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   یادداشت ھای تاریخی مالقات ھای عّالمۀ قزوینی و سّید حسن تقی زاده با حضرت عبدالبھاء

 تیئاھب هلاض هقرف تياس زا هتفرگرب

  . نویسندگان و محّققین ایران محّمد قزوینی دارای شھرت و اعتبار خاّصی استدر میان 

وی در ادبّیات و تاریخ ایران دورۀ اسالمی پژوھش ھا و تحقیقات فراوانی کرده و بخاطر عمق و صّحت این تحقیقات از او 

  .یاد می شود" عّالمه و استاد"با عنوان 

یادداشت "قزوینی در بارۀ حیات رجال ادبی و علمی ایران و خاورمیانه نیز مقاالتی نگاشته که از آن جمله است محّمد 

ادبی یادگار به سردبیری عّباس اقبال آشتیانی در  –که در مجّلۀ تاریخی " وفّیات معاصرین"او تحت عنوان " ھای تاریخی

" ع"شت ھای مزبور به ذکر نفوسی که نامشان با حرف قسمت نھم یاددا. شمسی به طبع رسیده است ١٣٢٧سال 

آن مجّله موّرخ  ٧و  ۶است که در شمارۀ " عّباس افندی"آغاز می شود اختصاص یافته و اّولین عنوان حضرت عبدالبھاء 

  .به چاپ رسیده است) ١٩۴٩ژانویه و فوریۀ ( ١٣٢٧بھمن و اسفند 

دگی حضرت عبدالھاء پرداخته و سپس داستان مالقاتش را با ھیکل محّمد قزوینی ابتدا به شرح مختصری از تاریخ زن 

ھمچنین وی از دوست دیرین و صمیمی خود سّید حسن تقی زاده که در . نگاشته است) ١٠١١اکتبر (مبارک در پاریس 

یدار عرصۀ سیاست و دیپلماسی ایران و نیز تحقیقات ادبی و تاریخی صاحب نام و عنوان بود خواسته که او ھم شرح د

خود را با حضرت عبدالبھاء در پاریس بنویسد و آن نوشته را ضمیمۀ مقالۀ خود نموده که در ھمان مجّلۀ یادگار به طبع 

  .رسیده است

قابل تذّکر است که محّمد قزوینی و سّید حسن تقی زاده ھردو با ادوارد براون مستشرق معروف بسیار مأنوس بوده 

قین در تحقیقات مربوط به دیانت بابی است و ھم اوست که تألیف مشکوک و احتماًال براون از نام آورترین محّق. اند

این کتاب بیشتر برای اثبات مقام و . مجعولی را بنام کتاب نقطة الکاف در سلسله انتشارات گیب در لندن به طبع رساند

حش تاریخی است و به برخی از حضرت باب است که دارای اغالط فا" وصی"رتبه ای برای میرزا یحیی ازل به عنوان 

آنھا در کتاب کشف الغطاء که به دستور حضرت عبدالبھاء توسط جنابان ابوالفضل گلپایگانی و سید مھدی گلپایگانی 

در سالھای اخیر نیز ایادی فقید امراهللا جناب حسن بالیوزی کتابی به زبان انگلیسی . نگاشته شده اشاره گردیده است

نگاشته، و در آن نکات مھّم و حقایق "    E.G.Browne and the Baha’I Faithبراون و دیانت بھائی . ادوارد ج"موسوم به 

تاریخی راجع به دوران پس از شھادت حضرت اعلی و دعوی ازل و فّعالیت اصحاب و یارانش در استانبول را مشروحًا بیان 

جالب . ایر نوشته ھای ازلیان را رفع می کندمطالعۀ این اثر نفیس شبھات مندرج در نقطة الکاف و س. داشته است

صفحه  ٧٨کاشانی را در " نقطة الکاف"مقّدمۀ کتاب ) و نیز در منابع دیگر(آنست که به اقرار خود قزوینی در این خاطره 

نگاشته است و مالقات با حضرت ) قزوینی(که ھمه کس در ابتدا تصّور می کرد از ناشر آن ادوارد براون است خود او 

  .دالبھاء پس از نشر این کتاب بوده استعب

اّما آنچه در نوشته ھای محّمد قزوینی و تقی زاده به چشم می خورد لطف و عنایت حضرت عبدالبھاء در حّق آنان 

