
 0 

 

 

 

 

 

 به سوی نظم جهانی بهائی       

 

 

 علی نخجوانی    

 

 

 موضوع مطالعه: تواقيع نظم جهانی بهائی         

 

 

 



 1 

 

 

 محتوای اين مجموعه:

 

 2          پيشگفتار

 3       صلح اصغر و صلح اعظم -1

 العدل اعظم  با توّجه به نصوص کتاب اقدس واليت امراهلل و بيت -2

 22       و فقرات الواح وصايا

 33      العدل اعظمقانون اساسی بيت -3

 02   مذهبیهای مذهبی و غيرنظم اداری بهائی در مقابل نظام -4

  بهائی آمريکا در ظهور نظم جهانی حضرت بهاءاهلل  نقش جامعءه -5

 44 

 38   روح و شکل آن )امرا و علما( ،تکامل نظم اداری بهائی -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 پيشگفتار

وجوه   ت يک هفته جهت مطالعءهکشور اروپايی مدّ  24بهائی از شصت جوان 

آرای حضرت بهاءاهلل در آکوتو )ايتاليا( گرد آمدند.  اين دوره توّسط مختلف نظم جهان

 ای اروپا ترتيب يافت.با مشاوره با  هيأت مشاورين قاّره ،محفل روحانی ملّی ايتاليا

کنيد نوشتاری از شش سخنرانی هايی که در اين مجموعه مالحظه میيادداشت

 هفته ايراد شد.  خواننده بعضی مطالب را مشاهده خواهد کرد که در يک 
ّ
است که در طی

حذف نشده تا متن  یاست.  چنين موارد تکرار موارد مشابهيا چند سخنرانی دارای 

های ها همانطور که در کالس ايراد شده حفظ شود.  سؤاالت مطروحه و جوابسخنرانی

ه شده طبق مواضيع سخنرانی هر روز مرتّب شده و در انتهای متن هر يک از شش داد

 شود.سخنرانی مشاهده می

آنطور که من آنها  ،هبر آثار امر مبارک اکثرًا ،ها مطرح شدهنکاتی که در اين يادداشت

 اند که آينده شاهداست.  حضرت ولی امراهلل به ياران هشدار داده مبتنی ،امرا درک کرده

های رود که مضامين بيان شده و استنتاجحمالتی به نظم اداری خواهد بود.  اميد می

کنندگان اين دوره کمک کند که از امر مبارک در ها به شرکتحاصله در اين يادداشت

 دفاع نمايند. ،ايّام به آن خواهد شد  مقابل حمالتی که در آتيءه

 

 علی نخجوانی
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 فصل يک

 اعظم صلح اصغر و صلح -1

نسبت به دو فرايندی که مکّررًا ايد ب ،صحيح خود  بررسی اين موضوع در زمينءهبرای 

سازندگی و  ،يعنی دو فرايند تأليف و تحليل ،در آثار حضرت ولی امراهلل به آن اشاره شده

 درکی کلّی داشته باشيم. ،رسندظهور می  آنگونه که امروزه به منّصءه ،فروپاشی

 ،فرمايندبه تمثيل خداونِد باغ که حضرت مسيح بيان میکنم نگاهی فکر می

شخصی تاکستانی غرس کرد و به باغبانانش سپرده مّدت واند ما را ياری رساند: "ت می

باغ بدو سپارند.  اّما   غالمی نزد باغبانان فرستاد تا ازميوءه ،مديدی سفر کرد و در موسم

او را نيز تازيانه  ،غالمی ديگر روانه نموده دست بازگردانيدند.  پسباغبانان او را زده تهی

او را نيز مجروح  ،دست بازگردانيدند.  و باز سيّمی فرستادهحرمت کرده تهیزده و بی

 ،فرستمچکنم؟  پسر حبيب خود را می ،ساخته بيرون افکندند.  آنگاه صاحب باغ گفت

با خود  ،ن او را ديدنداحترام خواهند نمود.  اّما چون باغبانا ،شايد چون او را بينند

 ،باشد؛ بياييد او را بکشيم تا ميراث از آِن ما گردد.  در حالاين وارث می ،تفکّرکنان گفتند

او را از باغ بيرون افکنده کشتند.  پس صاحب باغ بديشان چه خواهد کرد؟  او خواهد آمد 

-10آيات  ،22باب  ،ا)انجيل لوقباغ را به ديگران خواهد سپرد."  ،و باغبانان را هالک کرده

8) 

 شود:چند نکته در اين باب ذکر می

صاحب باغ اشاره به حضرت بهاءاهلل  ،( بنا به بيان حضرت ولی امراهلل در گاد پاسز بای1

است.
1

( بديهی است که "پسر" اشاره به حضرت مسيح است و تمثيل مزبور نشان می2)  

                                                 
1
"حضرت مسيح اين ظهور اعظم را ... صاحب الَکرم" ...  ،فرمايندمراجعه شود.  می 212صفحه  ،کتاب قرن بديع مترجم: به  

شود.  در متن انگليسی انجيل نيز لغت مالحظه می« الکرم"البريه "صاحبمالک»نيز  عبارت  381خوانده."  در صفحه 
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( غالمانی که صاحب 3بودند.  )بينی فرموده دهد که حضرت مسيح شهادت خود را پيش

کنيم که نه تنها توالی ظهورات پيامبران الهی هستند.  ما مالحظه می ،کندباغ اعزام می

درجاتی وجود دارد که به مرور افزايش  ،برندکه به کار می اختياری  قّوءهوجود دارد بلکه در 

اخراج  ،رمذهبی هستندمتصّرفين را که بديهی است رهبران مذهبی و غي ،( پدر4يابد.)می

 سپارد.کند و باغ را به "ديگران" میمی

رساند که ظهور حضرت بهاءاهلل می ،اين آخرين نکته ما را به موضوع مورد بحثمان

آورد.  به باغ را با خود می  تالشی و فروپاشی نظم کهن و تأسيس نظامی جديد برای ادارءه

کنيم.  اين دو فرايند فروپاشی  را مشاهده میدر اينجا دو فرايند سازندگی و  ،عبارت ديگر

"و  ،خوانيمبينی شده است.  در مکاشفات يوحنّای الهوتی میدر عهد جديد نيز پيش

 ،21)باب ديدم آسمانی جديد و زمينی جديد؛ چون که آسماِن اّول و زمين اّول درگذشت." 

 (1آيه

المثل شود.  فیهده مینفس حضرت بهاءاهلل نيز اين مضمون مشا  در آثار مبارکءه

"هنگام فنای عالم و اهل آن رسيد." ،فرمايندايشان از طرفی می
2

از دو طايفه عزّت " ،يا 

"امراء و علماء ،برداشته شد
3

ارض حامله  ،حال" ،فرماينددر عين حال هيکل مبارک می  

مشاهده  مشهود.  زود است که اثمار منيعه و اشجار باسقه و اوراد محبوبه و نعماء جنيّه

"شود.
4

 ،فرماينددهند و میای واحد به يکديگر پيوند میايشان سپس دو فرايند را در جمله  

"زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد."
5

 

                                                                                                                                                 

vineyard ه کرمل ذکر شده که در آثار حضرت ولی امراهلل در ترجمVineyard of God  244و  184)صفحات God Passes 

By.به کار برده شده است ) 

2
 3ص ،الميعاد/ قد ظهر يوم 100ص ،ظهور عدل الهی  

3
ملوک و علماء"  ،)در اينجا عبارت "عّزت از دو طايفه اخذ شد 402ص  ،/ قرن بديع 135و  38ص ،الميعادقد ظهر يوم  

 اّما با هم اندکی تفاوت دارند.( ،اند که اين بيان ترجمه است يا اصلنکردهآمده است.  هيچکدام اشاره 

4
 112ص ،/ نظم جهانی بهائی 3ص ،الميعاد/  قد ظهر يوم 433ص ،قرن بديع  

5
)توضيح مترجم: مترجم قرن بديع اشتباهًا بيان ديگری را  433ص ،/ قرن بديع 13ص ،منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل  

/ قد ظهر يوم 150ص ،شبيه بيان مزبور است: "سوف نطوی الّدنيا و ما فيها و نبسط بساطًا آخر."( بهاءاهلل و عصر جديدآورده که 

 83ص ،)مترجم اين توقيع نيز مرتکب همان اشتباه مترجم قرن بديع شده است.( / نظم جهانی بهائی 224و  34ص ،الميعاد
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خود به اين دو جريان   کنيم که حضرت عبدالبهاء نيز در آثار مبارکءهمشاهده می

بلکه روز به  ،نگردد و اين امراض مزمنه شفا نيابداين ظلمات منکشف " ،فرماينداشاره می

"تر شود و بدتر گردد.روز سخت
6

عالم " ،و جبران آن در اين بيان مبارک مندرج است که 

"انسانی منقلب شود و فيوضات رحمانی رخ بگشايد.
7

 

 ،فرمايندحضرت ولی امراهلل در بيانات زير دو جريان مزبور را اينگونه توصيف می

در حالی  ،رکّب از دو نيروی متضاّد سرگرم تغيير و تبديل وضع کنونی جهان استجريانی م"

 می
ّ
که هر يک از اين دو نيرو با شتابی فزاينده مسيری مخالف با مسير نيروی ديگر را طی

کند.  اين دو نيرو يکی سازنده و الفت دهنده است و ديگری مخرّب و متالشی کننده.  آن 

ای اعلی برای اداره يجًا سبب ظهور نظامی گردد که نمونهدر مسير مداومش تدر ،يک

در مسير تجزّی ،امروز ما است و اين يک  کردن جهانی است که مسير و مقصد دنيای آشفتءه

هر سّد و مانعی را در راه وصول بشر به هدف مقّدر در  ،بخش و مخرّبش با شّدتی روزافزون

نظم بديع   حضرت بهاءاهلل وابسته است و طليعءه شکند.  آن سير سازنده با آئين نوزادهم می

اين نيروی مخرّب  ،آرائی است که بزودی امر بهائی تأسيس خواهد کرد؛ و بالعکسجهان

آن سير ديگر است وابسته به مدنيّتی است که از اجابت مقتضيّات زمانه اعراض   که نمايندءه

"شده است. نموده و بالنّتيجه به کابوس هرج و مرج و انحطاط دچار
8

 

که بديهی  ،از اين دو جريان در اذهان خودشايد مفيد باشد که تصويری ذهنی 

دو جريان مشاهده می ،.  در بدايتداشته باشيم ،است 1344آغاز آنها سال   است نقطءه

در حال حرکت هستند.  خّط  ،يکی بر باالی ديگری ،شوند که به صورت دو خّط موازی

 ،غالبًا ،خود  که آن نيز به نوبءه ،گذاردبر خّط پايين تأثير می ،تکه امر مبارک اس ،باالتر

دهد.  با پيشرفت اين حرکت و تشديد العمل متقابل نشان میعکس ،آگاهانه يا ناآگاهانه

گيرند: امر مبارک به طرف باال کنيم که دو خط از يکديگر فاصله میمشاهده می ،تعامل

                                                 
6
 131ص ،/ ظهور عدل الهی 45ص ،اهللن شريعت/ حصن حصي 03-08ص ،3ج ،مکاتيب عبدالبهاء  

7
 242ص ،1ج ،منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  

8
 11ص ،نظم جهانی حضرت بهاءاهلل  
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گيرد.  در اين رابطه اين بيانات وط در پيش میگيرد و دنيا سير سقوط و هباوج می

هر قدر عالم انسانی در حضرت ولی امراهلل از اهميّت بسيار برخوردار است: "  پيشگويانءه

آرای بانيان دلير نظم جهان ،غمرات يأس و انحطاط و نفاق و استيصال بيشتر فرو رود

هّمت صعود نمايند و خود را از  شجاعت و علوّ   حضرت بهاءاهلل بايد بيشتر در مدارج عاليءه

بر مشکالت آينده فائق آيند و در سبيل  ،سبات و ترس محفوظ داشته ،ترديد ،تأثيرپذيری

خدمت قدم فراتر نهند و بيقين مبين بدانند که زمان اعظم مساعی و مجهودات آنان و اعلی 

ت يوحنّا به آن ايشان بايد با اضطراب شديدی که در مکاشفا  فرصت انجام فتوحات باهرءه

تعامل متوقّف   9مقارن باشد." ،انحطاط عالم انسانی است  اخبار گشته و نشانءه ادنی مرحلءه

 باشيم.نشده است.  ما در اين برهه از تاريخ به چشم خود شاهد آن می

 امراهلل به پديدءه
ّ
دهند که جديدی اشاره دارند.  آنها نشان می  تواقيع حضرت ولی

اکنون توصيف کردم به حرکت خّط سومی بين دو خّطی که هم ،نامحسوس تقريبًا به نحوی

خّطی مثبت  ،در آمده و به نحوی منّظم و مداوم در حال پيشرفت است.  اين خّط جديد

است و به عنوان تأثير غيرمستقيم امر الهی براذهان و قلوب آدميان به وجود آمده است.  اين 

در حالی که مبلّغين  ،ح عصر انطباق و سازگاری دارندخّط جديد مبيّن قوايی است که با رو

 خبرند.و مدافعين آن از منشأ اين جريان سازنده بی

اصل وحدت " ،فرمايندحضرت ولی امراهلل به وضوح اين انديشه را توضيح می

توان در مساعی معقول و سنجيده و شروع ]آن را[ ... می  عالم انسانی ... آثار اوّليءّه

شاهده کرد که پيروان رسمی امر حضرت بهاءاهلل ... بمنظور تأسيس ملکوت مجهوداتی م

توان در ترويج دارند و تجلّيّات غيرمستقيمش را نيز میالهی بر بسيط زمين مبذول می

  از هم گسيختءه  تدريجی روح اخّوت و اتّحادی که خود به خود از ميان آشفتگی جامعءه

"مالحظه نمود. ،کنونی برخاسته
10

 

                                                 
9
 45ص ،اهللحصن حصين شريعت  

10
 01ص ،نظم جهانی بهائی  
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را به  ملل متّفق" بعد از جنگ جهانی اّول  رت ولی امراهلل تشکيل "جامعءهحض

