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 شکسته                    
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  زگيل ما                                 
 

 
 

 سپاس نامه
 

ر ارزنده سامان نشينان با نگرداشت دشواری های چند سويه ، به جا می داند به پاس کاي
 .، سپاس باز گويد دور از ميهنو چند 

.  حسن پيشرو ، س  در اين ميانه بهتر آن ديد که دستکم به همين اندازه از زنده ياد
 ، عجمی .عاشورپور ، م. م .  نخطيب،.  فخسروی ،.امينی ، ج . الوندی ، ت 

 خواسته ها ، به نيکی ياد  برای برآوردن بخشی ازموحد، . و ک ائينیگ.  ر،فرشيدی.ح

 .کند 
امدار روزگار و رو جای ارمون باشد که درنگ همين اندک از وهمچنين شايسته است 
 .نشاکاری انديشه دادند 

نی است ، بردباری و همکاری ديگر گونه ها ، برای به شناسی بخشی از دآن چه ستو
 .تاريخ نچندان پيدای خيزش ايرانيان و کيش ايران زاد است 

 
 گزارنده 

 
 
 



 4 ...يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

 
 
 
 
 
 
 
 

 آنچه می خوانيد
 

 5     جستاری در باور و کارنامه مهدی رشتی
 42                ]در کشمکش زندگی و آرمان  [
 57                         ]1300گرفتاری سال  [
 76           ]گريز از رشت و باز گشت ناگريز  [
 128                                   ]غربت گزينی  [
 153             ] واپسين يادداشت از سفر گيالن [

 156                                             پيوست 
 192-190                                      گزيده کتابنامه

 
 
 
 
 
 



 5 ...يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مهدي رشتي  جستاري در باور و آارنامه
 

 
 سيزدهم هجري قمري از تlاريخ   هاي ازلي و بهائی ،آه از سده     ه جنبش بابيه و گرو     در زمينه 

 ها پخش مردم ايران سربرآوردند و چندان نگذشت آه افزون بر ايران، در ديگر جاي
هlاي گونlاگون چlاپ شlده اسlت آlه در        هاي بسlياري بlه زبlان       اند، نوشته   شده و گسترش يافته   

  1.اباندندآنها پرتوی از اين سه انگاره ديني و اجتماعي را ت
شماري چون طبlري، فشlاهي، آسlروي و نlاطق آlه        بايد گفت جز نويسندگان انگشت   هگزاف  بي

  ديگري ، چرايي و چگlونگي  اند به شيوه ي برآن بوده ئا بها يباوري اسالمي و      به دور از دين   
 رودررو گlو  و    جداگانه هم  ديگران در دو دسته؛شناسانندب و پراآنش اين باورها را      پيدايش

اند  استاني شدهمد ناگزير به ه،اين دوگروه ناسازگارآه براي گمراه آردن مردم . اند  خش شده ب

                                                           
 2،] آلمان[  سوسياليسم »  .]پاسخ به انجمن اسالمي دانشجويان برانشوايگ دربارُه جنبش بابيه[ « - 1

  درباره برخي بررسي ها.    ؛ طبري ،احسان56 -55):1966آوريل/1345فروردين   (6، ش 
 ؛ 393-384: 1348 ايران،  حزب توده: ]آلمان[  .هاي اجتماعي درايران ها و جنبش بيني جهان

 1356جاويدان،:  تهران،واپسين جنبش قرون وسطايي در دوران فئودال.فشاهي، محمدرضا 
؛ 152،102-15:  1996مهر، ژانويه: آلن. صوفيگري. شيعيگری. بهائيگری. ؛آسروي، احمد

: » 2چاپ  « 1990مارس /1368خاوران، اسفند: پاريس.يابي فرهنگي ايران در راه.ناطق،هما
 .76-52بويژه 
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هlllا و رويlllدادها، يlllا بlllه    نويسlllي از فlllراز و فlllرود انگيlllزه  پlllويي و درسlllت   بlllه جlllاي ژرف،
 بlه سlرزنش نادرسlت    ،توزانlه  ه آينlه نکl  يا اي واند شماري و ستايش ناشايست برخاسته     بزرگ
گرايllان و هllم در رويكردهllاي تllاريخي  هllاي اسllالم ا آنجllا آllه هllم در نوشllته تll؛انllد  يازيllده دسllت

هllاي  انllد آllه گllويي ديllدگاه  هllايي بllه دسllت داده   بllا درهllم آllرد نllاروا، آشllفته  ،پيllروان بهllاءاهللا
بlا دريlغ بايlد گوشlزد     . انlد   روش و دستاورد فرهنگlي و اجتمlاعي جlدا از هlم نداشlته        ، يادشده

باشllد و در تllاريخ ايllران    نمllيان بهائيll  ويllژهبllدگويی و نگllري نمllود آllه ايllن گونllه يllك سllويه  
لمlدار شlاه، اسlالم و    ق شlماري  ، تا آنجا آlه در روزگlار مlا     ،هايي از اين دست آم نيست       نمونه

 مارآسيسlت پlيش از مهlر       پlرآوازه سlتيهندگان هlا و     گlرا، آlارآرد گlروه       برخي نويسندگان چپ  
 . اند ته ايران نوش  را يك جا در آارنامه حزب توده1320
هاي ذهنlي   باوري به بن مايه  بي  اين گفتار برآن بوده است آه بر پايه ها پيش نگارنده    از سال 

هlاي بlا ارزش از تlاريخ     هر دو گروه، براي دوستداري گيل ماز، و نيز شناسlاندن دستنوشlته      
هlا   بش ايlن جنl    آlه اتفاقlًا مازنlدران آوردگlاه برجسlته       -بابيه و اوايlل پيlدايي بهائيlت در شlمال          

يllافتن بllه بخشllي از   از ايllن رو پllس از دسllت . هllا را بllه رخ آشllد  اي از  رازگونllه  پllاره-بllود
هllا را بllا خطllا و آاسllتي نllاگزير، در       ملllي ترآمنسllتان، يافتllه   يادگارهllاي برجllا در آتابخانllه  

  2. اي شناساند مجله
د آllه بllا  آورد دومllين ديllدار از آن آتابخانllه، گزارشllی از يادداشllت هllاي ميرزامهllدي بllو        ره

 3.هايي، به دو نام ديگر و دردو جا، چاپ و پخش شد  دگرگوني و افزودگي
پllس از آن،  زمانllه، درنlllگ آوتllاه ديگllري بlllه دسllت داد و بllراي سlllومين بllار بllه بخشlllي         

 گردآمد و  در پي آن، يادداشت هاي پراآنده    ). 1999(آن نهاد دست يافت     » بهائي    «ازگنجينه
 . و به تاريخ سپرده شددر آتاب پيش رو، سامان يافته 

 تlاريخ گlيالن    شده هاي چاپ نمايد اين است آه تاآنون در نوشته        اي آه گفتني مي      برجسته  نكته
آن نيlز  ( سيزده و اوايل چهارده هجري قمري جز ظهورالحlق      و همسايگانش، در اواخر سده    

                                                           
-19، ش 2 گيله وا ، ».سه نسخه خطی از تاريخ شمال ايران در آتابخانه ترآمنستان«. آشوغ- 2

.                                                                                                             14) 1373فروردين و ارديبهشت  (20
 از ]آلمان[ فراز ». نايابی از جنبش بابيه گيالن يادنامه ميرزامهدی، دستنوشته«. دوآی، بمون- 3
يادنامه «. صمدی ، حسين ؛)1378خرداد   (13، ش 2تا س ) 1377شهريور ( 4، ش 1س

يادواره همايش اليرز، بهار (1 تاريخ البرز، ج».جنبش بابيه گيالن    نايابی از دستنوشته دیميرزامه
1378 ( 31-51. 
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زاران و بllه روزگارگllذراني مهllدي؛ چllالش و پيكllار آllارگ  ) هllايي گllذرا و گllاه بllه خطllا    اشllاره
آاربدسlتان دولlت قاجllار و مسlلمانان بlا پيllروان بlاب و پlس از چنllدي بهlاءاهللا؛ دسllتگيري و        

شllاه بllه حكمllران رشllت بllر سllرآوب آنllان در  آزار بهائيllان گllيالن پllس از تلگllراف ناصllرالدين
پرواي آنسlول روسlيه از بهائيlان؛     ؛ پشتيباني بي)همزمان با ديگر آبادي هاي ايران      (1300
 و ناخشlllنودي رهبlllران بهlllائي از انقlllالب مشlllروطه،   1302زار رشlllت در سlllوزي بlllا آتlllش
 . اي نشده است اشاره

آيlد آlه وي، از سرشناسlان      ديگlر چنlين برمlي     هlاي پراآنlده     از يادداشت هاي مهدي و نوشlته      
 . آمد  نخست بهائيت به شمار مي سده

  يش از ايlن قلlم، نشlانه   هاي پl  آوري، در نوشته   نام شگفت اين آه به فرنود ناپيدايي ، با همه      
هlاي  تlاريخي زيlر، آlه برخlي از آنهlا نايابنlد  و يlا از               چنداني از او نيست؛ تنهlا در رويکlرد        

 : اند اش آرده  گذرايي به نام، زندگي و آارنامه  دسترس به دور می دارند،اشاره
اي از تllاريخ  برچيllده) 1307(شllدن محمدرضllا اصllفهاني  آيتllی، در گllزارش تllرور و آشllته-1

اي از  جlز ايlن پيكlره    ). 1/494(ابوالفضل گلپايگاني را آه از مهlدي يادشlده بlود، بازنوشlت              
 جلlد دوم،  57   را در صlفحه 4آباد االذآار عشق آوشندگان بهائي ترآستان براي ساختن مشرق   

  5.يادآور شود آه همين گزارش در آتاب ديگري آمده است. چاپ آرد
رود  گمlان مlي  .  ملlي ترآمنسlتان    آتابخانهПеРс. Б/2 _265 دستنوشته]تاريخ بابيه [ -2

از » البllاب والبابيllه و البهllاء و البهائيllه « آميllاب  هllايي از دو نوشllته بيشllتر بخشllها برگرفتllه
بlر  . باشlد ) شlهيد (اآبlر يlزدي     علlي   نوشlته ]آبlاد  تlاريخ بهائيlان عشlق     [ابوالفضل گلپايگاني و    

شlدن   آبlاد بlود آlه آشlته      بهائي عشق  18  اين دستنوشته، ميرزامهدي يكي از     124 برگ    پايه
.   ،گllواهي داد1307 محllرم 12محمدرضllا اصllفهاني را بllه دسllت  دو تllن از مسllلمانان در   

 .  شهيد يزدي را نديده است  اين گفتار، تاآنون نوشته ناگفته نماند آه نگارنده

                                                           
های وابسته را نخست دولت نوبنياد شوروی از   برای پندآموزان بيايد آه اين نيايشگاه و ساختمان- 4

مه جا را هموار نمودند و گل لرزه نيمه ويرانش آرد؛ آنگاه ه دست بهائيان گرفت، پس از سالها زمين
بر ) سرآمد سخنوران ترآمن(قلی فراغی  پارك زيبايی به جای ماند با تنديسی از مختوم. و گياه  آاشتند

 . جای گنبد فروريخته
،ج؛ 1924-1923بی نا ، :قاهره . الكواآب الدريه فی مآثرالبهائيه). آواره( آيتی، عبدالحسين - 5

لجنه نشر آثار امری، ): آلمان( النگن هاين  . ی ميرزاابوالفضل گلپايگانیزندگان. مهرابخانی،روح اهللا
 .            174-173،»2ويرايش«م 1988/بديع145
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ضllل  از اسllداهللا فاظهورالحllقهllاي بllه دسllت آمllده در     تllرين آگllاهي   بيشllترين و برجسllته -3
 آه تکاپو بlراي بlه دسlت آوردن ايlن آتlاب ده جلlدي، چنlدان فايlده          افسوس.6مازندراني است 

. ها در دسlترس ايlن قلlم نبlوده اسlت        ، ديگر بخش   2-8 و   1-8،  3نداشت زيرا جز جلدهاي     
، 1027، 1012، 991، 989، 986، 860، 771، 759شlllمار  هlllاي فاضlllل در روي  داده

دانيم در  ناگفته نماند آه مي.  پراآنده است8لد   ج 2، بخش   1175،  1069،  1066،  1029
 همllين آتllاب، بllه ميرزامهllدي و رخllدادهايي چllون دسllتگيري و زنllداني شllدن بهائيllان  6جلllد 

 .  اشاره شده است1300رشت در
اي آه مهدي يكي از بنيانگزاران و گردانندگانش بlود ، چنlد بlار از            مجله . خورشيد خاور  -4

 . ن ياد آرددهش او به  همكيشان ترکستا
اي بازرگانی به زبان ترآمنlي   نامه   آخرين سند در دستي آه از مهدي ياد شده است، پيمان           -5

زمllان نگllارش ايllن . آبllاد نوشllته شllد  قllّری و مهllدي در عشllق اسllت کllه ميانllه عطلllی  فرزنllد
اسllت، هنگllامي آllه ميرزامهllدي روزهllاي پايllاني  1337 محllرم 23يادداشllت دادو سllتد چllای 