است که ھرچند به اقرار خودشان نسبت به امر و تاریخ آن خدمتی و محّبتی ننموده و حّتی قزوینی مشّوق براون در 
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و خود نویسندۀ مقّدمه و مصّحح آن بوده است، معھذا ھیکل مبارک بدون ذکر گله و شکایتی به  طبع نقطة الکاف،

  .نھایت رأفت و محّبت آنان را پذیرفته و لطف عمیمشان را شامل حال ایشان گردانده اند

ه امر الھی در بھر حال چون این دو نوشته حدود پنجاه سال پیش در محیطی که آثار تعّصبات جاھلّیه و خصومت بر علی

آن حکمفرما بوده به چاپ رسیده و از فحوای آن عظمت و جالل مرکز میثاق، و نکاتی مربوط به اقامتشان در پایتخت 

  .یکی از ممالک مترّقی اروپا به چشم می خورد لذا درخوِر توّجه و از جھت تاریخی مھّم می باشد

باید یادآور شود که . ئی متمّسک و متعّصب یاد شده استبه عنوان بھا" تمّدن الملک"چون در این یادداشت ھا از 

مشارالیه به عنوان مترجم ھمراه ھیکل مبارک بود ولی متأّسفانه غرور و عوامل دیگر باعث انحراف او گردید و از امر دور 

  .افتاد

. ھاءاهللا استمعروف به عبدالبھاء پسر ارشد میرزا حسینعلی نوری معروف به ب) قمری ١٣۴٠ – ١٢۶٠(عّباس افندی

 ١٨۴۴توّلد عبدالبھاء در شب پنجم جمادی االولی سنۀ ھزار و سیصد و دویست و شصت ھجری قمری مطابق سنۀ 

میالدی بوده است در طھران در محّلۀ عرب ھا در خانۀ شخصی بھاءاهللا، و مادرش که اّولین زن بھاءاهللا است مشھور 

  .د عّباس افندی ملّقب بوده است به غصن اعظمبوده به نّوابه و ملّقبه به ام الکائنات، و خو

ازین زن یعنی نّوابه پسر دیگری برای بھاءاهللا متوّلد شده بوده است موسوم به میرزا مھدی و ملّقب به غصن اطھر که 

  .سالگی در عّکا فوت نموده است ١٩در حیات پدرش بھاءاهللا در سنۀ ھزار و دویست و ھشتاد و شش قمری در سّن 

بھاءاهللا زنی بوده است موسومه یا ملّقبه به مھد علیا، و از این زن سه پسر برای بھاءاهللا بوجود آمده بوده  دومین زن

مابین این سه برادر با برادر . اّول میرزا محّمد علی ملّقب به غصن اکبر، دوم میرزا بدیع اهللا، سوم میرزا ضیاءاهللا: است

فات پدر در خصوص جانشینی بھاءاهللا در ریاست بھائّیه مخالفت بسیار چھارمشان عّباس افندی صاحب ترجمه بعد از و

  . شدیدی روی داد و از این جھت اتباع عّباس افندی خود را ثابتین می خوانند و اتباع این سه برادر را ناقضین

یک دختر مسّماة به از این زن بھاءاهللا جز . سومین زن بھاءاهللا زنی بوده مسّماة به گوھر خانم و معروفه به حرم کاشی

  .فروغیه خانم اوالد دیگری نداشته است

میالدی که انقالب عثمانی و خلع سلطان عبدالحمید روی داد تمام منفیین و محبوسین غیر  ١٩٠٨در اواسط سنۀ 

در دروازۀ عّکا ) میالدی ٩١٠( ١٣٢٨حقوق عمومی آزاد شدند از جمله عّباس افندی صاحب ترجمه بود که در رمضان 

بیرون نھاد و بنای مسافرت به اطراف را گذارد و ابتداء به مصر رفت و از آنجا به سویس و سپس به لندن و پس از  قدم

میالدی از مصر به طرف آمریکای شمالی حرکت کرد و  ١٩١٢آن به پاریس و از آنجا مجدّدًا به مصر و از آنجا در اوایل سنۀ 

گردش و موعظه در بسیاری از شھرھای آمریکا باالخره در اواخر سنۀ  در اواسط ھمان سنه وارد نیویورک شد و پس از

به آلمان و  ١٩١٣دسامبر از سنۀ مذکوره به لیورپول وارد شد و از آنجا در جریان  ١۴به اروپا مراجعت نمود و در  ١٩١٢

ه مصر و از آنجا به حیفا ب ١٩١٣اطریش و مجارستان و بسیاری دیگر از بالد اروپا سیاحت نمود و از آنجا در اواسط سنۀ 