اين رشد مثبت مشاهده فرمودند.  هيکل محصول جنبی و در عين حال مطلوب  عنوان

هر  ،شوندتر میها پهنتوان گفت که در اين زمان که سايهآيا نمی" ،مبارک مرقوم فرمودند

دهد که ظلمت ديجوری که بشارت می ،درخشدمی از چندی که برق اميدی بر افق عالم

بشر را فرا گرفته به نور تبديل خواهد شد؟  آيا غلط است اگر بگوييم که در اين جهان بی

های افزون دچار و به رقابتايمان که به افکار مغشوش آلوده است و به شرّ تسليحات روز

شاهده نمود که آهسته آهسته به توان قوائی را ممی ،خطرناک و کينه وعداوت گرفتار است

  الملل اوّل در بحبوحءهآهنگی دارد؟  بعد از جنگ بينرود و با روح عصر همپيش می

جنينی را   ملل مرحلءه  گرچه جامعءه ،خراش ناسيوناليزمشّدت يافتن روزافزون فريادهای گوش

 می
ّ
است سازمان مزبور  زائی که آن را در بر گرفته هر لحظه ممکنکند و ابرهای طوفانطی

ملل جهت درستی   وليکن جامعءه ،سازد را از توانائی و کارائی ساقط و دستگاهش را مختلّ 

عمومی مربوط به   را در پيش گرفته و به مقصد صحيحی توّجه دارد ... عقد يک معاهدءه

ملل مبذول   هايی بوده است که از بدو تأسيس جامعءهامنيّت جهانی مقصد مرکزی کوشش

بينی و ته ... اوّلين بار  در تاريخ بشر بود که نظام امنيّت جمعی که حضرت بهاءاهلل پيشگش

بحث و آزمايش در آمده   به مرحلءه ،حضرت عبدالبهاء به صورت قاطعی اعالم فرموده

"بود.
11

 

حضرت ولی امراهلل در همين مورد مرقوم و شرايط جهانی را اينگونه توصيف می

عمومی صناعت و تجارت به   يشرفت بسيار سريع علوم ماّدی و از توسعءهاز اثر پفرمايند که "

فرمايند که ايشان خاطرنشان می است.  12ای تبديل گشته ..."واحد پيچيده  هيکل زندءه

بيشتری از   روحی جديد دميد ... عّدءه" جهان "آسمانی در   حضرت بهاءاهلل به قوءّه"

                                                 
11

 144-140صفحات  ،نظم جهانی بهائی  

12
 04ص ،نظم جهانی بهائی  
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  بلکه آن را الزم و نتيجءه ،شمارندالحصول میمکنخردمندان جهان نه تنها آن وحدت را م

"بينند که امروز در جهان به کار افتاده است.عوامل و قوائی می
13

 

ملل جای خود را به سازمان   جامعءه ،دانيد بعد از جنگ جهانی دومهمانطور که می

 ،ظ روحاز لحا ،از زمان تأسيسش در بيش از نيم قرن پيش ،ملل متّحد داد.  اين سازمان

که با  ،تکامل يافته است.  ترديدی نيست که اين فرايند ميانه ،قضاوت منصفانه و کارايی

 نهايتًا به صلح اصغر منجر خواهد شد. ،تولّد امر مبارک به وجود آمد

 ،فرمايندحضرت ولی امراهلل در ارتباط با صلح اصغر اين تعريف را عنايت می

حضرت بهاءاهلل بايد ابتدا به استقرار صلح اصغر   ودءهکه به فرم[ سلسله وقايع تدريجی..."]

اش را ندانسته اجرا خبر از ظهور او مبادی نازلههمان صلحی که ملل ارض بی ،منجر شود

"خودشان آن را مستقر خواهند ساخت. ،کنندمی
14

حضرت ولی امراهلل وقتی که مراحل   

دهند.  ايشان بيشتر شرح و بسط می بيان خود را ،کنندبينی میتدريجی اين فرايند را پيش

... وحدت سياسی شرق و غرب و تأسيس " ،فرمايندمراحل مزبور را اينگونه مطرح می

"حکومت جهانی و استقرار صلح اصغر  که ... اشعيای نبی بدان اخبار نموده...
15

هيکل   

اعتراف   ءهتجديد بنيان نوع بشر است و در نتيجافزايند که اين مرحله متضّمن "مبارک می

"شود...عموم به وحدت و جامعيّت نوع انسانی حاصل می
16

 

که حضرت ولی امراهلل در آثار خود نقل  ،کالم حضرت بهاءاهلل در مورد صلح اصغر

لّما نبذتم " ،خطاب به سالطين و امرای ارض اينگونه عّز نزول يافته است ،اندفرموده

ح االأصغر لعّل به تصلح امورکم و الّذين فی الّصلح االأکبر عن ورائکم تمّسکوا بهذا الّصل

ظلّکم علی قدر ... أن اصلحوا ذات بينکم اذًا التحتاجون بکثرة العساکر و مهّماتهم االّ 

علی قدٍر تحفظون به ممالککم و بلدانکم ... أن اتّحدوا يا معشر الملوک به تسکن أرياح 

قام أحٌد منکم علی االأَخر قوموا عليه  االإختالف بينکم و تستريح الرّعيّة و َمن حولکم ... اإن

                                                 
13

 04ص ،نظم جهانی بهائی  

14
 241ص ،الميعادقد ظهر يوم  

15
 42ص ،اهللحصن حصين شريعت  

16
 241ص ،الميعادقد ظهر يوم  
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"اإن هذا االّ عدٌل مبين...
17

البّد بر اين است مجمع بزرگی " ،فرمايندو در لوح ديگری می  

در ارض برپا شود و ملوک و سالطين در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند ... اگر 

"جميع متّفقًا بر منع قيام نمايند. ،َمِلکی بر َمِلکی برخيزد
18

 

های آن معطوف داريم.  حضرت بايد توّجه خود را به صلح اعظم و ويژگی ،حال

به نحوی که حضرت بهاءاهلل  ،اّما صلح اعظم" ،فرمايندولی امراهلل تعريف زير را عنايت می

های روحانی و صلحی است که عماًل بايد متعاقب زمانی تحّقق يابد که جنبه ،مقرّر فرموده

يعنی زمانی که جميع نژادها و مذاهب و طبقات و ملل در  ،يافته باشدمعنوی بر جهان غلبه 

هم ادغام شده باشند و چنين صلحی بر هيچ اساسی مرتفع نگردد و هيچ دستگاهی آن را 

احکام و قوانين الهی استوار باشد و آن احکام و تعاليم در   حفظ نتواند مگر آن که بر پايءه

  19مذکور و مکتوب." ،حضرت بهاءاهلل منسوب است نظم جهانی بديعی که به نام مقّدس

 ،اندهيکل مبارک بيانات ذيل را که حضرت بهاءاهلل خطاب به ملکه ويکتوريا نازل فرموده

اهلل الّدرياق االأعظم و الّسبب "و الّذی جعله ،دانند نه صلح اصغرصلح اعظم می  دربارءه

واحٍد و شريعٍة واحدٍة؛ هذا اليمکن ابدًا االأتّم لصّحته هو اتّحاد َمن علی االأرض علی امٍر 

"االّ بطبيٍب حاذٍق کامٍل مؤيٍّد لعمری هذا لهو الحّق و مابعده االّ الّضالل المبين...
20

  

اليوم اليق آن که " ،فرمايندحضرت بهاءاهلل در لوح ديگری به اتّحاد کّل نوع بشر اشاره می

"و ناس را متّحد نمايند. ،ی جز اونيست مهرب و مفرّ  ،کّل به اسم اعظم متشبّث شوند
21

 

" صلح اعظم" و "صلح اصغر" ،کلماتی که به کار رفته ،در متون آثار به زبان اصلی

کنيم که اصطالح سومی مکّررًا مورد استفاده است.  در متون اصلی آثار مبارکه مشاهده می

شده؛ گاهی به های مختلف ترجمه " است.  اين واژه به صورتصلح اکبرقرار گرفته و آن "

Lesser Peace  و در مواقعی بهthe Greater Peace  و گاهیthe Great Peace  و حتّی گاهی

                                                 
17

 )لوح ملکه انگليس( 04ص ،(1کتاب مبين )آثار قلم اعلی ج  

18
 10ص ،/ دريای دانش 3ص ،لوح مقصود  

19
 122ص ،نظم بديع جهانی  

20
 02ص ،کتاب مبين ،لوح ملکه  

21
 284ص ،مجموعه اقتدارات  
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ترجمه شده است.  اين نکته جالب است که حضرت ولی  the Most Great Peaceاوقات به 

 Lesser" را به صلح اکبرگاهی اوقات " ،محبوب امراهلل در مقام خويش به عنوان مبيّن آيات

Peace  و گاهی بهMost Great Peace اند که به متن موضوع بستگی داشته ترجمه فرموده

گردد که هر زمان که کاماًل مشهود می ،است.  وقتی که اين موارد با دقّت خوانده شود

 ،لزوم مشاوره در ميان ملل يا اصل امنيت جمعی اشاره شده ،صرفًا به کاهش تسليحات

وقتی که متن  ،اند.  اّمارا به کار برده Lesser Peaceالح حضرت ولی امراهلل هميشه اصط

از جمله  ،مورد نظر از وحدت سياسی فراتر رفته و به وحدت با توّجه به جميع وجوه آن

 استفاده شده است.  Most Great Peaceدر ترجمه عبارت  ،مربوط بوده ،وحدت نژاد و دين

ای بين دو " مرحلهصلح اکبرکند که " گيریتواند نتيجهدقيق به آسانی می  خوانندءه

توان در سه " است.  نظر حقير بر اين است که سه مرحله را میصلح اعظم" و "صلح اصغر"

اند به صورت زير خالصه کرد: صلح اصغر به اصطالحی که هيکل مبارک استفاده کرده

"بيداری حّس روحانيت جمهورميانی به صورت "  "؛ مرحلءهوحدت سياسیصورت "
22

؛ و 

"امتزاج نهائی تمام اجناس و مذاهب و طبقات و ملل.صلح اعظم به صورت " 
23

 

در اين مقطع کافی است که بگوييم برای من روشن است که حکومت جهانی
24

با  

" توّسط حضرت ولی هدف نظم بديع جهانیکه در توقيع " ،تمام مؤّسسات مالزم آن

" است.  در حالی صلح اکبريعنی " ،انیمي  ای به همين مرحلءهاشاره ،امراهلل توصيف شده

جهانی بهائی  های اتّحاديءهکه ويژگی
25

" با دّقت و تولّد مدنيّت جهانیکه در توقيع " 

 امراهلل توصيف شدهو به نحوی تکان ،موشکافی
ّ
اشاراتی  ،دهنده و مؤثّر توّسط حضرت ولی

 باشد." میصلح اعظمواضح به "

                                                 
22

 241ص ،الميعادر يومقد ظه  

23
 241ص ،الميعادقد ظهر يوم  

24
 ،ای است که جناب فتح اعظم در توقيع هدف نظم بديع جهانی )نظم جهانی بهائیمترجم: حکومت جهانی ترجمه  

 اند.آورده World Super-State( برای 50ص

25
منضّمات کتاب اقدس  233  فحءهاست که از ص Bahá’í World Commonwealth  توضيح مترجم: اين عبارت ترجمءه  

 ( گرفته شد.138)توضيح 
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اشته باشيم که در توصيف هيکل مبارک از جالب است که در اين رابطه توّجه د

 ءالمللیبين  مجريءه  قوءّهاّولين هيأت جهانی که بدان اشاره دارند " ،حکومت جهانی
26
 

" جهانی  هيئت مجريءه" ،در حالی که در توصيف روشنگری که از صلح اعظم دارند ،است

گيرد." قرار میهيئت مقنّنهدوم بعد از "  در مرحلءه
27

فرض بگيريم که دليل آن توانيم می  

 مرحلءهکاماًل می
ّ
روح صلح  ،يقينًا ،" صلح اکبريعنی " ،ميانی  تواند چنين باشد که در طی

تی همچنان ساختار بيرونی و ظاهری  ءاّما شکل ظاهری آن بايد مد ،اساسًا بهائی است.

 دنيای کهن باشد.

و حتّی بدون  ،معموالً  ،اجرائی حکومت  درجهان امروز شاخءه ،دانيدهمانطور که می

باشد.  در مفهوم امرِی نظم واحد مستقّل اصلی است که مظهر رياست کشور می ،استثناء

نه با هيئت  ،سلسله مراتب متفاوت است.  رياست ،کنمآنگونه که من استنباط می ،جهانی

ت رسد به اين علّت اسقانونگذاری اعطاء شده است.  به نظر می  بلکه به شاخءه ،اجرائی

واحد مستقلّی که در  ،آتی جهانی بهائی توّسط حضرت ولی امراهلل  که توصيف اتّحاّديءّه

 است.جهانی"   هيئت مقنّنءه" ،اولويت قرار دارد

 ،دهيموقتی که آثار حضرت عبدالبهاء در اين خصوص را مورد بررسی قرار می

لوح "هفت  ،ن خصوصيابيم.  يک مثال نمونه از آثار ايشان در ايالگوی مشابهی را می

نازل شد.  اين تاريخ مهم است زيرا حضرت  1820شمع" است.  اين لوح مبارک در سال 

" اين قرن" به "وحدت وطنیيعنی " ،هادر رابطه با يکی از شمع ،عبدالبهاء در اين لوح

فرماينداشاره می
28
 ايشان به قرن بيستم است.  و معلوم است که اشارءه 

( وحدت در 1عبارتند از: ) ،اندالبهاء بيان فرمودههفت شمعی که حضرت عبد

( وحدت 4( وحدت آزادی؛ )3جهانی؛ )  ( وحدت آراء در امور عظيمءه2سياست؛ )  حيطءه

( وحدت نژادی0( وحدت وطنی؛ )5دينی؛ )
29

( وحدت لسان.  پنج مورد از هفت 4؛ )

                                                 
26

 (International Executive) 50ص ،نظم جهانی بهائی  

27
 105ص ،نظم جهانی بهائی  

28
 353ص ،1ج ،مکاتيب عبدالبهاء  

29
 در لوح مبارک تحت عنوان "وحدت جنس" مطرح شده است.  
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در حالی که  ،مراحل مقّدماتی در رسيدن به صلح اصغر است ،بدون هيچ ترديدی ،شمع

به َاشکال وحدتی که تنها زمانی  ،يعنی وحدت دينی و وحدت نژادی ،مورد چهارم و ششم

 اشاره دارد. ،که بيداری حّس روحانيت جمهور حاصل گشته باشد

با تأسيس سازمان ملل متّحد  ،" استوحدت سياسیکه " ،شمع اّول ،المثلفی

واضحی به   مطمئنًا اشارءه ،" باشدزادیوحدت آيقينًا تحّقق يافته است.  مورد سوم که "

اّول قرن نيز هنوز وجود داشت.    زيرا در نيمءه ،دوران استعمار است  نزديک شدن خاتمءه

" مبيّن روح آگاهی جهانی است که در تصديق اين نکته وحدت وطنیيعنی " ،مورد پنجم

عاقبت خود را " ،به کالم حضرت عبدالبهاء در اين شمع ،بيان شده که جميع ملل عالم

 سدءه – 30اهل وطن واحد شمارند"
ّ
بيستم به طور کامل تحّقق   آگاهی و وقوفی که در طی

" و وحدت آراء در امور عظيمه" ،يعنی شمع دوم و هفتم ،يافت.  دو شمع باقيمانده

" برای همه واضح و بديهی است و ابدًا نيازی به شرح و بسط در اين بحث وحدت لسان"

 ندارد.

