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   يك نامة تاريخي

   )السلطان محب( اكبر روحاني ميرزا علياز اي  نامه
 فتیوحید رأ

 
مانده از جناب محمّد رضازاده اسکوئی که از  در میان اوراق و مدارک باقی

ای به دست آمده  اند نامه خادمان صمیمی امر الهی در صفحات آذربایجان بوده
.  است" اکبر ابن المرحوم مال رضای میالنی علی"است که به خّط و امضای جناب 

ب دکتر فیروز اسکوئی، فرزند برومند از نسخۀ اصلی این اثر که حال در اختیار جنا
حقیر قرار گرفته که در اختیار ) فتوکپی(باشد، سوادی  جناب رضازاده اسکوئی، می

 که  نیزمتن نامۀ مزبور.  رسد با تشکّر وفیر از ایشان گراور آن در این مقام به طبع می
 و تزئید عیناً از روی نسخۀ فتوکپی تسوید شده با اعمال بعضی از تغییرات امالئی

 .های ضروری ذیالً به نظر خوانندگان عزیز خواهد رسید گزاری نقطه
نام مخاطب این نامه در متن نامه قید نشده، امّا بعید نیست که مخاطب آن شخص 

این نامه چنان که در انتهای آن مالحظه .  آقا محمّد رضازاده اسکوئی باشد
مورّخ بوده و در ) م١٨٩۶ دسامبر ٣١(ق ه١٣١۴ رجب سنۀ ٢۵شود به تاریخ  می

 .باد به رشتۀ تحریر درآمده استآ عشق
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آقا "در این نامه که به قلم خفی و به خّط خوش نستعلیق شکسته مرقوم شده ذکر 
به میان آمده که مقصود از آن به ظنّ قوی جناب آقا میرزا " میرزا حیدرعلی

ب مصابیح حیدرعلی اسکوئی است که شرح احوال ایشان به تفصیل در کتا
به قلم ) ٢٢٩–١٣٧، صص ۵ب، ج١١٨مؤسّسۀ ملّی مطبوعات، : طهران(هدایت 

 .جناب عزیزاللّه سلیمانی به رشتۀ تحریر درآمده است
 :در این نامه به عباراتی از قرآن مجید به شرح ذیل استناد شده است

 . است) ٢( در سورۀ بقره ٩۴ای از آیۀ  فقره" ...فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ "عبارت  –١
 . است) ٩ (توبه در سورۀ ۴٠ای از آیۀ  فقره" ... جُنُودٍ لٍّمْ تَرَوْهَا" عبارت –٢
 در سورۀ ۴۴و آیۀ ) ٧( سورۀ اعراف ١٧٩از آیۀ مأخوذ " ...وَلَهُمْ أَعْيُنٌ "عبارت  –٣

 . است) ٢۵(فرقان 
  .ستا) ۵ (مائده  در سورۀ٣٢ای از آیۀ  فقره "...مَنْ أَحْيَاهَا  "عبارت –۴

از آیات کتاب مستطاب اقدس بوده و در فقرۀ ..." و ننصر من قام "و امّا عبارت 
   .باشد  آن کتاب مندرج می۵٣

نیز مأخوذ از آثار حضرت بهاءاللّه است، چنان ..." ی نجمن رکب علیها "عبارت 
ب، ١١٩مؤسّسۀ ملّی مطبوعات، : طهران(که در لوح شیخ محمّدتقی نجفی 

ثّم ادخل فی .  یا شیخ قصد شاطی بحر أعظم فرما"... : دفرماین می) ١٠٣ص
السّفینة الحمراء الّتی قدّرها اللّه ألهل البهاء فی قیّوم األسماء و انها تمّر علی البّر و 

 ...." أعرض هلک البحر مَنْ دخل فیها نجی و مَْن
هر به اکبر ابن مالرضای میالنی، معروف و مشت امّا نویسندۀ نامه، یعنی جناب علی

السّلطان از  جناب محبّ.  لطان استالّس اکبر روحانی و ملقّب به محبّ میرزا علی
مشاهیر خادمین امر بهائی بوده و بر اساس شرح حالی که جناب فاضل مازندرانی 