برگشت و آنجا را ازین تاریخ به بعد مقّر نھائی خود قرار داد بجای عّکا، و مجموع مّدت سفر عبدالبھاء از ماه رمضان سنۀ 
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که مجّددًا به فلسطین مراجعت کرد دو  ١٣٣٢که از فلسطین به طرف مصر و اروپا و آمریکا سفر نمود تا محّرم  ١٣٢٩

  .چند روزی بودسال و سه ماه و 

نوامبر ھزار و  ٢٨وفات عّباس افندی صاحب ترجمه در بیست و ھفتم ربیع االّول سنۀ ھزار و سیصد و چھل مطابق 

قمری، و در جبل کرمل باالی حیفا و مشرف  ٨٠شمسی و  ٧٨نھصد و بیست و یک میالدی بوده است در حیفا در سّن 

  .بر آن در جنب مزار منسوب به باب مدفون شد

چون اوالد ذکوری برای عّباس افندی مّدت ھا قبل از وفاتش (از وفات عّباس افندی جانشین او در ریاست بھائّیه  پس

بر ) دیگر ھیچ باقی نمانده بوده است و دو پسر صغیر او ھردو در صعر سّن یکی بعد از دیگری وفات کرده بوده اند

ئیه خانم دختر صلبی عّباس افندی که زوجۀ آقامیرزا ھادی حسب وصّیت خود او نوادۀ دختری او شوقی افندی پسر ضیا

و این شخص اخیر یعنی حاجی میرزا ابوالقاسم برادر زن باب (بن آقاسّید حسین بن حاجی میرزا ابوالقاسم بوده است 

و  بجانشینی او منتصب شد و این شوقی افندی از متخّرجین اونیورسیتۀ اکسفورد بوده است در انگلستان) بوده است

ھجری متوّلد شده و در مرض موت عبدالبھاء وی ھنوز در اکسفورد بوده است و خانوادۀ او به تعجیل به  ١٣١۴در سنۀ 

اکسفورد نوشتند که وی را به اسرع مایمکن به حیفا برگردانند ولی بر اثر ُکندی ھای راه یک ماه بعد از وفات عبدالبھاء 

باید پنجاه و چھار سال داشته  ١٣٢٧صحیح باشد پس او فعًال یعنی در اسفند به حیفا رسید و اگر این تاریخ توّلد او 

  . باشد

  در پاریس ) عبدالبھاء(شرح مالقات من با عّباس افندی  

سویس وارد پاریس شدم و به  ١میالدی راقم این سطور محّمد بن عبدالوّھاب قزوینی از کالران  ١٩١١در ششم اکتوبر  

بتال گشته قریب یک ھفته در منزل ماندم و ھیچ بیرون نرفتم لھذا از اخبار ارضی و محض ورود به زکامی سخت م

تا یک روز آقاسّیدمحّمد شیخ االسالم گیالنی شوھر خواھر مرحوم میزا کریم خان . سماوی به کّلی محجوب مانده بودم

ر داری که عّباس افندی رشتی و برادرش مرحوم سردار محیی که منزل من آمده بود در ضمن صحبت به من گفت خب

گفت بلی قریب دوازده روز است که در پاریس و منزلش . رئیس بھائیان در پاریس است؟ گفتم نه و خیلی تعجب کردم

من فورًا مکتوبی به دکتر محّمدخان محّالتی از رفقای قدیمی . از محّالت معروف پاریس است ٢ھم نزدیک پاسی 

د بدین طریقه نوشته از او خواھش کردم که وسیلۀ رفتن به منزل عّباس افندی را پاریسی من و از بھائیان متجاھر معتق

اگر ممکن است برای من فراھم بیاورد و اگر الزم است رخصتی برای من از او بگیرد به خیال اینکه اینجا ھم مثل عّکا 

  . ید باشداست که از قرار معروف مالقات رئیس به توّسط واسطه و بعد از کسب رخصت و اجازه با

خود دکتر محّمد خان مزبور به منزل ما آمده تقریر نمود که وسیله و واسطه و ) ١٩١١اکتوبر  ١۴شنبه (فردا ظھری 

  :کسب اجازه ھیچکدام از اینھا الزم نیست

  کب وناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست       ھرکه خواھد گو بیا و ھرکه خواھد گو برو 

 ١۵یکشنبه (فردا صبحی . فرنگی آمده به اّتفاق ھم به منزل عبدالبھاء برویم ٩بح ساعت قرار گذاشتیم که فردا ص