يان هنوز معضالت بسياری در پيش روی داريم تا کار تحکيم را از طريق ما بهائ

 ،تر امرهای مطالعه سيستماتيک نماييم و از طريق اعالم گستردهمؤّسسات آموزشی و حلقه

امر تبليغ  ،به حيات بهائی ،اعم از فردی و جمعی ،تر تبليغی و تمّسک بيشترفعاليت فشرده

و  ،محبّين ،ها و جامعه را به روی متحّرياندرهای خانهرا توسعه دهيم.  همچنين بايد 

هايي مسلّمًا امواج نفوذ روحانی ايجاد دوستان جديد امر مبارک بگشاييم.  چنين فعاليت

نيت های خوشخيرخواه و انسان  ائتالف را که رهبران انديشءه  کند که فرايندهای سازندءهمی

 ،اجتماعی و سياسی خود ،برای مسائل اقتصادیهايی حلدر طريق يافتن راه ،در همه جا

بخشد.  اين مسائل هر از گاهی آنها را از پيشروی به سوی سرعت می ،به دنبال آن هستند

دارد.  جمال مبارک در الواحی باز می ،نداههدفی که جمال مبارک برای آنها تعيين فرمود

 هدف مزبور را روشن ساختند. ،که حّداقّل شرايط الزم برای صلح اصغر را تعيين فرمودند

                                                 
30

 353ص ،1ج ،مکاتيب عبدالبهاء  
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شايد  ،و برای معطوف کردن افکارمان به سوی آينده ،امبندی آنچه که گفتهدر جمع

هيئت و ترکيب سياسی  ،بافت اجتماعی آن ،بتوانيم سناريوی زير را مطرح سازيم:  جهان

اش همچنان رو به وخامت خواهد رفت و و معيارهای اخالقی ،ساختار اقتصادی آن ،آن

ترين حّد زوال و انحطاط خود خواهد رساند.  در حالی که ما دنيت فعلی را به پايينم

انتشار نورش در  ،آن  تحکيم بنيان و شالودءه ،امر مبارک  دامنءه  همچنان به توسعءه ،بهائيان

از  ،و ،دهيمهای مردم ادامه میبخش آن به تودهو اعالم پيام حيات ،ارض  سراسر کرءه

ای که روح پيام حضرت بهاءاهلل آنها را به فعاليت کنندهوای هماهنگق ،طرف ديگر

دهند تا ريشه را در خاِک واداشته و تحت حمايت خود گرفته به توسعه و رشد ادامه می

آگاهِی انسانی فرو ببرند و نهايتًا عالم انسانی را به سوی رفاه و سعادت عمومی ناشی از 

دو خّط  ،دير يا زود ،انيم کاماًل مجّسم نماييم کهتوما می ،صلح اصغر هدايت نمايند

از لحاظ  ،به جريانی واحد ،اشدنيوی  يعنی امر الهی و همتای سازندءه ،سازنده و موازی

راند و به صلح اعظم منجر الهی آنها را به پيش می  طبيعی متّحد تبديل خواهند شد که قّوءه

بر وجه ارض در عصر ذهبِی امر مقّدس الهی خواهد شد و راه را برای تأسيس سلطنت الهيّه 

مراحل متفاوت وصول به صلح به آماده خواهد ساخت.  برای آن که با وضوح بيشتر 

 ،يعنی اصغر ،"صلح"  واژءه  توصيف کنندءه در صفاتآن که سير تدريجی  ،پی ببريم عمومی

 در خصوص بيان حضرت ولی امراهللبه توّجه  شايد ،کاماًل تعريف شده ،اکبر و اعظم

که در کشورهای مختلف عالم به ظهور و بروز می ،امر مبارک در سطح ملّی  توسعءه مراحل

 مفيد باشد. ،رسد

پيشروی امر مبارک در هر کشور را بيان    حضرت ولی امراهلل رئوس کلّی هفت مرحلءه

نيد آنها عبارتند از داکنم.  همانطور که میاّوليه را ذکر می  چهار مرحلءه بتدااند.  من افرموده

بديهی است  ،که مجهوليت است ،يک  انفصال و استقالل.  مرحلءه ،مقهوريت ،مجهوليت

  اند.  جامعءهالعدل اعظم هم به آن شهادت دادهکه در سراسر عالم به انتهی رسيده و بيت

ريت که مقهو ،دوم هستند  در مرحلءه ،و نيز تعدادی از کشورهای اسالمی شرق ،بهائی ايران

 ،زمانی است که مقامات مذهبی کشور ،يعنی انفصال ،سوم  و مظلوميت باشد.  مرحلءه
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رسمًا اعالم کنند که چون امر بهائی دارای احکام و  ،همانطور که در مصر اتّفاق افتاد

توان آن را به عنوان می ،باشداصولی متفاوت با مجموعه قوانين شرعی اسالم می

 ،تلّقی کرد؛ مرحله چهارم ،ای از ديانت اسالمعنوان شاخهو نه به  ،موجوديتی مستقل

امر مبارک را منطبق با نظام حقوقی خود  ،موقعی است که دولت حاکم ،يعنی استقالل

بهائی مقام و موقفی اعطاء شود که به عنوان   تشخيص دهد.  اين زمانی است که به جامعءه

حوال شخصيه ارا که مربوط به  يک سازمان مذهبی بتواند مراسم و مناسک مشّخص خود

ترين فرم شناسايی در هر کشور اين عالی ،رسمًا انجام دهد.  تا اينجا ،مانند ازدواج ،است

که مبيّن برخورداری از موقفی برابر با آن چيزی است که ساير جوامع  ،فرضی بوده است

کن است در مممذهبی شناخته شده از آن برخوردارند.  هر يک از اين مراحل چهارگانه 

 آن کشوربا توّجه به شرايط حاکم بر در بعضی از کشورها و مسلّمًا کشوری به وقوع بپيوندد 

 است. اين اتّفاق افتاده

و اّما سه مورد باقيمانده؛ مورد پنجم عبارت از رسميت آئين الهی است که به 

عنوان ديانت رسمی کشوری پذيرفته شود.
31

و ادغامی  ششم موقعی است که تلفيق  مرحلءه  

  شود.  مرحلءهبين نظام مدنی دولت حاکم و تشکيالت ملّی نظم اداری بهائی حاصل می

اند.ششم را حضرت ولی امراهلل به عنوان ظهور "حکومت بهائی" توصيف فرموده
32

  مرحلءه  

های بهائی دست هفتم موقعی است که "حکومت بهائِی" کشور مورد نظر با ساير حکومت

ای که مبيّن مراحل بهائی آينده را تشکيل دهند ـ اتّحاديه  تا اّولين اتّحاديءهدهد اتّحاد می

آغازين صلح اعظم خواهد بود و منطبق با احکام و اصول اعالم شده توّسط حضرت 

بهائيان در هيچ  ،توانيد درک کنيدبهاءاهلل عمل خواهد کرد.  همانطور که به خوبی می

اند.  اين بدان معنی است که کليّه جوامع ملّی ور نکردهکشوری از اين مراحل چهارگانه عب

                                                 
31

ذکر شده اّما در   State Religionمراجعه شود.  )توضيح مترجم: در متن انگليسی عبارت  32ص ،به ظهور عدل الهی  

 ديانت رسمی دولتی کشور است.( ،فارسی فقط به "رسميت" اکتفا شده است.  مقصود

32
 .  )توضيح مترجم: در متن فارسی "تأسيس سلطنت الهيّه" ترجمه شده است.(32ص ،ظهور عدل الهی  
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بهائي به ُکندی و گاهی اوقات با تحّمل درد و رنج در حال توسعه و عبور از اين مراحل 

 اّوليه هستند.

العدل اعظم در پنجم مستلزم اعالم و هدايت بيت  چهارم به مرحلءه  حرکت از مرحلءه

باشد.  به اين علّت است که حضرت می ،ه دهدزمانی که شرايط اجاز ،ميقات مقتضی

"عدل.امور سياسيه کّل راجع است به بيتاند: "بهاءاهلل فرموده
33

ما در کمال اطمينان می  

وقتی که امر مبارک به عنوان  ،يعنی ،ششم  مرحلءه ،در سطح ملّی ،توانيم استنتاج کنيم که

نی وقتی که "حکومت بهائی" به يع ،هفتم  و مرحلءه ،"ديانت رسمی کشور" شناخته شود

يعنی  ،بعدی  که مرحلءه ،الملی منطبق با صلح اکبر خواهد بوددر سطح بين ،ظهور برسد

 ،به دنبال آن برقرار خواهد گرديد.  ما بهائيان اعتقاد راسخ داريم که دو مرحله ،صلح اعظم

 ر الهی هستند.عظيم جامع و فراگي  تمامًا بخشی از نقشءه ،آخر  و يقينًا سه مرحلءه

 

 سؤاالت مربوط به اين سخنرانی

اند که سالهايی که در پيش است آبستن وقايعی با عظمتی غيرقابل تصّور و س ـ  حضرت ولی امراهلل فرموده

امتحاناتی به مراتب شديدتر از آن است که در گذشته به وقوع پيوسته است.
34

آيا اکنون ما در  "آن سالهايی که   

 ر داريم؟  آيا بايد هراسان باشيم؟در پيش است" قرا

"آبستن" به جريان داللت دارد.  ترديدی ندارم که ما در آن دوراِن به اصطالح   ج ـ  واژءه

اّما چرا بايد هراسان باشيم؟  ما بايد به جمال  ،"سالهايی که در پيش است" قرار داريم

و در  ،ئی برخوردار باشيماز حيات بها ،به ايشان توّکل کنيم ،مبارک اعتماد داشته باشيم

بايد به آن حضرت  ،کمال اطمينان با آينده مواجه گرديم.  ايمان به تنهايی کافی نيست

آن حضرت را به   اعتماد کنيم.  اگر ترديدی داريم بايد قيام کنيم و حقيقِت تأييدات الريبيءه

حبّای آمريکايی خودمان ثابت کنيم.  حضرت ولی امراهلل در يکی از تواقيع خود خطاب به ا

                                                 
33

 48ص ،مجموعه اشراقات ،تم از لوح اشراقاتاشراق هش  

34
"... جهان بشريت آبستن حوادث  ،فرمايندتوضيح مترجم: اشاره به بيان حضرت ولی امراهلل در ظهور عدل الهی است که می  

که صفحات ای است ای است که چشم عالم شبه آن را نديده و در انتظار انقالبات و وقايع هائلهسقيمه  عظيمه و باليای عقيمءه

 (152تاريخ نظير آن را درج ننموده است." )ص
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وقت را نتوان به هدر داد ... ميدان مهيّا است.  وعود الهيه قطعی و " ،فرمايندمی

الهی به اجرا در آمده ... قوای سماوی و ارضی به نحوی مرموز در   غيرمکذوب است.  نقشءه

اجرای آن ساعی و جاهد ... هر شکّاک مرّددی خود قيام کند و صّحت و سقم اين کالم را 

"تحرّی کند. خود
35

 

 

مقصود از "عدل اعظم" چيست؟ -س
36
 

 ملّی و محلّی باشد. ،ای به مؤّسسات بيوت عدل در سه سطح جهانیکنم اشارهج ـ فکر می

 

 س ـ آيا دخول افواج مقبلين برای صلح اصغر اهّميت دارد؟

کنم.  دخول افواج مقبلين يک جريان داخلی در ج ـ من به اين طريق به آن نگاه نمی

حلقه ،از طريق مؤّسسات آموزشی ،العدل اعظم مايلند که ماامر تبليغ است.  بيت  وسعءهت

خود را آماده سازيم که درها را به روی  ،های اطفالجلسات دعا وکالس ،های مطالعه

کافی و به طور منّظم و مدّون در امر   افواج مقبلين بگشاييم که داخل شوند و به اندازءه

دخول   حضرت ولی امراهلل اشاره دارد به اين که اين مرحلءه  آثار مبارکءه  مبارک عميق شوند.

جمعی نفوس خواهد بود.ای بر اقبال دستهافواج مقبلين ثابت خواهد کرد که مقّدمه
37

 

                                                 
35

 Messages to America 14مندرج در صفحه  1838ژانويه  23ترجمه ـ توقيع   

36
 ،اند که در ترجمه فارسی آن )قرن بديعتوضيح مترجم: اين اصطالح را حضرت ولی امراهلل در گاد پاسز بای به کار برده  

..." و در همان کتاب عدل اتّم اقوممنشأ  ،"اين مظهر کلّی الهی ... رافع بنيان صلح اعظم ،( به اين صورت آمده است220ص

يگانه اساس  ،"عدل اعظم"محافل مذکوره ... در جميع احوال به " ،فرمايند( در خصوص بيوت عدل آينده می042)ص

( بيانی از 53باشند."  در ظهور عدل الهی )ص"صلح اعظم" که کافل و ضامن استقرار وحدت اصليّه در بين برّيه است ناظر می

نمايد." در توقيع قد ظهر يوممی عدل اعظم الهیعظيمه تدارک   های واردءه"اين ظلم ،حضرت بهاءاهلل نقل شده است که

تنها "اين عدل اعظم البتّه همان عدلی است که  ،فرمايندتوضيح می  ،بعد از نقل بيان اخير حضرت بهاءاهلل ،(3الميعاد )ص

خود صلح اعظم آن مدنيت جهانی را ظاهر خواهد کرد که همواره با   بنياد صلح اعظم بايد باالخره مستقّر گردد و بنوبءه ،بر آن

 اسم اعظم همراه و مالزم خواهد بود."