مؤسّسۀ ملّی مطبوعات، : ، طهرانظهورالحقّ(اند  در بارۀ ایشان مرقوم فرموده
سالگی  م در سنّ نوزده١٨٩١/ ق ه١٣٠٨به سال ) ۴٨٣–۴٨١، صص ٨ب، ج١٣١

اباد، سمرقند و  به امر بهائی اقبال نموده، سالها در صفحات آذربایجان، عشق
بخارا به اسفار تبلیغی اشتغال داشته، چندین مرتبه به اعتاب مقدّسه تشرّف حاصل 

خدمت جناب ترین  ارزنده.  نموده و به تحریر و تسوید آثار مبارکه پرداخته است
 به امر الهی، غیر از تبلیغ امراللّه و عضویت در تشکیالت اداری لطانّسال محبّ
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بهائی، خوشنویسی، تسوید، طبع و انتشار آثار مبارکه بوده که ثمرات آن به صورت 
صدها اثر که به خط خوش نستعلیق ایشان کتابت شده در بین احبّای شرق توزیع و 

         . نفس جلیل به جا مانده استانتشار یافته و میراثی مرغوب و جاودانی از آن
های بهائی از جناب  غیر از اشتغاالت و خدماتی که در زمینۀ امور و فّعالیّت

السلطان به منصۀ ظهور رسیده، آن جناب در عصر مظفّرالدّین شاه قاجار  محبّ
چندین سال در مطبعۀ شاهی مباشر طبع و انتشارات آن مطبعه بوده، سپس در ادارۀ 

به خدمت پرداخته و ریاست محکمۀ امور اداری را نیز مدّتی به عهده داشته نظمیّه 
 .   شتافته استم به ملکوت ابهٰى١٩۵١/ ش ه١٣٣٠/ ب ١٠٨و سرانجام به سال 

م، ١٩٨٢ لجنۀ ملّی نشر آثار، :النگنهاین (اآلثار بدایعجناب محمود زرقانی در 
اکبر  ناب میرزا علیمکتوب ج: "... چنین مرقوم داشته است که) ١٣٩، ص٢ج

ملحوظ آمد لسان اطهر به ] حضرت عبدالبهاء[السلطان که به لحاظ عنایت  محبّ
الحمدللّه ایشان همیشه قائم بر خدمت و موفّق به «ذکر خدماتشان ناطق گردید که 

طلبم که روز به روز تأیید شدید یابند و بیشتر  از فضل جمال مبارک می.  عبودیتند
  ."».توفیق جویند

 از بیانات جناب محمود زرقانی) ٢ج (اآلثار بدایع کتاب ١٧٨و نیز در صفحۀ 
مکرّر : "السلطان چنین آورده است که حضرت عبدالبهاء در بارۀ جناب محّب

اللّه موفّق و مؤیّدند  جناب ایشان در خدمت امراللّه و نشر نفحات«فرمودند که  می
  ...."» .نمایم و از الطاف جمال مبارک صون و عونشان مسئلت می

کتابت و السلطان  غیر از صدها فقره از الواح مبارکه که به خط خوش جناب محبّ
انتشار یافته آن نفس نفیس خود نیز مخاطب آثار عدیده از قلم حضرت عبدالبهاء 

مجموعۀ مکاتیب حضرت ای از این آثار تحت عنوان  مجموعه.  قرار گرفته است
 صفحه به ٨۵در ) ٧٩ب، شمارۀ ١٣٣محفظۀ آثار،  ملّی لجنۀ: طهران (عبدالبهاء

: و در پایان آن چنین آمده استالسلطان تسوید و تحریر شده  وسیلۀ جناب محبّ
بعون اللّه و تأییده این الواح مقدّسه را که به افتخار این بندۀ ناالیق شرف نزول "

ه و عزّزه اللّه روحانی حفظه الّل یافته به رسم یادگار برای نور چشم عزیزم روح
 بیانی ٩۶ شمسی و سنۀ ١٣١٨سنۀ .  که از پدرشان یادی بنماینداستنساخ نمودم 

