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 تاریخ امر مبارک در قریۀ ایول

 علی احمدی

جامعی است که نویسنده از تاریخ امر در قریۀ ایول )در مازندران( نگاشته و بیانگر چگونگی  این مقاله خالصۀ رسالۀ

نفوذ و انتشار امر مبارک در آن، و حوادث و پیامدهای جانکاهی که برای جامعه پیروان اسم اعظم در آن قریه وقوع 

ی و میدانی استفاده نموده که استفاده از حدود اباشد در تهیۀ این رساله، نویسنده از دو روش تحقیق کتابخانهیافته می

باشد. بدین ترتیب در یک سیر تاریخی ابتدا چگونگی پیدایش ایول و سکونت نفر می ۵0کتاب و مصاحبه با قریب  ۴0

اّولیۀ نفوس در آن ذکر گردیده، سپس به شرح حال نخستین مؤمن آنجا و ایمان آوردن نیمی از ساکنین توّسط وی 

 13۶2خانمانی احبّاء از ایول در سنۀ ه، و بعد وقایعی که پس از انقالب رخ داد و بالمآل به اخراج و بیپرداخته شد

آمدهای آن را به چشم خود شاهد و ناظر بوده و نسبت انجامید شرح داده شده است. نویسندۀ رساله این فاجعۀ اخیر و پی

 و امیدوار است که: به آتیۀ امر مبارک در ایول به این وعدۀ جانپرور مطمئن

حزب مظلوم بالمآل غالب و امر جمال قیّوم قاهر. بطشش شدید است و انتقامش عظیم. ید غیبیش در کار است و »

 «.اش در عالم کون آشکارتصّرفات عجیبه غریبه

ندکی بعد در بدو ظهور حضرت اعلی، خّطۀ مازندران با ایمان ماّل محّمدعلی بارفروشی به نور عرفان حق منّور شد. ا

قلعۀ شیخ  ۀواقعای اقبال به امر مبارک نمودند. وقوع با سفر تبلیغی حضرت بهاءهللا به نور و اطراف آن نفوس مستعده

طبرسی و استقامت و جانبازی و شهادت اصحاب حضرت قّدوس در استان مازندران، علّت اشتهار امر مبارک گردید. 

مبارکه، برادران آقا سیّد ابوطالب و آقا سیّد محّمد رضای شهمیرزادی که بطور مستمر سفر تبلیغی  از بقیةالّسیف قلعۀ

به مازندران و قراء اطراف آن نمودند، باعث توسعه و تحکیم امر مبارک در این خّطۀ شدند. ایمان ماّل علی جان شهید 

هزار جریبی گردید مال حسینعلی به تبلیغ امر ماهفروزکی در عهد ابهی باعث هدایت دوستش ماّل حسینعلی ایوبی 

پرداخت و توانست نور ایمان را در قلب نیمی از کشاورزان ایول شعله ور سازد. بدین ترتیب ایول در چهار دانگه 

 بلکه هزار جریب اشتهار یافت.

 حسینعلی که بود؟ ایول کجاست و مال 

ای کوهستانی است که در جنوب مازندران به آن منطقهباشد و های استان مازندران، هزار جریب مییکی از بخش

صورت قوسی از باختر به خاور کشیده شده است و در حّد فاصل بین دو شهرستان سواد کوه و گرگان قرار گرفته و 

سورتیچی، چهار  به دو بخش چهاردانگه و دو دانگه تقسیم شده است. چهار دانگه خود به سه قسمت منقسم است: چهار

مسعود الملک و چهار دانگه شهریاری. قریۀ ایول در بخش چهار دانگه سورتیچی به مرکزیت کیاسر در جنوب  دانگه

شرقی شهرستان ساری واقع است و این که چرا این بخش از هزار جریب را چهاردانگۀ سورتیچی نامیدند، به شرکت 

شود. اصحاب قلعۀ مبارکۀ طبرسی مربوط می شاه در برخورد اّولیه با نیناصرالدآقا عبدهللا سورتیچی به فرمان 

شاه به پاس ریختن خونش، این بخش را به نام وی  ناصرالدیننامبرده جان خود را در این مهاجمه از دست داد و 