37
 ،اهلل)حصن حصين شريعت 1853ژوئن  25توضيح مترجم: اشاره جناب نخجوانی به بيان حضرت ولی امراهلل در توقيع   

دهد ... که ... فوج فوج نفوسی از ملل و اجناس "اين تقويت ... از فرا رسيدن روزی خبر می ،فرمايند( است که می154ص

رفته و اقبال دستهزمانی است که مّدتها انتظار آن می  روزی که اگر خوب مالحظه شود مقّدمءه ،مختلفه واد امر مبارک گردند

بار که حال به مستقيم يک سلسله وقايع عظيمه و محتماًل حوادث مصيبت  س در نتيجءهجمعی نفوسی از همين ملل واجنا
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مساعی رهبران در عالم سياسی است که نهايتًا برای استقرار   صلح اصغر نتيجءه ،اّما

 متّحد خواهند شد. ،ِی غيرمذهبی در ميان ملل خواندتوان آن را صلح سياسآنچه که می

 

صلح اصغر  0222کرديم که تا سال دانيم که صلح اصغر چه زمانی تحّقق خواهد يافت؟  چرا فکر میس ـ آيا می

 واقع خواهد گرديد؟

ج ـ وقتی که از حضرت ولی امراهلل سؤال شد که صلح اصغر دقيقًا چه زمانی تأسيس خواهد 

ر جواب فرمودند که ما از زمان دقيق آن خبر نداريم.ايشان د ،شد
38

بينیها و پيشحدس  

گرفت و از شمع پنجم وحدت که "وحدت وطنی" است نشأت می 2222ها در مورد سال 

در اين قرن اين " ،فرمايندآوريد حضرت عبدالبهاء در لوح مزبور میهمانطور که به خاطر می

"ظاهر شود.اتّحاد و يگانگی نيز بنهايت قوّت 
39

از آنجا که اين لوح مبارک در سال   

 ،است ،قرن بيستم ،بديهی است که مقصود از اين قرن ،از قلم مبارک صادر شد 1820

ای که از چشم بخصوص چون مخاطب لوح مزبور يکی از احبّای جزاير بريتانيا بود.  نکته

لبهاء در همان لوح "وحدت وطنی" را نفس حضرت عبدا  پنهان ماند اين بود که مرحلءه

جميع ملل عاقبت خود را اهل وطن واحد و آن زمانی است که " ،اندتوضيح داده

ای به بيداری و آگاهی اقوام و ملل عالم است که جهان واقعًا جهان "  اين اشارهشمارند.

ارض وطن نوع بشر.  اين آگاهی البتّه قدم مهّمی است به سوی صلح   و کرءه ،واحد است

 ی خوِد صلح اصغر نيست.ول ،اصغر

 

                                                                                                                                                 

عددی و قدرت   توان آن را تشخيص داد ناگهان مقّدرات امر را ديگرگون کرده نظم عالم را مضطرب ساخته و بنيءهزحمت می

 ی و روحانی امر حضرت بهاءاهلل را هزار برابر خواهد کرد." ءماد

38
"در آثار مبارکه هيچ بيانی داّل بر اين که صلح  ،فرمايندترجم: حضرت ولی امراهلل در جوابی به يکی از احبّاء میتوضيح م  

شماره  ،08ص ،Directives from the Guardianوجود ندارد." )ترجمه ـ  ،تأسيس خواهد شد 1803يا  1854اصغر تا 

ه از کّم و کيف شرايط و احوالی که موجب تأسيس صلح اصغر "گرچ ،معهد اعلی آمده است 1838(   در پيام رضوان 134

وليکن اين تحّوالت برای هر ناظری که به  ،اعظم الهی مستور است  حتّی زمان دقيق وقوع آن در نقشءه ،خبريمخواهد شد بی

 يقينًا اميدبخش و دلگرم کننده است." ،منشأ الهی اين وقايع آگاه است

39
 353ص ،1ج ،مکاتيب عبدالبهاء  
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 تکامل امر مبارک و هفت شمع وحدت چيست؟  بين هفت مرحلءه  س ـ رابطءه

داخلی امر مبارک در محيطی اشاره دارد   ج ـ اينها دو جريان هستند.  يکی از آنها به توسعءه

و ديگری توصيف وجوه گوناگون صلح عمومی است که در  ،که آن را احاطه کرده است

 بينی شده است.ه پيشآثار مبارک

 

 آيا تحرّی حقيقت همچنان بايد برقرار باشد؟ ،کشوری شود  س ـ وقتی که امر مبارک ديانت رسمی و تثبيت شدءه

دار است که بر تمام دور بهائی سايه میج ـ اصل تحّری حقيقت اصلی گسترده و دامنه

ديانتش در هيچ زمانی  فرمايند که روش خداوند برای انتشارافکند.  حضرت باب به ما می

قهريه مّد نظر نبوده است.  از طريق جبر و قّوءه
40

 

 

س ـ معنای بيان حضرت ولی امراهلل در توقيع "تولّد..."
41
"ظهور حضرت بهاءاهلل را بايد  ،فرمايندچيست که می 

زمين دانست."؟  تکامل عظيم حيات اجتماعی بشری در کرءه  ترين مرحلءهمظهر آخرين و عالی
42 

  فرمايند که به جامعءهـ حضرت ولی امراهلل جريان فدراليسم جهانی را به مراحلی تشبيه میج 

 ،متّحد اياالت فدرال جمهوری آمريکا منجر شد.  هيکل مبارک در توصيف جريان اخير

ای که بلوغ مردم آمريکا را نظام فدرال را که در اياالت متّحده ايجاد شد به عنوان واقعه

مرزهای اين   در محدودءه" ،فرمايندتوصيف فرمودند.  ايشان در ادامه می ،دارداعالم می

اوج در سلسله مراتب حکومت بشری بوده   نقطءه  تشکيل چنان حکومتی بمنزلءه ،کشور

منقسم را در نظامی مرتبط و   يک جامعءه  زيرا سبب شد که عناصر مخالف و پراکندءه ،است

بخشد.  هرچند که چنين موجوديت و چنين نظامی  متشکّل با هم تلفيق دهد و امتزاج

                                                 
40

هذا  ،)"سبيل هدايت از روی حّب و رأفت بوده نه شّدت و سطوت 52ص ،اولی  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطءه  

 سنّةاهلل من قبل و من بعد."(

41
به بعد مندرج  85ص توضيح مترجم: مقصود توقيع مبارک "تولّد مدنيت جهانی" است که در مجموعه نظم جهانی بهائی  

 است.

42
اديان شمرد که يکی بعد از ديگری ظاهر می  "نبايد آن را فقط دينی ديگر در سلسلءه ،م: کّل بيان اينگونه استتوضيح مترج  

تکامل عظيم   ترين مرحلءهبلکه آئين بهائی را بايد مظهر آخرين و عالی ،ادوار نبّوت انگاشت  اوج و ذروءه  شوند و نبايد حتّی بمنزلءه

 (121مين دانست." )صز  حيات اجتماعی بشری در کرءه
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اش بيفزايد و تمّدن نوزادش را رشد و ممکن است مستمرًّا بر قدرت متشکّله و اتّحاد حاصله

زيرا بايد  ،اندازدوليکن اين تغييرات در ماهيت آن نظام خللی نمی ،نمّوی بيشتر بخشد

نان نظامی الزم بوده است در اساس متوّجه بود که اصواًل ترتيب مبنايی که برای تحّقق چ

ای که برای استمرار و تعيين مسيرش ضرورت داشته به راه محرّکه  بنيان نهاده شده و قوءّه

جغرافيايی   افتاده است.  زيرا برای ملّت آمريکا باالتر از وحدتی که آن ملّت در محدودءه

ه ملّت آمريکا هنوز به توان گفت کفقط می ،خويش به دست آورده است تصّور نتوان کرد

واحد   سرنوشتی که به موجب آن بايد عنصر سازندءه ،اوج سرنوشت خويش نرسيده است

بزرگتری باشد که جميع نوع انسان را در بر گيرد.  اّما اگر آمريکا را به عنوان يک واحد مجزّا 

حکومت  ،يابيم که در سير ائتالف و امتزاج حيات اجتماعی انساندر می ،در نظر بگيريم

"تحّقق وحدت ملّی رسيده است  ترين و آخرين درجءهفدرال آمريکا به عالی
43

 

ارض   جغرافيايی کرءه  در محدودءه ،جغرافيايی يک کشور رخ داده  همان که در محدودءه

رخ خواهد داد.  به اين صورت است که اين بيان حضرت ولی امراهلل را در اشاره به ظهور 

ترين آئين بهائی را بايد مظهر آخرين و عالی" ،فرمايندرک کرد که میجهانی بايد د  جامعءه

  زمين دانست.  پيدايش يک جامعءه  تکامل عظيم حيات اجتماعی بشری در کرءه  مرحلءه

جهانی و اعتقاد وجدانی به يک وطن بودن عالم و تأسيس مدنيّت و فرهنگ جهانی ... هر 

بشری محسوب می  رفت در سازمان يافتن جامعءهچند از لحاظ اجتماعی باالترين حّد پيش

جهانی متوقّف نخواهد   اّما يقينًا ترقّی بشر از لحاظ انفرادی بر اثر تحّقق آن جامعءه ،شود

 (121" )صشد و الی غيرالنّهايه به پيشرفت و تقّدم ادامه خواهد داد.

 

وا عليه.  ا ن هذا ااّل عدٌل مبين..."قوم ،"ا ن قام أحٌد منکم علی االآخر ،فرمايندس ـ حضرت بهاءاهلل می
44

آيا   

 ی در زمان تأسيس صلح اعظم وجود دارد؟اراه چارهچنين 

                                                 
43

 124ص ،نظم جهانی بهائی  

44
 04ص ،کتاب مبين ،لوح ملکه ويکتوريا  
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شود که اين روشن می ،ج ـ اگر ما بيانات مقّدم بر اين جمله را در اصل بيان بخوانيم

صلح اصغر نوشته شده است.  هدايت مربوط به اصل امنيت جمعی است که در زمينءه
45

  

اگر  ،رسد که چنين وضعيتی در زمان صلح اعظم رخ دهد.  اّماحتمل به نظر میبسيار غيرم

 هدايت حضرت بهاءاهلل يقينًا بالفاصله تنفيذ و اجرا خواهد شد. ،واقع شود

 

 گردد و آيا نهايتًا ناپديد خواهد شد؟س ـ  خّط فروپاشی و اضمحالل به کجا منتهی می

يعنی ائتالف و  ،گيرنديکديگر فاصله میدو خط مقابل هم که از   ج ـ من دربارءه

صحبت کردم.  خّط اّول نمايانگر رشد و تحکيم امر  ،يا سازندگی و فروپاشی ،اضمحالل

بشری است.  آنچه که بايد به خاطر   مبارک و خّط دوم مبيّن وخامت و انحطاط جامعءه

الم انسانی نزديک میبلوغ ع  بسپاريم اين است که بنا به بيان حضرت بهاءاهلل ما به مرحلءه

اگر بيانات حضرت " ،فرمايندشويم.  اين بلوغ را حضرت ولی امراهلل اينگونه توصيف می

ناپذير و يابيم که همان تغييرات نهانی و توصيفبهاءاهلل را بدرستی ادراک کنيم چنين درمی

درخت   ميوءهبلوغ جسمانی يک فرد همراه و مثاًل برای رسيدن   التّأثيری که با دورءهجامع

مشابهی   يابد و ... بايد مرحلءهانسانی نيز ضرورت می  برای تکامل نظام جامعءه  ،الزم است

در بلوغ حيات اجتماعی نوع انسان پديدار شود ... اگر بدرستی عظمت دعوی رسالت 

بلوغی در نظام   يقين خواهيم کرد که پديد آمدن چنين مرحلءه ،حضرت بهاءاهلل را دريابيم

"بشری با ظهور آئين بهائی پيوستگی خواهد داشت.  مءهحاک
46

 

چه  ،امريکا ايجاد شود  زنيم: پيش از آن که اياالت متّحدءهدر اين مقال مثالی می"

کردند که برای تشکيل يک بسيار بودند مردمی در آن کشور که با اطمينان اظهار عقيده می

مکن نيست جميع آنها را برطرف کشور فدرال در آمريکا موانع بقدری زياد است که م

ساخت ... هيچ چيز بجز آتش دامنگير و سرکش جنگ داخلی که نزديک بود جمهوری 

                                                 
45

( بعد از نقل بيان مبارک 55ص ،توضيح مترجم: حضرت ولی امراهلل در توقيع هدف نظم بديع جهانی )نظم جهانی بهائی  

 اند.به تشريح آن پرداخته ،فوق

46
 122ص ،نظم جهانی بهائی  
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توانست کشورهای موجود آن زمان آمريکا نمی ،بزرگ آمريکای شمالی را بکلّی نابود سازد

را در لهيب خويش چنان ذوب کند و به هم جوش دهد که نه تنها به واحدهای مستقّل در 

بلکه با وجود اختالفات نژاديشان به صورت يک ملّت در ظّل  ،ک اتّحاديّه تبديل شوندي

تواند عوامل متضاّد و يک وطن در آيند... هيچ چيز بجز آتش سوزان امتحان و بليّات نمی

ماست چنان در هم ذوب نمايد و به هم جوش   تمّدن امروزءه  متخاصمی را که اجزاء مرکّبءه

"جهانی آينده گرداند.  يک اتّحاديءّه  ها را اجزاء مرکّبءهآن  دهد که همءه
47

 

کنيم مصائب و آالم عمومی جهانی از شروط و همانطور که در بيانات فوق مالحظه می

مقتضيات بيداری و آگاهی روحانی جهانی است.  به بيانات حضرت ولی امراهلل که نقل 

 ،فرمايندل مبارک را بيفزايم که میکنم بايد اين بيان خطير و مهّم هيکفکر می ،گرديد

تر شود و در ارکان اش هر روز عميقکنندهبايد سير تجزّی و تالشی جاری گردد و نفوذ فاسد"

اين عصر متزلزل رسوخ نمايد و هنوز مصائب دردناک بيشتری الزم است تا کشورهای 

بليّات عمومی   متخاصم و اصول و عقايد متناقض و طبقات و نژادهای مختلف را در کورءه

هايی که به خوابش نتوان ديد؛ ذوب نمايد ... بليّاتی که تصوّرش را نتوان کرد؛ بحران

همه شايد دست به دست هم دهند تا در دل و  ،قحط و غال و آفات ،جنگ ،انقالبات

جان بشر غافل حقايق و اصولی را حّک نمايند که همواره از شناسايی و پيرويش سر می

"پيچيده است.
48

 

خّط فروپاشی و اضمحالل که  ،طبق لوحی که از قلم حضرت عبدالبهاء عّز صدور يافته

حضيضی خواهد رسيد که   دهد به چنان نقطءهدينی سوق میجهان را به سوی الحاد و بی

چنان هرج و مرجی که جهان مايل   -به هرج و هرج و آشفتگی عمومی منجر خواهد گرديد 

اين مرحله به آنجا منجر خواهد شد که جهان به ديانت روی به تحّمل آن نخواهد بود.  