وارد ) مترو(دکتر محّمد خان به منزل آمده به اّتفاق بوسیلۀ راه آھن زیر زمینی ) ١٣٢٩شّوال  ٢١مطابق  ١٩١١اکتوبر 
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ۀ عالی جدید البنائی است با تمام لوازم منزل وی در خان -شدیم ٣منزل عبدالبھاء واقع در نمرۀ چھار کوچۀ کامئونس 

راحت جدید از آسانسور و برق و قالی در پلکان و تلفون و غیر ذلک و آپارتمان وسیعی است دارای شش ھفت اطاق و 

وارد داالن آپارتمان که شدم دیدم در داالن متفّرق دو به دو یا سه یا . شاید بیشتر و دو سالون و موبل ھای خیلی مجّلل

فورًا دانستم که مثل مجالس روضه . ھر دسته با یکدیگر مشغول صحبت اند و به آمد و رفت کسی توّجھی ندارندچھار 

خوانی ایران است که کسی به کسی نیست دعوت یا اخبار قبل الوقت یا کارت دادن یا استیذان و نحو ذلک ھیچ در کار 

قریب شش . االن گشته تقریبًا از نظر من ُگم شدرفیق ھمراه من ھم داخل یکی از آن اجتماعات سرپای د. نیست

دقیقه سرپا حیران مانند ایستاده نمی دانستم چه بکنم ناگاه نظرم به یکی از آشنایان پارسالۀ پاریس خود ملّقب به 

ًا تمّدن الملک افتاد که جوانی است از اھل شیراز و بھائی متصّلبی است، به طرف او رفتم و او ھم ھمینکه مرا دید فور

من گفتم چطور باید خدمت عبدالبھاء رسید؟ گفت ھمین اآلن در سالون تشریف دارند . به طرف من آمد و دست داد

من داخل . این را گفت و فورًا یک صندلی برد و در سالون، بعد از نیم دقیقه برگشت و گفت بفرمائید. بفرمائید سالون

ا شناختم زیرا که عکسش را سابق مکّرر در بعضی مجّله ھا و سالون شدم چشمم به عبدالبھاء افتاد بالتأّمل او ر

عّمامۀ بسیار کوچک مولوی بلکه به عبارة اصح یک . روزنامه ھا و در بعضی کتب دیده بودم و چشمم آشنا با قیافۀ او بود

گ با آستین قھوه ای رن) آبدست(دور فقط پارچۀ سفیدی روی یک فینۀ سفید پیچیده بر سر، و یک لّبادۀ بسیار وسیع 

ھای بسیار فراخ بر تن با ریش و ابروھای سفید مانند پنبه، و چشم ھای درخشان تیزبین و جھرۀ قوی مردانه، تقریبًا از 

چون دو (در باالی سالون پشت به پنجره نشسته و اطراف سالون  ۴جنم صورت تولستوی، در روی یک صندلی مخملی 

زن و مرد ایرانی و مصری و آمریکائی و ) و فعًال آنجا بود و یکی دیگر کوچکسالون بود تو در تو یکی بزرگتر که خود ا

انگلیسی و فرانسوی و غیرھم قریب به سی و پنج نفر بود، که بیشترشان زن بودند، روی صندلی ھا ھمه سراپا 

کاله ایرانی و  مخصوصًا ایرانی ھا غالبًا با. گوش صامت و ساکت نشسته، ابدًا صدائی و حّسی از کسی بلند نمی شد

دست ھای ھمه بر سینه مثل مجّسمه بی حرکت و راست نشسته بودند کاّنما علی رؤسھم الطیر، و نگاه ایشان 

ھرکسی به شخص خودش بود و فی الواقع ممکن بود شخص ایشان را به مجّسمه اشتباه کند از بس بی حرکت و 

  .بی صدا و بی عالمات حیات بودند

ی کرده خواستم ھمان پائین سالون بزرگ ینشینم فورًا عّباس افندی برخاسته تواضع من آھسته وارد شده سالم

باال بفرمائید، : "من قدری باالتر رفته خواستم بنشینم باز گفت." باال بفرمائید، باال بفرمائید: "نمایانی از من نموده گفت

کرده من برای اینکه او ایستاده نماند فورًا و صندلیی را باالی دست خود در طرف راست خود اشاره ." اینجا بفرمائید

رفته آنجائی که نشان داده بود نشستم، قریب دو سه دقیقه احوال پرسی گرمی از من کرد که عین عبارتش یادم 