 در برگllي  از مجلllه خورشllيد خllاور، از  ايllن دستنوشllته. گذرانllد بllاد را  مllيآ زنllدگي در عشllق
هايی  اين سندرا     به انگيزه .  محموديه، جاي داشت    شده مهدي به آتابخانه     هاي پيشكش   دارايي

 7.پايانی همين بخش آوردم
ن علي ارباب، پسر نصير قزويني، گزارشي از آغاز تlا پايlا          / قزوينی  جز اينها، آگاهيم آه علي    

گويlا  .،  نوشته بود آه از ميlان رفlت   1300بازداشت و آسيب به بهائيان گيالن و قزوين در     
 .8اي نداشت  آن انگيزه وي براي نگارش دوباره

آتlllاب «  ، » تlllاريخ مختصlllر نصlllيراف« برخlllي چlllون ملlllك خسlllروي بlllر ايlllن پندارنlllد آlllه 
  9.شود داري مينگه»  لجنه محفظه آثار امري« او در»  دفتر خاطرات« و يا»  خاطرات

                                                           
 ملی  مؤسسه: تهران[. جلد هشتم، قسمت دوم . تاريخ ظهورالحق. فاضل مازندرانی، اسداهللا- 6

  .] بديع131مطبوعات امری، 
 .12-11) 1918 يانوار  1336/28االخر   ربيع28 شنبه 1(9، ش 1،  خورشيد خاور-7
لی مطبوعات امری،  م مؤسسه:  ]تهران[ .تاريخ سمندر و ملحقات). و ديگران( سمندر، آاظم - 8

 .126ص: بديع131
 130 ملی مطبوعات امری،  مؤسسه : ]تهران[ .تاريخ شهدای امرملك خسروی نوری، محمدعلی، - 9

 .316، 243، 238، 233 /2:  ج2بديع،
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آتllاب در  (400آيllد آllه چنانچllه خllود دردو جllاي دفتllر  از يادداشllتهاي مهllدي جllز ايllن برنمllي
شگفت است آه او با چنين ديدگاهي، از . بدانيم»نوشتن تاريخ« اش را    آورد ، انگيزه  ) دست
اي هl  به دور نيسlت آlه در نخسlتين دفتlر ناپيlداي يادمانlده        . شماري پياپي رويدادها بازماند     گاه

همچنllين پيllدا اسllت آllه درآنجllا،بيش از . ارزشllمندش،  از  آمllاجش  بllيش از ايllن گفتllه باشllد
 . ها ، خود را بازشناساند داشته
 نويسlنده بlه دسlت      زنlدگي، خlانواده و آارنامlه      چlه را آlه تlاآنون دربlاره           آن  جا فشرده   در اين 

 : آيد آمده است ، براي پيگيري آگاهي مي
 10»درويlش جعفlر رشlتي   «  فرزنlد -آردنlد  او به جبرئيل نيز ياد مي    آه برخي از     -ميرزامهدي

گرايlي، ميlان    داري و عرفlان   آن باشد آه پدرش در ديlن   نشانه» درويش« رود  گمان مي . بود  
مهlدي  « گlذراني نlام خlود را بlه     ديگlر اينکlه بlا اينکlه  مهlدي در غربlت      . بlود  همگنان  نامي    

آوازه داشllت، » ميرزامهllدي رشllتي« ر بllه دگرگllون سllاخته بllود امllا بيشllت» اف رشllتي جعفllر
گويlا بازمانlدگانش   . همlين نlام را نگاشlتند   –   خورشlيد خlاور    بويژه در مجله-چنانچه چندجا 

فاضل مازنlدراني  . اند را پسنديدند و خود را چنين ناميده » جعفراف رشتي «نيز نام خانوادگي    
  11.ياد آرد» ميرزامهدي الهجي« در برگي از او به

 llدي ميانllال همهllاي   سllد  1273– 1272هllا آمllه دنيllت بllار  .  ه ق در رشllت دو  بllا نگرداشllب
 سllاله 27 ق آllه خllود را  1300يكllي در فllروردين  (هllاي در دسllت  يllادکرد سllن در  يادمانllده 

زمllان )  سllاله نوشlت 48 خlود را  کllه ق،1320ديگllری در گlزارش رويllدادهاي سlال   . خوانlد 
اش  آنكه رويكردهاي خود را بياورد، زايچlه       نمايد اما فاضل مازندراني بي      داده شده درست مي   

 12. پنداشت1269را 
هنگlام درگيlري هlاي فlروردين        . از بستگانش جز آنچه آه خود نوشت، آگاهي ديگري نداريم         

« بخشllي از خويشllاوندانش، ماننllد بllرادرش . نllام بllرد» خllانم سllلطان«  از خllواهرش 1300
دو فرسlنگي رشlت آن      (جعفرآبlاد   در روسlتاي    »محمlدباقر   « آيينش      و خالوي هم  » محمدعلي
بهllائي بllودن ميرزامهllدي، از سllوي شllماري از مسllلمانان   /زيسllتند و بllراي بllابي  مllي) زمllان

 . ديدند شنيدند و آزار مي بخردانه و نابخردانه سرزنش مي
                                                           

 .2/771-8ظهورالحق ، -10
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 مستوفي رشت نlزد آموزگlاراني چlون مالاحمlد خرآlامي و حlاج غالمعلlي                يك چند در مدرسه   
ق همچنlان در  1302تlا آنجlا آlه در    .  آن بازرگlاني پيشlه آlرد     آموخت و پlس از      مجتهد دانش 

 بزرگي داشت و بlه خريlدوفروش آاالهlايي چlون ابريشlم و              سراي تبريزي بازار رشت مغازه    
 .توتون مي پرداخت 

دانيم آه چlرا و   همچنين  نمي. روشن نيست از چه زماني به بابيه پيوست و سپس بهائي شد 
آيlد   هlايش چنlين برمlي    از دستنوشlته . ه جبرئيل آوازه يافت   چگونه نزد برخي از مردم رشت ب      

آمد   از نمادهاي اين آيش در رشت بشمار مي1294در .  بابي بود1290آه دستکم از سال     
پرآوازه بlه حlاجي نصlير    (و با سرشناسان بابي گيالن و قزوين همچون محمد نصير قزويني            

، محمlد  )  آن سlامان    نوران بلندپايlه  از سlخ  ( اشرف الهيجي پlرآوازه بlه عنlدليب           ، علي )شهيد
سlرا   سlخن (؛ باقر بصlار  ) ابراهيم منشي( الملك ،  ابتهاج  ) تاريخ سمندر   نگارنده(آاظم سمندر   

هlايي   نمونlه . دوستي و همكlاري داشlت  ) ماز و سخنگوي ديني، بزرگ خاندان بصاري در گيل     
) 1299سlال   (از روش برخورد وی و همفكرانش با برخlي از بزرگlان ديlن آن زمlان رشlت                

بlار از سlوي بهlاءاهللا ،يlاد      ديگر اينکه در همين سال، نخستين . در يادداشت هايش آمده است    
تlوان نوشlته فاضlل     هlا، نمlي     اين داشlته    بر پايه . اش ارمغان گرفت    به پاس آوشايي  ) لوح(آرد

 بهlائي شlد و عرفlان و بيlاني          1295در حlدود سlال      « مازندراني را پlذيرفت آlه ميرزامهlدي       
 49بالجملlه  «: داشlت مهlدي آمlده اسlت آlه      آه در برگي ديگر، در گرامlي       شگفت اين . »يافت

  13».سال از حيات ميرزامهدي  صرف در خدمت امر ابهي شد
اي   گونlllه شlllدن مهlllدي را هlllم سlllال داده شlllده نيlllز درسlllت نيسlllت ؛ اگlllر نخسlllتين روز بlllابي 

ايlم زيlرا وي    رخطlا مانlده  همچنlان ب )  ياد شده1295يعني سال   ( گزاري به آيين بدانيم،     خدمت
 دسllت بllداريم و بllه همllان 1295 ق؛ مگllر اينكllه از سllال 1344 ق درگذشllت نllه 1338در 

 !زمان آمده در  دستنوشته بسنده آنيم
 روزگlاري را دور از گlيالن   1294توان گمان برد آlه پlيش از          ، مي 400از آغاز دستنوشته    

بlا  (  بlا شlيرين   1299آمتر از . رداز همين سال در سرای تبريزی رشت بازرگاني آ        . گذراند
هlا بlه      در يادمانlده . ازدواج آرد و تا پايان زندگي به يكديگر وفادار ماندنlد  ) نام دوم شهربانو  

                                                                                                                                              
 .1029همانجا، -12 
  771،1029همانجا، -13 



 11 ...يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

اهللا و عبدالحسlين   چهار فرزندش ، يك دختر و سه پسر بlه نامهlاي جالليlه، ضlياءاهللا ، طlراز          
 . اشاره نمود

ن بlردن  دگرانديشlان بlابي وجlز ايlن، در نخسlتين       شاه بر از ميا     همزمان با فرمان ناصرالدين   
 محسllن نllامي آllه در آنسllولگري روسllيه در تهllران - ق از سllوي دوسllتي1300روز محllرم 
  پيlروان بlاب،يحيی صlبح ازل و      آگاه شlد آlه شlاه و دولlت بlه  آهنlگ سlرآوب          -آار مي کرد  

 فllرار از زنllدان و يllا  پيllام از او خواسllته بllود آllه بllراي همllو در دنبالllه. انllد بهllاءاهللا برخاسllته
ميرزامهlدي بlا برجسlتگان همکlيش در ايlن زمنيlه رايزنlي          . مرگ شايدی به روسيه بگريlزد     

شllاه بllه والllي   در پllي فرمllان تلگرافllی ناصllرالدين . آllرد و فرجllام بllه پايllداري همگllاني آشllيد  
دو روز پlيش از جشlن   ( ق 1300االول   جمlادي 4گيالن، عبداهللا خان والي، روز چهارشlنبه     

جlاي هlاي ايlران ، گزنlد      ها در گlيالن نيlز چlون ديگlر     زندگي و جان پيروان اين نگره     ) نوروز
برخllي تllاب . چنllد تllن جllان خllود را از دسllت دادنllد . شllمار زيllادي زنllداني شllدند  . بسllيار ديllد

دشllواري و تنگنllا نيllاورده و بllه ناچllار از آيllين خllويش دسllت بداشllتند و ديگllر بllار مسllلمان    
بخشllي نيllز بllراي اسllتوار سllاختن هرچllه . داشllتند  اني نگllهگروهllي مllنش خllود را پنهll. شllدند

 .بيشتر آيين و نيز تندرست  ماندن از آبادي خود گريختند و به جاي هاي ديگر آوچيدند
آقllا رسllول قنllاد، علllي قزوينllي  پسllر سllمندر، آقllا ميllرزا   « – تllن ديگllر  ميرزامهllدي و پllنج

 -» هlدی  /و آقlا ميlرزا حسlين هlدا    اصlغر   علlي   علي،  آقا ميرزا بlاقر بصlار ، آقlا ميlرزا              يوسف

نخستين گlروه بهlائی بودنlد آlه در همlان روز چهارشlنبه گرفتlار غlل و زنجيlر زنlدان رشlت                     
 . شدند

 روز بيش نگذشت آه به پشlتوانه خواسlت آنسlولگري روسlيه از بنlد            19 خودش    به نوشته 
  شllيوهرهيlد امllا شllماري گllران خllو  آllه تllاب رودررويlی  بllا کنسllول روس  نداشllتند، بllه هllر   

ناخشllنودي خllود را از آزادي اش  نشllان مllی دادنllد تllا آنجllا آllه مهllدي را وا داشllتند آllه از       
 . زيستگاه بگريزد و جايگاه ديگري براي زندگي بجويد

اسlllllتفائوس /  اسlllllتپان- دوسlllllتي ارمنlllllی نخسlllllت از بlllllيم بازداشlllllت دوبlllllاره، بlllllه خانlllllه  
. خlود را از مlردم پنهlان نمlود      پنlاه بlرد و نlوزده روز       -هاراتونيان،پرآوازه به حکيم فانوس   

 آرباليllي -ش پllس از سروسllامان دادن شllتابزده بllه آارهllاي خانllه و مغllازه، همllراه دايllي ا       
 نيمlه شlبی از رشlت بlه جعفرآبlاد گريخlت          - مشهدي شlعبان   – و برادر همسرش     –محمدباقر  
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در ايlن  . واز بيم يورش گروهlی بيخlرد و مlرگ در بlام خانlه  محمlدباقر، دور از  چشlم مانlد                  
هاي رشت  آه از او بسlتانكار بlود نlزد والlي گlيالن و آنسlول روس        هنگامه تني از هم پيشه 

شكايت آردو همين فرنودي شد آه پس از دو روز، شبانگاهي به رشت بازگشت و بار ديگlر     
سllپس، روزي بllا پشllتيباني آشllكار آنسllول روس و    . خانllه حكllيم فllانوس نهllان گllاهش شllد    

