPهيد يPPزدي واسPPتاد، بنPPا، پPPرآوازه بPPه اآبPPر يPPزدي علPPي

پيشوايان مسلمان . از آوشندگان بابي و بهائي يزد بود    . معمار، تاريخ نگار و سراينده بهائي     
 بPا يكPي از    1301سPال   . سه بار فتواي نابودي وي دادنPد ودو بPار از زادگPاه بيPرونش آردنPد                

آبPPPPاد مسPPPPكن گزيPPPPد و بPPPPه پيشPPPPه   در عشPPPPق. بPPPPرادرانش از يPPPPزد رو سPPPPوي ترآسPPPPتان نهPPPPاد 
.  زمينPي بPراي سPاخت نيايشPگاه بهائيPان خريPد            1304در  . گذرانPد  سازي روزگار مي   ساختمان

االذآPار را بPر آاغPذ آشPيد و راهبPران          در همPين سPفر مشPرق      .  نزد عبدالبها  رفت    1311سال  
بنPای يPPزدی در  .ريPزي سPPاختمان را بPه وي سPپرد    آنگPPاه عبPدالبها پايPه  . آPيش را خشPنود نمPود   

نشPين وي را گرامPي داشPتند و بPه عضPويت             گستري چندان آوشPيد آPه همونPدان ترآسPتان          دين
در ميانه ساخت نيايشPگاه  ) 1313آباد  عشق(نخستين محفل روحاني بهائيان جهان برگزيدند      

 جلد نخسPت را بPه   1319را پذيرفت و در ] آباد تاريخ بهائيان عشق  [بهائي، پيشنهاد نگارش    
االذآار و نگPارش جلPد دوم آتPاب، بPراي         در ششمين ماه ساخت مجموعه مشرق     . پايان رساند 

سالي بيش نگذشت آه تPاريخ را بPه        . سازماندهي و برانگيختن همكيشان به زاد بوم بازگشت       
نان يPزد بPاال گرفPت و بPه     چندان نپائيد آه چPالش ميPان بهائيPان و مسPلما           ) 1321(آخر رساند   

بPر  .  خانPه بPرادرش، اسPتاد آPاظم، يPورش بردنPد            در ايPن هنگامPه بPه      . رويارويي خونين آشPيد   
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پس از آن آه چند روز آالبPدش را در شPهر بPر    . اآبر دست يافتند و به زخم بسيار آشتند     علي
فرزنPدانش،  . اش را در چاهي ريختنPد   هاي سوخته  زمين آشيدند، به آتش سوزاندند و تن پاره       

پPس از مPرگش، بازمانPدگان    . بودنPد اهللا، نيز از بهائيPان برجسPته ترآسPتان     عبدالوهاب و فضل  
برخPي  . اسPت » مغنPاطيس در اسPتدالل امPر ابهPي    «آتاب ديگر او . نام شهيدي بر خود  نهادند    
آثPPاري در شPPرح احPPوال خPPود و ديگPPر  «و يPPا » آبPPاد تPPاريخ عشPPق«از نوشPPته دو جلPPدي او بPPه 

د آPه تPاآنون بPه    هايي نيز به جاي مان از او سروده .  اند ياد آرده » آباد مهاجرين ساآنين عشق  
 .    دندچاپ نرسي

. فرزنPد موسPي رشPتي   ) 1334 صPفر  -1269شPايد   (مشهدي علي، پرنام بPه   علي رشتي 

وي و برادرانش از جمله بابي و بهائيPانی بودنPد آPه در    . سوداگر و از نخستين بهائيان رشت  
.  افتندهر سه برادر با آمك امام جمعه رشت رهايي ي.  گرفتار زندان شدند1/1300چهارم ج 

ميانPه زنPدگي بPه مازنPدران     .  به عكا رفت و با عبدالبهاء ديدار و گفتگو داشت   1309پس از   
هنگPامی کPه خودراورشکسPته ديPد ناچPار بPه بنPدر            .آوچيد و چند سال در ساري و بابل گذراند        

جز اين .  سال زيست  65آورده اندکه   .فروشي روزگار سپري آرد    گز رخت بربست و به خرده     
 .آگاهي بيشتری ازآنان به دست نيامد نداني داشت،آه همسروفرز

 

بازرگPPان و سPPخنگوي .  فرزنPPد محمPPد نصPPير قزوينPPي ) خ1309- ق 1264 (علPPي قزوينPPي

در همPPين شPPهر باليPPد، ازدواج آPPرد و بPPا داد و سPPتد روزگPPار   . در قPPزوين بPPه دنيPPا آمPPد . بهPPائي
 پس از درنگي آوتاه به   وی نيز    آه خانواده پدري به رشت آوچيدند،      1289سال  . گذراند مي

 فراخPPواني مPPردم بPPه آيPPين بهPPائي بPPا پPPدرش همكPPاري    در خريPPد و فPPروش آPPاال،. آنPPان پيوسPPت
علي از نخستين بهائيان گيالن بود آه بPه فرمPان شPاه و دولPت قاجPار روز چهارشPنبه          . داشت

چنPدي از مPرگ پPدرش در زنPدان نگذشPته بPود آPه بPا دادن         .  به بند آشيده شد1/1300 ج   4
پس از آزادي، با همدستي برادر و يPاري هميPاران رشPت    . ول، رهايي خود را به دست آورد  پ

بPه آوشPش او و شPماري ديگPر نخسPتين محفPل روحPاني                . گردانPد   و قزوين، مغازه پPدر را مPي       
.  همسر  تنی از بهائيPان در رشPت جPان سPپرد          1316سال  . آغاز به آار آرد    1315رشت در   

اشتباه علی در شيوه . بد زن مسلمان  را پنهانی به قزوين برند  همکيشان بر آن شدند که کا ل      
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 بPا دو تPن از   1318در .جابجايي ، آشوبي در گيالن پديد آورد آه قPزوين را هPم در برگرفPت             
به پيشPنهاد و آمPك پيشPوا    . دوستان دين و آار به عكا رفت و عبدالبهاء وي را گرامي شمرد          

اش را  اي گشPود و خانPه    جايگPاه جداگانPه   اني خPود،  براي پيشPبرد بازرگP   در بازگشت به رشت، 
 بPPه ويPPژه حPPاج  سPPالي بPPيش نگذشPPت آPPه بPPا همكPPاري همPPدينان، . مهمانسPPراي همگنPPان سPPاخت

جPان نصPير را در چPاه      ميرزا محمد ارباب از بهائيان پنهان باور قزوين، زميني را آPه تPن بPي       
در . بنيPPPاد نهPPPاد» الشPPPهدا جسPPPرا« خريPPPد و آرامگPPPاه در خPPPوري بPPPه نPPPام   آن انداختPPPه بودنPPPد،

 ، به دشواري توانست خود را 1320هاي  جويي توانمندان مسلمان رشت و نابساماني   ستيزه
پPس از آن همچنPان در رشPت       . از فرمان واليتدار گيالن براي تبعيد گروهي از بهائيان برهاند         

. زدواج آردنPد علی قزوينی دو دختر داشت آه هر دو با بهائيPان سرشPناس ا            . ماند تا جان داد   
 1332 گيالن و قزوين نوشته بود آPه پPيش از   1300علي گزارشي از آغاز تا پايان رويداد      

هPاي    از ميان رفت و ديگر بPار نوشPته نشPداما ملPك خسPروي نوشPت آPه ايPن تاريخچPه بPه نPام              
او همPPراه نوشPPته » آتPPاب خPPاطرات«، و يPPا »دفتPPر خPPاطرات « ،»تPPاريخ مختصPPر نصPPير اف «

تPPاريخ شPPهداي امPPر،   (اسPPت » ضPPبط  الجنPPه محفظPPه آثPPار امPPري   «ينPPي در محمPPد نصPPير قزو 
چنPد  . انPد   برخي نام او را آعلي ارباب، آقا علي ارباب قزويني و علي قزوينPي آورده     ) 2/316