نیست و گفت من جویای احوال شما بودم گفتند که شما در پاریس نیستید، من قدری تعّجب کردم که او از کجا مرا 

بعد به فکرم رسید که این فقره شاید نوعی جنگ . ه در غیاب من از پاریس احوالپرسی کرده استمی شناخته است ک

از  ۵زرگری بوده است برای اینکه موافقی بر موافقین خود بزعم خود بیفزایند به این معنی که چون مسیو دریفوس 

و مقّدمۀ فارسی آن را از مقّدمۀ انگلیسی اینکه نقطة الکاف را من چاپ کرده ام و متن فارسی آن را نیز تصحیح نموده 

ھمین کتاب ونیز از سایر نوشتجات مرحوم ادوارد براون بر آن افزوده ام به کّلی مسبوق بوده است لھذا به محض اینکه 

من اذن دخول خواسته ام به عبدالبھاء گفته بوده که این شخص که اآلن اذن دخول می طلبد ھمان ناشر نقطة الکاف 

) یعنی دریفوس(فور شماست، ولی وقتی که وارد شد شما برای جلب قلب او ھیچ به روی اونیاوردید، لکن او بسیار من

برای اینکه در سالون در آن دقیقه حاضر نباشد از در دیگر بیرون رفته و پس از ورود من باز وارد شد و با چشم با من 

  . تعارفی نمود مثل اینکه اآلن از خارج وارد می شود
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لبھاء فورًا توّجه به او نموده از قرینه معلوم شد که مشغول نطق بوده اند یعنی عبدالبھاء به فارسی نطقی می عبدا

کرده مشتمل بر مواعظ و تبلیغ و سایرین سراپا گوش استماع می کنند، و مترجم نطق فارسی به فرانسه دریفوس 

ور میرزامحّمد که از دوستان قدیم ما و خیلی ولی دریفوس گفت من خجالت می کشم ترجمه کنم در حض. بوده است

  عالم است 

. مشغول صحبتی با حضرات بودیم بعد از صحبت مفّصًال خدمت شما می رسم: "عبدالبھاء رویش را به من کرده گفت

 من گفتم به واسطۀ اینکه..." بنی اسرائیل در تیۀ ظلمت فرو رفته بودند"اگر میل دارید برای حضرات ترجمه کنید که 

عّباس افندی دنبالۀ نطق خود . تازه وارد شده ام مانع از این کار است، خوب است ھمان آقای دریفوس ترجمه بفرمایند

را گرفته جمله به جمله با فارسی فصیح شمرده می گفت و دریفوس حاصل آن جمله را به فرانسه ترجمه می کرد و 

گفت ربطی با اصل مطلب عّباس افندی داشت و بایستی با  غالبًا ترجمه خیلی دور از لفظ بود و به زحمت می توان

  .سریشم آن ترجمه را به این جمله چسباند

باری مضمون سخنان او از آنجا که من شنیدم بطور اختصار این بود که بنی اسرائیل در قعر ظلمت فرو رفته بودند و با 

ستیدند، خداوند حضرت موسی را برای ھدایت ایشان یکدیگر دائمًا در جنگ و نزاع و جدال بودند و آلھۀ متعّدد می پر

پس از قرون عدیده به واسطۀ دنیاپرستی علمای بنی . فرستاد و ایشان را از وادی ضاللت به شاھراه ھدایت رسانید

اسرائیل مذھب حضرت موسی فاسد گردید و آلت جلب منفعت کشیشان گشت لھذا حضرت عیسی روح اهللا ظاھر 

و کذلک حضرت رسول و سپس بزعم ایشان سّید علی محّمد باب و بھاءاهللا ... در سر این کار گذاردگردید و جان خود را 

  ...و خود او الخ

باری پس از اتمام این نطق دست مرا گرفته به آن سالون کوچکتر دیگر درجنب این سالون بزرگ برد و مبلغی با ھم 

چون در آن حین مشغول طبع جلد سوم (به اسمعیلّیه صحبت ھای متفرقۀ غیرمذھبی کردیم، و من چند سؤال راجع 

از او کردم یعنی اسمعیلّیۀ فعلی شامات، ) جھان گشای جِوینی بودم که عمدۀ موضوعاتش در خصوص اسمعیلّیه است

ه بعد چند سؤال از او در باب ازلیان کردم دیدم فورًا اخم او در ھم رفت و از آنھا ھمیش. او ھمه را جواب متین صحیح داد