بيش از نه مlاه بlه  بردبlاري  تlاب آورد و        . ه را بازگشود  همراهي نگهبانان آنسولگري مغاز   
هفتlه ای در قlزوين بlا همکيشlان بسlر بlرد و بlا آنlان          .بار از رشlت روی برتافlت      ديگر  آنگاه  
 .  و نزديك چهارماه در اين شهر گذراندنمود تهران رو سویآنگاه  پس . دزی را

بlllاوران مسlllلمان و   در هنگامlllه اي آlllه آشlllفتگي و ناهنجlllاري درونlllي و سlllختگيري ديlllن      
آllردن زنllدگي و آرمllان هllا بllه   فرمانروايllان بllر ايllن گllروه فزونllي گرفllت، مهllدي بllراي دنبllال  

 ق وي نيllز 1302درآتllش سllوزي بllزرگ بllازار رشllت در . آماجگllاه خllود، رشllت، بازگشllت 
 . چندي پس از آن دومين يادداشت بزرگداشت را از رهبرآيين دريافت آرد. زيان بسيار ديد 

بlه ناچlار خlانواده    . هاي روزافزون درمانlده شlد   امد آه در برابر آشمكش و چالش   چندان برني 
دو روزه .  بادآوبه ، گيالن را ترك آlرد  –ي انزلي  يجاي گذاشت و از راه دريا      بر را در رشت  

    و ديlدار بlا   عکlا    سه روز را در اين شهر به سlر بlرد سlپس بlه آهنlگ            ،به بادآوبه رسيد  
در . باطوم، استانبول، بيlروت و حيفlا را راه سlپرد         /ومتهرهاي با ي ش ئرهبر و برجستگان بها   

  مlالی خlود را بlا    هاي خود افزود و از ديگlر سlوي آشlفتگي           از سويي بر دانايي ديدگاه     تغرب
آlاري   ، رنگ ساختمانسازي در همين روزگار رنگ. داد و ستد و سودآوري به سامان رساند   

پlس از  . آزموده شlد و بlر تlوان خlويش افlزود     در ايlن پيشlه هlا  کlار      .گرفlت بري يlاد      و شيشه 
ويزي بlراي باالآشlاندن خشlم    تا دسl ش پيlدا بlود بازگشlت   . دوبlاره بlه رشlت بازآمlد     شانزده ماه 

اي گهllشllد امllا در واپسllين بر هllاي آنllوني مllي يئ بهllا از بllابی هllای پيشllين و بخشllي از مllردم
مlاه   همlه، بlيش از يlك    با اين. و يا هراس وی نيست نشاني از نگراني   400  وشته شماره ندست

آبlاد    رهسlپار عشlق   خlود و خlانواده اش  يlابي  در رشت نماند و بlراي گسlترش آيlين و برتlري         
 . ندشد

، از گذران زندگاني و  401 و   400 دفترهاي    هاي ميانه   پس از آن به فرنود ناپيدايي يادمانده      
 و يادداشllت  رويكردهllا بllر پايllه.  آگllاهي چنllداني بllه دسlت نيامllد 1318کارنامlه اش تllا سllال   

 برای  پخش باورهاي ديني و نيز گسترش دادو 1305هايش،  همين اندازه می دانيم که در        
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وي و چند تن ديگر از بازرگانان  بهائي مهlاجر ،نخسlتين پايگlاه           . زيست  ستد در سمرقند مي   
    ايlن گllروه بنيlاد مجلllه و آتابخانllه   يكlي از آارهllاي برجسllته . بهlائی سllمرقند را پديlد آوردنllد  

 کlارکرد  ديگlر مهlدي در ايlن سlال بنيlانگزاري دفتlر بازرگlاني           14.حدت در همين شهر بlود     و
  هنگامlه . آرد  در عشق آباد  زندگي مي  1306دستکم  از پاياني سال       .15چاي در سمرقندبود  
 کllه  1307 و اوايllل 1306  مسllلمانان و بهائيllان ايllن شllهر در اواخllر  آشllوب و سllتيز ميانllه

 محlرم آشlته شlد؛ مهlدي     12 ايlن شlهر، محمدرضlا اصlفهاني در          يlه هlاي بلندپا    يكي از بهائي  
شود آlه مهlدي يكlي از      يادآور مي16.رفت يكي از افشاگران برجسته اين کشتار  به شمار مي         

 محمدرضا بود آlه در نخسlتين روزمحlرم همlين سlال  بlه دسlت          گواهان نگارش وصيت نامه   
 نيlز   1318در اوايlل    .بسر مlی بlرد    در سمرقند   1312 در   17.ابوالفضل گلپايگاني  نوشته شد    

 سlمرقند را  1318 آمده است آlه در     401  درنخستين برگ دفتر  شماره    . در همين شهر بود   
به رشت رفت و . در  بادآوبه به آشتي نشست و در انزلی پياده شد.به آهنگ رشت ترك آرد   

يابlllان آبlllاد بازگشlllت و در خ پايlllانی سlllفر دوبlllاره بlllه عشlllق. نزديlllك دو مlllاه در گlllيالن مانlllد
سپس ديگربار به سمرقند رفت و شlش مlاه   . اي گشود طومانيان دفتر بازرگاني تازه   /تومانيان

 . در همين شهر به کار و پخش پيام بهائی گذراند
 در عشق آبlاد بlود و بlه پيشlنهاد عبlدالبهاء بlا همداسlتاني چنlدتن از همکيشlان               1319سال  

چنlدان بlر  نيامlد آlه از     .ا بنياد نهادندر» شرآت اميد« براي گسترش دين و درآمد بازرگاني، 
در پايllانی . اي از شllرکت  را در آنجlا پديllدار سllاخت  سlوي انبllازان بllه سlمرقند رفllت و شllاخه  

همllين سllال مهدی،پسllرش ضllياءاهللا و عبllدالباقی  يllزدي نخسllتين بهائيllاني بودنllد آllه بllراي     
 روز 28هlا ،  ي به چيني بهائ  و رساندن پيام   -اي از شرآت     با برپايی  شاخه    -پيشبرد بازرگاني 

در ظهورالحlق بlه خطlاي     . در خاک  سيبري و منچوري راه سپردند تا بlه شlانگهاي رسlيدند              

                                                           
که سبب پراکندگی بهائيان آنجا شد، داشته های کتابخانه وحدت 1336با خشکسالی سمرقند در -14 

ادهايی بود بجااست بيافزايد که اين کتابخانه نيز از نه.را به کتابخانه نو بنياد محموديه عشق آباد بردند
بر چيد و زمانی ديگر دارايی آن را به کتابخانه ای که امروزه 1938که دولت سوسياليستی در فوريه 

 . ملی خوانده می شود، سپرد
 
 .1066/ 2-8 ظهورالحق، -15
 .124، ]تاريخ بابيه [-16
 )یاز ابوالفضل گلپايگان» ...الباب و البابيه«برگرفته از  (1/494 الکواکب الدريه، -17
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 نزديك سlه سlال در ايlن شlهر     18.آمده است» م   1902ق  .  هـ 1218« چاپي و تاريخي سال   
در همllين روزگllار بllه پllاس فرمllانبرداري و    . بllه سllربرد و دسllتور آllارخويش را پllيش بllرد    

 ).1321 و 1320. (دوبار از بزرگ دين، يادداشت بزرگداشت دريافت آردراهبري درست، 
 بlllه 1323 ذيقعlllده 23 هنlllد و مصlllر بlllه ديlllدار عبlllدالبهاء شlllتافت و در    پlllس از آن از راه

از اين روزگار جايگاه واالتري ميان همگنlان يافlت، زيlرا پيشlوا وي را           . آماجگاه خود رسيد  
ائي دوستان خراسان و بخشي از ترآمنسlتان آنlوني    رساني و راهبري پيروان و به       براي پيام 
هlا در بlرگ    اي از چند يادداشت و رهنمود عبدالبهاء براي مlردم ايlن سlرزمين               نمونه. برگزيد
 ذيحجه مهدي از عكlا رهسlپار بادآوبlه و از آنجlا           28روز  .  آمده است  401ي      شماره  514

هlاي   اءاهللا و آاسlتن دشlواري  براي پيگيري فراخواني مردم به روش بهl    . آباد شد   راهي عشق 
گوناگون بهائيان، نياز به سفرهاي بسيار داشت و همين بر  ناهنجlاري روزافlزون بازرگlاني            

بlا ايlن همlه،  ناخشlنودي انبlازان آlاري از پlيش نبlرد و          . و ناخرسندي همكيشان اميد افlزود     
ه، گرمlاي  آنكlه از سlختي را     بهائيlت بlي     وي پس از نوزده روز درنگ، براي گسترش انديشه        

 رهسlپار خراسlان   1324تابستان و خشكي خراسان هراسي به خود راه دهد، در اوايل سlال        
ن، بشllرويه، فاقllد، نيشllابور، سllبزوار، ترشllيز، فllاران،   19بllيش از سllه مllاه را در قاقllا  . شllد
رسlاني   القري، بستاق، درخش، بيرجند، خوسف، طبس و مشهد گذراند و افlزون بlر پيlام               خير

در بازگشlت،  . ی  از دشواري هاي بازرگlاني شlرآت اميlد را همlوار نمايlد        آيين ، آوشيد بخش   
 ديگlري از او خواسlت    آباد، آرام نگرفته بlود آlه عبlدالبهاء در نامlه     بيش از دو ماه در عشق   

بيدرنگ به راه افتاد . آه به شمال غربي و غرب ايران رفته و مردم را به آيين نو فرا خواند              
همllين . يllك مllاه در ايllن شllهر مانllد . و آسllتارا بllه تبريllز گllام نهllاد و از راه  بادآوبllه، تفلllيس 

پlس از آن آبlادي هlايي    . هنگام يادداشت بزرگداشت ديگري از بزرگ دين به دست وي رسيد 
خانlه،   چون ميالن،  اسکو ،  ممقان ، شيشوان، بناب ، مراغه،مياندوآب، ساو جبالغ، عتيlق               

 پنج ماه، زماني آه در همlدان بlود تلگرافlي      پس از گذشت  . سوران و همدان را درنورديد      قره

از سوي يكي از همكاران اميد به دستش رسيد آه عبlدالبهاء سlخنگويي و نماينlدگي بهائيlت                   
بيدرنگ . در بمبئي را براي سه سال به مهدي سپرده است و  بايد هرچه زودتر به هند برود     

                                                           
 .1175 / 2-8ظهورالحق ، - 18
 .نوشته اند» قهقهه«جغرافيای سياسی و فرهنگ آباديها بوميان همين گونه می گويند  ولی در - 19
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 وي و  اي ميانllه  نديشllه ا آبllاد رفllت امllا در آنجllا، درگيllري هllاي مllالي و آشllفتگي        بllه عشllق 
بlراي  . انديشlي عبlدالبهاء نديlد    اي جز گفتگو و چlاره      همدستان اميد چندان باال گرفت آه چاره      

بادآوبllه، . همllراه چنllد تllن ديگllر راهllي آسllتان بllزرگ ديllن شllد  1325همllين در هفllتم شllوال 
 گlزاران بlه جlده رفlت و      شوال با آاروان حج 19در  . باطوم را پشت سرگذاشت   /تفليس، باتوم 

يllك چنllد در ايllن شllهر مانllد و بllا      .  ذيقعllده از راه پllورت سllعيد  بllه حيفllا گllام نهllاد      14در 
آوشش مهدي، عبدالبهاء و برخي ديگlر  . عبدالبهاء و ديگر برجستگان به گپ و گو  نشست  

 مهدي به هند، به سlبب ناسlازگاري و ناخرسlندي آشlكار انبlازان           از بزرگان دين ،براي رفتن    
  -اي داشllت ر سllازماندهي مllالي و آllارآيي جنllبش جايگllاه برجسllته     آllه گويllا د -شllرآت اميllد 

 ذيحجه فرمان بگرداند و از وي خواست آlه     12دستاوردي نداشت براي همين عبدالبهاء در       
آبlاد بlازگردد و چنlدي بگlذرد، بلكlه همکيشlان اميlد، برخlورد بهتlري از خlود نشlان               به عشق 
آبlاد   بدرود گفت واز راه بيروت بlه عشlق   ذيحجه، ميرزا مهدي حيفانشينان را     14روز  . دهند

 . بازگشت
 وي و ديگllر همدسllتان اميllد، دوسllتي و   سllه مllاه و انllدي بllيش نگذشllت آllه ديگllر بllار ميانllه  

بlراي پيگيlري و گسlتردن آيlين و بازرگlاني، بlه          . همراهي برجاي درگيري و ناروايي نشست     
 سlمرقند اميlد     شlاخه  از آlار در 1327در . سمرقند رفت و يك سال در اين شهر بlه سlر بlرد            

 ديگربlار از عبlدالبهاء فرمlان رسlيد     1328در پايlانی  . آباد بازگشlت  دست بداشت و به عشق   
آه براي فراخواني مردم هند به روش بهاءاهللا به بمبئlي بlرود، امlا انبlازان توانlاي اميlد بlار           