 .                    نامه عبدالبهاء را آه براي وي نوشته بود، شناساندند
 

بازرگPPان . نيPPز يPPاد شPPده اسPPت)  م1928 -؟  (  زاده اصPPفهاني آPPاظم ، بPPه آPPاظم اف علPPي

بPراي پخPش ديPن و    . گPري حPاجي شPده بPود     پPيش از گPزينش بهPائي   .  در اصPفهان باليPد   بهPائي، 
رهبPر بهائيPان    . آPرد   در سPمرقند زنPدگي مPي       1312سPال   . پيشرفت دارايي به ترآستان آوچيد    

آباد نشPيمن    ر عشق آه اين زمان د    زاده، از آاظم . اي آه براي پيروان ترآستان نوشت      در نامه 
اي در ميPان   گويا هم چنان در همPين شPهر مانPد و جايگPاه برجسPته         ) م1928(داشت، ياد آرد    
 بPPه 1928 فوريPPه 5آبPPاد بPPود آPPه در  وي يكPPي از بهائيPPان سPPازمان ده عشPPق. همگنPPان داشPPت

پيشPواي بهائيPان، بPرای بزرگداشPت     . دست پليس دستگير شد و در پي شPكنجه از پPاي درآمPد     
 شPهر الرحمPه   1929/2 ژوئPن  25ديدگان اين سPرآوب، در       ختگان و همدردي با آسيب    با جان
شPايد  . در اين نامه به يكPي از بازمانPدگانش اشPاره شPد         . ب يادداشتي به تهران روانه آرد     96
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رود وي از خويشPان     همچنين گمان مPي   . بهيه، نام همسر علي باشد آه به تهران آوچيده بود         
 .ز بهائيان اصفهان استحاجي محمدآاظم اصفهاني، ا

 

  سPPPراينده،) 1335-1270 (الهيجPPPي/ علPPPي اشPPPرف الهيجPPPاني   نPPPام ادبPPPي   ،عنPPPدليب

در نوجPواني   . در الهيجان به دنيا آمد و در همPين شPهر باليPد            . خوشنويس و سخنگوي بهائي   
با پيPدايي درگيPري مسPلمانان الهيجPان بPا او بPه خواسPت        . بابي شد و سپس بهائيت را برگزيد  

 ناچار به آن سامان و تهران رفت و زمان آوتاهي به ازليان گرويPد امPا بPه             قزوين، همكيشان
بPا آغPاز فعاليPت آشPكار      . سPالي نگذشPت آPه بPه الهيجPان بازگشPت           . تندي از آنان روي گردانيد    

هنگPامي آPه بPراي ديPد و     ) 1285حPدود  (بهائيان رشت به خواست همگنان به رشPت آوچيPد     
 بهائيPPان کنPPار دسPPتگيرش آردنPPد و بPPه زنPPدان رشPPت   فتPPه بPPود،بازديPPد نPPوروزي بPPه الهيجPPان ر

 پPPس از رايزنPPي بPPا   بPPراي جلPPوگيري از شPPكنجه و آسPPيب،  ) 1300/ 1 ج 8( نشPPاندند  دربنPPد،
 بPPه فرمPPان عبPPداهللا خPPان والPPي گPPردن نهPPاد و نPPام و نشPPان بهائيPPان را فPPاش        دوسPPتان زنPPدان، 

.  بيسPت و يPك مPاه در زنPدان مانPد         .در پي آن شماري بازداشPت و يPا بPازجويي شPدند              . ساخت
ديري نگذشت آPه از آزار و روزافPزون بPه    . پس از آزادي آشفته و هراسان به الهيجان رفت      
همسPري بPه   . آنگاه به شيراز رخت بربست   . قزوين رخت بر کشيد و يک سال در آنجا گذراند         

 2(هPPاءاهللا پPPيش ازآن کPPه ب. هPPا، ادب و هنPPر شPPد  نPPام نPPورا، برگزيPPد و همچنPPان پيگيPPر آرمPPان  
 نشPيني بPه    پس از چند روز سPوگ  . جان دهد به عكا رسيد و با وي ديدار آرد         )1309ذيقعده  

ديری نپاييد که به خواست  .  از راه دريايي بوشهر به حيفا رفت       1332سال  . شيراز بازگشت 
پايPاني زنPدگاني   .   از راه اسPتانبول بPه زادگPاه خPويش بازگشPت      عبدالبها، براي گسترش آيين،  

از . از او خانPدان عنPدليبي بPه جPاي مانPد     . در شيراز سپری کرد و در همين شهر درگذشت  را  
هPاي برجسPته هنPري او در        يادمPان . هPايي بPه دسPت اسPت        رهبران بهPائي بPه نPام عنPدليب نامPه          

آPPاري دسPPتي چيPPره  در تPPذهيب و مرقPPع.  نسPPتعليق و نسPPخ برجPPا اسPPت خوشنويسPPي، بPPه شPPيوه
هPا و نامPدارهاي      نPام «نويسPنده   . چاپ شده است  » يوان عندليب د«هايش با نام     ه سرود. داشت
 .                      پنداشت1249همچنين زايچه اش را . باور نكرد آه عندليب بابي و بهائي بود» گيالن
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  العابPPدين آاشPPي،  فرزنPPد زيPPن ) خ1315 - ق 1255شPPايد  (آاشPPي/ علPPي آاشPPاني   غPPالم

. پيش از آن آه به بهائيان بپيوندند، حPج گPزارده بPود        .    ازمردم کاشان بود     .سخنگوي بهائي 
چنPPد سPPال ديگPPر بPPه حيفPPا کوچيPPد  و     .  ازراه انزلPPي بPPه عكارفPPت و بهPPاءاهللا راديPPد   1302در 

غPالم علPي   .  باغباني آاخ عبدالبها را به دسPت داشPت   پسرش مهدي،. همنشين عبدالبها گشت  
انPد و در همPين شPهر بPه خPاك سPپرده       پاياني زنPدگي را در تهPران گذر  . نزديك صد سال زيست  

 .  شد
 

سPخنگوي  ) 1309-؟ ( نبيل قائنيوفاضل، نبيل اکبر   نام يافته به     فاضل قائني، محمد  

بPPراي پيگيPري دانPPش دينPPي و ادب  . در قPPائن بPPه دنيPا آمPPد . برجسPته بهPPائي و از ايPPادي امPراهللا  
ازاو و شPPش هPPا شPPاگردي شPPيخ مرتضPPي انصPPاري آPPردو  سPPال. عربPPي بPPه آPPربال و نجPPف رفPPت

بPزودی بPه بغPداد رفPت و بPه دسPتگاه بهPاءاهللا پيوسPت            . روحانی بPزرگ گPواهي اجتهPاد گرفPت        
. چنPدي پنهPاني پيPام بهائيPان پراآنPد     . سپس به زادگاهش بازگشت و اميرقPائن او را ارج نهPاد          

ديري نپائيPد  . ناچار به تهران رخت بربست. شاه بر اين گروه سخت گرفت     زمانيكه ناصرالدين 
.   بPه قPزوين کوچيPد   1299از . گزير جامه ديني از تن برآند و چPون ديگPر مPردم پوشPيد            آه نا 

چند سالی در اين سامان سر کردو در پي آن بPه        .نخستين بار در همين سامان همسر برگزيد        
 بPا خPانواده   1309سPال   . هايي سPفر آPرد     يك چند براي پراآنش آيين به جاي      . تهران باز رفت  

از آنجPا بPه   .  چند هموند ديگر محفل روحاني ترآستان را بنياد نهادنPد  با. به عشق آباد آوچيد   
بPه  فرمPان   . در همين شهر دارايي اش را از دسPت داد و بPه نPاتواني جPان سPپرد         . بخارا رفت 

هابPه عشPق آبPاد بردنPد و درگورسPتان بهائيPان ايPن شPهر،          عبدالبهاء آالبPدش راا پPس از سPال       
.  نوشته بPود آPه تPاآنون بPه دسPت نيامPد       ر آيين باب و بهاءآتابي د . ديگر بار به خاك سپردند      