 تسمیه نمود.
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متر  1700دقیقه میباشد. حدود  ۴1درجه و  ۵3دقیقه و طول جغرافیایی آن  1۴درجه و  3۶ایول  ییایجغرافعرض 

کیلومتری شهرستان ساری واقع است. ایول در ابتدا موقع و چراگاه تابستانی  ۹0از سطح دریا ارتفاع دارد و در 

داران بود و تدریجاً شبانان در کنار دامداری به کشاورزی پرداختند و کوچروی شبانان به یک جانشینی و اسکان حشم

امید. ساکنین ایول رعایای ارباب بودند و بعد از اصالحات ارضی، آنها در ایول، از اوائل قرن شانزدهم میالدی انج

 اراضی بین سکنۀ ایول تقسیم شد. بعضی از ساکنین ایول به غیر از کشاورزی به نّجاری پرداختند.

حسینعلی ملقّب  زیستند که دارای علم و فضیلت بودند از جمله شخصی بود به نام ماّل در میان ساکنین ایول افرادی می

هـ.ق. تحریر نمود.  120۹ه علیشاه، وی صاحب تألیفات گوناگون بود. از جمله کتاب تفسیر قرآن که آن را در سنۀ ب

 ن داشت. ماّل یای داشت همنام خود، وی از آغاز صباوت دارای نبوغ واقعی بود. صوتی رسا و دلنشعلیشاه نوه

بردند و با همدیگر هفروزگی در یک حجره بسر میعلی جان ما خان ساری با جناب ماّل حسینعلی در مدرسۀ سلیمان

خوانی را پیشۀ خود ساخت و در ایول و اطراف مأنوس و همدم بودند. ماّلحسینعلی بعد از اتمام تحصیالت، روضه

کرد. بزودی در هزار جریب معروف و مشهور شد به طوری که از اطراف و اکناف نه تنها مردم خوانی میروضه

نمودند. با حسن شهرتی که پیدا نمود از معاریف مازندران از او دعوت به روضه خوانی می و عادی بلکه خوانین

 علی جان به بلبل الذاکرین ملقّب گردید. جانب دوستش جناب ماّل 

ماّل حسینعلی در یکی از سفرهایش خبر بابی شدن دوست خود را شنید و بسیار دلتنگ شد. با تعلّق خاطری که به او 

اهفروزک نمود تا رفیق شفیق خویش را دیدار و ارشاد کند و علت تغییر عقیدۀ وی را جویا شود. در این داشت عزم م

دیدار بالعکس با حجج و براهینی که از دوست خود شنید نور ایمان در قلبش بر افروخته شد و مراجعت به وطن 

ای را تقدیم دوست خود نمود که بر اثر علی جان به ایول سفر کرد و آثار مبارکه خویش نمود. پس از چندی ماّل 

 زیارت آن ماّل حسینعلی به مقام یقین واصل گردید و تدریجاً به هدایت جمعی از کشاورزان ایول موفّق شد.

اّولین کسی که در ایول تعّرض علیه مؤمنین باالخص ماّل حسینعلی نمود. پدر زن او بود. وی عقیدۀ جدید دامادش را 

جریب رسانید به طوری که علما متّفقاً عرض حالی از وضعیت ماّل حسینعلی و تبلیغ او تقریر به گوش علمای هزار 

شاه فرستاده و خواستار حکمی غلیظ گردیدند. در پی این  ناصرالدینمهر و امضاء به دربار  300نمودند و با بالغ بر 

زن و مرد که بیشتر آنها سالخورده بودند دستگیر نفر از  1۵حسینعلی و خواهرش اّم لیال و  اقدام علما، به حکم شاه ماّل 

شدند و به مرکز بخش چهار دانگه یعنی کیاسر در هفده کیلومتری ایول روانه گردیدند. گرچه در این اسارت با آنها به 

 بی مهری رفتار گردید ولی با اقامۀ دالئل و براهین و باالخص خطابۀ اّم لیال در حضور نماینده مخصوص شاه و علما

 و تودۀ کثیر مردم، ذلّتشان تبدیل به عّزت شد علما حکم برائتشان را صادر کردند.