. اشlتند هlاي گونlاگون وي را از سlفر بازد       ديگر به خواست رهبري گردن ننهادنlد و بlه بهانlه           
پllس از آنllاره . مهllدي بllه ناچllار بردبllاري بllه آنllار گذاشllت و از همكllاري بllا آنllان سllرباز زد  

اهللا بlه شlانگهاي رفlت و در برابlر دفتlر بازرگlاني اميlد         گيري از شرآت اميد با پسlرش طlراز   
اين شهر،  به ساماندهي عبدالباقي يزدي،  جايگlاه در خlوري بlراي دفتlر آlار فlراهم آورد و             

چنllدان برنيامllد آllه بيشllتر مllردم از دادوسllتد بllا اميllد دسllت  . وفllروش آllاال پرداخllتبllه خريllد 

آشيدند و  به مهدي پيوستند و همين  سبب شlد آlه بlر دفتlر اميlد در شlانگهاي زيlان بسlيار                
 . رسد

آموخت و هم آمlك پlدر بlود، در شlانگهاي بlه            پسرش را آه هم دانش مي      1329پايانی سال   
پlنج روز در آلكتlه   . نگlون و بمبئlی بlه ديlدار رهبlران  شlتافت      جاي گذاشlت و خlود از راه را   
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  بlه اسlكندريه رسlيد    1330 محlرم  27روز . سرآرد و از آنجا به بمبئي و پورت سعيد رفت       
 . شد»  حضور آستان مبارك  شرفياب« و فرداي آن روز 

ت  گردانندگان آستان،  از او خواستند کlه  بlراي پيگيlري آارهlا بlه پlور           1330 صفر   16در  
 .  صفر به اسكندريه و عکا  بازآمد17پس،  بيدرنگ به راه افتاد و . سعيد برود

هlاي فاضlل مازنlدراني و     بlر پايlه نوشlته   . رسlد   بlه پايlان مlي   401هاي دفتر   در اينجا يادداشت  
آبlاد بازگشlته بlود، بlراي       خورشيد خاور، يك چند  پس از آن آه از سlفر عكlا بlه عشlق          مجله

آبllاد   رفllت و بllيش از سllالي در ايllن شllهر گذرانllد سllپس بllه عشllق  سllومين بllار بllه شllانگهاي 
 .آوچيد

از  نيllز20مهlدي ترکسlتان،  » محفllل روحlاني  «  سlه سlاله   ، در گlزينش دومlين دوره  1336در 
آميتlه اتحlاد   :  محفlل، بنيlاد   تlرين آlارآرد ايlن دوره       برجسlته . ها بود   زده نفر برگزيده  اجمله دو 

االذآار، کميته  مدرسه، محفل خيريه   مشرق  مت، آميته    خد   محموديه، آميته   جوانان، آتابخانه 
 . و انتشار مجله خورشيد خاور بود

پس از روي آارآمدن رژيم سوسياليستي در آسياي مرآlزي و سlختگيري بlر باورهlاي دينlي             
 ، مهlدي بlه نماينlدگي از سlوي محفlل بهائيlان ترآسlتان        133721و آوشندگان آن ديدگاه، در 

هlاي آن مlردم را بlه رهبlر سlپرد و خlود نيlز در حيفlا          شي از دارايي نزد عبدالبهاء رفت و بخ    
چندي آه گذشت به نمايندگي از سوي عبدالبهاء براي به سازي و آباداني جايگاه ديني               . ماند

.   بlار بlه حيفlا رفlت       ديگربlار بlراي آخlرين      1337در اواخlر    .به آنجا رفlت     ) بيت ابهي (بغداد  
در رشlت بlه   .  در اسlتانبول بlود   1338در اول محlرم  . در ذيحجه به سوي گيالن روانlه شlد   

 ق جllان دادو در 1338/ مllيالدي م 1920 فوريllه 22در ). تllب محرقllه (سllختي بيمllار شllد  
دهنlد آlه وي انسlاني بردبlار،      رويكردهlا چنlين گlواهي مlي    . 22همين شهر به خاك سlپرده شlد      

ش جز گاليlه از انبlازان    در يادداشت هاي  . بند به خانواده بود     بخشنده، آوشا و پاي   آار،    درست
گيlllري يحيlllي صlllبح ازل و پيlllروانش ، نشlllان ديگlllري از  شlllرآت اميlllد و سlllرزنش و  خlllرده

                                                           
ناگفته نماند که .ياد آرده است» ميرزامهدی الهجی « از او با نام  . 2/860-8ظهورالحق، - 20

 .  آمده در کتاب بايد خطای چاپی باشد1328تاريخ 
 .  نوشته شده است1335 ، اين رويداد به نادرست در سال 2/1028-8ورالحق ،  در ظه- 21
 16( 26؛ خورشيد خاور، ش 1029-1028 ،989، 987-986، 2/771-8 ظهورالحق، -22

 صفر 7 (46ش . ؛ همان مجله14): 1337 محرم 25 (44؛ همان مجله، ش 14): 1336شعبان 
1337:(14.  
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آوشlش وي بlراي پlراآنش آlيش چشlمگير بlود، بlراي همlين                 . تندخويي و يlا درشlتي نيسlت       
 . عبدالبهاء نامه و يادداشت بسياري برايش نوشت

   شlماره    بيايد آه تنهlا در دستنوشlته    در باره سخن سرايی مهدي و جايگاه ادبي او، بجا است          
از آنجا آه جز ايlن در سlه دفتlر در دسlت  و          .  هاي وی آمده است      دو نمونه از سروده    401

ها،  نشان بيشتری  از توانايي او در سرايش به  دسlت نيسlت، بlراي همlين جlز               ديگر داشته 
 سllخن ديگllري در  سllرايي،  توانمنllدي وي در چامllه آوردن آن دوپllاره و خاموشllي در زمينllه 

 . ميانه نيست
اي اشlاره   ، هنگام گزارش از زندگي در شانگهاي چين، به نامlه  469نخست، در روي شمار     

در پايllان .  ق بllراي پيشllوا، عبllدالبهاء عبllاس ، نوشllته بllود 1321 رمضllان 24آllرد آllه در 
 : زير را پيشكش وي آرد گونه ، ستايش همين نامه

              به آردار پاآان احرار توبه حق مناجات ابرار تو         « 
 به خون شهيدان مظلوم تو                    به آه اسيران مغموم تو

 به سوز دل آه عشاق تو                        به آه جگرسوز مشتاق تو
 روسياه                 به ظل عطايت ورا ده پناه” مهدي“ببخشاي اين 

                         زهستي عالم، ز بود و نبودآه تا وارهد از تمام وجود
 شود منقطع از همه ماسوا                   به ياد تو گردد به صبح و مسا

 »مرا هست امل اين و اين آرزو              نباشد مرا غير ازاين گفتگو 
 

ر ديlن و  از راهبl ) لlوحي ( همlو، چنlدي آlه از فرسlتادن ايlن نامlه گذشlت، پاسlخي                    به نوشlته  
 .  آورد469اين آگاهي را در رويه . دنياي خود به دست آورد

اي است آه ميرزامهدي بlراي دوري نشlينی عبlدالبهاء از ايlران       دوم، بخشي از چكامه  نمونه
 :  يادداشت هايش به يادمان گذاشت575سروده بود و در رويه 

 » سقالب بخششرق منور نما، غرب معطر آن        نور به بلغار ده، روح به«
 
 

 ديدگاه دينی،اجتماعی و سياسی 
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  آوازه. ناگفتllه پيllدا اسllت آllه مهllدي از خانllداني مسllلمان شllيعي برآمllده و پllرورش يافتllه بllود 

. اش باشlد  گرايlي و يlا گlرايش عرفlاني خlانواده       صlوفي  دهنlده   شايد نشان » درويش«پدرش به 
 بlا فروپاشlي آيlين نخسlتين  و     .اي نخسlت بlه آيlين بابيlه گرويlد      در جواني، با چنlين پشlتوانه     

اي ديگر به  انگيزه شماري از هراس آزار و مرگ، پشيمانی و يا     (شدن پيروان باب      چندشاخه
.      گروهlي بlه يحيlي و ديlدگاه ازلlي پيوسlتند      . اسالم و يا ديگر ديlن هlای  بlزرگ روي آوردنlد           

او ) …يتي پراآندنlد و   بخش زيادي به پيروي از بهاءاهللا برخاستند و آيين بهائي را در گ     -3
با آن آlه روش سlرآوب و      . هاي آرماني خويش، بهائيت را برگزيد       هم براي پيگيري خواسته   

پنداشlت مرزبنlدي بlه جlا      پسنديد اما،  با آن چه آه نادرست مي     سرزنش تند ديدگاه ها را نمي     
هllاي  شllمار بllر سllاخته گيllري بllه چنllد نمونllه انگشllت داشllت، از همllين رو اسllت آllه جllز خllرده

هlاي   اسالمي و نيز برخورد ناهنجار چند مسlلمان، نlه تنهlا هlيچ نشlاني از سlتيز وي بlا ديlن                      
ديگر بويژه اسالم نيست، بلكه از  بنيانگزاران و برجستگان آغازين اين آيش،  به نيكي يlاد             

آيllد آllه در همراهllي و همانندسllازي مllنش و آllنش   هllايش چنllين برمllي از نوشllته. آllرده اسllت
بllا ايllن همllه، چllون شllمار زيllادي از همگنllان،     . دوسllت بllود تي انسllانآوشllيد و يكتاپرسll مllي

خlواه بlود،    دهlي پيشlه و انديشlه زيlاده     دهي زندگي ، سازمان خودبرتربيني داشت و در سامان 
  وي و بازرگانlان همکlيش و همكlارش،  ناهنجlاري برجlا       شlد آlه ميانlه      شايد همين سبب مي   

 . باشد
 زيlادی  آشlكارگويي ديlدگاه      ، تا انlدازه 401دي در دفتر هاي مه  هاي يادمانده   از ديگر ويژگي  

هllاي اجتمllاعي ، سياسllي آن روزگllار ايllران و  بllويژه       نابسllاماني عبllدالبهاء و خllود دربllاره 
توان به دست آورد، زيlرا،     مي - از اين گروه   - چاپي  جنبش مشروطه است آه در آمتر نوشته      

ها، پيشرفت آرمان خlويش را در    برخالف بابياند آه پيران و پيروان بهائي،  چنين آوازه داده  
انlد و بlراي همlين از سياسlت و  دولتمlداري دوري           جدايي دين از  سياست و حكومت دانسته       

تlوان گفlت آlه پرهيlز بهائيlان از       هاي زير، به درستي مي     نگري در برچيده    با ژرف . جويند  مي
 . سي زبانزد نابجايي استهاي برجسته اجتماعي و سيا اندازي و دستاويزي به پديده دست
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خllواهي، رشllد انديشllه مllردم سllاالري و   نخسllتين نمونllه ديllدگاه ناخشllنود عبllدالبهاء از آزادي 
هاي دومين نشست و گفتگوي ميان رهبر، ميرزامهدي       پيشرفت آشور، در بخشي از يادمانده     

 : آمده است1325   ذيقعده22و چندتن ديگر  از رهروان، در 
صlرف چlاي دعlوت    23 در بيlت مبlارك، مسlافرين را بlه جهlة     -22وم  در همlان يl     -مره ثانيه «

:  فرمودنlد 24 طهlران  پس از ورود و اظهار لطف و مهربlاني نسlبت بlه آlل، دربlاره       . فرمودند
 نكرد،  ]هي[ رعاياي خود، ابدًا آوتا     شاه درباره   واقعًا مرحوم مظفرالدين  . بسيار مغشوش است  

اي از  مثل ايlن اسlت آlه رمlه    . انيًا حريت بخواهندولي بهتر بود آه اهالي اوًال تربيت شوند، ث       
انlد و شlاه    اند، تمام لجlام داشlته      هاي معلوف فربه، آه مدتي در صحاري و براري چريده           اسب

 همlديگر را  ]آه[مرحوم يكمرتبه افسارها را از سرشان بيرون آورده و رها نمايد؛ اين است            
 . خورند زنند و مي مي

 بر اخالق 25 مبني]اين آه[عًا مدنيت خوب است ولي به شرط    واق. خواهند  حضرات مدنيت مي  
رحماني باشد واال ،  مدنيت ظاهري آه توپ آروپ يا تفنlگ مlارتين و قlس علlي ذلlك اشlياء         

 - آlه اسlم تمlدن نبlود    – سlابق    مفسره ترتيب بدهند، مدنيت نيسlت؛ چlون آlه از ازمنlه      مهلكه
شد و حال آه مدنيت  ه هزار نفر آشته مياگر سلطاني با سلطاني نزاع داشت،  دوهزار، يا س   
پlس مlدنيت بايlد مبنlي بlر اسlاس       !! شlود  پيدا شده اسlت، هlر سlاعتي صlدهزارنفر آشlته مlي             

 . شود الهي باشد و مدنيت ظاهره، با لتبع ظاهر مي
 مالحظlه نمائيlد آlه امlرءالقيس پllنج دانlه زره در نlزد سlموئيل نlام يهllودي، در         ]در روايتهlا [

ها را بگيlرد    سموئيل را مسخر آرد آه زره      ملك جزيره آمد و حوالي قلعه     . شام امانت گذاشت  
 !شود، امانت است نمي: سموئيل گفت. 