 ." اکبر روحانی فانی علی] م١٩٣٩[
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که گویای خدمات ) ٧٩–٧٨صص (از جمله الواح مبارکۀ موجود در مجموعۀ فوق 
   : مبارک ذیل استباشد لوح  می الهیبه امر عظیمالسلطان  بارزۀ جناب محبّ

  
  السّلطان علیه بهآءاللّه األبهٰى اکبر محبّ جناب آقا میرزا علی  رانطه"
 

 هواللّه
ای ثابت بر پیمان، خدماتت در آستان مقدّس معروف و مثبوت و مساعیت در 

الجوالن و قلبت از اهتزاز  سبیل الهی مقبول و مشکور و قلمت در نشر اوراق دائم
اندازه  جنبشی تازه نمائی و کوششی بیآن آمد که وقت .  اللّه در طیران به نفحات

فرمائی تا تخم افشانده سنبالت خضر برویاند و اشجار پُر برگ و شکوفه میوه به 
اینست نهایت آمال عاشقان و اینست امید .  طفل رضیعی به بلوغ رسد هر ،بار آرد

 .و علیک البهآء األبهٰى.  شدید مشتاقان
 ١٣٣٧الثّانی   ربیع٣

 " بّاسعبدالبهاء ع      
 
 

به اختصار مطالب الزمه مرقوم گردید، ذیالً السّلطان  حال که در بارۀ جناب محّب
و ای از حاالت  شمّهپردازد تا  به نقل مکتوب ایشان که وصف آن گذشت می

روحیات آن نفس نفیس عرضه گردد و نیز سبک انشاء، طرز تحریر و قدرت تعبیر 
 :   ایشان واضح و مبرهن آید

 
  من افقه االبهٰىهو المشرق

حمد مالک قدم و سلطان امم را الیق و سزاست که در این کور اعظم قدرتش را 
اش چنان منجذب و از کأس  به نحوی ظاهر فرمود که حقایق وجود به کلمۀ مبارکه

میدان فدا شتافتند و از ه صرف فطرت به وصالش چنان سرمست گشتند که ب
 عیال و اطفال در راه خدا گذشتند و از هر شئونات دنیا بیزاری جستند و از مال و

سمند هیمان تاختند و در محفل چه غیر حقّ بود در کنار شدند و در میدان فدا 
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.  آن دلبر رعنا را شناختند و در سبیل محبّتش گداختند.  خدا نرد محبّت باختند
باالخره در قربانگاه عشقش جان رایگان قربان نمودند و از شهد وصالش چشیدند 

فَتَمَنَّوُاْ الْمَوَْت إِن كُنُتمْ "و به منتها آمال خویش رسیدند و در تحت آیۀ مبارکۀ 
 .  جلّت عظمته و تسامت قدرته و ال اله غیره.   آرمیدند"صَادِقِينَ

و بعد یا حبیبی چندی بود که جویای بهانه و وسیله بودم که شرح اخالص و 
ر مآثر مبارک داشته و خود را ارادت خود را به عرض عریضه یادآور خاطر مه

شدم، تا این  متذکّر ضمیر منیر آن حضرت سازم، ولی از فقدان سعادت موفّق نمی
که این ایام سعادت فرجام تعلیقۀ منیعه از حضرت محبوب معظّم آقا میرزا 

مرقوم فرموده .  حیدرعلی علیه بهاءاللّه ربنّا االعظم واصل زیارت و مالحظه گردید
حضرت، یعنی سرکار، در آن ارض و دیار دکّۀ مشکبار باز نموده و بودند که آن 

و در محفل یاران شمع محبّت و استقامت اند  مشعلۀ هدایت آتشبار برافروخته
 حرارت آن شعلۀ هدایت به نوعی مؤثّر اند که مخمودان هزارساله از روشن فرموده

پژمرده وارد شوند زنده و ه هر ب  میرسند مشتعل مینمایند و افسردهه هراند که ب گشته
آن سراج محبّت اللّه سر  تَر و تازه میکنند و سرگردانهای بیابان آرزو و آمال در ظلّ 

ردند و کسب نور از آن گوار حول آن شمع استقامت می اند و پروانه و سامان یافته
کنند و به أهل قبور که در مراقد اجسام محشورند مبذول میدارند و  شمع پُرنور می