خبر این واقعه چون به سمع مرکز عهد و میثاق رسید لوحی به اعزازش نازل و وی را به موعظه در سبیل تحکیم 

احسینعلی در ایول غرس  میثاق و ثبوت رسوخ یاران بر عهد و پیمان الهی تشویق فرمودند. نهال امر الهی توسط ملّ 

آن ایول را فرا گرفت به طوری که نیمی از اهالی ایول مؤمن به امر بدیع گردیدند و  سرسبزگردید و شاخ و برگ 

اکبر فروتن و جناب جالل خاضع و ناشرین نفحات اسفار ایادیان عزیز امرهللا جناب طرازهللا سمندری و جناب علی

 یعل دریحدرضا و آقا سیّد ابوطالب شهمیرزادی و جنابان نیّر و سینا و جناب میرزا الهیّه باالخص جناب آقا سیّد محم

طاهر مالمیری و ... به این خّطه به استقرار و تحکیم  آبادی و جناب ماّل محّمداصفهانی و جناب میرزا حسن آقا نوش

 امر مبارک منجر گردید.

بود. در بحبوحۀ جنگ جهانی  1320آن واقعۀ مؤلمۀ سنۀ  دیری نپائید که آرامش نسبی منجر به وقوع حوادث شد و

دّوم و هم زمان با ورود متفقین به ایران، هرج و مرج در اکثر نقاط ایران پدید آمد باالخص در خطۀ مازندران قوای 

دولتی سنگرهای خود را رها کردند و اسلحه و مهّمات خود را به بهای اندکی جهت حفظ خویش در اختیار اشرار 

های اشرار تشکیل شد و تاخت و تازها شروع گردید و اموال روستائیان به غارت رفت. ار دادند. بدین گونه گروهقر

سی نفر از اشرار مسلح وارد ایول شدند و با همراهی محرکین و مفسدین محلی بنای ایذاء و اذیت  1320در پائیز سنۀ 

در طویله کدخدای ایول  کردند وی سرشناس محل را دستگیر احبّا ازنفر  ۵احبّاء را گذاشتند. آنها در بدو ورود 

بضاعت جهت محبوس نمودند و به چوبکاری آنها پرداختند و سپس جریمۀ سنگینی برای آنها تعیین نمودند. احبّای بی

نمودند و تحویل ظالمان دادند. اشرار نه تنها آنها را آزاد  ، جمعاستخالص یاران در بند، آنچه در بساط خود داشتند

نکردند بلکه بر شّدت صدمات و بلیات افزودند تا آنها را وادار به تبّری نمایند. دو شبانه روز بدین منوال سپری شد 

ه احباء هجوم بردند ای نگرفتند آنها را به روستایی در یک فرسنگی ایول تبعید نمودند. بعد از تبعید به خانچون نتیجه
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هایشان بیرون راندند و آوارۀ صحرا نمودند و سپس همۀ مایملک آنها را و همۀ ساکنین را به ضرب و شتم از خانه

 غارت کردند.

النه و کاشانه، آوارۀ در جنگل و صحرا بودند، اشرار در حالی که بهائیان کشاورز ایول در فصل سرمای پائیز بی

میر به ایول برگرداندند و سه روز بعد، بجز میرزا آقاجان جذبانی بقیه را آزاد نمودند. وی که بدکین اسراء را از کرد

مثل دوستانش از ضربات چوب و قنداق تفنگ نای راه رفتن را نداشت، در حالی که همسرش او را بر کول خود 

ن و شوهر بستند و یکی از آنها گرفته بود از محل حبس دور شدند. دقایقی نگذشت که اشرار مسلح راه را بر آن ز

نعمت نامی تیر پرکین خویش را بر سینۀ بی کینۀ میرزا آقا جان نشانه گرفت و در جلوی چشمان بهت زدۀ همسرش 

ساخت. زن که ناظر بر شهادت همسرش بود با صدای دلخراش بر روی جنازه افتاد و در همان  در خونوی را غرقه 