 را بllده پسllرت را ]هllا[پيغllام فرسllتاد آllه زره . بعllد از چنllدي پسllر سllموئيل را دسllتگير نمllود 
 ]هlا [ پسlر سlموئيل را آشlت و زره    ! امانlت اسlت   : قبول نكرد و گفت   ! آشم  فرستم، واال مي    مي

 .ها را تسليم آرد را نتوانست بگيرد و بعد پسر امرءالقيس آمد و زره

                                                           
 جهت =  جهة-23
 تهران = طهران-24
 رود مبتنی درست تر باشد گمان می-25
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بlا وجlودي آllه اينهlا را از جملllه    ! شllود؟ چنlين تمlدني پيllدا مlي    26حlال در آlدام از نقllاط اروپ  
 . شود آنند ولي در هيچ يك از ممالك متمدنه چنين تمدني يافت نمي چهارپايان حساب مي

!  آlه در ايlران آسlوده هسlتند، احبlا هسlتند، الحمlداهللا         آسlاني  ]آlه [باري، مقصود ايlن اسlت    
من  مكرر و مؤآد به آنها نوشتم آه ابدًا مداخله نكننlد، الحمlداهللا نكردنlد، ايlن اسlت آlه حlال                    

من،  مكlرر بlر   .  به خودشان تنها وارد شد] 27ضررش[اند و اگر بعضي دخالت آردند  آسوده
خيلlي از  .  شlقه شlوند  ] 28شlقه [سياسي نزنند ولو  ابدًا دم از امور ]آه[مكرر به آنها نوشتم 

 . آنها مسرورم آه داخل نشدند
ما به روحانيlت قلlوب و ارواح آlار داريlم، ابlدًا      . گونه مطالب دخلي نيست باري، ما را به اين    

 )586-584(» .مداخله در اجساد نداريم
 چنllدتن از  ذيقعllده همllين سllال نوشllت آllه عبllدالبهاء هنگllام بllدرود بllا   29در يادداشllت هllاي 

 : گشتند، گفت بهائيان ايراني آه از آستان جانان به ميهن خود بازمي
حال وقت شlما اسlت،   . به احباي خود بگوييد، امروز دولت و ملت در قلع و قمع يكديگرند       « 

 )598(»همتي نماييد و گوي سعادت برباييد
    llه روشllر، بllماري ديگllا وي و شllدالبهاء بllر عبllدار روز ديگllزارش ديllپس در گllدگاه سllني دي

 : خيزش مردم براي برپايي حكومت مشروطه، آورد رهبري در زمينه
پس از اظهار لطlف و عنايlت   .  فوقاني مشرف شديم 29 ذيقعده الحرام در اتاق    30به تاريخ   « 

  آقlا رضlاي قنlاد دربlاره    !  از ايlران خبlري نيسlت، معلlوم نشlد در طهlران چlه شlد؟         : فرمودند
مlا نlه اسlتبداد  صlرف را        :  فرمودنlد  ] خطlاب بlه جمlع      سپس ايشlان  [آزادی  عرض نمودند،       

ما به امورات روحاني و تعلقات ملكوتي آlار      . خواهيم و نه مشروطيت و آزادي محض را         مي
اي نيسlت، چlه، آlه بايlد در سlبيل       اگر در ايران آزادي صرفه باشد، بlه جهlت مlا فايlده      . داريم

هرگlاه مثlل   .  و  نقمlت بكشlيم     محبت جمال مبارك مورد هزارگونlه سlب و لعlن شlويم و اذيlت               
 !سايرين بوديم، چه فايده از آنها متصور شده است؟

                                                           
 اروپا= اروپ-26 

 ضرش- 27
  شق-28
  اطاق، در برخی برگها اوطاق-29



 21 ...يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

خlواهيم ، نlه    ما، نه مثل سابق، گlرفتن و بسlتن و زدن را مlي   . آند آزادي،  انسان را تنبل مي   
 ).601-600(» .اهللا باشيم مثل ممالك خارجه، آزادي صرف را، بايد در هر حال فنا في

از نشسllت و گفتگllوي روزي ديگllر، ناخرسllندي، سllرزنش و حتllي      بجllا مانllده   در يادداشllت
ناسllزاگويي پيشllواي بهائيllان بllه گروهllي از پيشllاهنگان انقllالب مشllروطيت بllه روشllني پيllدا   

 : است
:  ايlران فرمودندآlه   دربlاره .  الحlرام، در بيlت مبlارك مشlرف شlديم        الحجlه   به تاريخ دويم ذي   «

.   شlود  تگرگ مي. شود آيد، باران مي باد ميمالحظه نماييد آه اول     . حال بسيار مغشوش است   
مllا هllم اميllدواريم بعllد از انقالبllات،     . آيllد بعllد از آن بهllار مllي  . بنllدد آيllد ، يllخ مllي   بllرف مllي 
 . نمايد پرور آشف نقاب  بهارجان

 تlا دولlت و ملlت ماننlد شlير و شlكر  بlه همlديگر آميختlه          ]آlه [چهار ماه قبل از ايlن نوشlتيم      
   يعنlي روزنامlه  -ديديlد روح نجlس  ! انlد   حاال شlاه را مجبlور آlرده   . نشوند نتيجه حاصل نشود 

ادبي و جسارتي زبان به قlدح گشlوده بlود و تكlذيب از سlلطان آlرده                 به چه بي   –القدس    روح
ديگllر بllه چllه رو ميllل توقllع خllدمت و رعايllت از او دارد؟ بllا وصllف ايllن، ايllن همllه     ! بllود؟ 

 !آنند جسارت مي
تمlام ايlن اختالفlات    . باري، احبا ،  الحمداهللا در اين خصوص ابlدًا دخlالتي ندارنlد و در اماننlد          

 )603-602(» .دانند گويند و نمي به جهت اعالء امر است، خودشان چاره را مي
شllدند و يllا بهllار واپسllگرايان  جllا دگرگllون مllي شllگفتي در ايllن نيسllت آllه رهنمودهllايش جابllه

  جا است که  جانشين بهاءاهللا، از ناداري فزاينlده        كه شگفتي در اين   تاريخی را آرزو داشت، بل    
 بهداشllتي همگllاني؛ بllدهي روافllزون آشllور بllه بيگانگllان؛ آوشllش       -مllردم؛ فقllر فرهنگllي   

آشورهاي ستمگر براي تاراج هرچه بيشتر ايران؛ ناتواني تاريخي شاه و ديlن بlراي آاسlتن                
هllا، آوشllش بجllاي پيشllاهنگان بllراي    يllتاز دشllوارگذراني ايرانيllان؛ سllتم همllه سllويه بllر مل  

ها، سlخني نگفlت و    روشنگري؛ رستاخيز مردم براي آزادي و زندگي شايسته و ديگر بايسته   
. تنها به پيروان خويش انديشيد و بس؛ گويي آه ايlن بخlش از مlردم، از ديگlران جlدا بودنlد              

هlاي   يlه و ارزش همان مردمي آه خود نيز يكي از قربانيان ستم بزرگ مالكان، حكومت قاجار 
انديشان را به  به باور اين قلم،  درست آن بودآه رهبران اين آيين، هم! رفتند آهنه بشمار مي  

همياري با ديگر ستمديدگان ايران آن روزگار، براي ستيز با بيگانگان، فرمانروايان  و باور            
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خlواهي،   داييخواندند، تا تاريخ آنlان را بlه خاموشlي گزينlي، جl      ستمگر حاآم بر مردم فرا مي   
بlراي نمونlه   . (همسويي خواسته و يا ناخواسlته بlا غlارتگران بيرونlي و درونlي آوازه ندهlد         

توان به پشتيباني فرانسه، روس و انگليس ، همچنين ناصرالدين شاه ،مظفرالدين شlاه و          مي
 از حسين علی نوری و هم گونlه هlايش   - دستکم در دوران وليعهدی هرسه   -محمدعلی شاه   

llاره کllی در    .) رد اشllی ازلllدايی و برخllاز پيllائی از آغllران بهllاروای رهبllنش نllر رو ، کllه هllب
روزگار گذ شته ، فرنودی شد که انديشه ، جانبازی ها و آن بخش از کlارکرد درسlت جنlبش                

هllر چنlد برخllی نllوآوران از  . بابيlه نيllز گرفتlار واکllنش ناشايسllت بيشlتر تllا ريخنگlاران گllردد    
 خlويش را از هlم سlنگران گذشlته فlاش گفتlه بودنlد ولlی            همان سالهای نخست ، رويگردانی    

 . کمتر کسی اين درست گويی را باور کرد 
گمllان مllی رود برچيllده بلنllدی از سllخنان ابوالفضllل گلپllا يگllانی و گllواهی ديگllر برجسllتگان     

در در دو . بهllائی ، نشllانه خllوبی از برخllورد بهائيllان بllا بllا بيllه و دشllمن خوانllده هllا باشllد      
 ق ، ابوالفضا يل بlه شlاهزاده قاجlار ، اميرکبيlر و ديگlر          1300نه  سال    نشست بازجويی گو  

ناگفته نماند کlه آن  . کاربدستان دربار ، شناخت درستی از روش نو پيدا و کم آوازه می دهد             
بازنويسlی بخشlی از آن چlه رخ داد، اسlت کlه وی نزديlک بيسlت سlال                . چه در زير می آيlد       
 :ديگر آشکار ساخت 

 
 ميالديlه کlه بlدون هlيچ گونlه سlبب اّمlت بهائيlه در           1882هجريه مقlارن     1300در سنه   « 

طهران و ساير بالد ايران مورد اخذ و حبس و مطمح سلب و نهlب علمlا و وّالة گشlتند شlبی       
از ليالی شهر ربيع ا لثانی سنه مذکوره امير زاده  واال  نائب ا لسلطنه کlامران ميlرزا کlه آن        

سپهساالری جنود ايران موکlول بlه گماشlتگان  او بlود،          وقت حکومت طهران و مازندران و       

نگارنده را به حضور خlود احضlار فرمlود و قريlب دو سlاعت يlا اکثlر در ايlن مسlئله بهائيlه               
مکا لمت امتداد يافت و از هر در سخن بميان آمد ، از جمله فرمود که اگر دولت ايران گاهی     

ه پادشاه و رجال دولت حlوادث سlابقه   متعرض بابّيه شود محق است ، و معلوم نيست زيرا ک    
ايllن طائفllه را فرامllوش نکllرده انllد و حllروب ايشllان را در مازنllدران و زنجllان و نllی ريllز از   

معروض داشتم که اگرچه صدور بعضی افعlال مغlايره در آغlاز امlر از      . خاطرمحو نداشته اند  
کlن اهlل بهlا را    طائفه بابيه جای هيچ گونlه انکlار و شايسlته هlيچ نlوع از اعتlذار نيسlت ، ل                  
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بگنllاه بابّيllه مواخllذ داشllتن ا لحllق اعجllب و اغllرب انllواع حکومllت و حمllوح در اسllتبداد و       
 .غوايت است و مواخذه بری بجای مجرم خارج از هر گونه انصاف و عدالت است 

ايlن مسllکينان کlه اکنllون بقهllر و سlخط حضllرت اميرکبيllر گرفتlار گشllته انllد اگlر بllر ديگllران      
وشن و واضح است که نlه بlا بابّيlه کlه بlه حlزب ازل معروفنlد              مجهول است بر آن حضرت ر     

هم آيين و هم مذهبند و نه با يکديگر هم عقيlده و هlم مشlرب ، بلکlه ايlن فقlرا هlيچ يlک از                    
 .آنان را که با دولت حرب کرده به چشم خود نديده اند و انتسابی با يکديگر ندارند 

 اين طائفlه  شlده ايlد و بlر مقlدار ُبعlد       شما که والی اين ملکيد و مکررا متعرض اخذ و حبس          
عقايllد فllريقين آگllاه هسllتيد و شllدت عllداوت و کراهllت و بغllض ازلّيllه را نسllبت بllه اهllل بهllا     
ميدانيد ، از مثlل شlما والlی مطلlع آگlاهی شايسlته اسlت کlه مطلlع شlويد و دريابيlد کlه سlبب                 

 .قيدت است اينهمه ُبعد و مجانبت و جفا و کراهت اختالف در آراء و مسلک و روش و ع
اگر اهل بها مسلک بابّيه را می پسنديدند و بهمان روش سlلوک ميکردنlد ابlدا مlورد جlور و         

 .عداوت و جفا و منافرت بابّيه واقع نمی شدند
شما همين ا لواح و کتب جما ل اقدس ابهی را که بغارت و اغتصاب از اهل بها گرفتlه ايlد و              

به بينيlد کlه حضlرت ابهlی در جميlع ا لlواح حlزب             از تاراج بدست آورده ايد بدّقت بخوانيد و         