بعد از او پرسیدم اینکه در ایران معروف است که . نمی گفت" ازلیان"تعبیر می کرد و ھرگز ایشان را " یحیائیان"به 

جسد باب را به دستور العمل حضرتعالی از اطراف طھران به جبل کرمل مشرف بر حیفا آورده اند و آنجا دفن کرده اند 

این ) که راقم این سطور فعًال سنۀ آن بخاطرم نمی آید(در سنۀ فالن راست است؟ صریحًا واضحًا جواب داد که بلی من 

  .قضّیه را اجرا کردم

باری بعد از صحبت ھای متفّرقه مرا به ناھار نگاه داشت و از جمله غذای سر سفره آبگوشت بسیار لذیذی بود با 

چندین مرتبۀ دیگر ھم چه منزل او و چه منزل نخوھای بسیار پزای اعلی که در پاریس وجودش بسیار نادر است، و 

  .دریفوس و زوجه اش مسز بارنی دریفوس با حضور عّباس افندی ناھار یا شام مھمام بودم، تا اینکه از پاریس خارج شد

در ھمان اوقات که من در پاریس به مالقات عبدالبھاء نایل شدم جناب آقای سّید حسن تقی زاده سفیر سابق ایران در 

در ھمانجا تشریف داشتند و ایشان نیز به مالقات او رفتند و او با نھایت تجلیل و احترام ایشان را پذیرفت و من  لندن

اکنون در طھران از ایشان خواھش نمودم که آنچه از آن مالقات اآلن به خاطر ایشان مانده است مرحمت فرموده برای 
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دارند، ایشان نیز به عادتشان در مسارعت در امور نافعۀ علمّیه درج در مجّلۀ یادگار بر روی چند صفحه کاغذ مرقوم 

  :خواھش مرا بجا آوردند و فصل ذیل رامرقوم فرمودندکه ذیًال به عین عبارت درج می شود

  تفصیل مالقات آقای تقی زاده با عبدالبھاء 

ّول فوریۀ سال مزبور به این طرف مسیحی بود که این جانب از استانبول، که در آنجا از ا ١٩١١ظاھرًا در اواخر سال "

گویا دو یا سه (توّقف داشتم، بنا به دعوت مرحوم حاج علی قلیخان سردار اسعد بختیاری به پاریس رفتم و مّدت کمی

در این بین سفری چند روزه به لندن نموده و به پاریس برگشتم و بعد باز از پاریس به استانبول (در پاریس بودم ) ھفته

این اوقات مقارن اولتیماتوم ھای مشھور روس به ایران برای اخراج مستر شوستر آمریکائی بود که ) عودت نمودم

 ٣١قمری ھجری مساوی با  ١٣٣٠عواقب وحشتناک آن و کشتار تبریز و دار زدن ثقة االسالم در روز عاشورای سال 

  .مسیحی در موقع ورود من به استانبول مسموع شد ١٩١١دسامبر 

من در پاریس روزی بر حسب وعده به دیدن عّباس افندی عبدالبھاء رئیس فرقۀ بھائیان رفتم و مشارالیه در موقع بودن 

صبح یکی از روزھا که تاریخ تحقیقی آن در خاطرم نیست و ھمان مصادف یادداشت ھای روس به ایران بود مرا در منزل 

. پذیرفت) لیرۀ طالی انگلیسی کرایه کرده ١۶٠عنی می گفتند به ماھی چھارھزار فرانک ی(خود که عمارتی پاکیزه بود 

از دھلیز به اطاق بزرگی که گویا محّل پذیرائی عمومی و خطابه ھای او بود داخل شده و از آنجا نیز به اطاق کوچکتر 

  .در آن اطاق خواب خیلی عالی مرا به گرمی پذیرفت و تا حوالی ظھر صحبت کردیم. دیگری که اطاق خواب او بود رفتم

در این بین جمعی در اطاق بزرگ به انتظار بیرون آمدن او جمع شده بودند و چون پذیرائی عمومی او قدری دیر شد 

نفوس : "مسیو دریفوس یھودی فرانسوی از اتباع خاّص او توی اطاق خواب آمد و دست به سینه ایستاده گفت

از مطالبی که خاطرم می آید . بالۀ صحبت با مرا گرفتو باز دن" باشد: "عبدالبھاء اعتنای زیادی نکرده گفت." منتظرند

صحبت شد یکی آن بود که من از او پرسیدم که از قرار معلوم شما طالب آزادی در ایران ھستید و از این جھت آیا 