گردید به طوری که تا آخرالحیات یعنی قریب سی سال قامتش راست نشد. حضرت  حین از این واقعه مؤلمه کمرش خم

 ولّی محبوب امرهللا در حقش فرمودند:

سوف یرون الظالمون  ...این فاجعۀ اخیره و حادثۀ جدید، در قریۀ ایول مازندران علّت ازدیاد احزان و آالم گردید»

ران مبین، ستمدیدگان و بازماندگان آن مظلوم را تسلّی دهند و تقّرب اثمار ما غرسوا و جزاء ما عملوا ااَل انّهم فی خس

 «.طلوع فجر آسایش و سعادت و عّزت ظاهرۀ موعودۀ الریبیه بشارت دهند

خبر این غائله چون به سمع احبّای سنگسر رسید همتی نمودند و توانستند احبّای آواره را به منازل خود برگردانند. نه 

 مبارک زمین گلستان جاوید آماده شد و جسد شهید از قبرستان عمومی به گلستان جاوید منتقل شد.ماه بعد، به دستور 

با آرامش نسبی که ایجاد شد اقداماتی برای تعلیم و تربیت صورت گرفت لذا مدرسۀ بهائی در ایول دایر گردید و اّول 

سال حیات خویش را وقف تعلیم و  2بود که  شخصی که قیام به این امر خطیر نمود میرزا عبدالعلی شهاب شهمیرزادی

تربیت اهالی محل باالخص اطفال، نوجوانان و جوانان از بهائی و غیر بهائی نمود و به هّمت وی محفل روحانی در 

ایول تأسیس شد. تعلیم و تربیت در ایول بعد از جناب شهاب، توسط افرادی چون میرزا عوض محّمد جذبانی شهید 

د و بعد از او توسط دو برادر ایولی یعنی میرزا فرج هللا و میرزا ذوالفقار نعیمی و بعد آن توسط مجید واقعۀ شاهرو

شمسی  132۵ال هللا ثابتیان و محّمد موفّقی از یاران ایول ادامه یافت تا اینکه در سهللا فارسیان و سپس فضللطف

چهار کالس کار خود را آغاز نمود بعد از مدتی شاگرد در  20مدرسۀ دولتی تأسیس شد. مدرسۀ جدید التأسیس که با 

محّصل در شش کالس ابتدائی و استفادۀ هفت روستای مجاور از آن  120کوتاه باالخص به هّمت میرزا نعیم نعیمی به 

 انجامید.

ر از جمله اقدامات دیگر اهالی محل به کمک و مساعدت جناب علی محّمد نیک آئین تبدیل حمام خزانه به حمام دوش ب

 اتمام گردید و مورد استفاده قرار گرفت. 13۴0طبق حکم کتاب مستطاب اقدس بود که قبل از سال 

تا انقالب اسالمی، احبّای ستمدیده ایول گه گاه دچار تضییقات شدند ولی با اسفار روحانی  1320بعد از سنۀ بلوای 

نهادند. از جمله حادثۀ بر و وقعی بر حوادث نمی ناشرین نفحات الهی و دائر بودن تشکیالت بهائی قوت قلب یافته بودند

جستۀ این دوره سفر شخصی از گروه حجتیّه معروف به عبداللهی به ایول بود که تالش زیاد نمود تا شبهاتی ایجاد 

ای نبرد نقشه خویش را نماید و رشته محبت و اتحاد بین احبّاء را بگسلد ولی موفق نشد. چون از اقدامات خویش نتیجه

 شدندمیعطوف به حیوانات نمود. به طوری که در ایول مرسوم بود گاوهای احبّاء و مسلمین هر روز به چراگاه برده م

شدند تا حکم برائت از نجاست تحقق یابد لذا بایست از گاوهای احّبا جدا میطبق فتوای عبداللهی گاوهای مسلمین می

. احبّاء مکّرر به کدخدا رفتندمیگاوهای مسلمین به چراگاه چند روزی گاوهای احبّاء در طویله محبوس بودند و 

مراجعه و رحم بر حیوانات را مطرح نمودند لذا تجدید نظری صورت گرفت که گاوها در دو جهت مخالف برای چرا 