تنهPااز دختPري      از همسر دوم،  . از همسر نخستش، رقيه، فرزند نداشت     . او دوبار ازدواج آرد   
 .                                       آگاهيم آه به همسري پسرعمويش ، محمدعلي قائني در آمد

 

در . فرزنPد محمدنصPير قزوينPي، بازرگPان بهPائي         )  خ 1308-ق1279(،  فضل اهللا قزوينPي   

ده ساله بود آه همراه خPانواده بPه رشPت رفPت و در همPين شPهر مانPدگار             . قزوين به دنيا آمد   
 بPPا بPPرادرش علPPي دسPPتگير گرديPPد ولPPی بPPراي آPPم سPPالي، پPPس از         1300/ 1 ج4روز . شPPد
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 همكيشPان ودادن پPول،   پس از آن آه پدرش را نيز به زندان آردند با آمك . بازجويي آزاد شد  
 بPPه 1318از . آردنPPد پPPس از مPPرگ پPPدر وآزادي بPPرادر، بPPاهم  آPPار مPPي  . مغPPازه پPPدر راگشPPود

فضل اهللا . گذارند تا در گذشت و در رشت به خاك سپرده شد    تنهايي به داد و ستد روزگار مي      
 .                                        در آيين و پيشه خوشنام بود

 

پPيش ازآنکPه از    . فرزنPد رفيPع زرگPر، بازرگPان بPابي و بهPائي گPيالن              ) 1303ز(،رقاسم زرگ 

 دررشPPت دسPPتگير  1300/ 1روز پPPنجم ج. اسPPالم روي بگردانPPد بPPه آPPربال سPPفر کPPرده بPPود      
در آتPPش سPPوزي . شPPدولی پPPس از بPPازجويي و دورخPPواني خPPويش از بPPابي وبهPPائي، آزاد شPPد  

سال . دانيم از بهائيان ناآشكار گيالن بود ه ميتا آنجا آ ) 1302(بازار رشت زيان بسيار ديد    
 . كا رفت و بهاءاهللا را ديد به ع1303همچنين سال .  چندي در بادآوبه سرآرد1302
 

 ،دولPت عثمPاني هنگPام کوچانPدن حسPين علPي نPوري ويحيPي صPبح ازل بPه                   آشتارسه ازلPي  

هPر دو رهبPر   . گنجانPد آگاهانه از هر دو گروه چند تن را برگزيد و دردسته ديگر    عكاو قبرس، 
 - خبر پراآني وآگPاهي رسPاني  -را واداشت آه مخالفين را تاب آورند تا آنان نيز به آارخويش   

بهاءاهللا براي سر به نيست آردن سه ازلي عكانشين و همگنانشان راهي جز ترور          . بپردازند
 را به پرونده ديگري در آشتار ديني گشود و پيروان خود »لوح قهريه «پس  بانگارش    . نديد

اش حسPين    احمPد و خPواهرزاده    (چندي برنيامد آه هفت تPن از بهائيPان          . آشتن آنها برانگيخت  
نجار آاشاني، جعفر يزدي، حسين آاشاني طباخ، عبدالكريم خPراط، محمPد ابPراهيم آاشPاني و                  

 ، بPه  1288 ذيقعPده  12با همداسPتاني عبPدالبها عبPاس، عصPر      ) محمدعلي سلماني اصفهاني  
آقاجPPان بيPPك، رضPPاقلي تفرشPPي و  (لPPي يPPورش بردندوسPPه تPPن از پيPPروان ازل   از-سPPراي بPPابي

هPا   درنPگ تروريسPت   به فرمان حكومت عكا، بي . را به زخم بسيار آشتند    ) سيدمحمداصفهاني  
بهاءاهللا دسPتكم سPه شPبانه روز را دربندگذرانيPد و پPس      . و ديگر بهائيان شهر بازداشت شدند  

 4تاري پيشوا را آمتPر ازروزي نوشPتند وبرخPي نيPز            شماري زمان گرف  (از بازجويي رها شد     
تPيم هفPت   . در هفتمين روز آشتار، دادگاه عكا آنش زشت بهائيان را نكوهيPد  ) ماه آوردند 6تا  

 مPاه  6 بهPائي   ديگPر نيPز بPه     26جPز ايPن   .  سPال زنPداني آيفPر يافتنPد    15 و   7نفره تPرور بPه      
بPه گمPاني سPيدمحمد را بPه دسPت  خPود       در اين ميانه برعباس افندي، آه  . حبس گرفتار آمدند  
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ناگفته نماند ديری نگذشت که ماموران بلنPد پايPه عكPا جابجPا شPدند      . آشته بود، آسبيي نرسيد 
هPاي   رويكردهPا بPا ديPدگاه    . هPا، از بنPد رهPا گشPتند         و بهائيان بPه ترفنPد زربخشPي و آمPك دولPت            

 .  اند از اين آشتار ياد آرده چندگونه،
 

ليلي و برادرانش از    . فرزندموسي رشتي، سراينده بهائي   ) 1330  - ؟رشت   (ليلي بهشتي 

، روز هشتم جمPادي االول همPراه   1300در سرآوب بهائيان در. نخستين بهائيان رشت بودند 
مادرش به بازجويي فراخوانده شد اما براي زنPداني بPودن بPرادران ونيPز پرهيPز از بازداشPت          

آبPاد   زيست و سپس همPراه خPانواده بPه عشPق        در رشت مي   1302دستكم تا   . زنان، رها شدند  
بPPه . ازدواج آPPرد) 1324 شPPايدمPPرگ (بايوسPPف علPPي، از بهائيPPان سرشPPناس رشPPت  . آوچيPPد

آيPPد آPPه بPPراي دومPPين بPPار  چنPPين برمPPي» بهشPPتي«از نPPام . سPPبب نPPازايي شPPويش ازاو جPPدا شPPد
وچيPد و در  بPه بابPل آ  . پايPاني زنPدگي همPراه بPرادرانش بPه ايPران بازگشPت            . ازدواج آرده بPود   

رويكPردی نPامش را لPيال    . هPايش تPاآنون چPاپ نشPده اسPت      دفتPر سPروده  . همين شهر درگذشت  
 )                                         478ها و نامدارهاي گيالن،  نام( نوشت 1309دانست ومرگش را

 

از او همPPين انPPدازه  ) 1311-؟ (ميPPرزا محمPPد خPPادم  شناسPPانده شPPده بPPه  محمداصPPفهاني

ديPن وادب عPرب را درزادگPاهش        . اي گران مايه اصPفهاني بPه دنيPا آمPد           دانيم آه درخانواده   مي
چنPدي  . پس از آن آه به بهائيان گرويد، از اصPفهان روي گردانيPد و بPه عكPا کوچيPد       . آموخت 

آورده انPد کPه از مPرگ    .نگذشت آه بهPاءاهللا سرپرسPتي مهمانسPراي بهائيPان را بPه وي سPپرد       
آالبPدش را  . سال ديگرجPان سPپرد   ) 1310( آه يك چشمش نابينا گشت پيشوا چندان گريست  

 .     ائي عكا، جاي دادنددر گورستان به
 

. فرزند آهتر محمد بزاز قزويني، از بزرگPان بهPائي   ) 1336 شايد   -؟ (محمد جواد قزويني  

محمPد جPواد   . وران خPوش نPام قPزوين بPود        پPدرش از پيشPه    . ازخانداني بابي و بهائي برخاست    
. آموزي، پيشه داد و ستد آموخت در جواني به بغداد رفت و به بهPاءاهللا پيوسPت              راه دانش هم

