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  روح اهللا ممتازي
 ایرج ایمن
 

 و ءاکه در بین احّب قدم مجمع عرفان قان ثابت از پشتیبانان و مشّو،ه ممتازیالّل روح
 جون ١٢  همدان در ای بهائی در  در خانواده،نامیده میشد" روحی"دوستان  

از مؤمنین و ناشرین ین ممتازی، پدر وی، جناب نورالدّ . د شدم متول١٩٢٢ّ
ساله، جهاد کبیر اکبر، در  ه َدۀقدم نقش  میثاق و از مهاجرین ثابتۀه در دورالّل نفحات

 تحت عنوان ءفش به حضور حضرت عبدالبهاژاپن بود که خاطرات ایام تشّر
  ∗.طبع و نشر شده است" روزه هخاطرات ُن"

 کودکستان ۀته است دورم نوش١٩٩٠ه ممتازی بنا بر شرح حالی که در سال الّل روح
 تربیت ۀسالگی در مدرس سالگی در کودکستان تربیت گذرانده و در هفت را در پنج

سات تربیتی بهائی در طهران این دو آموزشگاه از مؤسّ.  به تحصیل پرداخته است
 مدارس بهائی در سراسر ایران به دستور دولت ر مانند سایم١٩٣۴بودند که در سال  

طور خصوصی به تحصیل ه ت دو سال در منزل بار به مدّچ ناروحی . منحل شدند
 چون دولت با بازگشائی مدارس بهائی موافقت نکرد ناچار و  .ادامه داد

     تا سالگی ولیکن از پنج   .غیربهائی دنبال کرد  های را در مدرسه خود  تحصیالت 
                                                 

، ١٩٩۵دوستان، دهلی نو، هن انتشارات مرآت،  چاپ وۀ، مؤسسروزه خاطرات نهین ممتازی، نورالدّ ∗
 صفحه ١٢۴
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 های درس اخالق بود و از آن پس در ب کالسسالگی شاگرد مرتّ هجده
 اضافه کرده یو . های معارف امری که شبها تشکیل میشد شرکت میکرد کالس

ا در خانه و در مجامع بهائی در  امّ،است که اگرچه به مدارس غیربهائی میرفته
محیطی امری پرورش یافته و به زندگانی بهائی خو گرفته بوده است و احکام 

.  باً اجرا میکرده استنی مرّت را از همان زمان نوجوا، از جمله نماز و روزه،بهائی
همچنین نقل کرده است که در منزلشان جلسات هفتگی تبلیغی برقرار بوده و از 

ه مصباح،  استفاده میشده و وی در الّلزیزمحضر فاضل ارجمند بهائی، جناب ع
 . دار همراهی با جناب مصباح در ایاب و ذهاب بوده است هدهدوران نوجوانی ع
ته است که فام تعطیالت مدرسه غالباً همراه پدر به سفرهائی رعالوه بر این در ای

بدین ترتیب دوران کودکی و نوجوانی را   .اند ایشان به نقاط مختلف ایران داشته
 . سپری ساخته است و توش روحانی و تجارب مفیدی اندوخته است

ای  ین ممتازی عریضهجناب نورالدّ . ساله آغاز شد  دهۀنقش م اجرای١٩۵٣در سال 
اش  ه تقدیم کرد و آمادگی خود و عموم اعضای عائلهبه حضور حضرت ولی امرالّل

ر فرمایند را برای شرکت در اجرای نقشه و مهاجرت به هر سرزمینی که مقّر
 . ح شمرده شده بودرت به ژاپن مرجّجدر پاسخ هیکل مبارک مها . معروض داشت

شان، وداد، به سایر  هماه ششفاق همسرش پوران و دختر این بود که روحی به اّت
ین ممتازی جمیع اوقات جناب نورالّد .  ممتازی در ژاپن پیوستندۀ عائلیاعضا

ه با خود را در اقدامات و سفرهای تبلیغی مصروف میداشت و حضرت ولی امراللّ
در آن زمان در ژاپن  .  را تشویق و راهنمائی میفرمودندیارسال پیامهای تلگرافی و

 ممتازی ۀعائل با ورود و استقرار . وحانی در توکیو وجود داشتفقط یک محفل ر
 ۀخانواد . ر آن شهر تشکیل گردیدددر آمگاسکی دومین محفل روحانی در ژاپن 