                                                 
47

)توضيح مترجم: عبارت انتهای آن در متن فارسی حذف شده است: "اين  حقيقتی  04و  02صص  ،هائینظم جهانی ب  

 التّزايد واضح و آشکار خواهد ساخت."(است که وقايع آينده به نحوی دائم

48
 143-148ص ،نظم جهانی بهائی  
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آورد و اهّميت اقبال به خداوند را دريابد.
 49

آن زمانی خواهد بود که جوانان بهائی امروز   

نظير اعالم امر مبارک و تبليغ دين مبين حضرت بهاءاهلل برخوردار خواهند از فرصت بی

ر نسبت به پيام مبارک در قلوب انسانها در همه زيرا استعداد و پذيرشی به مراتب بيشت ،شد

جا ايجاد خواهد شد.
50

جمعی که اقبال دسته  به نظر من کاماًل امکانپذير است که مرحلءه  

بينی شده در چنين زمانی رخ دهد که به افزايش حضرت ولی امراهلل پيش  در آثار مبارکءه

"و روحانی امر حضرت بهاءاهلل ی ءعددی و قدرت ماد  بنيءه" در هزار برابرناگهانی "
51

منجر  

 .خواهد شد

 

 "تأسيس سلطنت الهيّه" خواهد رسيد؟  "رسميت" به مرحلءه  از مرحلءه  ،در کشوری ،بهائی  س ـ چه زمانی جامعءه

فرمايند.ج ـ  حضرت ولی امراهلل به "اکثريت" جمعيت کشور اشاره می
52

ايشان تعريفی از   

ميزانی از جمعيت بايد باشد.  از آنجا که اين موضوع به  دهند که چهاکثريت ارائه نمی

العدل بايد موضوع به بيت ،شود وقتی چنين وضعيتی به وجود آيد"دولت" مربوط می

 اعظم احاله گردد.

                                                 
49

"روز بروز هرج و  ،فرماينداست که می خان حقيقیتوضيح مترجم: اشاره به بيان حضرت عبدالبهاء خطاب به ميرزا اسحق  

 ،انسانی را  تحّمل نماند؛ آن وقت انتباه رخ دهد." )امر و خلق  ای رسد که بنيءهمرج در دنيا در ازدياد است.  عاقبت به درجه

 (448ص ،4ج

50
اين نسل از جوانان " ،فرمايندمعهد اعلی باشد که می 1833ژوئن  23توضيح مترجم: شايد اشاره جناب نخجوانی به پيام   

مثيل برخوردارند.  شما در زمانی خواهيد زيست که  قوای تاريخ به سوی اعلی مدارج حرکت خواهند کرد بهائی از امتيازی بی

بشری نقشی هر چه   که عالم انسانی شاهد تأسيس صلح اصغر خواهد بود و در آن زمان  امر مبارک در بازسازی جامعءه

در مواجهه با شرايط و  ،يفا خواهد کرد.  در سالهايی که در پيش است از شما دعوت خواهد شد کهتر اچشمگيرتر و برجسته

 -A Wider Horizonزمام امور امراهلل را در دست بگيريد." )ترجمه ـ  ،توان تصّورش را نمودبه زحمت می ،هنوز ،تحّوالتی که

Selected Letters 1983-1992، 154ص) 

51
 154ص ،اهللحصن حصين شريعت  

52
"... زيرا در آن زمان  ،)توضيح مترجم: ظاهرًا اشاره جناب نخجوانی به اين بيان مبارک است  11ص ،نظم جهانی بهائی  

شناسند بلکه به صورت دين رسمی يک کشور مستقّل در خواهد آمد و چون آئين بهائی را فقط به عنوان يک نظام دينی نمی

رب نفوذ نمايد و حّقانيّتش به قبول اکثريت مردم بعضی از کشورهای مستقّل جهان در دين بهائی در جمهور خالئق شرق و غ

 خود خواهد رسيد..."(  قدرت و سلطءه  العدل اعظم به ذروءهآن وقت بيت ،آيد
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  و / يا در ادارءه ،آيا غيربهائيان دارای حّق رأی خواهند بود ،س ـ وقتی که در کشوری "دولت بهائی" استقرار يابد

 مقام و منصبی را در اختيار خواهند داشت؟کشور 

توانم بگويم اين است که در آثار مبارکه به اين موضوع پرداخته نشده ج ـ تنها چيزی که می

امور سياسيه کّل "" ،بنا به بيان حضرت بهاءاهلل که قباًل به آن اشاره شد ،است و بنابراين

"،عدلراجع است به بيت
53
 جاع گردد.العدل اعظم اربايد به بيت 

 

 ،هايی مانند اتّحاديه اروپانظر شما نسبت به سازمان ،که شما اشاره کرديد،س ـ عالوه بر سازمان ملل متّحد

 المللی پول چيست؟بانک جهانی و صندوق بين

آنطور که  ،بستگی عمومی خوداين مظاهر آگاهی نوع بشر نسبت به وحدت و هم  ج ـ کليءّه

عبارت از حرکت مداوم  ،اندبينی فرمودهمع وحدت پيشحضرت عبدالبهاء در دومين ش

"وحدت آراء در امور عظيمهعالم انسانی به سوی "
54

هايی که شما ذکر میاست.  مثال 

 ،هايی را به وجود آورندکنند طرحهای بسياری هستند که سعی میکنيد معدودی از نمونه

ترويج دهند.   ،دهندا تشکيل میجهانی ر  نژادها و ملل را که جامعءه ،رفاه جميع طبقات

و نهادهای  ،صليب سرخ ،يونيسف ،يونسکو ،سازمان بهداشت جهانی ،المثلفی

در بررسی  ،هادر تحقيق در اقيانوس ،گوناگونی که امروزه در حمايت از محيط زيست

سوادی و غيره فعاليت بی  ازالءه ،در ترويج ارزشهای مثبت جهانی شدن ،شمسی  منظومءه

 ،ها برای اّولين باراّما اين آرمان ،جهانی در گذشته وجود نداشت  .  چنين امور عظيمءهدارند

شود.  به مشتاقانه و با موّفقيت دنبال می ،صادقانه ،از اوايل قرن بيستم ،در سطحی جهانی

اند.اين علّت است که حضرت عبدالبهاء اين قرن را "قرن انوار" ناميده
55

 

                                                 
53

 48ص ،مجموعه اشراقات ،اشراق هشتم از لوح اشراقات  

54
 353ص ،1ج ،مکاتيب عبدالبهاء  

55
اند )"... اين اسباب از اء اصطالح "قرن انوار" را هم به معنی دور بهائی به کار بردهتوضيح مترجم: حضرت عبدالبه  

معجزات اين عصر مجيد و قرن عظيم است و قرون ماضيه از آن محروم.  زيرا اين قرن انوار عالم ديگر و قّوتی ديگر و نورانيّتی 

"اين قرن  ،فرمايندمی 1812مه  13ن بيستم. )در خطابه ( و هم به معنی قر353ص ،1ج ،ديگر دارد..." ـ مکاتيب عبدالبهاء

تا در آتيه قرن بيستم را تمجيد و تحسين کنند و بگويند قرن بيستم قرن  ،االأبد دوام يابداشراقاتش الی ،شمس قرون ماضيه شود

قرن بيستم آثارش را  ،ه بودقرن بيستم قرن فيوضات الهي ،قرن بيستم قرن صلح عمومی بود ،قرن بيستم قرن حيات بود ،انوار بود

 االأبد باقی و برقرار گذاشت." ترجمه(الی
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غربی را به عنوان   کرءهکه حضرت بهاءاهلل رؤسا و امراء کّل نيم کنيممالحظه می ،مضافًا

خواهند و در واقع رسالتی از آنها می ،دهندرهبران يک واحد جغرافيايی مخاطب قرار می

اين واحد   دهند.  آيا اين تلويحًا به وحدت و يکپارچگی اجزاء متشّکلءهخاّص به آنها می

گو اين که با  ،برای حصول اين هدف مبذول شده داللت ندارد؟  مساعی بسياری قبالً 

در تبعيت از هدايت  ،ها مواجه شده است.  حضرت ولی امراهلل نيزموانع و شکست

،کنندغربی اشاره می  کرءهشرقی به عنوان همتای نيم  به نيمکرءه ،حضرت بهاءاهلل
56
و به طور  

ای به سوی تأسيس صلح جهانی اتّحاد سياسی دو نيمکره را به عنوان مرحله  اخّص آيندءه

فرمايند.  حضرت ولی امراهلل مراحل تکامل اجتماعی عالم انسانی به سوی بلوغش ذکر می

 57ديگر عصر" ،فرمايندبرای ما بيان می ،بخشی که ذکر خواهم نموددر بيانات الهام ،را

بی دچار به هيجان و التها ،حال ،شيرخوارگی و کودکی بشر به سر رسيده و عالم انسانی

ای که غرور بلوغش مالزمت دارد؛ دوره  يعنی دورءه ،تکاملش  ترين دورءهاست که با سخت

کند و آرامش و معقوليت و به تدريج فروکش می ،اش به حّد اعلی رسيدهجوانی و سرکشی

رشد و   نشيند؛ سپس نوع بشر به مرحلءهبه جايش می ،بلوغ است  متانت که مخصوص دورءه

اش وابسته به آن شود به قوا و قابليّتی فائز شود که ترقّيّات نهائید و قادر میرسکمال می

 است.

انسان رو به آن روان   جامعءه ،حال ،ای است کهترين مرحلهاتّحاد اهل عالم درخشان

شهر و اتّحاد ملّی مراحلی است که بشر آن را پيموده و اتّحاد دولت ،است.  اتّحاد خانواده

پشت سر گذاشته است و امروز اتّحاد جهان است که هدف و مقصد بشر  با موفّقيّت

های ملّی سازی سپری گرديده و هرج و مرجی که از ايجاد دولتملّت  سرگردان است.  دورءه

جهانی که به بلوغ می ،شود.  لهذاخود نزديک می  به اعلی درجءه ،مختلف ناشی شده

و وحدت و يگانگی جميع روابط انسانی را قبول  بايد خود را از شرّ اين بت برهاند ،رسد

                                                 
56

اّما در  ،شرقی و غربی..." است  )توضيح مترجم: در اصل انگيسی "اتّحاد سياسی نيمکرءه 42ص ،اهللحصن حصين شريعت  

 فارسی "وحدت سياسی شرق و غرب..." ترجمه شده است.(

57
 طوالنی" آمده است. توضيح مترجم: در متن انگليسی "عصر  
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کند و يکباره دستگاهی را به راه اندازد که اين اصل اصيل وحدت را در آن تجّسم 

"بخشد.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دو

 العدل اعظم در ظّل نصوص کتاب اقدسواليت امر و بيت -0                  

 وصايا  کءهو بيانات حضرت عبدالبهاء در الواح مبار     

وصايای حضرت   حضرت ولی امراهلل کتاب مستطاب اقدس و الواح مبارکءه

نظير مدنيّت الهيّه را که تأسيسش گرانبهائی ... که عناصر بی  گنجينءهعبدالبهاء را به عنوان "

"مقصد اصلی ديانت بهائی است
59

حکومت و " آن " عناصر مرکّبءه  گنجينءهو به عنوان " ، 

"آثار بهائی موعود است اقتداری که در
60

اند.    مضافًا ايشان کتاب مستطاب تعيين فرموده

                                                 
58

 103-104صص  ،نظم جهانی بهائی  

59
 3ص ،نظم جهانی بهائی  

60
 21ص ،نظم جهانی بهائی  
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"منشور مدنيت جهانیاقدس را به عنوان "
61

فرمايند و الواح وصايا را نيز دقيقًا توصيف می 

کنند.با همين عنوان ياد می
62

 

 ،دبايد آگاه باشيم که وقتی احبّای ايران برای اّولين بار کتاب اقدس را زيارت کردن

 ،الکتاب يا کتاب احکام حضرت بهاءاهلل تلّقی کردندامّ  ،اگرچه با احترام بسيار ،آن را

بعضی از آيات کتاب  ،اّما ،الکتاب جهان اسالم بوددرست همانطور که قرآن کريم امّ 

  فقرءه ،المثلحتّی اشتباه فهميده شد.  فی ،متأّسفانه ،يا ،مستطاب اقدس درک نشد

دارد به اين معنی برداشت س که ظهور نظم بديع جهانی را اعالم میمعروف در کتاب اقد

کند که با نظم آيات بيان يا مثيلی تبعيت میشد که نظم آيات کتاب اقدس از الگوی بی

 ادوار سالفه متفاوت است.  کتب مقّدسءه

ای وجود دارد که به نظم حضرت در بيان فارسی نيز آيه ،دانيدهمانطور که می

داد نيز قرينه در کتاب بيان که خبر از نظم حضرت بهاءاهلل می  اشاره دارد.  اين آيءه بهاءاهلل

بر خالف  ،الکتاب حضرت بهاءاهلليعنی اين که محتوای ام ،مانند همان آيات درک شد

نظيری مخصوص خود بلکه نظم و ترتيب بی ،به فصول و آيات تقسيم نخواهد شد ،بيان

حضرت  ،واليت امراهلل  سال بعد از تأسيس مؤّسسءه 13ی حدود يعن ،1834دارد.  در سال 

الکتاب حضرت بهاءاهلل را ترجمه کردند.  برای اّولين مهم و کليدی امّ   شوقی افندی اين آيءه

بار برای احبّای شرق و غرب معلوم شد که نظم مذکور هيچ ارتباطی با سبک و ترتيب 

د که ظهور حضرت بهاءاهلل موجد نظم بديع بلکه بيان اين نکته بو ،کتاب اقدس ندارد

 امور جهان و تأسيس ملکوت موعود الهی بر وجه ارض است.  جهانی برای ادارءه

احبّای شرق و نيز غرب آن  ،وصايای حضرت عبدالبهاء  و اّما در مورد الواح مبارکءه

مه دادند تا ميثاق حضرت بهاءاهلل را ادا ،را سندی تلّقی کردند که حضرت عبدالبهاء در آن

به  ،جانشينی بعد از صعود هيکل مبارک را تحت پوشش قرار دهد.  احبّای عالم  سلسلءه

                                                 
61

 (  "منشور مدنيت جهانی آينده" آمده است.214)توضيح مترجم: در متن انگليسی )ص 424ص ،قرن بديع  

62
جهانی که از بعضی   منشور مدنيّت آتيءه وصايا کاشف کيفيت تأسيس نظم بديع و  )"الواح مقّدسءه 005ص ،قرن بديع  

 جهات و اصول متّمم کتاب مستطاب اقدس محسوب..."(
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کردند.  يعنی ايشان از حضرت شوقی افندی به عنوان جانشين حضرت عبدالبهاء نگاه می

کردند.  البتّه آن پس مبيّن کالم الهی و مرکز امراهلل بودند که جميع بايد به ايشان توّجه می

ترين حّد خود انگارانه و در پاييناّما اين صرفًا برداشتی ساده ،کّل اين موارد درست بود

" جهانی  منشور مدنيّت آتيءهنسبت به سندی بود که بعدًا حضرت ولی امراهلل به عنوان "

 توصيف فرمودند.