در تبريPز زنPداني و   . چند سالی در قزوين ، تهران و آذربايجان سوداگري نمود و دين پراکنPد           
بPه زادگPاه بازگشPت و ديPري نگذشPت      . با دادن پول گزافي خود را بPه دسPت آورد     . شكنجه شد 
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 و بPPه عكPPا آوچيPPد بPPا دختPPر علPPي عسPPكر تبريPPزي ازدواج آPPرد و بPPا جنPPاق      آPPه از بPPوم برآنPPد 
 همنشين بهاءاهللا پيشوا بPود آPه بPراي خوانPدن پيمPان نامPه               9يكي از   . محمدعلي نوري گشت  

از همين زمان محمد جواد، همسرش و خويشان قزوين نشPين، بPه          .جانشيني وي گزيده شدند   
ي ديPPدگاه خPPودرا نوشPPت آPPه همPPان زمPPان،     جPPواد برتPPر . پشPPتيباني از غصPPن اآبPPر برخاسPPتند  

 آيPين،   درنگPي ديگPر بPراي پيشPبرد    . همگنانش آن را به انگليسي برگردانيدنPد و پخPش آردنPد           
از آن پPس  . خود را پشيمان نمايانPدو عبPدالبها را فريفPت ولPي درونPش بPه زودي آشكارگشPت            

سه پسرش، . قضين بوددر عكاماند و از فرماندهان نا . ميانه وي و ثابتين دشمني به جا ماند       
. غالم اهللا، جمال و ضياء، دوتن نخست به آمريكا آوچيدند و آن ديگري در عكابPه جPاي مانPد       

سرگذشت محمPد جPوادقزوينی و تPن ديگPري را           ) 623-622/ 2-8(» ظهور الحق «نويسنده  
 .    درهم آميخت

 

/ ردي فرزنPPد مهتPPراهللا و) 1329 -1234شPPايد  (عموجPPان پرنPPام بPPه محمPدجواد قزوينPPي 

خانPPدانش از پرهيزگPPاران و ديPPن دارانPPي  .گرجPPي تبPPار بPPود . ويPPردي، سPPخنگوي بPPابي وبهPPائي 
گويPPا محمPPPد جPPواد ديگPPر بPPPرادران و    . بودندآPPه بPPه بابيPPPه گرويدنPPد ودر قPPزوين مPPPی زيسPPتند     

. خPPواهرانش، پدرشPPان رااز دسPPت داده بودنPPدو بPPه پشPPتوانه عمشPPان، اسPPداهللا، بPPزرگ شPPدند     
هايش بPه   اي پرورد آه همه برادرزاده  آنان را به گونه   هاي آوشا بود،   اسداهللا آه خود از بابي    

بPرادران قزوينPی بPادختر عموهPاي خPويش ازدواج آردنPد و پPس از مPرگ عPم                . بابيه پيوستند 
و پيدايي بهائيت، محمد جواد وديگر آسانش به اين آPيش پيوسPتند و        ) 1268زندان تهران   (

از آن .  در بغداد روزگارمی  گذرانPد بPه ديPدارش شPتافت     زمانی که بهاءاهللا  . آوازه ديگر يافتند  
بPامرگ بهPاءاهللا   . پس تا جان سپاری، بارها به آستان پدر نوآور و پسر دين گستر، بار يافPت           

هPاي   و درگيري ميان جانشيناننش، محمدجواد به عبدالبهاء پيوسPت و بPراي پيشPبرد خواسPته        
نPام  » فرهPادي «بازمانPدگانش   .  جPان سPپرد     سPالگي  85انPد آPه در       آورده. رهبر بسPيار آوشPيد    

 .                                                              گرفتند و خويشاوند خاندان سمندر گشتند

 
شPPايد . از وي آگPPاهی  چنPPدانی نPPداريم  ) 1315ز  (محمدحسPPين آاشPPاني روضPPه خPPوان  

 راهPی  1302سPال . ه بهائيان پيوستدانيم از چه زماني ب   نمي. حج گزارده بود  . روحاني بود   
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نويسنده ظهورالحق، محمدحسPين آاشPي را از سPرآردگان نقPص در گPيالن شناسPاند         . عكا شد 
مهPPدي جعفPPر اف، از  . زيسPPت  درر شPPت و بادآوبPPه مPPي 1315 -1310هPPاي  آPPه ميانPPه سPPال 
 .          والده دارالحرم جمال قدم ياد آرد» دامادعليا مخدره«محمدحسين به 

 
پيش از آن آه به آيين بهPائي درآيPد   ) 1314ز  (شبستري، پرنام به حسين تبريزي محمد

پيشPه بازرگPاني   . مسPلمانان از آPيش وي آگPاهي نداشPتند       براي پنهان آPاري ،    . حج گزارده بود  
يك چند به خواست عبPدالبها در   . زيست  در تهران مي   1301-1300هاي   داشت ودستكم سال  

) 1313(زمان ميزبان و راهنماي رهروان آستان پيشPوا بPود    استانبول داد و ستد نمود و هم      
شاه قاجار آشته شد، به بهانه آشنايي باميرزا رضا آرماني شاه آPش،        هنگامي آه ناصرالدين  

با دسPتياري سPپاهيان عثمPاني     . گروهي از ايرانيان شاه پرست اين شهر به آزارش برخاستند         
  پPس از ايPن آPه دريافتنPد بهPائي اسPت،       . دنPد وي را به سفارت ايPران آشPانيدند و بPازجويي آر           

محمPد حسPين در   . سفير به وي و چند همونPد ديگPرش آمPك آPرد و آنهPا را بPه مصPر فرسPتاد                      
 . استااز او خانداني برج. همين سامان ماند تا درگذشت

 

از او همPين انPدازه مPی    .ت آوازه داشP   رضا قنPاد  ميان همگنان به    )؟(،محمدرضا شيرازی 

بPPه ترکيPPه رفPPت و بPPا پيشPPوا بPPه عکPPا  .بPPه آيPPين بهPPا گرويPPد.بPPابی بPPود1284پPPيش ازدانPPيم کPPه 
و ) هويPدا (دوپسرش حبيب اهللا عPين الملPک    .در همين شهرروزگار گذراند وجان سپرد     .کوچيد

فرزنPد حبيPب اهللا    ) پهلPوی .ر. منخسPت وزيPر   (اميPر عبPاس هويPدا       .جليل خيPاط را شناسPاندند     
 .   است

فرزنPPد محمPPدآاظم ) 1322ز  (  مدرضPPا اربPPابمح، شناسPPانده بPPه محمدرضPPا آPPاظم اف

مايPPه اصPPفهان بPPود و    پPPدرش از بازرگانPPان گPPران  . اصPPفهاني، سPPوداگر و سPPخنگوي بهPPائي   
ديري نگذشت آه از گزنPد مسPلمانان تنPدرو     . محمدرضا نيز پيشه و انديشه پدر را دنبال آرد        

ن خPواهي بPه   از نخسPتين بهائيPاني بPود آPه بPراي افPزو           ) م1924(به سبزوار رخت بر بست      
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پس از مرگ بهاءاهللا سر به فرمان عبدالبها نهاد و         ) 1300نزديك  (آباد رخت برآشيد      عشق
در گزينش گرداننPدگان نخسPتين محفPل روحPاني بهائيPان           . براي گسترش آرمان بسيار آوشيد    

 بPر  1321 وي نيPز گزيPده شPد و دسPتكم تPا       آباد برگPزار شPد،    در عشق1313آه سال   جهان،
 1332زيست، بازرگPاني چPاي داشPت و تPا      جز اين آه در همان سامان مي      . ودهمين سمت ب  

. آبPاد بPود، آگPاهي ديگPري بPه دسPت نيسPت        از بنيانگزاران و سازندگان مشرق االذآPار عشPق        
يكPي از رويكردهPا آورده اسPت        . هاي ترآستان نشين خويشاوندي داشت     وي با ديگرآاظم اف   

 1311آبPاد بPود و در    ز از بهائيان پرآوازه عشPق    ني  »حاجي محمد آاظم تاجر اصفهاني    «آه  
 .االذآار چند خانه و مغازه ساخت در زمين مشرق

 