برده شوند که آمیزشی صورت نگیرد و حکم محکم عبداللهی سست نشود. مدتی کوشش و تالش در این تفرقه و جدایی 

گاوها صورت گرفت ولی بنا بر غرائز طبیعی آمیزش حیوانات، گاوها مخالف حکم نمودند و به طرقی مأنوس  بین

شدند باالخره عبداللهی از سفر خویش سودی نبرد. گاوها نیز از حکم شرعیش خالصی یافتند و در یک مرتع با هم می

 چریدند.می

د که وقف جامعه بود به همراه گلستان جاوید توسط حکومت بعد از انقالب اسالمی ایران، زمین جناب جذبانی شهی

های محرکین و مفسدین به ایول باعث ای نرسید. آمد و رفتمصادره شد و اقدامات احبّاء در استرداد آن به نتیجه

جرأت و جسارت مسلمین شد و ایذاء و اذیت شروع گردید. اّولین طبقۀ جامعه بهائیان ایول که دچار صدمه شدند، 
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طفال معصوم و کودکان خردسال دبستان دولتی ایول بودند. محرک و بانی این فتنه، فروزنده معلّم مدرسه بود وی که ا

بایست درس مهر و محبت به نونهاالن بیاموزد، اسباب فتنه و فساد را ایجاد نمود. فروزنده اطفال مسلمین را قاعدةً می

در محیط مدرسه در جلوی هم شاگردان نونهاالن بهائی، اهانت به  نمود، ویتحریک بر اذیت و آزار همساالنشان می

نمود و به این وسیله عامل شیون و گریه و زاری اطفال و بیزاری آنها از رفتن به مدرسه طلعات مقّدسۀ امر می

به  گردید. اقدامات والدین نونهاالن بهائی گرچه از حرکات و سکنات فروزنده در محیط مدرسه کاست ولی وی دست

 بهائی بود. هایبچهدیگر زد از جمله ندادن نمره و مردود نمودن  هایدسیسه

حادثۀ از مدرسه شروع شد و به تفتین و تفتیش و استراق سمع و اذیت و آزار در راه و بین راه مزارع انجامید به 

طن نمایند. برای رسیدن به این طوری که مسلمین تصمیم گرفتند یا احبّاء تبّری از عقیدۀ خود نمایند یا اینکه ترک و

هدف روز به روز عرصه را تنگ نمودند. بعد از مدتی مانع استفاده احبّاء از امکانات موجود در ایول همچون 

شالیکوبی و مدرسه و درمانگاه شدند. در حالی که در تأسیس هر یک از این مشروعات بیشترین کوشش و تالش از 

از این اقدامات سخیفانه که ضربات هولناکی بر جامعۀ بهائیان ایول وارد آورد  جانب احبّاء صورت گرفته بود. بعد

مسلمین شروع به تشکیل جلسات مباحثه نمودند و چون از این اقدام سودی نبردند عواقب ناگوار استقامت و پایداری را 

سالمندان مسلمان بلند شد  به آنها گوشزد کردند. اقدامات شرارت آمیز جاهالن به جایی رسید که اعتراض بعضی از

اند. آب و ها با ما فامیلند و از یک خانوادهاید، اینکنید و موجب سلب آسایش آنها شدهچرا این نفوس را اذیت می»که: 

خاکمان یکی است سالیانی متمادی با همدیگر در این محل زندگی کردیم و از این به بعد هم به کمک و مساعدت 

ا این اعتراضات خاموش نشد و کار به جائی رسید که چنانچه احبّاء مایل به شرکت در جلسات ام« یکدیگر نیازمندیم.