ھمراھی ) غیر بھائی(سزاوار نیست که اتباع شما به دستور شما در مواقع الزمه به آزادی طلبان سیاسی ایرانی 

دت کنند مثًال در انتخابات و غیره؟ جواب داد که ما اصوًال آزادی را دوست داریم برای اینکه نعمتی از نعم الھی ومساع

است و نزد خدا مطلوب است ولی نه برای اینکه آزادی به پیشرفت و انتشار امر ما کمک می کند بلکه بالعکس امر ما 

بعد از چند روز . معنی نقل شد و عین عبارات در خاطر من نیستمطلب به . در محیط غیر آزاد بھتر پیشرفت می نماید

از ) که در بانک روس در طھران مستخدم بود( و میرزا عزیزاهللا خان ورقاء ) معّمم و به لباس قدیم(آقایان میرزا اسداهللا 

دارند شبی برای شام اصحاب عبدالبھاء به دیدن من آمدند و از جانب عبدالبھاء پیغام موّدت آورده گفتند آقا خواھش 

در موقع آمدن میرزا اسداهللا و عزیزاهللا خان پیش من، . من ھم اجابت کردم و در شب موعود رفتم. آنجا تشریف بیاورید

آنھا از عالقۀ شدید عبدالبھاء به ایران و استقالل آن صحبت نموده و گفتند آقا دائمًا می پرسد در روزنامه ھا چه خبر 

گمان کردم که این حرفھا را بیشتر از بابت عادت آن طایفه به . (یعنی از جھت اولتیماتوم روس تازه است و نگران است

صحبت مطابق مذاق ھرکس و جلب قلوب از این راه می گفتند و چون مرا متعّصب در وطن دوستی تشخیص داده بودند 

رچه البّته شاید واقعًا ھم عبدالبھاء به که تمام فکر و ذکرم معطوف آن مطلب است این جنبۀ آقا را ابراز می کردند اگ

  )استقالل ایران بی عالقه نبوده است
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شبی که منزل عبدالبھاء برای شام رفتم بارندگی بود و در ساعت ھشت بعد از ظھر که عزیمت کردم در خیابان ھا 

) یا ھشت و نیم  شاید ھشت و ربع(وسیلۀ نقلیه به سھولت بدست نیامد و اندک تأخیری شد وقتی که آنجا رسیدم 

دیدم عبدالبھاء با اصحاب خود منتظر من است و در آن مجلس عالوه بر میرزا اسداهللا خان، تمّدن الملک ھم حضور 

داشت لکن چیزی که باعث تعّجب من شد این بود که از شام خبری نشد و ھمینطور تا مّدتی مشغول صحبت شدیم 

و گرسنه ھم بودم ) بنا بر معمول فرنگستان(رف می شود من که تصّور می کردم شام درست در ساعت ھشت ص

بعد . متحّیر شدم و چون ھرچه منتظر شدم خبری از شام نشد تصّور کردم که منة دیرتر رسیده ام و شام را خورده اند

ز از ساعتی عزیزاهللا خان و من و عبدالبھاء ھمانطور دامنۀ صحبت را گرفتیم گاھی بواسطۀ گرسنگی و قصد احتراز ا

عاقبت بعد از مّدتی شاید در حدود ساعت یازده آقایان اصحاب . مزاحمت زیاد خواستم بروم ولی رو دربایستی مانع شد

باز یگان یگان پیدا شدند و نزدیک به نیمه شب شام خبر کردند و سفره ای مشحون به غذاھای لذیذو از آن جمله پلو 

گسترده شد، پس از صرف غذا باز به اطاق اّولی برای ) یگر داردکه گویا پلو اسالمبولی یا اسم د(مخلوط به قیمه 

صحبت و صرف قھوه رفتیم و پس از اندکی که قھوه صرف شد آثار کسالت در عبدالبھاء ظاھر شد و یکی از اصحاب او 

ی او با عادت آھسته به من گفت که وی عادت دارد بالفاصله بعــــــــد از شام می خوابد و از اینجا معلوم بود که زندگ

ولی قبول نکرد، و با آنکه . پس من برخاستم، ولی او پرسید که آیا اتومبیل دارید؟ گفتم پیدا می کنم. ایرانی است

خواب آلود بود اصرار کرد که منتظر باشم تا یکی از گماشتگان او برای من تاکسی بیاورد، و آوردند و سوار شده به منزل 

  .برگشتم

شیرین و دلکش بود، صحبت مذھبی چندان به میان نیاورد و از اوایل عمر خود حرف زد و یاد  صحبت ھای او در آن شب