از از مردم محمدآباد يزد بود،    . سخنگوي بهائي  )  1313 -1233شايد   (محمدرضا يزدي 

 يناز بابيPا . آموخPت  چند سPال اسPالم و ادب عPرب مPي    . اند  را محمد آبادي نيز ناميده   ی و اينرو
چنPدان برنيامPد آPه از برجسPتگان ايPن آيPين شPد و در تهPران         . يش بهPاءاهللا پPذيرفت   آPه آP  بPود 

 بPود  1300پيرانه سر از دستگيرشPدگان بPابي و بهPائي در سPرآوب سراسPري               . نشيمن گزيد 
 بPه    در بهائيPت، نPرمش آيينPي در سPتيزبا بPابي و ازلPي،       اشپايPداري . گشPت آه گرفتار زنPدان   

 رودرويPي بPا حكPومتگران قاجPار و گPواهي ديگPر برجسPتگان        ويژه برآنPار خPواني بهائيPان از    
 نگيرنPد و پPس از چنPدي آزاد     تآه بر آنPان سPخ      شد    فرنودي  بازداشتي بر سخنان محمدرضا،   

 بPPه عكPPا رفPPت و از راه بPPزودی. وي از آخPPرين آسPPاني بPPود آPPه از زنPPدان رهPPايي يافPPت. شPPدند
شPدن ناصPرالدين    هنگامPه آشPته  . بPرد  پاياني زندگي در قم به سPر مPي      . قزوين به تهران بازآمد   

در تهPران زنPداني   . خواهان قاجار شPد  شاه و زبانزد همدستي بابيه در اين ترور، گرفتار خون        
انPد آPه پPس از سPه سPال        برخPي آورده  . زيست سال   80گويند بيش از    .جان باخت دربندوگشت  

 .ه زندان آردند وي را شناختند و ب  چون از خانه بيرون آمد، زندگي پنهاني در تهران،

 
از بابيPPان قPPزوين بPPود آPPه بPPه . فرزنPPد مجيPPد قزوينPPي) 1302 -؟  (  محمدصPPادق آالهPPدوز

از آزار مسPلمانان بPه الهيجPان     . در قيصريه قزوين کارگPاه آالهPدوزي داشPت        . آيين بها گرويد  
. در همPين سPامان ازدواج آPرد   . آوچيد و به خريد و فروش آاال و نيز گسترش آيش پرداخت   



 183   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

، در هنگامPPه 1300/ 1روز هشPPتم ج . آوران بهPPائي الهيجPPان و رشPPت بPPود   سPPتين پيPPاماز نخ
در . پيPPري، ورشكسPPتگي و بيمPPاري، بازداشPPت شPPد و زنجيPPر بسPPته بPPه زنPPدان رشPPت بردنPPد        

پسPرش، آالبPد او را     . چهاردهمين ماه گرفتاري، از شدت بيمPاري و آسPيب جPاي، جPان سPپرد               
اي  بهPPPاءاهللا در نامPPPه. رشPPPت بPPPه خPPاك سPPPپرد ) اسPPتاد سPPPراگذر (در گورسPPتان محلPPPه بجPPPارآن  

بسPتگانش نيPز   . شناسPيم  از فرزنPدانش، پسPر مهتPرش اسPداهللا را مPي     . هPايش را سPتود     آوشش
فاضPPPل . اش سPPPمندر، از سرشناسPPPان ايPPPن آيPPPين در ايPPPران بPPPود    بهPPPائي بودنPPPد و خPPPواهرزاده 

 .مازندراني به نادرست، مرگ محمدصادق را سه ماه پس از دستگيري نوشت
 

از زنPPدگي اش آگPPاهي درسPPتي بPPه . رسPPان بهPPائي پيPPام) 1332 شPPايد - (مPPد علPPي دهجPPيمح

 .حج گزارده و بهائي شد. چند سالي دانش ديني آموخت. از مردم دهج يزد بود. دست نيست
براي چاالآي و رازداري از همان آغاز يكي از چند پيك ويژه پيشوا به اين سوي و آن سوي            

پPس  .  يازده بار پياده از عكا به ايPران آمPد و بازگشPت     1309ا   ت 1287دستكم از   . ايران بود 
از روي آPار آمPدن عبPدالبهاء همچنPان بPر ايPPن آPار بPود و روزهPاي آسPودگي را آPاخ رهبPPري           

 . اند در سفری ناپديد شد و تاکنون نشانه ای از آرامگاهش به دست نيامد آورده. گذراند مي
 

  نبيPل قزوينPي  ويل ، نبيل بن نبيPل  شيخ محمد نب، سرشناس بPه  محمد علي قزويني 

فرزنPPد محمPPد نبيPPل اآبPPر قزوينPPي، بازرگPPان و سPPخنگوي  ) 1307 رجPPب 9 -1266 شPPوال 2(
در قPPزوين و . اي بPPابي بPه دنيPا آمPPد و چPون بسPتگان آPPيش بهPائي پPذيرفت       در خPانواده . بهPائي 

ی  بPا پPدرش راهP   1280سPال  . الهيجان فارسي و عربي آموخت، سپس داد و ستد پيشPه آPرد      
از آن پPPس در تهPPران، قPPزوين و گPPيالن    . ترآيPPه شPPدند ولPPی در  الهيجPPان از سPPفر بازماندنPPد    

پPس از دو سPال و انPدي حPاجي     .  راهي عكا، اسكندريه ومصر شPد     1287در  . روزگار گذراند 
زماني ديگر بازداشت شد و به دشواري از زندان ) 1290(بهاءاهللا ديده، به قزوين بازگشت     

ه بPPه رشPPت آوچيPPد و چنPPدي همكPPار بازرگPPاني و همپPPاي ديPPن پراآنPPي   آنگPPا) 1293(بPPدر آمPPد 
بPPه خواسPPت بهPPاءاهللا بPPه اسPPتانبول رخPPت برآشPPيد و همPPراه خانPPدان . بPPرادرش، سPPمندر، گشPPت

در ) 1299از ( افنPPان، جايگPPاهي بPPراي پخPPش آيPPين و گPPردش سPPرمايه جايگPPاهي بنيPPاد نهPPاد    
ي به نPاتواني خPود را بPه دريPا انPداخت      ها، شب آارزار زندگي، درگير مالي و رودرويي با ازلي   
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 رجPب  12در . در پPي آن پيشPوا، وي را بPه آسPتان خPويش خوانPد             ) 1306(اما نجاتش دادند    
.  بPه اسPتانبول بازگشPت   1307 محرم 20همين سال به راه افتاد، چندي در عكا گذراند و در         

نامPه تPازه ای    گي، وصيتدر بامداد آخرين روز زند  . گويا اين ديدار نيز اندوه را از ميان نبرد        
بPPه گورسPPتان . زودتPPر از هميشPPه دفتPPر بازرگPPاني را بسPPت و راه بPPه اسPPكودار سPPپرد   . نوشPPت

يادداشPت  . شPب را آنPار گورهPا و نمازخانPه گذرانPد     . با چند مسلمان گفتگو آرد. ايرانيان رفت 
پيكPPرش را همPPين جPPا بPPه خPPاك  . ديگPPري نوشPPت و سPPپيده دم بPPا سPPم اسPPترآنين خPPود را آشPPت  

. چPاپ شPد   ” تPاريخ سPمندر   “اش، سفرنامه استانبول به عكا اسPت آPه در            تنها نوشته . ردندسپ
از محمدعلي چهار فرزنPد بPه   . اش عبدالحسين سمندري، زندگي نامه اش را نوشت       برادرزاده
 .آنان نيز به دين پدر بودند و بر خود نبيلی نام نهادند. جاي ماند

 

در بغPداد  .د بهPاءاهللا و دومPين جانشPين وی   فرزنP )  م 1931 - ق   1270 (محمد علي نوري  