.  ئح طیّبۀ مسکیّه را به اهل عالم ایثار و مشامها را معطّر و مشکبار مینمایندروا
باری، چندان ستایش و نیایش از آن حضرت نموده بودند که قلم از ذکرش عاجز 
و لسان از بیانش قاصر، و به حدّی وصف فرموده بودند که این عبد را به شور و 

 اشتیاق درآورد، به نحوی که از نشور و بهجت و سرور و شادی و حبور و شوق و
فرط شوق عنان اختیار از دست رفت و آتش عشق چنان غالب و مستولی شد که 

 پرداختم و  کبرٰىعطیّۀو  مٰىظشکرانۀ این موهبت عه اختیار قلم را برداشته و ب بی
انباز من و ای ملجأ و  ای رّب بی: نیاز افراشتم که درگاه حضرت بیه دست نیاز ب

 عنایتت را همواره به نسائم محبّتت تر و تازگی بخش و این نوگُل بوستانمالذ من، 
از اریاح سموم حفظش فرما تا از عطر و بویش مشامها معطّر شود و دماغها معنبر 
گردد، و این شجرۀ طریّۀ خضرۀ نضره را از آب حیات موهبتت تسقیه فرما و از 
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واکه طیّبۀ منیعه بار آورد و صرصر حوادث محفوظش دار تا اثمار لطیفۀ بدیعه و ف
 .  توئی قادر و توانا.  مذاقها متلذّذ و شیرین شود

 لک بشری لک ثّم بشری  لک، ثّم طوبٰىای محبوب روان، فداک روحی، طوبٰى
لک که از آب حیات نوشیدید و به سبیل نجات پی بردید و به خدمت امر محبوب 

 .  بخٍّ لک ثمّ بخٍّ لکهنیئاً لک و مریئاً لک .  عالمیان قیام نمودید
به مربّی قسم .  اللّه بلی، امروز روز خدمت است و این اوقات وقت نشر نفحات

وجود از غیب و شهود که اگر الیوم نفسی قیام بر خدمت امراللّه نماید منقطعاً عن 
العالم و متوجّهًا الی االسم االعظم ابواب تأیید را از جمیع جهات مفتوح بیند و 

ن و آخرین از لسانش جاری گردد و به جنود لم تروها مؤیّد و مظفّر و علوم اوّلی
و ننصر من قام علی نصرة امری : قوله عّز بیانهفرماید  منصور شود، چنانچه می

 .  بجنود من المأل األعلی و قبیل من المالئکة المقرّبین
ر و وقت شو.  باری الیوم یوم اشتعال و التهاب است و ساعت اشتیاق و انجذاب

هنگام جوش و خروش است و دم استماع نداء .  نشور است و اوان بهجت و سرور
اللّه بدست گیریم  اللّه بادۀ معرفت وقت آن است که از دست ساقی محبّت.  سروش

و بنوشیم و بنوشانیم و عالمی بخروشانیم و منجمدین در دیگ نفس و هوا را 
 غفلت را بیدار کنیم و واماندگان بناراللّه الموقدة بجوشانیم و خفتگان در فراش

بیابان جهل و ضالل را به منزل برسانیم و در قطب عالم به کمال استقامت بایستیم 
ای اهل عالم از یمین عرش الهی سلسبیل حقیقی جاری، چرا به : و ندا کنیم که

آبهای متعفّن و غیرصاف که به مرور و دهور زمان تغییر یافته خودتان را مشغول 
.  اللّه انصاف کنید بیائید لوجه.  اید و از این آب زالل خود را محروم ساختهید ا کرده
 و کثیف تَْنشخص بصیر این مآء شیرین و لطیف را ترک میکند و به مآئهای اَْنآیا 

الجمله انصاف داشته باشد ابداً به آن    هرگاه شخص فی. الواللّه،نماید میل می
 خوردن آنها، مگر اینکه بالمرّه از بصر و ذائقه ها ناظر نمیشود، تا چه رسد به آب