خود را امlر بlا طاعlت دولlت فرمlوده و بlاحترام ملlوک و امlرا و تlوقير اربlاب فضlل و علمlا                     
مllأمور داشllته حتllی ايشllان را از تهريllب صllنايع از گمllرک نهllی فرمllوده اسllت و از مخالفllت   

 30»...قوانين دول ممنوع داشته است
 بlديع آلمlان ، هlيچ دسlتی     145/  م 1988ر بازچlاپ سlال    ست بياگاهاند که د   اهمچنين به جا  

ناگزيری روزگار ، نياز پنهان کاری ، پشت کردن به آرمان و       : از بهائيان به بهانه ای چون       
نکته ای که بيش از ايlن چشlمگيرمی نمايlد و پرسlش بlر مlی       . جز اين،  به پيوست ننوشت       

گlزارش ونگlاره  چيسlت ؟ چlرا از آن     انگيزد اين است که راز پنهان داری انبlوهی فرمlان ،           
زمان تاکنون دين بlاوران دربlاری و ديگردارنlدگان ،آنهlا را بlی کlم و کاسlت چlاپ همlه گيlر                         
نکرده اند ؟ چه دسlتی اسlناد سlازش سlه دوره ايرانlی شlمار را،  بlی پيرايlه برفlراز خواهlد                     

 کرد ؟ 

                                                           
لجنه ملی نشر ) : آلمان(النگن هاين  . زندگانی ميرزا ابوالفضل گلپايگانی. مهرابخانی ، روح اهللا -30

 .80-79رويه  : »2ويرايش «م 1988/  بديع145آثار امری ،



 24 ...يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

 1280 از -نان بlا ب برهمين پايه و ديگر داشته ها ، با چيرگlی حسlين علlی نlوری برجانشlي             
 و چند شاخه شدن جنبش ، شمار زيادی از بابی های پيدا و پنهان، برخالف بها ئيان نه             -ق  

تنهllا از رژيllم قاجاريllه دفllاع نکردنllد و يllا بllه خllوش بينانllه تllرين نگllاه تllاريخی، خاموشllی         
ن نگزيدند  بلکه تا جايی که می توانستند، بlه سlتيهند گlان آزادی و مشlروطه پيوسlتند و جlا               

بlرای همlين شlايد بتlوان گفlت کlه بخlش زيlادی از مردمlی کlه بlه  بابيlه گرويدنlد،                . فشاندند  
هماننllد بسllياری از جنبشllهای ملllی گذشllته، چنllدان در پllی ديllن سllازی نبودنllد ،  بلکllه بllرای   
پيشllبرد درسllت پيکllار باسllتمگران قاجllار ، زمينllداران و ديگllر همدسllتان آنهllا ، از نllوآوری   

 . ه ای بهره جستند آئينی چون پوشش زيبند
اندک داده های ميرزا مهدی نشانه ديگری از کژانديشی بزرگان بهائی است که می پنداشlتند              

در . نابسامانی اجتماعی ، سياسlی کشlور و مlردم سlتمديده ايlران بlه سlود آنlان خواهlد بlود            
اره  صفر مهدی و چند هموند  ديگر با پير دين ، نيز به اين گمان اش  3يادداشت نشست روز    

در اينجا با آوردن نشانه ديگری از چنlين ديlدگاهی ، ايlن بخlش را بlه پايlان مlی         . شده است   
آستان دار در پاسخ به پرسش نويسنده ، در زمينه انگيزه يورش روسها بlه ايlران و              . بريم  

 :پيامد نبرد گفت 
] یاوضllاع جllار[ مlا هllم واقعllا از . اينهlا مقدمllه اسllت ، خداونllد خlودش درسllت مllی نمايllد   « 

بودنlد ، مlی   ]  هlم آنجlا  [  زمانی که درلندن  بوديم،  بعضی از رجlال ايlران  31.ايران متأثر يم   
 !                      از ما نيز برفتند ؛ چه بکنيم ؟] اما [ خواستيم که تدبير و چاره ای نماييم ،

مثlل  . راننlد  اين هيئت که در ايران تشکيل يافته،  برای عمار ايران نيسlتند ، بlرای خرابlی اي        
از جملllه ، رئllيس ايllران زعllيم الدولllه وحبllل المتllين . ناقضllينند ، از اينهllا اميllد عمllار نيسllت 

است که رای و دستور العمل می دهند که چنين نماييد و چنان کنيد؛ ديگر مالحظه نماييlد کlه    
انگلllيس مllی خواهllد طهllران و بعضllی نقllاط را واسllطه ميllان   ] يllا[ روس و! چllه خبllر اسllت 

 llرفين قllد   طllکيل دهllل تشllرای آن محllتقله بllلطنت مسllم   . رار داده ، سllران هllال ايllال ، رجllالح
صlرف نظlر از بlاقی مملکlت نمlوده ،      .  بر آن است که سلطنت آن محل هlا شlوند             32نظرشان

در فکر آن محل می باشlند و حlال آن کlه آن محlل چيlزی نيسlت و اسlتقالليتی نlدارد، بlاز در             

                                                           
 متؤثريم-31
 نظرات ايشان- 32



 25 ...يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان       

هرگlاه ايlن   . و ايlن  وقوعlات، بlی حکمlت نيسlت          اين است حlال مlردم       . فشار حضرات است    
در اصlفهان و طهlران خيلlی بlرای     . احبlاب را مlی کشlتند   ] از[ انقالبات وا قع  نمی شد خيلlی     
  .احباب زحمت واقع می شد
کل دعlا نماييlد ، بايlد    . خداوند عالم است ، خداوند چاره می نمايد        . اينها ، همه حکمت دارد      

  ) 641 - 640( » .تضرع و زاری نمود 

 
 همسر و فرزند                                                                

 
هlيچ يlک از منlابع چlاپی در دسlت، از همسlر و فرزنllدان مهlدی هlيچ سlخنی نيlاورده انlد تllا            
افllزون بllر آشllنايی و تبllار شناسllی ، روزنllی فllرا راه خواسllتاران ناداشllته هllای يllاد مانllده  و   

با آگاهی از اين کlه مهlدی در سlفر بlی بازگشlت از ترکمنسlتان       . ای وی باشد ديگر نوشته ه  

کنونی به زادگاهش ، در رشت جان داد و در همين شهر به خاک سپرده شد ، گمان می رود          
بخش زيادی از خويشlاوندانش کlه در گlيالن مlی زيسlته انlد ، نکتlه هlای برجسlته ای بlرای                    

بlا کنجکlاوی در اندوختlه هlای چlاپی بخlش نسlخه        جlز ايlن     . روشنگری بيشتر داشته باشlند      
هllای خطllی ، آشllکار شllد کllه دسllتکم يکllی از فرزنllدانش ، ضllياء اهللا ، در آن سllرزمين مllی    
زيست و همو ، نزديک  به سlالی پlس از مlرگ پlدر دستنوشlته هlا ، مجلlه هlا و کتlاب هlای             

اد و آغllاز کllار  کتابخانllه بهائيllان آن سllامان ، بنيll  .( مهllدی را بllه کتابخانllه محموديllه سllپرد   
در گذر زمان شمار زيادی از آن دارايlی ، از جملlه يادگارهlای ميرزامهlدی بlه       )  ق . 1336

 . برده شد) اکنون کتابخانه ملی ترکمنستان ( کتابخانه کارل مارکس 
با چاپ اين کتاب ، بايد چشم داشت بلکه بازماندگان پراکنده مهدی و نيlز ديlن بlاوران بهlائی      

 . ين خاصه بيافزايند ، بر داده های ا
( به هر رو ، از يادداشت هlای وی در دفترهlای سlه گانlه چنlين در مlی يlابيم کlه در جlوانی                      

 ،  1302از آشlفته روزگlار      . را به همسlری در آورد       ) شهربانو  ( شيرين   ) 1299پيش از   
که خانواده اش را در رشت بجای گذاشت و غربت نشينی گزيlد تlا سlالهای درازی نشlانی از            

گمlان مlی   . به درستی نمی دانيم که از چه زمانی خlانواده اش بlه وی پيوسlتند         . نان نيست   آ
در .   پlيش و بllيش از ديگlران در کنlارش بودنllد    - ضllياءاهللا و طlراز اهللا -رود کlه دو پسlرش  
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 اشlاره  - طرازاهللا ، ضياء اهللا و عبدالحسين  - به سه تن از فرزندانش       400 و   37دفتر های   
 ، مهدی کlه در سlفر   1325هنگام گزينش همسر برای ضياءاهللا در سال    . های گذرايی دارد  

عکا و نزد عبدالبهاء بسر می برد ، از پيشوا در خواست کرد کlه بlرای شlيرين نامlه نوشlته        
و در آن يادداشllت  وی را بllرای پيگيllری ازدواج پسllرش برانگيllزد و عبllدالبهاء  نيllز چنllين   

  ) . 513 - 512ص ( کرد 
 ، نوشت که پس از فراخوانی عبدالبهاء، همسر ، دخترش جال ليه و ضياءاهللا        در برگی ديگر  

در اين بين آقlا ضlياءاهللا راضlی    « : را برای برگزاری جشن ازدواج راهی آستان پيشوا کرد        
پlس از اطlالع، بlرای ايشlان و     . اراده  خlود را فlانی بlه اراده اهللا نمlود           . به گرفتن عيا ل شlد     

جالليه خانم، رجاء اذن از ساحت قدس نموده؛ پlس از صlدور اذن ،   والده و همشيره ايشان،    
پيش از اين مهدی، دورانديشانه  بر ) 620ص(». هر سه ايشان را به ساحت قدس فرستادم  

آن بود که بlرای پسlران خlود از بهائيlان آمريکlا همسlر برگزينlد امlا دسlتکم بlرای ضlياءاهللا                   
 513 -512ص. (ا نشين پيمان زناشويی بسlت  چنين نشد و او با يکی از بهائيان ايرانی عک         

،621 ( 
 

 آمده است که پس از آن که طراز اهللا از بيماری جست ، شlيرين       37جز اين، در پايانی دفتر      
 . ، جالليه و ضيا اهللا وی را از بيروت به جايگاه زندگی خانواده بازگرداندند 

  جlان دادن او ، ديlن بهlائی    نکته ديگر اين که،  بی گمان هرسه پسر مهدی ، دستکم تlا گlاه            
از سفر همسر و دخترش به عکا و ديدار با پير بهائيان زمان، چنين بر مlی آيlد کlه     . داشتند  

 .آنان نيز به اين کيش درآمده بودند 
در اينجllا برجسllته تllرين آگllاهی هllای بllه دسllت آمllده از پسllران او را ، در کتllاب در دسllت و    

 :، می خوانيد 401دستنوشته شماره 
 
مهدی .  در رشت به دنيا آمده باشد      1299 - 1298گمان می رود ميانه سالهای       . اءاهللاضي

 ، ضlياء اهللا را فرزنlد کوچlک و    1318دريادداشت گزارش گفتگو بlا آخونlدهای سlمرقند در      
دوازده سllاله ای خوانllد کllه بllرای سllتيز بllاور ميانllه بهائيllان و مسllلمانان آن نشسllت آمllادگی   

 جملllه ، کنايllه از تllوان نوجllوانی دررويllارويی آرمllانی باکهنllه     گمllان مllی رود ايllن  . داشllت 
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جlز سlفر   .  بlا پlدر زنlدگی مlی کlرد      1326 تا 1312دستکم از سال ! انديشان کهنسال باشد   
 ، بlllرای فراخوانllllدن مllllردم  1325 - 1324دشlllوار و بllllی همراهlllی خllllانواده مهllllدی، در   

ی در سllمرقند ، شllانگهای ، آذربايجllان ، خراسllان بllه آئllين بهllائی ، در ديگllر روزگllار گllذران  
 بlه  1323در . عشق آباد ، عکا ،حيفlا و  ديlدار بlا راهبlر ديlن عبlدالبهاء ، همlراه وی بlود             

بهانه اينکه هنوز بيست و پنج بهlار را پشlت سlر  نگذاشlته اسlت ، از پيشlنهاد پlدر،  بlرای             
مرقند بlه   ، پس از رايزنی با پدر ، بlا مlادر و خlواهرش از سl     1326در  . ازدواج سرباز زد    

عکا شتافت و در همين شهر با مlاه آفريlد ، دختlر محمlد ابlراهيم  بهlائی ايرانlی عکانشlين ،          
عبدالبهاء  چندان وی را گرامی می داشت که افزون بر نگlارش چنlد يادداشlت    . ازدواج کرد  

کوشllش ضllياءاهللا . بزرگداشllت بllرای او ، از دسllت انllدرکاران همسllريابی و جشllن وی بllود    
ئllين بهllائی چنllدان چشllمگير بllود کllه دريادداشllتی کllه عبllدالبهاء در سllال          بllرای گسllترش آ 

 .خواند » سليل جليل ، آقا ميرزاضياء اهللا« برا يش نوشته بود ، او را 1321
 ، 471 - 469 ،467 ، 463 - 462:  صفحه هlای زيlر نlام او آمlده اسlت            401در نسخه   