عبPPدالبها و پيPPروانش از او بPPه . پPدرش او را غصPPن اآبPPر خوانPد  . زاده شPد و  و در عكPPا مPPرد 
وي نيPPز پايPPاني آPPار بPPا عبPPدالبها از در آشPPتي   . انPPد نPPاقض اآبPPر و سPPرآرده ناقضPPين يPPاد آPPرده  

 .درآمد
 

از بPزرگ زادگPان نPراق    . يفرزند مصPطفي نراقPي، بهPائ   ) 1311ز  (محمد مصطفي نراقي  

پيشوا به پPاس شPهيد   . هاي پيوسته به بهاءاهللا بود آه در تبريز آشته شد         پدرش از بابي  . بود
زمPاني را در  ) 1302پPيش از  (نراقي، محمد را به عكPا بPرد و از پيشPكاران خPويش گردانيPد             

 ناقضPين  در آغاز درگيري جانشينان حسPين علPي نPوري، بPه    . بيروت و چند جاي ديگر گذراند 
سPالي برنيامPد   . خواندنPد ” ابPوهريره “پيوست و چندان آنان را  نيك شمرد  آPه ثPابتين وي را        

پايPPاني زنPPدگي را در طبريPPه  . آPPه ميانPPه روي پPPيش گرفPPت و بPPا هPPر دو گPPروه همراهPPي نمPPود   
از همPPين زخPPم در  . روزي بPPه سPPختي بPPر زمPPين افتPPاده  و اسPPتخوان پPPايش شكسPPت      . گذرانPPد

 شPPPPماري او را .  گذشPPPPت وکالبPPPPدش را در ابوعتبPPPPه بPPPPه خPPPPاك سPPPPپردند بيمارسPPPPتان حيفPPPPا در
 .    اند نوشته” مصطفي “ و” تبريزي“
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سرا، نگارگر و    نويس، سخن  خوش)  م 1912/  ق 1327-؟ (حسين، نام هنري    مشكين قلم 

نخسPPت .آPPردزيسPPت و در همPPين شPPهر ازدواج  در اصPPفهان مPPي.  حPPواري بهPPاءاهللا19يكPPي از 
بPه دربPار ناصPرالدين شPاه قاجPار راه يافPت و از همPو نPام                 . لهي داشت روش صوفيان نعمت ال   

از آنجPا   . هنگامي آه براي ديدار خويشانش به اصفهان رفته بود بPه آPيش بهPا درآمPد                . گرفت
بPPه فرمPPان رهبPPر بPPراي پيشPPبرد  . بPPه بغPPداد شPPتافت و بPPه دسPPتگاه حسPPين علPPي نPPوري پيوسPPت  

از آن جPا بPا آخPرين    . ال گPرفتن جنجPال، زنPداني شPد        با بPا  . ها به  استانبول رفت     مبارزه با ازلي  
 -پPس از مPرگ هPم انديشPي       .  سPال در ايPن جزيPره مانPد         9. دسته ازلي به قبPرس آوچانPده شPد        

همواره رودرروي باور . اي آغازيد  با همسر و فرزندش زندگي تازه     -)آدي گؤزل (علي سياح   
ر اين هنگPام، در مصPر، سPوريه    د. ازل و پيروانش بود تا اين آه قبرس را از عثماني گرفتند 

به اندازه توان دين گسترد و چنPد آتPاب بPه چPاپ رسPاند، آنگPاه پPيش عبPدالبها                 . و هند گذراند  
از ايPPن پPPس از بزرگPPان حيفانشPPين بPPود تPPا درگذشPPت و در همPPين    ) 1905/ 1321(بازگشPPت 

 رويکPPردی زايچPPه اش را.انPPد آPPه نزديPPك صPPد سPPال زيسPPت  آورده. سPPامان بPPه خPPاك سPPپرده شPPد 
باشPي آوازه   ميPان همگنPان بPه خPوش    .اند  سالگي  هم نوشته 90مرگش را در    . نگاشت1812
نويسPي بPه ويPژه شكسPته، تPذهيب و       اي از خPوش  هPاي برجسPته    از مشكين قلPم، يادمPان     . داشت

هPاي   خPانواده . بPيگم داشPت  / وی دو فرزنPد، علPي اآبPر و شPاه بگPم     . چنPد سPوره بPه جPاي مانPد     
همسPرش، آغPابيگم، آPه     . بPوبي و مشPكين بازمانPدگان اوهسPتند        اردآاني، رحماني، طحان، مح   

زادگPPاه، . درزي ويPPژه بهPPاءاهللا بPPود، نيPPز دسPPتي در ادب داشPPت و چنPPد شPPعر بPPه يادگPPار نهPPاد     
شPPماري او را اصPPفهاني، برخPPي  . خويشPPاوندان و زايچPPه مشPPکين قلPPم راچنPPد گونPPه نPPو شPPتند   

 سPال  90 را صPد و شPماري نيPز         گروهي زنPدگي اش   . شيرازي و اندآي نيز خراساني دانستند     
مهPPدي، نيPPز از  / دانPPيم آPPه بPPرادرش، محمPPد مهPPدي   از بسPPتگانش همPPين انPPدازه مPPي  . شPPمردند

 بهائيان اصفهان نشين بود

 

 .فرزند عباس نوري، بPرادر آهتPر بهPاءاهللا و يكPي از نPوزده حPواري وي                ) ؟ (موسي نوري 

 . ناميدندآليم آور يهوديان، بهائيان موسي را براي همانندي نامش با دين
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 18 (نبيPل اعظPم    و    محمPد  هPاي   و ديگPر نPام     يPار محمPد زرنPدي     ، نPام ادبPي      نبيل زرندي 

دومPPين فرزنPPد غPPالم علPPي، سPPخنگو، سPPراينده و تاريخنگPPار      )  ق1310 عكPPا -1247صPPفر 
پPPس از آن آPPه انPPدآي دانPPش . در زرنPPد بPPه دنيPPا آمPPد. از ايPPل آوچنPPده طPPاهري خراسPPان.بهPPايي

 نPوروز  12از . گرفPت  ر سفرهاي پدر به قم با او بود و بيشتر ياد مي           د. آموخت، چوپاني آرد  
 بPه بهانPه آمPوزش ادب عPرب بPه قPم رفPت و        1265در اوايل .  با جنبش باب آشنا شد   1263

بPه فرمPان بPاب بPراي     . بPه بابيPان پيوسPت   ) ذبPيح (اي  در اين شهر با آمك سيد اسماعيل زواره    
در تهPPران از شكسPPت . و روبPPه آن سPPامان نهPPادپيوسPPتن بPPه دژنشPPينان مازنPPدران گPPردن نهPPاد  

و بPه زودي بPه تهPران رخPت          . ناچار چندي را در زادبومش گذراند     . سنگين هموندان آگاه شد   
پس از گفت و شنود بPا بهPاءاهللا بPه روش وي گرويPد، در سPراي وي مانPد و از همPين              . آشيد

 هنگامPPه دسPPتگيري  در. زمPPان تPPا پايPPاني زنPPدگي وفادارانPPه بPPراي پيشPPبرد آرمPPانيش آوشPPيد       
 پس از.  را در همين جا گذراند1266/ 1 ج 5/ بهائيان به زادگاهش گريخت و نوروز

بيشPتر روزگPار را بPا    . از آن پPس در دسPتگاه او مانPد   . اهللا شPتافت  فرونشستن آشوب نزد بهاء   
يPك چنPد در   . هPاي زيPادي سPفر آPرد     رسPاني بPه جPاي    او گذراند و با براي گسترش آيPين و پيPام          

اند آه روزگار آوتاهي پPس   آورده. پايانی زندگی را در عکا گذراند. ن خديو مصر سرآرد  زندا
تPاريخ  «.  خود را به دريPا فروافكنPد و جPان سPپرد     . از مرگ بهاءاهللا، تاب زندگي از دست داد      