کشیدند و با پای برهنه به محل مقّرر خانه بیرون می ازبردند، آنان را به زور به آن جلسات می شدندمیمباحثه ن

 .دواندند که شاید بتوانند با این رویه آنها را وادار به تبّری نمایندمی

فرار رسید. مسلمین که در هر اقدامی جهت تبّری احباء با شکست مواجه شده بودند تصمیم بر  13۶2رمضان سال 

اخراج آنها از ایول گرفتند. برای این منظور از دهات مجاور تقاضای همکاری کردند. روز سیزدهم رمضان حدود 

شریک و سهیم باشند. باالخره صبح هفتم تیرماه سال  سه هزار نفر از نه روستا در ایول تجمع کردند تا در این ثواب

 و تودۀ در جلورسید. مسلمین دو گروه انتظامات از زنان و مردان تشکیل دادند و در حالی که گروه انتظامات  13۶2

 کشیدند، به سمت خانۀ یکایک احبّاء رفتند و اعضای خانواده از طفل صغیر تا پیرناس با شعار در عقبشان فریاد می

گیر را از خانه بیرون راندند و درهای منازل را قفل کردند. احبّاء در نهایت تسلیم و رضا هر یک در حین زمین

بایست باعث تنبّه و بیداری آنها شود بر خروج رو به خیل جمعیت مطلبی و یا شعری را که وصف حالشان بود و می

مهری زده بودند. یکی که از قبل بر دیده و دل خویش قفل بیزبان راندند ولی بر آن غافالن خفته کارگر نیفتاد گویا 

 خواند:می

 صرف سرمنزل بقا کردم  خشت خام سرای فانی را 

 صرف دشنام اشقیا کردم  عّزت و آبرو که وهمی بود 

ما طفلکان مسلم امروز کس نداریم، بیچاره و »: سر دادرفت ناله پیرزنی که به زحمت با عصای خویش راه می

 ...«نداریم، خدا فریاد ما رس خدا فریاد ما رس  ادرسیفریم غریب

 :خواندمیدیگری 

 هم جدا کرده اهل عالم ز  و هم بنگر به ما چه ها کرده

 :خواندمیو گویا به ضیافتی دعوت شده بود، 

 ایران بلند آوازه شد به به به دور تمّدن تازه شد به به به 

بیرون رانده شدند آنها را به یک کیلومتری خارج از محل بردند  هایشانخانهاز  مسلمین وقتی مطمئن شدند همۀ احبّاء

و چون اغنام سوار بر اتوبوس کردند و روانۀ شهرستان ساری نمودند. در ساری اولیای امور از این اقدام متأّسف 

 را در منازلشان اسکان دهند.شدند. لذا دستوری صادر نمودند که مأمورین آنها را به زادگاهشان مراجعت داده و آنها 

اتوبوس حامل اسراء بهائی نیمه شب به ایول برگشت و در خارج از محل آنها را پیاده نمود. دو ماشین ژاندارمری به 

سرباز اینک در نیمه شب ظلمانی در هوای سرد و بارانی در حالی که افراد پیر و علیل و کودکان خردسال  1۵همراه 
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گشتند. اهل قریه چون از بازگشت احبّاء با خبر شدند از قرار داشتند به سمت محل بر می بر کول بعضی از احبّاء

منازل خود بیرون دویدند و در نزدیکی قبرستان مسلمین آن مردگان به ظاهر زنده، راه را بر احبّاء سد نمودند و مانع 

و اثر نکرد. نهایتاً تکیه ایول را مناسب دیدند ورود آنها به منازلشان شدند. هر چه اصرار و ابرام رفت بر آن سنگدالن 

آنها را در تکیۀ ایول مسجون نمودند، جایی که نه فراشی در آن گسترده بود و نه چراغی برای روشنایی و نه  ۀهم

شما رفتید برای ما »آتشی برای گرم شدن داشت. در حین ورود به تکیه مرتّب مورد تهدید مسلمین قرار گرفتند که 

 یهایتیوالهمبدین ترتیب بهائیان ایول که صبح سه شنبه از جانب « وردید. سر یکی یکی شما را خواهیم برید.مأمور آ

توسط همان  13۶2صبح روز چهارشنبه هشتم تیر ماه سال  2مهری قرار گرفته بودند اینک ساعت خویش مورد بی

سیدگی شود. مسلمانان ساعاتی بعد از نفوس در تکیۀ ایول مسجون شدند تا در روشنایی صبح به وضع آنها ر

 مسجونیت احبّاء با بانگ اذان صائم شدند تا اجری جزیل از اعمالشان ببرند!