 ،1823المثل در سال حضرت ولی امراهلل تدريجًا پرده از اين سّر برداشتند.  فی

هيکل مبارک  ،نی زمانی که به زحمت دو سال از صعود حضرت عبدالبهاء گذشته بوديع

" و جميع جوانب آن را مملو از اسرار يافتم" ،فرمايندوصايا می  محتوای الواح مبارکءه  دربارءه

"آورد.هر قلبی را نگران ساخته و هر فکری را به حرکت میشرايط مذکور در آن "
63

هيکل   

در مستقبل ايّام " ،ال در توقيعی خطاب به احبّای ايران مرقوم فرمودندمبارک درهمان س

عدل اعظم الهی استوار و برقرار گردد و چون اين بنيان اعظم بر اين اساس اقوم مرتفع بيت

الهيه و ِحَکم و معانی کلّيّه و رموز و حقائق ملکوتيه که در وصايای   نوايای مقّدسءه ،شود

حضرت بهاءاهلل وديعه گذاشته به تدريج ظاهر و آشکار گردد وجلوه  الهامات غيبی  مبارکءه

"نمايد.
64

 

وصايای خود از   موالی محبوب ما در الواح مبارکءه" ،يک سال بعد مرقوم فرمودند

آرای حضرت بهاءاهلل[ را بدون هيچ قيد و اند که نه تنها آن ]نظم بديع جهانما خواسته

ن را برای جميع اهل عالم مشهود و معلوم سازيم  بلکه مزايای آ ،شرطی اختيار کنيم

مساعی ما برای تخمين ارزش کامل و درک اهميّت دقيق آن در مّدتی چنين کوتاه که از 

اقدامی بسيار زودهنگام و جسورانه خواهد بود.  برای برخورداری  ،گذردزمان ايجاد آن می

العدل به زمان و هدايات بيت بايد ،تر از شرايط و دالالت آنتر و کاملاز درکی واضح

"اعظم اعتماد کنيم.
65

  گنجينءههيکل مبارک آن را " ،1828در سال  ،حدود پنج سال بعد  

                                                 
63

 مندرج است. Bahá’í Administration 52گوهر يکتا. اصل بيان در صفحه  115نقل ترجمه بيان مبارک از صفحه   

64
 48ص ،جنه ملّی نشر آثار امریل ،شمسی 1324 ،بديع 125طبع  ،حضرت ولی امراهلل  منتخبات توقيعات مبارکءه  

65
 Bahá’í Administration 02مندرج در صفحه  1824فوريه  23ترجمه ـ توقيع   
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"نظير مدنيّت الهيّه را ... در بر داردگرانبهائی که عناصر بی  گنجينءه"
66

خواندند و اين بيان  

بسيار  ،صايايعنی الواح و ،ما هنوز از لحاظ زمانی به اين سند عظيم" ،را بدان افزودند

اش عاجز و ناتوان.  فقط نزديکيم و از ادراک کامل مضامينش و از اّطالع بر اسرار مکنونه

توانند بر قدر و منزلت اين شاهکار الهی که دست قدرت مهندس اعظم های آينده مینسل

"الجمله وقوف يابند.فی ،عالم برای وحدت و نصرت امر جهانگيرش آفريده است
67

 

  و به ارزيابی و تمجيد اسرار النهايءه ،اهلل در آنجا توّقف نفرمودندحضرت ولی امر

در  ،مندمج در الواح مبارکه وصايای حضرت عبدالبهاء ادامه دادند.  حدود يک سال بعد

در  ،وصايا  الواح مبارکءه  اسرار و رموز مکنونءه  در بيانات خود دربارءه 1832مارس  25

محتوای الواح " ،اوج اين بررسی رسيدند  به نقطءه ،شدمکتوبی که از طرف ايشان نوشته 

الوری اعظم از آن است که نسل حاضر بتواند آن را درک وصايای حضرت مولی  مبارکءه

در آن را بتوان  هز ِحَکم مکنونوکند.  حّداقّل يک قرن مداقّه و تفکّر واقعی الزم است تا کن

"شهود رساند.  به منّصءه
68

 

تواند باشد.  آيا ممکن است که اينها پرسند که اسرار آن کجا میمیاحبّاء متحيّرند و 

به درک محدودشان از مقام حضرت ولی امراهلل مربوط باشد؟  آيا اين اسرار و رموز در 

العدل اعظم است؟  چرا بايد مّدتی اينقدر طوالنی بگذرد تا بهائيان ارتباط با وظائف بيت

نظم   ها قرار گرفته سندی ساده و قابل فهم دربارءهدرک کنند آنچه که در مقابل روی آن

 پردازم.امر مبارک است؟  حاال به اين سؤاالت می  اداری آتيءه

يعنی  ،فرمايند که شرايط مذکور در دو منشور مزبورالمثل حضرت ولی امراهلل میفی

ناقضند و در وصايا نه با يکديگر مغايرت دارند و نه مت  کتاب مستطاب اقدس و الواح مبارکءه

"روند.مکّمل و مؤيّد يکديگرند و دو جزء اليتجزّی از يک واحد به شمار میواقع "
69

 ،اّما  

زيرا کتاب اقدس زمانی را پيش ،يک تناقض اساسی ظاهری بين اين دو سند وجود دارد

                                                 
66

 3ص ،نظم جهانی بهائی  

67
 13ص ،همان  

68
 (583فقره  ،)انوار هدايت 101ص ،Universal House of Justice Messages 1963-1981ترجمه ـ   

69
 3ص ،نظم جهانی بهائی  
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به اين معنی که واّلة امر آينده  ،کند که هيچ يک از اغصان وجود نداشته باشندبينی می

در حالی که الواح وصايای حضرت عبدالبهاء شرايط سلسله والّة  ،نخواهند داشت وجود

 کند.امراهلل را تعيين می

قد رجعت االأوقاف  " ،ای که در کتاب اقدس به اغصان اشاره دارد اين استآيه

المختّصة للخيرات الی اهلل ... ليس الأحٍد أن يتصرَّف فيها االّ بعد اذن مطلع الوحی و ِمن 

العدل اإن تحّقق أمره فی البالد ... ه يرجع الحکم الی االأغصان و ِمن بعدهم الی بيتبعد

اهلل فی واالّ ترجع الی اهل البهاء الّذين اليتکلّمون االّ بعد اذنه و اليحکمون االّ بما حکم

"هذا اللّوح.
70

کتاب اقدس اينگونه آمده  04و  00های در توضيح اين آيه در يادداشت  

ها است.  جمال اقدس ابهی ـ اغصان )جمع غصن( به معنی شاخه 00داشت ياد" ،است

ذکور خود را به اين کلمه ملّقب فرمودند.  اصطالح اغصان هم در مورد حق تصرّف   ساللءه

 بعد از صعود جمال اقدس ابهی و حضرت عبدالبهاء 
ّ
در اوقاف و هم در مورد تعيين وصی

غصن اعظم حضرت  ،عهدی پسر ارشد خويشيابد.  جمال مبارک در کتاب مصداق می

اند.  عبدالبهاء را مرکز عهد و ميثاق معيّن و به زعامت و قيادت امراهلل منصوب فرموده

را  ،حضرت شوقی افندی ،وصايا حفيد ارشد خويش  حضرت عبدالبهاء نيز در الواح مبارکءه

غصان منتخبه و بالنّتيجه اند.  لهذا جانشينی ابه واليت و مرجعيّت امر بهائی تعيين نموده

واليت امراهلل و نيز امکان انقطاع در نسل اغصان در ضمن اين بيان مبارک در   مؤّسسءه

 امراهلل در سنءهکتاب مستطاب اقدس پيش
ّ
 1854  بينی شده است.  صعود حضرت ولی

عينًا همان وضعی را به وجود آورد که در اين فقره از کتاب مستطاب اقدس به آن اشاره 

 ."اغصان به انتها رسيد  العدل اعظم ساللءهيعنی قبل از تشکيل بيت ،گرديده

اغصان را قبل از   ـ جمال اقدس ابهی امکان انقطاع در ساللءه 04يادداشت "

بينی نموده و در صورت وقوع چنين وضعی مقرّر فرمودند که العدل اعظم پيشتأسيس بيت

در آثار « اهل بهاء»اصطالح «.  اهل البهاء االأوقاف المختّصة للخيرات ... ترجع الی»

الّذين »مبارکه معانی مختلف دارد.  در اين مورد در وصف آنان چنين آمده است: 

                                                 
70

 42بند   
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بعد  ،1854  از سنءه«  اهلل فی هذا اللّوح.اليتکلّمون االّ بعد اذنه و اليحکمون االّ بما َحَکمَ 

 امراهلل
ّ
العدل اعظم در سال م تأسيس بيتتا هنگا 71ايادی امراهلل ،از صعود حضرت ولی

 "نمودند.امور امر بهائی را اداره می ،1803

مهم در مورد اغصان مستلزم توضيحاتی است.  در آثار حضرت بهاءاهلل و   نکتءه

بين اغصانی که برای قيادت و زعامت امراهلل و تبيين تعاليم و آيات  ،حضرت عبدالبهاء

وجه تمايزی روشن  ،گيرندکه در اين مقوله جای نمی اغصان  شوند و بقيءّهالهی منصوب می

گيرد بيان زير را که از اغصان را در بر می  اند.  در مورد گروه اخير که کلّيءهو واضح قائل شده

محبّت اغصان بر کّل " ،کنيمقلم حضرت بهاءاهلل در کتاب عهدی نازل شده زيارت می

"النّاس. الزم ولکن ماقّدر اهلل لهم حقـًا فی اموال
72

نهی از اّدعا نسبت به بعضی حقوق   

شود که مربوط می ،های اسالم مجاز بوده در بعضی از فرقهکبه اإعمال چنين کاری 

ای به اخالف حضرت محّمد اعطاء شده بود که امتيازات مالی برای خود امتيازات ويژه

 اّدعا نمايند.

بايد ولی امراهلل " ،داردمی الواح وصايا به وضوح اعالم ،همانطور که همه واقفيد

در زمان حيات خويش َمن هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل 

"نگردد.
73

 امراهلل "الواح وصايا بيان می ،بعالوه  
ّ
العدل " بيترئيس مقّدسکند که ولی

"عضو اعظم ممتاز الينعزلاعظم و "
74

 ،اين هيأت است.  الواح وصايا تصريح دارد که 

  ايادی امراهلل از نفس جمعيت خويش نُه نفر را انتخاب نمايند و هميشه به خدمات مهّمءه"
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ولی امراهلل مشغول باشند ... و اين نُه نفر يا باالإتّفاق يا به اکثريت آراء بايد غصن منتَخب را 

 امراهلل تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند.
ّ
"که ولی

75
 

پذيری آن است.  از طرفی الواح وصايا انعطاف آورهای حيرتيکی از ويژگی

 ،و از طرف ديگر ،بينی نمودهالعدلی را که رياست آن با ولی امراهلل است پيشتشکيل بيت

بدون حضور عنصری  ،فرمايند کهبينی میالعدلی را پيشهيکل مبارک بيت ،در همين سند

  ت.  از دو فقره از الواح مبارکءهبه همان ميزان از هدايت الهيه برخوردار اس ،ولی امراهلل

العدل اعظم با اعضاء منتخب خود نيز باالستقالل از گردد که بيتوصايا مشهود می

هدايت الهيه برخوردار است ـ هدايتی که منوط و مشروط به حضور ولی امراهلل به عنوان 

عدل عمومی که ولی امراهلل و بيتاّول اين است: "  رئيس مقّدس اين مؤّسسه نيست.  فقرءه

در تحت حفظ و صيانت جمال ابهی و  ،به انتخاب عمومی تأسيس و تشکيل شود

حراست و عصمت فائض از حضرت اعلی ... است.  آنچه قرار دهند ِمن عنداهلل است.  