محروم شده و در ظلّ این آیۀ مبارکه داخل گشته که میفرماید قوله تعالی جلّ 
آذَانٌ الَّ يَسْمَعُوَن بِهَا و لَهُْم ُقلُوبٌ الَّ َيْفَقُهوَن و: جالله لَهُْم أَعْيُنٌ الَّ يُبْصِرُوَن بِهَا وَلَهُْم 
 .  نْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيًالاولئک كَالْأَ بِهَا
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 و اعالء کلمةاللّه بکوشیم و اللّه ای حبیب جان باید در شب و روز در نشر نفحات
خود را به اخالق راضیۀ مرضیّه و اعمال طیّبۀ طاهره بیارائیم و به تبلیغ امراللّه 

 و قسم به موالی خودم که الیوم نجات در این امر مبارک است.  مشغول شویم
اگر کسی در این روز فیروز به احیآء نفسی موفّق شود .  ماعدایش معدوم و باطل

گویا که جمیع اهل ارض را احیاء نموده است، من احیاها فکأنّما احیا النّاس 
جمیعاً، و اجرش عنداللّه معلوم و احصای آن را نتوان نمود، مگر خدای غفور و 

 .  ودود
عاشرت و حکمت و تقوی و دیانت شرائط تبلیغ ای شفیق روحانی علم و تقریر و م

.  بحمداللّه که همۀ این شرائط در آن حضرت موجود و مشهود.  و مبلّغی است
جنس خود قیام نمود که  پس در این صورت باید آنی غفلت ننمود و به هدایت هم

و عالوه که آن جناب از فارسان میدان امری عنداللّه اعظم از این نبوده و نیست 
اوج تبلیغ نَسر باز افکنید و در در .  اللّه تازان مضمار موهبت اللّه هستید و یکه تمحبّ

 باب تبلیغ از جمیع جهات باز و گشاده و مختصر،.  اللّه نخجیر شیرگیر بیشۀ محبّت
انشاءاللّه به نوعی به خدمت امراللّه باید .   مفتوح و آمادهابواب تأیید ملکوت ابهٰى

در اندک زمانی آن صفحات قطعۀ از بهشت قیام فرمائید که اللّه  و نشر نفحات
 .  برین گردد و صفحۀ از فردوس علّیین شود

قسمی ثابت و راسخ باشیم و ه اللّه ب ای روح و روان الیوم باید در عهد و میثاق
راسیات مشاهده شویم که دیگران را هم محکم و مستحکم نمائیم که مثل جبال 

متحرّک و از زلزال امتحان متزلزل نشویم، همواره ناظر به افق ابداً از اریاح افتتان 
 جوئیم، زیرا که این است الیوم سفینۀ  باشیم و استمداد از ملکوت اعلٰىابهٰى

ای رفیق عتیق آیا شرط .  نجات، من رکب علیها نجی و من اعرض عنها هلک
ا از شنیدن دوستی و یگانگی این است که در این مدّت مدید این مهجور و بعید ر

نغمات شیرین قدیمت منع فرمائی و از اصغآء نوایای جانبخش جدیدت محروم 
با وجود این معلوم و .  سازی؟  نه، این رسم اهل وفا نیست و طریقۀ ملّت صفا

آشکار است که محبّت معنوی آن حضرت مثل نسیم لطیف سحری در مرور است 
اش مرحمت و التفات و  الههای محبّت در مرکز قلوب نصب و قوّۀ سیّ و سرسیم

استدعا دارم گاه گاهی به نظر التفات ناظر باشید، .  اخالص و ارادت طرفین است
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و سواد یک لوح مبارک را نوشته در طی مکتوب .  امیدوارم که فراموش نفرمائید
 .  ارسال میگردد، تالوت نموده حظّ بفرمائید

اللّه العظیم و رسخوا  ا علی میثاقوالسالم علیکم و علی الّذین حضروا لدیکم و ثبتو
.  اکبر ابن المرحوم مال رضای میالنی األقل الفانی علیمن .  علی عهداللّه القدیم

 .آباد عرض شد  از بلدۀ طیّبۀ عشق١٣١۴ شهر رجب المرجب سنۀ ٢۵فی 
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