چند شبانه روز احبّاء در تکیه مسجون بودند. علما از دور و نزدیک به همراه اولیای امور و تودۀ ناس در ایول تجمع 

بّری نمایند و به زعم خود ایول را پاکسازی کنند ولی توفیق حاصل نشد نمودند تا بلکه موفق شوند احبّاء را وادار به ت

و عجزشان در مقابل استقامت و پایداری کشاورزان بهائی ایول آشکار گردید. با فتوای علمای حاضر در ایول، بهائیان 

اه دالن که ظلمت تعصبات از تکیه آزاد شدند که به منازلشان باز گردند. وقتی آنها زا از درب تکیه بیرون نمودند، سی

و زخمی نمودند احبّاء که در  را مجروحنهادشان را تیره و تار کرده بود بر روشن دالن طریق حقیقت تاختند و آنها 

زدند و  صحراپی مأمنی بودند هر جایی را یافتند پناهنده شدند بعضی خود را از گزند آن نفوس رهانیدند و سر به 

 و ... پراکنده شدند. بّاء و بعضی به آغل گوسفندبعضی به نزدیکترین خانۀ اح

با ارعاب و وحشتی که پدید آمده بود سربازان خود را در خطر هجوم مسلمین دیدند لذا فرار را برقرار ترجیح دادند. 

 حتّی علماء و اولیاء نیز از خوف جان فرار اختیار کردند. تنها بهائیان ماندند در حالی که محصور و مقهور جمهور

ناس بودند. مسلمین بعضی از بهائیان را به زور جهت غسل به حمام بردند و به قول خودشان آب توبه بر سرشان 

که در بند خدعه و نیرنگ مسلمین به دام  . احبّائیشدند یاسالمگیر در انجام رسومات ریختند و آزاد نمودند و بعداً پی

ایول  بیترتافتاده بودند به تدابیری در مدت کوتاه خود را از قفس ایول نجات دادند و روانۀ دیار دیگر شدند و بدین 

 خالی از سکنۀ بهائی گردید.

 نتیجه

 تندبادنومند شد. به طوری که نمو کرد و شجر ت حسینعلی در دور ابهی در ایول غرس نموده، رشد و نهالی را که ماّل 

اگر چه ایول خالی از بهائیان شد و بر حسب  13۶2به آن وارد آورد. در سال  یاصدمهحوادث روزگار نتوانست 

ظاهر معاندین موفق گردیدند به ظاهر چراغ امرهللا را در آن خّطه خاموش سازند ولی اندیشه نکردند که این عملشان 

 هی در آن دیار بلکه نقاط بعیده گردید.بر عکس باعث اشتهار امر ال

نماید. امروز منازل مخروبه و نیمه مخروبه احبّاء بر هر ناظری از ثبوت و رسوخ ایشان بر امر الهی حکایت می

که لیاقت و قابلیتی پیدا نمودند که توانستند در مسیر ارادۀ الهیه قرار گیرند و  اندمبارکاحبّای ایول شاکر درگاه جمال 

و نیستی خویش را فدای محبوب عالمیان نمایند و از این خوان نعمت الهی که بر این سرزمین مقّدس گسترده  هستی

 .رندیبرگای شده توشه

بهائیان ایول مطمئن و امیدوارند که به ارادۀ حق قیوم در یوم میقات به سرزمین خویش بر خواهند گشت و آنجا را به 

هزار جریب مازندران مبّدل خواهند ساخت و دخول افواج مقبلین را از همان  امر مبارک در یهاتیفعالمرکزی از 

 حسینعلی به چنین قیامی قائم خواهند شد: خّطه ناظر و شاهد خواهند بود و هر یک به فرمودۀ مرکز میثاق چون ماّل 

الموعظة الحسنه ان ربّک  و کن منادی المیثاق بین مالء اآلفاق و ثبت االقدام و عطر المشام و ادع الی ربّک بالحکمة»

 «.تؤیّد بفیالق من الّسماء و جیوش من المالء االعلی و جنود من ملکوت االبهی

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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