473 - 476 ، 480 - 481 ، 488 ، 502 ، 509 ، 512 - 513  ،620 - 621 .  
از » ضlياءاهللا جعفlراف رشlتی     « در جستجوی منابع کتابخانه ملی ترکمنستان آشlکار شlد کlه           

وی  ) 1337(هنگام سفر بی بازگشت پدر به گيالن . بود  » خورشيد خاور « خريداران مجله 
نوشته ها و کتابخانه پدر را همراه  ) 1338(در عشق آباد می زيست و پس از مرگ مهدی  

بlه گمlان نگارنlده ايlن     . داشته های خود بlه کتابخانlه محموديlه همlين شlهر سlپرد       بخشی از  
 در عشlق آبlاد مlی    1938 فوريlه    5است که دسlتکم تlا       » ضياءاهللا رشتی «گفتار، وی همان    

در همllين روز، وی و . بهائيllان آنجllا بllود   » محفllل مقllدس روحllانی  « زيسllت و از اعضllای 
   llرکوب بهائيlانش ، در سllر از همکيشlماری ديگlت    شllيس بازداشlت پلllه دسlتان ، بlان ترکمنس

 از اين پس نشانی از وی بlه دسlت نيامlد ، گرچlه نlام وی درميlان کشlته شlدگان و                   33.شدند  
 !  نيز زندانيان اين رويداد تلخ نيست 

 

                                                           
( برگرفته از گزارش بکيمه سينا پرآوازه به بنت سينا و معلمه . [ 44-2/1043-8ظهور الحق ، -33

فرزند سيد حبيب اهللا سينا ، سراينده و آموزگار دبستان دخترانه بهائی )  ؟ -ق1296سده اصفهان 
 ]عشق آباد 
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نخستين بار در گزارش ناسازگاری انبازان شرکت اميlد بlه سlفر تبليغlی مهlدی بlه              . طرازاهللا
در همllين روز بllرای ديllدار بllا عبllدالبهاء ،  . ، از او يllاد شllد  1325بمبئllی ، پllيش از شllوال 

پس از بازگشت به عشق آبlاد و  .  ذيقعده همين سال به عکا رسيدند 14همراه پدر شد و در   
. دچlار شlد    scrofule) ( بlه بيمlاری خنlازير   1326در . سlمرقند همچنlان بlا مهlدی بlود      

بllه خواسllت پllدر بllرای پيگيllری . فllتبllرای درمllان بllه روسllيه شllتافت ، امllا چنllدان بهبllود نيا 
پllس از يllازده مllاه تندرسllتی را بllاز يافllت  و بllا مllادر ، خllواهر و    . درمllان بllه بيllروت رفllت  

 .برادرش ضياءاهللا،  به عشق آباد بازگشت 
وی نيllز بllا خllانواده بllه شllانگهای کوچيllد و افllزون برکمllک بllه بازرگllانی پllدر ، درس مllی        

در ايlن هنگlام ميlرزا مهlدی ،     .  است 1330 محرم آخرين باری که از او ياد شد ،. آموخت  
دفتllر بازرگllانی خllويش در شllانگهای را بllه طllرازاهللا سllپرد و خllود بllرای ديllدار و گفتگllو بllا    

عبدالبهاء  از طlرازاهللا خشlنود بlود و چنlد يادداشlت مانlدگار بlرای        . پيشوا سوی عکا پيمود     
 . وی نوشت 

 - 630 ، 621- 619 ، 617 - 616 ، 574 ، 566 ،564 ،509 - 508در رويllه هllای  
 .  ، نامش به ميان آمد 401 دفتر 631

 
 ، پlدرش ، دختlری از مlردم        1323از وی همين انlدازه مlی دانlيم کlه پlيش از                . عبدالحسين

رهبllر بهائيllان جهllان بllرای او نيllز نامllه ای بllه  . بشllرويه را بllه همسllری وی در آورده بllود 
 .  ياد شد 401 دستنوشته 513 و 509ار از او تنها در دو برگ شم. يادگار نگاشت 

 
 دستنوشته ها و روش کار 

 
. در اينجا ويژگی دفترها و کژی های  برگه نويسی کتابخانlه ملlی ترکمنسlتان را مlی خوانيlد         

بايllد گفllت کllه نگارنllده ايllن گفتllار ، بllه گمllان درسllت بllودن داده هllای آن نهllاد، در نخسllتين      
 . از نادرستی ها را پيش روی خوانندگان نهاد  بخشی -  چاپ شده در گيله وا-شناسايی

 در آن کتابخانllه در 401 ، 400 ، 37از يادداشllت هllای مهllدی ، تنهllا سllه دفتllر بllه شllماره  
 : دست است، که در برگه ها چنين شناسانده شده اند 
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هlای روسlی و فارسlی و بlی آشlکار سlازی درسlت وبlی يlاد مهlدی             ، به زبlان   37دفتر  ش    
  :    رشتی ، نوشته اند

 

 
 

بlه خlط نlاخوش    .  سlطری اسlت   20 - 19 بlرگ    78دفتری خlط دار، بlدون بlرگ شlمار، در            
در آغاز و پايان دفتر ، دويادداشت از دو تlن ، کlه گمlان مlی          . نسخ و نستعليق ميرزا مهدی      

 .رود نسخه شناس و يا کتابدار کتابخانه بودند 
  ) ц  90( و55دويlم از تlاريخ   جلlد  « :در نخستين برگ ، يکlی از آن دو تlن نوشlته اسlت         

جسlتجو بlرای يlافتن يادمانlده هlای      . »  موجlود اسlت  401 - 400دو کتاب ديگlر زيlر نمlره         
شlايد  » دو کتlاب ديگlر  « دربlاره  . پيش و پlس  شlماره هlای داده شlده ، دسlتاوردی نداشlت         

 بتوان گفت نويسنده يادداشت ، نه تنها آشنايی چندانی بlا فهرسlت نويسlی نسlخه هlای خطlی                    

نداشllت  بلکllه بllا همllه وابسllتگی شllايدی ، نوشllته هllای تllاريخی بllابی و بهllائی را نيllز نمllی      
  ! ساختشناخت و گرنه با دستنوشته ها و چاپ ژالتينی های تاريخی ديگر، هماويز نمی 

پايlان ايlن دستنوشlته و نيlز دو دفتlر ديگlر بlه رنllگ سlرخ روشlن بlه خlط تlن ديگlری ، نllام              
نسخه شlناس ،  ( در اينکه نگارنده يادداشت . آمده است   » روحی رشتی « نويسنده به خطا    

در شناسlايی نويسlنده خطlا کlرده     ) کتابدار و يا کlس ديگlری کlه بlه دفترهlا دسترسlی داشlت             
است ، ترديدی نيست  زيرا ، اين مانده ها از مهدی جعفراف پرآوازه به ميرزا مهدی رشlتی           

نllامی آشllنايی داشllت و در رويllه » روحllی « ديگllر اينکllه مهllدی بllا . سllتاو بllه خllط خllود او
، از 1325 ، هنگllام نگllارش يکllی از ديllدارهايش بllا عبllدالبهاء در      401 نllو نوشllت  597
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جز اين ، چند بlار از روی ارج نهlادن بlه سlمبل     . ياد کرده است  » روحی  «مهمانی  به نام       
 اسlت  نوشlته »  ...روحی به تراب قدوم    ...« های ارزشی آئين خود ، پس از آوردن نامی ،           

 ! به دست داد » روحی رشتی « آشکاراست که از اين گونه روحی ، نمی توان . 
 پlس از درگذشlت پlدر ، نوشlته     - فرزند ميرزا مهدی  -همچنين با آگاهی از اينکه ، ضياءاهللا        

ها و کتابخانه وی را به کتابخانه محمود يه بخشيده بود ، نمی توان گمان برد که حتی بlرای          
 . نامی دارنده يادمانده های ميرزا مهدی بود » ی روحی رشت« چندی 

،  می توان به تنlد نويسlی ، بازنويسlی پlس از آن ، برکنlاری و يlا        37از ويژگی های نسخه     
افllزودن برخllی يادداشllت هllا ، کنllاره نويسllی ، خllط خllوردگی ، آب ديllدگی ، ناخوانllايی برخllی  

ه گيlری از کاغlذ نlامرغوب    جای ها ، شکستگی و پارگی شمار زيادی از بlرگ هlا بlرای بهlر         
همچنllين بايllد از نگهllداری نادرسllت دستنوشllته هllا و چllاپ شllده هllای کميllاب      . اشllاره کllرد  

هlوای خشlک و مانlده آن جايگlاه ، بlه انlدازه کlافی زيlان              . کتابخانه ملی ترکمنستان ياد کرد      
 . آور است 

داشllت هllای  ، آشllکار مllی شllود کllه ايllن کتابچllه ، بازمانllده  ياد400بlاخوانش نونllويس  ش  
نخست مهدی رشتی است که پس از گذشت روزگار و شايد هlم بlه فرنlودی ، آن هlا را جlای        

امروزه از همه کهنه و برکشيده ها، تنها سه دفتlر بlی پشlت را شناسlانده     . ديگری فرا بافت   
 .اند که آن نيز به دشواری فرادست است 
 ، چنانچlه در آن آمlده اسlت ،    37 دستنوشlته  - 1: با پويش در سه کتابچه در مlی يlابيم کlه     

 - 2. پيوسته بر دفتر و يا دفترهای ديگر است و پس از اين نيز ، يادداشت ها دنباله داشlت          
شlگفت  .  ويرايش دوم همان يادداشت ها بlه دسlت نويسlنده اسlت     401 و  400کتابچه های   

ان آن کllه دفترهllای نخسllتين و پسllين ويllرايش دوم نيllز پيllدا نيسllت ، بllرای همllين نمllی تllو        

 .فراخور مهدی جعفر اف رشتی ، زندگی نامه اش را شناخت و شناساند 
 

 آغاز و پايان دستنوشته
 

» جلlllد دويlllم از تlllاريخ « :  دسlllت ديگlllری نوشllت  37بllاالی نخسlllتين بlllرگ کهنllه نوشlllته   
باخواندن ايlن جملlه آگlاه مlی شlويم کlه ، پlيش از ايlن، دفتlر ديگlری بlود و ايlن،  دفتlر دوم                    
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پllس از ابllتالء و گرفتllاری بllه رفقllا  . مطllرز و مllزين داشllتند  « : يم سllپس مllی خllوان . اسllت 
با انصاف ها مالحظه مlی فرماييlد کlه بنlده را بlه واسlطه دوسlتی بlا شlما                   : معروض داشتيم   

 .»...گرفتار نمودند و به غل و زنجير مخلعم داشتند 
ا در بlاره   به روشنی می توان گفت که ايlن بخlش از يادداشlت هl    400بر پايه داده های دفتر   

پايانی نسخه ، يادمانده های بازگشlت بlه رشlت ،      . رشت است   . ق. ه 1300رويدادهای سال   
حکllايتی بllه نظllرم آمllد ، هرگllاه اذن  : معllروض داشllتم «: پllس از گذشllت شllانزده مllاه اسllت  

يومی از ايام در مجلس اعيlان و  : معروض داشتم . بفرما : گفت . بدهيد ، معروض می دارم    
 ».ده مويی ، قلندری وارد مجلس شد، مجلس را مملو از جمعيت ديد امرا ، شخص ژولي

 .  ، به همان دو زبان ، با ياد نام نويسنده 400دفتر  ش 
 

 
 

بدون بlرگ شlمار، در   . پيراسته و بی کناره نويسی  . به خط همو در دفتر خط دار کم ارزش          
روحlی رشlتی   « هlا را از   صحفه  با يادداشتی به همان خط دو دفتر ديگر ، که کتابچlه   202

 . دانسته بود» 
ابتدای تاريخ نظر به روز وداع تا اين عنوان کlه شlروع شlد ، مرقlوم داشlته      « :آغاز نسخه   

از بlرگ پايlانی ايlن دفتlر      » .بر سبيل يادگاربندگی می نمايم      . بود ، لذا تتمه عرض می شود        
ين هlای ديگlر بlه رشlت     در می يابيم کlه وی پlس از شlانزده مlاه ، روزگارگlذرانی در سlرزم                  

از ويژگlی هlای ايlن دفتlر ، پيگيlری يادداشlت هlا در زمينlه ايlران و بlويژه گlيالن                    . بازگشت  
 .است که از چند برگ ديگر می خوانيد
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 باز آفرينی نوشته هايی هستند که از ميان آنها ، تنهlا دفتlر      401 و   400در اينکه دفترهای    
 ، در شماره 37شی از يادداشت های شماره  بخ.  را می شناسيم ، ترديدی نيست        37شماره  

 .  نو نويس شده اند ، اما دنباله آنها در دست نيست 400
 نيlز پlی نوشlت يادداشlت     401باخواندن هر سه کتابچه ، دست گير می شود که دفتر شماره         

به ديگر سخن ، نوشته های پيش و پس اين بازنوشته هم نlا پيlدا   .  نيست 400های شماره  
، سومين دفتر نو نوشته ياد مانده های تاريخ خوانده مهدی رشتی نيسlت،   401نسخه  . است