"اهلل...َمن خاَلَفه و خالََفهم فقد خالف
76

 

نوشته  1824که به احتمال قوی در سال  ،دوم در بخش دوم الواح وصايا  اشارءه

االآن من در خطری عظيمم و  " ،درج گرديده است.  عين کالم مبارک اين است ،شده

اميد ساعتی از حيات مفقود و ناچار به تحرير اين ورقه پرداختم ِحفظًا الأمِراهلل و صيانًة لديِنه 

"و حفظًا ِلَکلمته و صونًا لتَعاليمه.
77

 

حضرت شوقی افندی  ،شدوشته میدر زمانی که اين قسمت از الواح مبارکه وصايا ن

 ،فقط ده سال داشتند و دورانی بود که بعدها حضرت ولی امراهلل اينگونه توصيف فرمودند

ترين ايّام حيات خويش صادر فرمودند و حضرت عبدالبهاء اين بيان مبارک را در تاريک"

مشکلی در شمال بد آب و هوای   آن وقتی بود که به امر سلطان عبدالحميد بنا بود به نقطءه

"آفريقا تبعيد گردند
78

عدل غيرمنصوصه راجع به بيت  مرجع کّل کتاب اقدس و هر مسئلءه: " 
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تّفاق و يا به اکثريت آراء تحّقق يابدعمومی.  بيت همان حق و مراداهلل  ،عدل آنچه باالإ

قاق و أظَهرَ النّفاق و أعرََض  عن رّب الميثاق.  ولی  است.  َمن تجاَوَز عنُه َفُهَو ِممَّن أَحبَّ الشِّ

يعنی شرق و غرب  ،عدل عمومی است که از طرف جميع بالد انتخاب شودمراد بيت

العدل[ در محلّی اجتماع کنند و در آنچه اختالف احبّاء که موجودند ... آن اعضاء ]بيت

د واقع يا مسائل مبهمه و يا مسائل غيرمنصوصه مذاکره نمايند و هر چه تقرّر يابد همان مانن

"نّص است.
79

 

در همين زمان بود  ،العدل اعظم ذکر شدهبيت 1805مارس  8همانطور که در پيام 

االأذکار عشقبانی اصلی مشرق ،که حضرت عبدالبهاء خطاب به پسردايی حضرت اعلی

 آن خطراتی را که  ،جناب حاجی ميرزا تقی افنان ،آباد
ّ
لوحی صادر فرمودند که در طی

  افزايند که ايشان الواح مبارکءهو بعد می ،فرمايندتوصيف می ،کردجان ايشان را تهديد می

العدل اعظم ذکر های الزم برای انتخاب بيتاند و در آن راهنمايیوصايا را مرقوم فرموده

فرمايند که به ارض مشاٌراليه را هدايت می ،هيکل مبارک در لوح مزبور ،شده است.  و لذا

پوشد و به بواقعيت   تهديدات عليه هيکل مبارک جامءهاقدس عزيمت نمايد تا چنانچه 

 الواح وصايا را بگشايد و طبق ميل حضرت عبدالبهاء عمل کند. ،ديحيّز عمل در آ

البتّه اين اقدامات احتياطی که حضرت عبدالبهاء معمول فرمودند هرگز تحّقق 

البهاء از حضرت عبد ،نيافت.  قيام جوانان ترک باعث سقوط امپراطوری عثمانی شد

 ،و بعد از آن مّدت يک دهه به فعاليت شديدی مبادرت فرمودند.  لذا ،سجن رهايی يافتند

کلّيّه اين  ،توانيم اين فرض را بپذيريم که طبق هدف مرموز و غير قابل درک الهیآيا ما نمی

 بيان و شهادت واضح ،وقايع رخ داد تا حضرت عبدالبهاء بتوانند به طريقی طبيعی و واقعی

تواند بدون حضور عنصری العدل اعظم يقينًا میخود را براي آيندگان باقی گذارند که بيت

 به طور کامل عمل کند؟ ،ولی امراهلل به عنوان رئيس آن

  دريافت کنندءه ،فقط با اعضاء منتَخِب خود ،العدل اعظماين واقعيت که بيت

در اين بيانات حضرت ولی  ،ستمستقيم و مستقّل هدايت الهيه در تمام طول دور بهائی ا
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العدل اعظم اعضاء بيتامراهلل در توقيع "دور بهائی" مورد تأييد مجّدد قرار گرفته است: "

کتاب اقدس ... بايد هموار در   مکّملءه  در تمشيت امور اداری امراهلل و وضع قوانين الزمءه

ين نفوس َمهابط هدايت حال توّجه و ابتهال به حکم وجدان خويش رفتار نمايند ... فقط ا

اند نه هيئت منتِخبين که رأسًا و يا به طور غيرمستقيم ايشان را انتخاب میو الهامات الهيّه

"نمايند و اين الهام همانا روح حيات و حافظ نهائی اين ظهور اعظم است.
80

 

ای از خود نامهکه نه وصيت ،با توّجه به آنچه که بعد از صعود حضرت ولی امراهلل

جای گذاشتند و نه در ايّام حيات خويش غصنی از اغصان را به عنوان جانشين خويش به 

بايست به تأييد ُنه ايادی منتخب ساکن ارض اقدس منصوب فرمودند )انتصابی که می

برای حضرات ايادی امراهلل و کّل عالم بهائی روشن ساخت که دومين راه ممکن  ،برسد(

ناپذير بود و نه تنها با در واقع اجتناب ،ا تعيين شده بودکه با شرايط مذکور در الواح وصاي

 های مذکور در کتاب اقدس نيز انطباق تاّم داشت.بينیخود الواح وصايا بلکه با پيش

بررسی اجمالی محتوای الواح وصايای حضرت عبدالبهاء با توّجه  ،در اين لحظه

مفيدخواهد بود.  همانطور که برای ما  ،های حضرت بهاءاهلل در کتاب عهدیبينیبه پيش

ای از الواح جمال مجموعه" 134-134دانيد کتاب عهدی به طور کامل در صفحات می

" طبع شده است.اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده
81

حضرت  ،در اين سند  

را به عنوان جانشين خود  ،غصن اعظم ،بهاءاهلل در کمال صراحت حضرت عبدالبهاء

قد قّدراهلل مقام الغصن االأکبر " ،فرمايندايند.  اّما بعد در ادامه میفرممنصوب می

اين بدان معنی است که    82]محّمدعلی[ بعد مقامه ... قد اصطفينا االأکبر بعد االأعظم ..."

البتّه به  ،مرکز امر خواهد شد ،يعنی محّمدعلی ،نابرادری ايشان ،بعد از حضرت عبدالبهاء

ق باشد و بداند که اين مقام در ذيل مقام متعالی که مخصوص شرط آن که ثابت بر ميثا

حتّی  ،دانيدشما می  همانطور که بالترديد همءه ،قرار دارد.  اّما ،الوری استحضرت مولی
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وقتی که حضرت عبدالبهاء مشغول غسل  ،قبل از استقرار رمس مقّدس حضرت بهاءاهلل

برادرانش و شوهر خواهرش و نيز  ،محّمدعلی ،دادن جسد پدرشان به دست خود بودند

 پيمان شدند تا با حضرت عبدالبهاء مخالفت نمايند.بالفصل آنها هم  اعضاء خانوادءه

به سرقت بردن دو چمدان حاوی  ،کردآنها که ميثاق را نقض می  اّولين اقدام خائنانءه

اء سپرده اسناد و اوراق و مهرهای هيکل مبارک بود که حضرت بهاءاهلل به حضرت عبدالبه

ای از حمالت عليه حضرت عبدالبهاء به رشته ،محّمدعلی با ارسال نامه ،بودند.  متعاقبًا

تا حّق خود به عنوان يکی از  ،و اين عمل با اعزام نمايندگانی چند دنبال شد ،دست زد

و حضرت  ،تثبيت نمايد ،حضرت بهاءاهلل نامش ذکر شده  نامءهکسانی که در وصيت

اعتبار سازد.  ما بی ،اندمّدعی مقام مظهر ظهور الهی شده ،کردکه او اّدعا می ،عبدالبهاء را

قباًل در زمان رسالت پدرش مّدعی شده بود که  ،بايد به خاطر داشته باشيم که محّمدعلی

"لسان اغصان" و "حافظ آيات" است. ،"اصبع" خداوند
83

حضرت بهاءاهلل شخصًا   

لمات تنبيه فرمودند و به دست مبارک سيلی به محّمد علی را به علّت نوشتن اين ک

صورتش زدند.
84

 

حضرت بهاءاهلل در لوحی خطاب به احبّای ايران صريحًا اختصاص هر گونه مقام 

دانندروحانی به ميرزا محّمدعلی را منتفی می
85

اگر " ،فرمايندو اين بيان قاطع را نازل می 

"آنی از ظّل امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود.
86

حضرت عبدالبهاء بيان مزبور را   
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فرمايندوصايا نقل می  از لوح حضرت بهاءاهلل در الواح مبارکءه
87

  و به ذکر اقدامات خائنانءه 

و به نحوی  ،پردازند که از آن جمله توطئه برای قتل آن حضرت بودنابرادری خود می

از اين رو برای اين که  فرمايند که محّمدعلی نقض ميثاق نموده وانکارناپذير استنتاج می

 حائز مقام دوم در جانشينی ايشان شود واجد شرايط الزم نيست.

بسياری از اين موارد تخلّف و نقض در زمان حيات عنصری حضرت عبدالبهاء برای 

کردند که بعد از صعود هيکل احبّای ايران مکشوف و معلوم گرديد.  معدودی سؤال می

العدل اعظم فرمودند که بيتگاهی اوقات ايشان می  مبارک چه اتّفاقی خواهد افتاد.

َسيَلوُح "ی است و اين که "سرّ فرمودند که اين "تشکيل خواهد شد و گاهی اوقات می

"أنواره...
88

 

امةالبهاء روحيه خانم در کتاب گوهر يکتا خاطرات خانم پزشکی از اهالی آلمان 

موسوم به دکتر ج فالشير
89

مبارکه   زيست و از اماءالّرحمن عائلءهرا که مّدتی در حيفا می ،

 ،کنند.  در اين خاطرات که اّولين بار به زمان آلمانی انتشار يافتنقل می ،کردمراقبت می

عليا به او فرمودند که حضرت شوقی افندی مقّدر است   مبارکءه  گويد که حضرت ورقءهاو می

بعد  ،1812در ماه اوت  الوری جالس شوند.  يک روزکه بر مسند وصايت حضرت مولی

هيکل  ،الوری را ترک کردنداز آن که حضرت شوقی افندی جوان اطاق حضرت مولی

آيا از ايليای مستقبل من خوشت آمد؟  ... می" ،مبارک خطاب به دکتر فالشير فرمودند

دانی که چرا خداوند مقّدر فرموده است که او بدين مقام و منصب شديد وصايت من 

... جمال قدم ... مرا متذکّر داشته امر فرمودند که ...  ،.. حضرت بهاءاهللمنصوب گردد؟ .

بايستی در بين ابناء حتّی احفاد خود بنگرم و کسی را که خداوند مقّدر فرموده به وصايت 

من  90هایانتخاب کنم.  پسران من همه در طفوليت به جهان باال شتافتند و در بين نواده
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است که در اعماق چشمان نافذش اين سرّ الهی ملحوظ  فقط اين طفلک شوقی افندی

"گردد.می
91

 

از بيان اين نکته خودداری کنم که در ميان بعضی از  ،در اين مقطع ،توانمنمی

احبّای اّوليه در ايران اين اعتقاد شخصی جريان داشت که چون محّمدعلی نقض ميثاق 

وصايت خويش منصوب خواهند حضرت عبدالبهاء يکی از احفاد خود را به  ،نموده بود

چه که در آن ايّام بديهی است که متن  ،فرمود.  اين به علّت خاطرات دکتر فالشير نبود

القدسبلکه آنها بر مبنای محتوای لوح مبارک مالّح ،فارسی آنها وجود نداشت
92

به  

سه شخصيت به نحوی برجسته ظاهر می ،فرضياتی رسيده بودند.  در اين لوح مبارک

اشرقت الّروح " ( حورية2يعنی نفس مبارک حضرت بهاءاهلل؛ ) ،القدس( مالّح1) شوند:

"انوار جبينها ِمن االأرض الی الّسماء
93

  (  يکی از خدمءه3يعنی حضرت عبدالبهاء؛ ) ،

القرب ... حّرکت فی الهوا اذًا الّروح که با اين عبارت توصيف شده است:"حوريّةحوريّة

ضی القدس و الّسناء"عطرت کّل االأشياء فی أرا
94

يعنی حضرت ولی امراهلل.  اين حدس ،

ها زمانی اهّميت بيشتری يافت که حضرت عبدالبهاء در يکی از الواح مبارک مرقوم 

القدس را بخوانيد تا به حقيقت پی بريد و مالحظه نمائيد که جمال لوح مالّح" ،فرمودند

"مبارک وقايع آتيه را از پيش بتمامه خبر دادند.
95

 

بايد توّجه خود را به حکم وصايت معطوف داريم که نه تنها در مورد حضرت  ،حال

 امراهلل ،شوقی افندی
ّ
که حضرت ولی امراهلل  ،بلکه در مورد نظم اداری نيز ،به عنوان ولی

                                                 
91

 13-18صص  ،هر يکتاگو  

92
 قسمت فارسی آن مندرج است. 131-135قسمت عربی و ص 140-1131ص  ،5ج ،آثار قلم اعلی در  

93
 (5)آثار قلم اعلی  ج 143ص  

94
 132و  148ص  

95
( )توضيح مترجم:  جمال مبارک نيز به اين نکته اشاره 233)فقره  324ص ،1ج ،منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  

القدس را که قبل از مهاجرت از عراق مرقوم شده بخوانند و در او بقوله تعالی: "بر هر يک از احبّاء الزم لوح مالّح ،ندافرموده

تفّکر نمايند تا ما ظهر و ما يظهر ِمن بعد را از ما ُرِقَم من قبل ادراک کنند.  طوبی للعارفين.  جميع باليای وارده در آن لوح از 

 (438ص ،4ج ،اسراراالآثار خصوصی –وا و تفّکروا." أن اقرئ ،قبل ثبت شده
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"وليد ميثاقغالبًا به عنوان "
96

به کار برده شده است.  اّما بايد به  ،فرمايندبه آن اشاره می 

 وليد ميثاق"اشيم که حضرت ولی امراهلل در يک مورد الواح وصايا را نيز "خاطر داشته ب

وليدی دانست که طبعًا از اقتران   توان به منزلءهالواح وصايای مبارکه را میاند ـ "خوانده

وجود  آن قّوه به  ظهور و حامل برگزيدءه  مشيّت الهيّه با واسطءه  مولّدءه  معنوی آن نافخ قوءّه

"آمده.
97

" برای توصيف وليد ميثاقما نبايد از اين واقعيت مضطرب گرديم که اصطالح "  

استقرار وجود و  ،منشور نظم اداری و نيز خود نظم مزبور استفاده شده است.  يکی از آنها

 جوهر آثار مبارکه و ديگری ظهور آن واقعيت است که همگان آن را مشاهده نمايند.