از بچگی خود کرد و گفت که مادرم یک دو قرانی یا پول نقره به گوشۀ دستمال گره زد و به من داد که بروم و آذوقه 

از بّچه ھا فریاد کرد که اینک بّچه بابی و بخرم، وقتی که در کوچه می رفتم در بازارچۀ کربالئی عّباسعلی طھران یکی 

) ھشتی(لذا اطفال به من ھجوم آوردند که بزنند و من خیلی ترسیدم و فرار کردم آنھا دنبال نمودند تا خود را به کریاس 

وطّیت یعنی ظاھرًا پدر صدرالعلماء و آقامیرزامحسن داماد سّید عبداهللا بھبھانی که در اوایل مشر(خانۀ پدر صدرالعلماء 

انداختم و در آن کریاس نیمه تاریک آنقدر ماندم تا کوچه خلوت شد و به خانه برگشتم و ) معروف بودند یا شاید جّد آنھا

  .مادرم نگران شده بود

از اّتفاقات آن شب آن بود که پس از رفتن اصحاب عبدالبھاء به گردش که من و او تنھا ماندیم موقعی کلفت فرانسوی 

جواب داد که عزیزاهللا . از من پرسید چه می گوید و من ترجمه کردم. ت شما را پای تلفن می خواھندآمد و به او گف

. گفت تمّدن برود. خدمتکار جواب داد که در منزل نیست. من باز ترجمه کردم. خان را پیدا کنید و بگوئید پای تلفن برود

ظاھرًا یک زن امریکائی بھائّیه که فارسی (تلفن رفت  خدمتکار گفت او ھم نیست، و عاقبت عبدالبھاء مجبور شد و پای

و وقتی که نزد من برگشت گفت این اّولین مرتبه در عمرم بود که با تلفن حرف زدم، و نیز ) می دانست صحیت می کرد

شرحی از خدمتکار فرانسوی خود نقل کرد که نامزدی دارد و ھمیشه کاغذ می نویسد و حاال چند روز است از او 

ی نیامده و این دختر دائمًا گریه می کند و ھمه را از گریه به ستوه آورده و خود عبدالبھاء او را تسّلی داد و گفته کاغذ

  .کاغذ به تو می رسد ولی دختر آرام نگرفته است

به  بود و در مالقات کنندگان تأثیر خوب داشت و" مبادی آداب"عبدالبھاء شخصًا بسیار مؤّدب و معقول و به قول معرف 

واسطۀ اھتمامی که به نظافت و رعایت رسوم و آداب فرنگی داشت آبرومند بود وقتی که با عبا و قبای سفید خیلی 
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نسبت به اینجانب ھم به احترام وادب رفتار . تمیز در خیابان ھا یا باغ راه می رفت توّجه مردم فرانسه را جلب می کرد

اب بیرون آمده از اطاق بزرگ که جمعی بودند رّد شد و بیرون رفتم یکی از می کرد و در مالقات اّول وقتی که از اطاق خو

اصحاب او در دھلیز خانه به من گفت که آقا فرموده اند ما به مردم بگوئیم که شما شخص مصری ھستید و کسی از 

  .آمدن شما پیش ایشان مطّلع نشود

که او در لندن بود و من ھم بودم دیگر او را ندیدم و مسیحی  ١٩١٣و اوائل سال  ١٩١٢لکن بعد از چندی در اواخر سال 

بعد شنیدم که به او از دوستی من با مرحوم پروفسور ادوارد براون چیزی گفته اند و او که باطنًا نسبت به مرحوم براون 

د و اهللا از جھت طبع و نشر کتاب نقطة الکاف و بعضی نوشته ھای او ملول بود این مالل خاطر را نسبت به من بسط دا

  .اعلم

  ." ظاھرًا شبی که پیش عبدالبھاء رفتم او از عزیزاهللا خان پرسید که در روزنامه تان و غیره از ایران چه خبر است

  یادداشت ھا 

1 – Clarens. 2 – Passy. 3 – 4, rue camoens. 4 – Fauteuil.   

۵ – Hippolyte Dreyfus    به واسطۀ اینکه وکیل دعاوی و نّطاق خوبی یکی از یھودیان فرانسه بود که بھائی شده و

اآلن جزو احیا نباشد و چندین سال باشد که مرحوم  است نمایندۀ عاّم بھائیان پاریس است و احتمال قّوی می دھم که

  .شده باشد

  