ای در دهلی در هندوستان با مشورت با  ممتازی پس از شرکت در کنفرانس قاره
  .مودندمحفل روحانی توکیو به دومین شهر بزرگ ژاپن، اوزاکا، نقل مکان ن

 محفل روحانی بهائیان شمال شرق آسیا تشکیل گردید که مرکز آن ١٩۵٧در سال 
ت در آن محفل انتخاب شد و در به عضوّی ١٩۶١روحی در سال  . در توکیو بود

 . ه در آسیا منصوب گردید به عضویت در هیئت معاونت ایادی امرالّل١٩۶۶ لسا
العدل  سیس گردید بیتأای ت رههای مشاورین قا  هیئتۀس که مؤّس١٩۶٨در سال 
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فتر دی ای و متصدّ ت هیئت مشاورین قارهه ممتازی را به عضویّلّلا اعظم روح
ه روحی این خدمت را ب  .ای آن هیئت منصوب فرمودند صندوق قاره مرکزی و

و در هیئت مزبور مسؤل مستقیم امور مربوط  مدت بیست و دو سال بر عهده داشت
ت در عضوّی. نگ، چین، مغولستان و ساخالین بودُک نگُه ره،ُک تایوان، به ژاپن،
ی در معیت حضرات ایادی به نقاط حقیمتی بود که رو های مزبور فرصت ذی هیئت

روحی  .  شوددمن همختلف آسیا سفر کند و از مصاحبت و ارشادات ایشان بهر
نم، دکتر خا هه روحیالّلةه امنوشته است که بدین ترتیب از محضر ایادی عزیز امرالّل

 رتس،ابجناب جان ُر ه سمندری،جناب طرازالّل ن،رستُدِرحمت مهاجر، جناب ِف
جناب جالل خاضع، میس اگنس  ه خادم،جناب ذکرالّل جناب ویلیام سیرز،

اکبر فروتن استفاضه کرده و از  ناب ابوالقاسم فیضی و جناب علی جالکساندر،
 . ا و مرتبط شده استای کشورهای آسیا آشنی و احبّنزدیک با محافل مّل

العدل اعظم  ای و اعضای بیت ه و مشاورین قارهدر سفرهای حضرات ایادی امرالّل
 ایشان بود اقامت  محل جناب ممتازیۀخان معموالً المللی به ژاپن و دارالتبلیغ بین

دار ایشان  وقتی و امتنان مهمان ه ممتازی  با اشتیاق و ابراز خوشالّل  روحۀو خانواد
 .بودند
ه ممتازی به منظور مساعدت به تشکیل مجمع عرفان در مرکز مطالعات الّل روح

ین  جناب نورالدّ،والد گرامیش ای به یادبود ع ساالنهبهائی در اکوتو در ایتالیا تبرّ
روحی ممتازی، مهاجر ثابت قدم  .  میکردءممتازی به صندوق مجمع عرفان اهدا

رتیش در ژاپن ج مهاۀدر نقطم ٢٠٠٧ جون سال ١٣و خادم باوفای امر الهی، در 
روحش شاد و یادش  .  صعود کرد به ملکوت ابهٰى، نزدیک اوزاکا،در شهر آشیا
 . گرامی باد

ه الّل ی بهائیان ژاپن در پیامی که به مناسبت صعود جناب روحمحفل روحانی مّل
ر برج نورانی راهنمائی که د" بهائی به ۀممتازی صادر کردند وجود وی را در جامع

 .  اند تشبیه کرده"  ستاساحل دریا برپ
 به مناسبت صعود جناب ممتازی ٢٠٠٧ جون ١۵العدل اعظم پیام تسلیتی در  بیت

 : به این مضمون،ی بهائیان ژاپن مخابره فرمودندبه محفل روحانی مّل
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خدماتش با عضویت در  . سف و محزونیمأازی متته ممالّل خبر درگذشت روح از«
اش در سبیل   در متجاوز از بیست سال و اقدامات مخلصانهای ههیئت مشاورین قار

 . ه پنج دهه مهاجرتش را در ژاپن ممتاز میسازدپیشبرد مصالح امر حضرت بهاءالّل
و  . لطفًا مراتب تسلیت این هیئت را به اعضای خانواده و دوستانش ابالغ کنید

روحش دعا خواهیم سه به یادش و برای ارتقاء اطمینان دهید که در اعتاب مقدّ
  ».کرد

 
  

 