 بشPمار مPی آيدکPه     ترين رويكردهاي تاريخ بابيه و بهائيت،     او از برجسته  » مطالع االنوار /نبيل
هPPPا و  در نگPPPارش آن افPPPزون بPPPر نوشPPPته .  را در بPPPر مPPPی گيPPPرد1305 تPPPا1260ی رخPPPدادها
ايPن آتPاب را چنPد بPار     .  از   پيشوا و برادرش موسي  بهره بسPيار بPرد             هاي ديگران،   يادمانده
بPه فرمPان رهبPران بهPائي ، عبدالحميPد اشPراق خPاوری             . هاي زنPده دنيPا چPاپ نمودنPد         به زبان 

 26 را 1269آغPPاز پيPPدايي جنPPبش بPPاب تPPا سPPال    از . گردانيPPدگزيPPده ای ازآن  را بPPه فارسPPی  
چPPاپ (تلخPPيص تPPاريخ نبيPPل زرنPPدي بPPه چPPاپ رسPPاند    » االنPPوار مطPPالع«بخPPش نمPPود و بPPا نPPام  

هايي بPه   جز اين سروده )  م 1977/ ب 1340موسسه ملي مطبوعات امري،     : نخست؛ تهران 
مثنPPوی نبيPPل  « يانPPهدر ايPPن م. مخمPPس و مسPPدس از او بPPه جPPاي مانPPد    شPPيوه غPPزل، قصPPيده،  

 .  بهائيان وي را به دريا افكندند و آشتند به نوشته آيتي،. چاپ شد» زرندي
 



 187   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

)  م1938 -؟    ( زاده اصPPPفهاني نصPPPراهللا آPPPاظم يPPPا زاده نصPPPراهللا آPPPاظم اف اربPPPاب

زيسPPت و از   ق  در سPPمرقند مPPي 1312بPPه نوشPPته مهPPدي جعفPPر اف سPPال     . بازرگPPان بهPPايي 
 1928دولت شPوروي در     . آباد آوچيد  زماني ديگر به عشق   . بودآوشندگان بهايي آن سامان     

 فوريPPه همPPين سPPال برجسPPتگان بهPPائي    5روز . فرمPPان بPPه سPPرآوب بهائيPPان ترآمنسPPتان داد   
 از  آPاظم اف،   علPي  نصPراهللا نيPز ماننPد خويشPاوندان،      . آبPاد بPه دسPت پلPيس گرفتPار شPدند            عشق

اي آPه ولPي امPراهللا بهائيPان بPه پيPروان        نامPه در ياد . زندانياني بود آه با آزار بسيار آشته شPد        
رود او همسر نصPراهللا اسPت آPه از     گمان مي.  تهران نشين خود نوشت، از ربابه نيز ياد آرد 

.  بPه گمPان نگارنPده نصPراهللا از خانPدان حPاجي محمPدآاظم اصPفهاني اسPت                 . آنجا به ايPران آمPد     
اي گسPترش و آيPين بPه ترآسPتان       برادران و بستگان حاجي، از بهائيان اصفهان بودند آPه بPر           

 .آوچيدند
 

)  ق 1300 -؟         (  حPاج نصPير    بPه     ، پPرآوازه  محمPد نصPير قزوينPي      ./نصير قزوينPي  

از پيشPPPگامان بابيPPه قPPPزوين و گPPPيالن بPPود آPPPه پPPPس از   . بازرگPPان و نويسPPPنده بPPابي و بهPPPايي  
 قPPزوين از جPPواني در.  بPPه بهائيPPت  روي آورد و جايگPPاهي بلنPPد يافPPت  فروپاشPPي ايPPن جنPPبش، 
در . با پيدايي بابيه به ايPن جنPبش پيوسPت        .  حج گزارد  1262پيش از   . پيشه بازرگاني داشت  

 ناچPار بPه گPيالن      پPس از چنPد روز زنPدگي پنهPاني،     هPاي قPزوين،   ستيز ميانه مسلمانان و بPابي  
 از 1264به فرمان پيشوا، در     . گريخت و پس از فرونشستن آشوب به سامان خود بازگشت         

راسان شتافت و از آنجا همراه شمار زيادي از همگنان و ستمكشان به مازندران قزوين به خ  
از آغPPاز تPPا پايPPان آPPارزار سPPنگين شورشPPگران بPPابي بPPا رژيPPم قاجPPار و ارتPPش دينPPي       .  رفPPت

بPPا شكسPPت دژ نوبنيPPاد آرامگPPاه شPPيخ    .  دسPPت داشPPت  مسPPلمانان تنPPدخو و همبسPPته بPPا دولPPت،   
شدگاني بود آPه از آشPتار جPان بPه در            صير نيز از تسليم   ن) اآنون قائمشهر (آباد      طبرسي علي 

االخPر     جمPادي 17(برد و گرفتار باقر قزويني فراشباشي، از سPرآردگان سPپاه سPرآوبگر شPد             
به قPزوين بازگشPت   . وي را به تهران بردند و با گرفتن خون بهاي گزافي رها آردند ) 1265

 بPه فرمPان   1268در ذيحجPه  . نPو شPد  هPاي آيPين    و با همPه دشPواري و گزنPد، پيگيPري آرمPان            
پPس از  . حاآم قزوين بازداشت شد و با دادن بخPش زيPادي از دارايPي خPويش از زنPدان رهيPد              

بPار ديگPر او را بPه تهPران     . چندي هنگامي آه براي بازرگاني رهسپار گيالن بود دستگير شد      
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اهللا و آمPPك بPPه پيشPPنهاد بهPPاء . بردنPPد و ايPPن بPPار بPPه بهPPاي ورشكسPPتگي از زنPPدان بيPPرون شPPد   
دهPي زنPدگي و    بPراي پخPش بPاور دينPي، سPامان        ) 1336-1260(چشمگير محمدآاظم سمندر    

 بPPه عكPPا 1290پايPPاني سPPال .  بPPا همسPPر و فرزنPPدانش بPPه رشPPت آوچيPPد1289بازرگPPاني، در 
از بازگشPPت تPPا گPPاه مPPرگ همچنPPان در رشPPت .  نPPزد پيشPPوايش گذرانPPد1291رفPPت و تPPا اوايPPل 

بهائيان گيالن براي بيماري اسهال و گريPز از بازداشPت دور از   در هنگامه يورش به  . زيست
 وي را از نهان جايش بPه     1300االول     جمادي 22 يا   21دسترس حكومت ماند تا اينكه روز       

گويا در نهمPين روز بازداشPت   . در آوردند و هم بند فرزندش علي و چند همكيش ديگر آردند        
اش بPPه   سPPمانان خشPPمگين در آسPPتانه خانPPه   گروهPPي از م. از نPPاتواني و بيمPPاري جPPان سPPپرد   
 -هاي بجا مانده را بPه ولPي بزرگPوار    تكه آردند و سپس پاره آالبدش دست يافتند و وي را تكه    

 بPPه آوشPPش فرزنPPد  1319در . اي انداختنPPد  بPPرده و در چPPاه خرابPPه -در راه رشPPت بPPه قPPزوين 
فرزنPPدانش علPPي،   . نPPام نهادنPPد »  الشPPهدا سPPراج«مهتPPرش علPPي، بهائيPPان آنجPPا را خريPPده و     

نصPير   . انPد  اهللا و دخترش از بهائيPان سرشPناس بودنPد و بPا نPام نصPيراف شناسPانده شPده             فضل
ايPن  . تاريخي دربارة ستيز بابيه در مازندران نوشته بود آه جز بخشPي از آن بPه دسPت نمانPد      

 520-499هPاي   آوازه دارد در صPفحه » تPاريخ مختصPر حPاج نصPير قزوينPي     «نوشته آPه بPه    
 4شPدگان     نصPير را بازداشPت      فاضPل مازنPدراني،   . چاپ شده اسPت   » ريخ سمندر و ملحقات   تا«

  نگPPاران پPPس از او،  سPPمندر و تPPاريخ ) 759-2/758-8ظهPPور الحPPق  (االول پنداشPPت  جمPPادي
تPPPاريخ سPPPمندر و . (انPPPد بازداشPPPت مرگبPPPار او را نزديPPPك بPPPه چهPPPل روز و بPPPيش از آن نوشPPPته 