 . بلکه دفتر چهارم است که آن نيز به آخر نمی رسد
 بllر جllای اسllت و از يادنامllه   37بllه هllر رو، از نوشllته هllای نخسllت مهllدی، تنهllا دفتllر ش    

هlای يکlم    در دست اسlت و از سرنوشlت دفتر  4 و 2پيراسته شده، تنها دو دفتر، بخش های       
 . نشانی نيست) اگر به همين اندازه پايان يافته باشد(، سوم و پنجم 

 : باز هم به روسی و فارسی، خطا در برگ شماری. 401دفتر ش 
 

 
 

 تlا  461بlا شlمارگان نويسlنده يادداشlت هlا از      . گزارده همو و بر دفتر خط دار نچندان خlوب     
بllه خllط مllرد  » روحllی رشllتی « اشllت در پايllانی ايllن يادنامllه، يادد .  صllفحه192، در 653

 قطllع عالقllه سllمرقند 1318در سllنه « : آغllاز نسllخه. ديگllری هماننllد دو دستنوشllته پيشllين
نموده، پس از مسافرت دو ماه به بادکوبه و رشت ، عشlق آبlاد، در کوچlه طومانيlان حجlره                 

در در برگ های پايانی از گذران و گlذرگاه هlای زنlدگی اش،          » .گرفته، مشغول تجارت شديم   
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 صllفر، بllرای پيشllبرد فرمllان پيشllوا بllه پllورت سllعيد   16روز . ق، نوشllته اسllت1330سllال 
از اوايllل . بllه اسllکندريه و نزدعبllدالبهاء بازگشllت   )  صllفر17(مصllر رفllت و در ديگllر روز  

بlه  ...  «: تا آخرين واژه اين دفتر، بخشی از گفتگوی خود و عبدالبهاء را آورد       652صفحه  
 نوا، و به کمlال جlذب  و شlور رام رام مlی گفتنlد و عlيش       آهنگ دف و نی مشغول به ذکر و      

بيچlاره هlا راه گlم کlرده،     . همه شما را می خواهند و می جويند و شما را طالبنlد . می نمودند 
 » .فی امان اهللا: مرخص ما نموده، فرمودند. محروم شده اند

يعنlی پlيش    آغاز شlده اسlت،    461همان گونه که پيشتر نوشته شد، روی شمار اين دفتر از            
از اين مهدی،يادمانlده هlای هسlتی اش را در دفترهlای ديگlر بازنويسlی کlرده بlود کlه از آن           

از آنجllا کllه ايlن نيllز بllرگ شllمار  .  شllناخته شllده اسlت – 400 شllماره -ميانlه تنهllا يllک دفتlر  
چنانچlه پlيش از ايlن آمlد،     . ندارد، شايد بتوان گمان برد که او از بازنوشته سوم برگ شlمرد  

 در يادمانده ها و ديگر رويکردها نشانی ازاين مهدی بlه دسlت نيامlد تlا بlيش از       بيش از اين  
ديگlر ايlن کlه، چگونlه نسlخه شlناس، فهرسlت          . اين، روند زندگی و کارنامه اش را در يابيم        

که خود از بهائيان   ) 1998-1914( مانند علی اکبر ناجی      -نويس و ديگر گردانندگان گذشته    
 نسخه هlای خطlی درنيافتlه         / الرفوندیامروزی بخش قوليازمو   و   –تان بود   پرآوازه ترکمنس 

 192 اسlت، پlس  653 تlا  461اند که وقتی شمارگان داده شlده ميlرزا مهlدی بlه درسlتی از               
بlه هlر رو، در   !   صlفحه گlزارش شlده آنlان بlه روسlی و فارسlی       142رويه درست است نه    

بجا اسlت  .  رو گذاشته شدفرجام پيشگفتار، نگاره های آغاز و پايان هر سه دستنوشته پيش        
بllه ناخرسllندی گفتllه شllود کllه سllال هllا اسllت، گرداننllدگان کتابخانllه ملllی از دادن هllر گونllه        

روگرفت، ميکروفيلم و يا عکس از دستنوشته ها وکتاب های کهنه خlودداری مlی کننlد؛ ايlن            
چند نگاره نچندان روشن، دستاورد سه سفر به آن سlامان و بارهlا درخواسlت ميکlروفيلم و           

 .يا نگاره برداری است
( همچنين يگانه عکس به دسlت آمlده از روزگlار زنlدگی ميlرزا مهlدی در ترکمنسlتان کنlونی               

کlه گمlان مlی    ) م1902/ق1320يادمان کوشش برای سlاختن مشlرق االذ کارعشlق آبlاد در            
رود وی نيز در آن جای داشته باشد، به يادگار در اين کتاب آمد، شlايد کسlانی چهlره اش را             

ند، بلکه از اين راه شناخت بيشتری از او و تlاريخ بابيlه و بهائيlت گيlل مlاز بlه دسlت         بشناس
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 سlپس همlراه   34.يادآور می شود که نخستين بار آيتی در کتابش اين نگاره را پخش کرد  . آيد
 35.گفتاری در مجله بهائيان ترکستان آن روزگار باز چاپ شد

 :ناگفته نماند که 
 چاپ بخشی از يادداشت های مهدی جعفlراف رشlتی، افlزون بlر            از آنجا که آماج اين قلم از      *

آشنايی با زندگی و کارنامه تنی از گيلکان بهائی، شناساندن نوشته ای است که تا انlدازه ای         
می تواند گوشه ای از پنهان مانده هlای تlاريخ ايlران را روشlن نمايlد؛ بlرای همlين از ميlان                   

،  کllه بيشllتر در زمينllه هllای يllاد شllده اسllت،  را400سllه دفتllر يllاد شllده، دستنوشllته شllماره 
ناگفتlه نمانlد کlه بlرای درسlت        . برگزيد و بی آن کlه فlرازی را فlرو نهlد، بlرای چlاپ فlرآورد                  

خlllوانی برخlllی واژه هlllا و همچنlllين آگlllاهی رسlllانی از زنlllدگی و کlllارکرد نويسlllنده، از دو        
 . دستنوشته ديگر بهره های بجا گرفته شد

درب، شlllماها و : گlllارش نويسlllنده، واژه هlllايی چlllون بlllرای دريافlllت هرچlllه بهتlllر روش ن *
 .مردمان، همين گونه در چاپ کتاب آمد

اتاق، اروپا، اسlتانبول، افريقlا، تهlران، کنسlول، ناهlار و            : نويسنده جای ها و نام هايی چون      
اسlالمبول، افريکlا، طهlران، قنسlول، نهlار و نlک آورده              / اطاق، اروپ، اسالم بlول    : نوک را 
نه واژه ها به شيوه غير امروزی آمده بود، نخستين بار در زيرنlويس بlا           هرجا اين گو  . است

چنانچه واژه هايی از اين دست، بيش از يlک بlار نوشlته شlده بlود، در          . درست شد = نشانه  
هرجا که گمان به کاسlتی مجلlه بlود، بlه شlيوه نويسlنده،       .متن و زيرنويس دگرگونی داده شد 

 .پيدا است[  ] ست، در ميان نشانه دو کمانهواژه هايی از اين د. برآن افزوده شد
اسllتکان، ايسllتاد گllی، پllاپيروس، پllانزده، تllازگی، چllای، چغنllدر، چکllش،    : واژه هllايی چllون

حيات، ظاهر، خدمت، رشوه، فعلگی، مخصوصا و همسايگی را يک بlارو يlا بيشlتر بlه خطlا                 
 حيlات، خlدمات،   استيکان، ايستاده گی، پاپروس، پونزده، تازه گی، چايی،چقندر، چکوش،    « 

خlواطر، رشlوة، فعلlه گlی، مخصlوص و همسlايه گllی نوشlته شlده اسlت کlه نخسlتين بllار در            
 .زيرنويس ياد شد ولی پس از آن، واژه درست در کتاب آمده است

                                                           
 .2/57الکواکب الدريه ، - 34
 .13-5) 1928فورال (8، ش4خورشيد خاور، » .ق االذکارتاريخ بناء اولين مشر« .م. س- 35
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سرسllختی بخشllی از جهllان اسllالم، بllرای از ميllان بllردن رويکردهllای تllاريخی سllده          *
ری بlيش از انlدازه رهlروان بlاب و         آغازين جنبش بابيه و آيين بهائيت، و نيlز پنهlان کlا            

بهlllاءاهللا در پخlllش و نگهlllداری يادمlllان هlllای گونlllاگون، تlllا آن انlllدازه اسlllت کlllه کمتlllر  
گlويی دارنlدگان ايlن انديشlه هlا بlه درسlتی             . پژوهشگری توان دستيابی بlه آنهlا را دارد        

ا نمی انديشند و يا به ياد ندارند که هر چند امlروزه نمlی تlوان بخشlهايی از تlاريخ ناپيlد                    
را خواند و در باره رويدادهايی داوری کlرد، ولlی بlرای هميشlه نمlی تlوان تlاريخ را از                    

 .  مردم و خواستاران پنهان نمود و يا تنها در گستره همباوران و همگنان زندانی کرد
به هر رو، نگارنده اين گزارش برآن بوده است که برای بهlره گيlری بيشlتر و شايسlته                   

خيlزش و   (وقlايع ارض مlيم   مهدی و نيز کتاب در دست مانده        تر خوانندگان يادداشتهای  
آگlاهی هlای ضlروری را در پيوسlت بيافزايlد و يlا در       ) ريزش جنبش بابيlه در مازنlدران   

زمينه نامهای برجسته آمده در کتاب ، فشرده زندگی و کارکرد آنان را بيlاورد امlا بlرای     
ودررو و کمبود شگفت آور سرگردانی روزگار گذرانی، ستم و هراس پيروان دو کيش ر         
باشد کlه بlرای چlاپ ديگlر،     . نوشته هايی در اين زمينه، آن گونه که شايسته است  نشد  

زمانه و کتاب دارهlا درنlگ بlه نويسlی دهنlد و يlا دسlت ديگlری، کاسlتی هlای کتlاب در                   
با اين همlه، دريlغ آمlد کlه انlدک اندوختlه پlويش بlرای نگlارش زنlدگی                    . دست را بزدايد  

 !که نويسنده از آنها يادکرده است، در پيوست نيايدنامه کسانی 
 

 خ 1378 / م1999پاييز
 

 

+++++++++++++++++++++++ 
 . به جا مانده ای از روزگار پايانی زندگی و کار مهدی جعفراف رشتی در ترکمنستان

 .يlllافتم)ه ق1336/م1918( 1السlll، برگlllی از مجلlllه خورشlllيد خاور الی راايlllن دستنوشlllته
 ايllن هllا .ديllدمکتابخانllه ملllی ترکمنسllتان  ره  بllه هllم بافتllه ايllن مجلllه را در دو دو 2کمllابيش 

خورشlllيد  ."  بlllود همکيشlllان عشlllق آبlllاد بlllه خlllانواده جعفlllراف رشlllتیدهlllش ازيخشlllی از 
گشlت  تlا ايlن کlه بlه       دسlت  بlه دسlت    هlا بار. لخlی داشlت   تی که مlن ديlدم  سرگذشlت          "خاور
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. دن کlه در زاويlه ای مlی خشlک         هستند شکنندهدسته  کاغذ    چند  امروزه  . سپرده شد کتابداران  
ايllن نوشllته در زمينllه هllای گونllاگون بازرگllانی، جايگllاه زبllان ترکمنllی در ترکسllتان، شllيوه      

گردانيlده  فارسlی را در   . ها و کتابخانه ها و جlزاين، کlارآيی دارد          نگهداری و بايگانی رژيم   
 :رويه ديگر می خوانيد

 
 

 
 

 پيمان نامه
 

زيlر ايlن پيمlان کlاری را امضlاء کlرده ام، بlا ميlرزا مهlدی                من، عطلی فرزنlد قlّری، کlه         

 .رشتی، که در خيوه چای دارد، پيمان بستم که آن را با همکاری يکديگر بفروشيم
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بسlllته چlllای شlllماره   ] 7. [ منlllات پlllذيرفتم 1800ارزش چlllای را در بlllازار خيlllوه بlllه   
سllنگينی ايllن .  اسllت513/111247 بسllته ديگllر بllه شllماره 6دارد و 563/111305
 .  برآورد شد36 پوت70 کيسه نزديک 13

روشllن باشllد چنانچllه چllای يllاد شllده در آنجllا فروختllه شllود و بllه جllايش کllاالی ديگllری   
بياورم، سه چهارم سود فروش چlای و کlاالی نlو خريlده بlه مlن و همکlارم مlی رسlد و            

اگlر کlاالی خواسlته    .  اسlت – ميرزا مهدی رشlتی  –يک چهارم ديگر، بهره دارنده چای   
 .به دست نيايد، بدهکار شمرده خواهم شددر آنجا 

  اوغلیمن، عطلی قّری
 عشق آبادشهر 1337  سنه محرم الحرام23
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هر پوت شانزده کيلوگرم . چون واژه ای روسی است همان بهتر که به فارسی نوشته شود:پوط- 36

 .است
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 37دستنوشتهپايان  و آغاز
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 400دستنويس آغازو  پايان 
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