نصPPير بازرگPPاني درسPPتكار، رزمنPPده بPPابي و     ) ؛2/243؛ تPPاريخ شPPهداي امPPر،   89  ملحقPPات،
. هPاي بزرگداشPتي بPه نPام وي برجPا اسPت           فداآار بهايي بود از رهبران بابي و بهايي يادداشت        

نخسPت در شPيراز و بPار دوم      . ديدار داشPت  ) 1266-1235(اند آه نصير دوبار با باب        آورده
 .برند ، هنگامي آه باب را به آذربايجان مي1263سال 

 

فاماگوسPتا  -1247-1246 ميانPه     تهPران، ( يحيPي نPوري      آشPناترين نPام   . حيي صPبح ازل   ي

جانشPPPين بPPPاب از . فرزنPPPد عبPPPاس نPPPوري)  م1912 آوريPPPل 29/ ق 1330االول   جمPPPادي11
هPايي   ديگر نPام . 1280از زمان جدايي برادرش بهاءاهللا در     .  و بنيانگزار روش ازلي    1265
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يPك چنPد   .  وجه، وحيPد اصPغر و وحيPد ثPاني اسPت       نور، ت، ثمره، مرآ  ازل،: آه باب بر او نهاد    
 .نيز خود را شيخ علي شناساند 

 

   بPه فتPي،   فرزند محمPد حسPن قزوينPي پPرآوازه       )  ق 133قزوين، پيش از    -(    يحيي صراف 

در .  پرهيزگPار، بPابي و هواخPواه ازل بPود     يحيي چون پدرش بازرگان،. سوداگر بابي و بهائي 
يPك چنPد بPا سPمندر     . ن رفPت و چنPدي نPزد هPادي دولPت آبPادي سPرآرد       جواني بPاري بPه اصPفها    

پPس از چنPدي   . بPاور شPد    اي به بابيPه بPي      و از همين زمان تا اندازه     . قزويني به گفتگو نشست   
هPا روانPه قبPرس     ها و بهPائي  پس از آوتاهي گفتگو با ازلي    . جابجايي آيش، به استانبول رفت    

 پPدر او   در بازگشPت بPه قPزوين،     . ه بهائيت گردانPد   از نشست و برخاست با يحيي ب      . و عكا شد  
ديPPري نگذشPPت آPPه بPPه بزرگPPي رسPPيد و او . بPPا انPPدك سPPرمايه صPPرافي گشPPود. را از خPPود رانPPد

هاي بهاءاهللا بPه خPط آقاجPان     چند يادداشت ازل به يحيي و نيز گفته     .  صراف و آدخدا خواندند   
 پPPدرش را فتPPاح يPPا فتحPPي   رسPPت،برخPPي بPPه ناد.  در دسPPت اسPPت  يادمPPان ايPPن ديPPدارها، آاشPPي،
 .نوشتند
 

) 1324آبPاد شPايد     عشPق -رشت؟ (يوسف علي واعظ رشتي  پرآوازه به مال علي يوسف

پPPPدر و پسPPPر هPPPر دو از . در رشPPPت زاده شPPPدو در عشPPPق آبPPPاد درگذشPPPت.فرزنPPPد مجيPPPد واعPPPظ
  از اسالم روي گردانيد و1294يوسف علي در . اندرزگويان و سخنگويان ديني گيالن بودند    

به نوشته ظهورالحق از نخستين آساني بود آPه در چهPارم   . به  بابيه گرويد سپس بهائي شد      
پPس از آن آPه از زنPدان بيPرون شPد بPراي نابسPاماني زنPدگي و               .  دستگير شPدند   1300 / 1ج

از گردانندگان نخستين محفل روحPاني ترآسPتان    . آباد آوچيد    گريز از آزار مسلمانان به عشق     
اش همين اندازه آگاهيم آه دو بار ازدواج     از خانواده . آبادپديد آمد  رعشقد1313بود آه سال    

دختPر موسPي   ) بعدها ليلي بهشPتي (نخست با ليلي    . آرد و خويشاوندانش نيز به دين او بودند       
  پسPرش، جPالل،  . به فرنود نازايي از او جدا شد و همسر ديگPري برگزيPد          . رشتي ازدواج آرد  

. همسPPر و دختPPرش در ترآمنسPPتان ماندنPPد  . نPPد آشPPته شPPد  خوق1336هPPاي سPPال   در درگيPPري
 .           زيستند آباد مي برادرش  حسين و خواهرش از بهائياني بودند آه زماني در عشق
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 گزيده آتابنامه
 

 
آيتي- عبدالحسين. کشف الحيل. تهران: بي نا، بي تا، 3 ج [گرد آمده در يك جلد با 3 تاريخ 

]چاپ  
 آيتي- عبدالحسين. الكواآب الدريه في مآثر البهائيه. قاهره: بي نا، 1924-1923، 2ج.
اعتضاد السطلنه، علي قلي. فتنه باب. توضيحات و... عبدالحسين نوائي. تهران: بابك، 

.»2چاپ  «1362  
بامداد، مهدي. تاريخ رجال ايران. قرون 12-13-14. تهران: زوار، 1347-1351، 6 ج،  

 [نام ديگر: شرح حال رجال ايران]
براوان،  ادوارد گرانويل. انقالب ايران. ترجمه و حواشي ايران احمد پژوه. تهران: آانون 

]1329[معرفت   
فروردين  (6، ش 2سوسياليسم، د » ]پاسخ به انجمن اسالمي دانشجويان برانشوايگ[«

.65-55) 1966آوريل / 1345  
 پيام بهائي، ويژه نامه ابوالفضائل.

  آتابخانه ملي ترآمنستان.πepc-2/265.6[تاريخ بابيه] دستنوشته شماره 
تبريزي، محمد مهدي (زعيم الدوله). مفتاح باب االبواب يا تاريخ باب و بهاء. ترجمه و... 

» 3چاپ  «1346فراهاني، : تهران. حسن فريد گلپايگاني؛ عباس قلي آقا چرندابي تبريزي
]با برگ شماري تازه[  

-10) 1989اآتبر  (120پيام بهائي، ش . »ر در قبرستاريخ ام« ).شريفي(تسليمي، گلوريا 
15،25.  

 خورشيد خاور. شماره هاي گوناگون آه در آتاب به برخي اشاره شد.
دايره المعارف فارسي. به سرپرستي غالم حسين مصاحب. تهران: آتاب هاي جيبي؛ فرانكلين، 

.- ،ج -1345  
اآتبر  (120پيام بهائي، ش . »در ديار خط شه صاحب قلم بنده باب و بهاء مشكين قلم« 

1989(2.  
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.56 )1995ژانويه  (182پيام بهائي، ش » ]درگذشت مهندس روح اهللا خمسي[«  
-58) 1375زمستان  ( 2، ش 1پژوهشنامه، »جامعه بهائي عشق آباد«. رأفت، هوشنگ

89.  
 149پيام بهائي، ش . »نگاهي سريع به تاريخ امر در اقاليم روسيه«. رأفت، هوشنگ

.30-25)1992يل آور(  
.57-3) 1375زمستان  (2، ش 1پژوهشنامه، » ديانت بهائي در روسيه«. رأفتي، وحيد  

 رائين، اسماعيل. انشعاب در بهائيت. تهران: موسسه تحقيقي رائين، 1357.
ژوئيه  (128پيام بهائي، ش » ]يادداشتي درباره فرزند مشكين قلم[«. رحماني، ابوافضل

1990 (31.  
.13-5) 1928فوريه  (8، ش 4خورشيد خاور، » ناء اولين مشرق االذآارتاريخ ب«م .س  
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بخشي از آتاب ). 1378خرداد  (13، ش 2تا س ) 1377شهريور  (4، ش 1، از ش )آلمان
.، با نام بمون دوآي . 
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