ته باشيم که ميثاق بهائی چيزی نيست که با قيادت در اين رابطه ما بايد در نظر داش

و زعامت حضرت عبدالبهاء شروع شده و پايان گرفته باشد.  اگرچه حضرت عبدالبهاء مرکز 

ای اساسی است که تا اّما عهد و ميثاق بهائی خصيصه ،ميثاق بودند و هميشه خواهند بود

ت.  حضرت عبدالبهاء در يکی از پايان دور بهائی از امر حضرت بهاءاهلل قابل تفکيک نيس

کنند.  اين " ميثاق بهائی ياد میصبحِ الواح مبارکه به رسالت و قيادت خود به عنوان "

که در طول يوم دور حضرت  ،تلويحًا به ظهور و بروز ميثاق به طور تاّم و تمام اشاره دارد

و اّما در اند: "يح دادهمهّم را توض  بهاءاهلل واقع خواهد شد.  حضرت ولی امراهلل اين نکتءه

 ،مورد معنا و مفهوم عهد و ميثاق بهائی؛ حضرت ولی امراهلل وجود دو نوع عهد و ميثاق را

عهدی است  ،فرمايند.  اوّلمالحظه می ،امر مبارک به هر دو اشاره شده  که در آثار مقّدسءه

اّمت خود منعقد میبا  ،تريا به عبارت دقيق ،که هر يک از مظاهر الهيّه با عالم انسانی

سازد که به مظهر ظهور آتی که عبارت از رجعت حقيقت او است اقبال نمايند و از او 

همان است که حضرت بهاءاهلل از اّمت خود گرفتند  ،تبعيت نمايند.  نوع ثانی عهد و ميثاق

يت استقرار و تقويت وصا  الوری گردند.  اين صرفًا به منزلءهکه مطيع و منقاد حضرت مولی

شوند.  عهد و ميثاق حضرت سلسله انواری است که بعد از هر مظهر ظهور ظاهر می

                                                 
96

 431ص ،قرن بديع  

97
 44ص ،دور بهائی  
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عبدالبهاء با آحاد احبّاء که بايد بعد از صعود هيکل اطهر مطيع و منقاد امور اداری بعد از 

"گيرد...در همين مقوله قرار می ،ايشان گردند
98

 

ّل ميثاق بهائی الوری در ظاز بيان فوق واضح است که وصايت حضرت مولی

عبارت از نظم اداری بعد از آن حضرت است.  با توّجه به اين موضوع است که ما بايد 

العدل اعظم به حضرت ولی امراهلل در توصيف واليت امر و بيت  اصطالح مورد استفادءه

"اندتوأمان ... به عنوان جانشينان خويش معيّن فرموده  دو مؤّسسءهعنوان "
99

 را درک کنيم.  ،

بايد به خاطر داشته باشيم که اصطالح "نظم اداری"
100

را حضرت ولی امراهلل اّولين بار در  

تحرير در آمد.  هيکل مبارک در   به رشتءه 1834که در فوريه  ،ند"دور بهائی" استفاده فرمود

نظمی را که حضرت  ،1834تا  1821يعنی از  ،سيزده سال اّول دوران واليت خود

"امور اداری بهائی"  ،امور امر مبارک خود در طّراحی کردند  ءهبهاءاهلل برای ادار
101

می 

ما  ،ای که از حضرت ولی امراهلل در مورد ميثاق بهائی نقل کردمدر فقره ،خواندند.  لهذا

 ،"امور اداری بعد از ايشانبايد به وضوح استنباط نماييم که مقصود هيکل مبارک از " 

است. 1832مکتوب مزبور  زيرا تاريخ ،همان نظم اداری است
102

 

فرمايند که نظم اداری حضرت ولی امراهلل در توقيع "دور بهائی" خاطرنشان می

های درک معنای "ارکان" العدل اعظم.  از راهدارای دو رکن است: واليت امراهلل و بيت

 ،اين است که دو ستون وجود دارد و يک ساختمان بر اين پايه قرار گرفته است.  از اين رو

وقتی  ،ساختمان از تعادل خارج شده سقوط خواهد کرد.  اّما ،اگر يکی از آنها برداشته شود

گردد که مقصود هيکل مشاهده می ،آثار حضرت ولی امراهلل به دّقت و جّديّت خوانده شود

                                                 
98

 583شماره  ،انوار هدايت ،از طرف حضرت ولی امراهلل به يکی از احبّاء 1821اکتبر  21ترجمه ـ مکتوب   

99
ب" است که به مقتضای ترجمه )توضيح مترجم: اصل بيان حضرت ولی امراهلل "جانشينان منتخَ  25ص ،نظم جهانی بهائی  

 به صورت عبارت فوق در آمده است.(

100
  Administrative Order 

101
  Bahá’í Administration 

102
 است. 1821اکتبر  21توضيح مترجم: تاريخ مکتوب مزبور   
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مبارک از "ارکان" عبارت از تشکيالتی است که ثبات و پايداری ساختمان مزبور را تقويت 

 کردند.

هيکل مبارک در "دور بهائی" به اين مؤّسسات توأمان به عنوان آنچه که  ،مثلالفی

"،مستظهر بدان است" نظم اداری  ُسلطءه
103

" به معنای مستظهرفرمايند.  "اشاره می 

های ديگری نيز در مورد اين برخورداری ساختمان از حمايت و قّوت است.  استعاره

آن حضرت در يکی از  ،المثلر گرفته است.  فیهيکل مبارک قرا  مؤّسسات مورد استفادءه

"نظم بديع  حجر زاويءههای خود واليت امراهلل را به عنوان "پيام
104

خواندند.  ارتباط حجر  

تفاوت  ،يا آنچه که ساختمان به آن مستظهر باشد ،زاويه با ساختمان با ارتباط رکن و ستون

ناپذير است و آن حياتی و اجتناب يک بنا عبارت از شالوده و حجر  دارد.  حجر زاويءه

 شود.عبارت از اّولين قطعه سنگی است که برای برپا داشتن ساختمان به کار برده می

های "رکن" و آنچه که به آن "مستظهر" میاستعاره ،العدل اعظمو اّما در مورد بيت

بيت ،فهوِم بنابا استفاده از همان م ،هيکل مبارک ،اّما ،به همان نسبت به کار رفته ،باشد

"نظم اداری امراهلل  اعلی ذروءهالعدل اعظم را به عنوان " 
105

اند.  ايشان همچنين خوانده 

" مؤّسسات اداری امراهللتاج وّهاج و اکليل جليلبه آن به عنوان "
106

اعلی مقام ممالک "  ،

"بهائی  متّحدءه
107

"آخرين ملجأ و پناه تمّدنی رو به زوال"  ،
108

اگرچه  فرمايند. اشاره می 

توانيم دريابيم که اّولين واحد در ساخت يک بنا به سهولت می ،ما معمار نيستيم  همءه

" آن است.  در اين  و آخرين واحد عبارت از رأس يا "اعلی ذروءه ،آن  عبارت از حجر زاويءه

رابطه جالب است به خاطر بياوريم که حضرت ولی امراهلل در يکی از مکاتيب خود خطاب 

                                                 
103

 88ص ،دور بهائی  

104
)نقل ترجمه از  Messages to America 3مندرج در صفحه  ،خطاب به آمريکا و کانادا 1834مارس  32ترجمه ـ تلگرام   

 نه "نظم بديع".( ،گوهر يکتا ـ توضيح مترجم: در متن انگليسی "نظم اداری" است 220صفحه 

105
 043ص ،قرن بديع  

106
 02ص ،ظهور عدل الهی  

107
 11ص ،نظم جهانی بهائی  

108
امراهلل به همراه پيام رضوان "منتخباتی از توقيعات حضرت ولی  03توقيع "آمريکا و صلح اعظم"؛ نقل ترجمه از صفحه   

2223" 
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رکن العدل اعظم به عنوان "" و بيترکن اوّلبه واليت امر به عنوان " ،ی شرقبه احبّا

فرمايند." اشاره میثانی
109

تواند به معنای "اّول" در رتبه يا "اّول" در زمان باشد.  اين می  

اين حالت دقيقًا اتّفاق افتاد.  وقتی که يک  ،دانيمهمانطور که همه می ،از لحاظ زمان

 
ّ
رفت که طبيعًة و مسلّمًا انتظار می ،الهی از صحنه کنار رفت  به ارادءه ،مريعنی ولی ا ،وصی

 ديگر
ّ
 رياست و قيادت امراهلل را به عهده بگيرد. ،العدل اعظميعنی بيت ،وصی

 ،دهيمالعدل اعظم را مورد بحث قرار میواليت امر و بيت  وقتی که ما دو مؤّسسءه

های اساسی اين دو بند خصيصه  ئی" متحيّر شويم.دو بند "دور بها  ممکن است از مطالعءه

 
ّ
دهند.  يک بند با اين کالم شروع امر مبارک را مورد تأکيد قرار می مؤّسسيناين دو وصی

اساس اين نظم  ،هرگاه واليت امر از نظم بديع حضرت بهاءاهلل منتزع شود" ،شودمی

عدل اعظم که چنانچه بيت" ،شود" و بند ديگر با اين کلمات شروع می،گرددمتزلزل ... می

اساسًا اهّميّتش از واليت امر کمتر نيست از آن منتزع گردد نظم بديع حضرت بهاءاهلل از 

"جريان باز مانَد.
110

با توّجه به واقعيت آنچه که بعد از صعود حضرت ولی  ،اين دو بند  

صوب نکردند که بر ای مرقوم نفرمودند و احدی را مننامهکه ابدًا وصيت ،امراهلل رخ داد

اساس نظم  بايستیمی بديهی است که به اين معنی بود که ،مسند واليت جالس شود

همانطور که اگر فاقد بيت ،آرای حضرت بهاءاهلل بدون ولی امر به تزلزل منتج گرددجهان

ماند.  نظم بديع از جريان باز می ،العدل اعظم بود که به وضع قوانين غير منصوصه بپردازد

به طور کامل و فشرده و متمرکز  ی بوديمواليت امر  سال دارای مؤّسسءه 30ا چون ما مّدت امّ 

نه اساس ساختار نظم  ،کندالعدل اعظم را داريم که فعاليت میو اکنون بيت ،کردکار می

 ماند.و نه اين نظم بديع از جريان باز می هديگردجهانی متزلزل 

                                                 
109

برادران و  ،بديع خطاب به "احبّای الهی و اماءالّرحمن 125جناب نخجوانی به توقيع مبارک   توضيح مترجم: اشارءه  

آن  21طهران( است که در صفحه  ،ملّی نشر آثار امری  لجنءه ،بديع 125خواهران روحانی در اقطار و ممالک شرقيه" )طبع 

رکن واليت الهيّه که مصدر تبيين است و  ،"اين نظم بديع ... بر دو رکن رکين استوار؛ رکن اّول و اعظم ،ندرج استچنين م

 عدل اعظم الهی که مرجع تشريع است."رکن ثانی بيت

110
 33و  32صص  ،دور بهائی  
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فکری  ،از اذهان همچنان وجود داشته باشد ديگر در بعضی  ممکن است يک نکتءه

ای نامهکه ذهن را به خود مشغول بدارد و آن اين که چرا حضرت شوقی افندی هيچ وصيت

از خود به جای نگذاشتند.  آيا اين رويدادی اتّفاقی يا اقدامی آگاهانه از سوی ايشان بود؟  

ولتخانم" اثر ويدر کتاب "ارمغانی به حضرت امةالبهاء روحيه
111

خوانيم که حضرت می 

 ،و موقعی که صعود خويشتن را مّد نظر داشتند ،ولی امراهلل اواخر ايّام حيات عنصری

بايست بعد از صعود هيکل مبارک انجام در مورد سفرهايی که ايشان میامةالبهاء را 

فرمودند.راهنمايی می ،دهند
112

 ،گزارش شده که در آخرين روزهای زندگی خود در لندن  

اند که ميل ندارند ديگر به حيفا مراجعت کنند و ايشان بايد تنها امةالبهاء فرموده به

بروند.
113

 

و به او راهنمايی کند که چه  ،اگر کسی نگران شرايط همسرش بعد از خودش باشد

اصلی و مسئول قيادت و   کنندءهبه عنوان صيانت ،به عنوان ولی امر ،آيا ،بايد انجام بدهد

سعادت و سرنوشت آتی امر مبارکی که حضرت عبدالبهاء از او   دربارءه ،زعامت امراهلل

انديشيد؟  تنها استنتاج منطقی اين نمی ،دعوت کرده بودند به صيانت و ترويجش بپردازد

کاماًل آگاه بودند که "غصن"  ،دانستند که بزودی صعود خواهند کرداست که ايشان می

 امر منصوب نفرمودهديگری را برای جانشينی خود به عنوان 
ّ
و اين که ترجيح می ،اندولی

در انعکاس اين  ،العدل اعظمای از خود به جای نگذارند.  بيتنامهدادند که هيچ وصيت

اين واقعيت که حضرت شوقی افندی وصيت "به  ،چنين فرمودند ،محظور و معضل آشکار

داّل بر تخّطی ايشان از امر  توان به عنوان برهانینمی ،ای از خود به جای نگذاشتندنامه
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ت که توّسط خانم شفيقه فتح اثر خانم ويولت نخجوانی اس A Tribute to Amatu’l-Bahaتوضيح مترجم: مقصود کتاب   

 اعظم تحت عنوان فوق به فارسی ترجمه شده است.

112
 کتاب فوق 32صفحه   

113
 کتاب فوق 41صفحه   
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حضرت بهاءاهلل استناد نمود ـ بلکه بايد تصديق نمود که در نفس سکوت ايشان حکمتی 

"ای داّل بر هدايت مصون از خطای آن حضرت موجود.مستور و نشانه
114

 

با بسياری از دوستان  1854من جان کالم در مکالمات خصوصی را که در نوامبر 

.  در آن زمان مشّخص شده بود که حضرت ولی امراهلل به نحوی آورمداشتم به خاطر می

 امر بعدی به وصايت خويش منصوب 
ّ
غيرمنتظره صعود فرموده و احدی را به عنوان ولی

ای از خود به جای نگذاشته بودند.  آنچه ما استنتاج کرديم اين بود نامهنفرموده و وصيت

 امراهلل را مجّددًا با دقّت وصايای حضرت عبدالبهاء و   که الواح مبارکءه
ّ
نيز آثار حضرت ولی

دالالت و رموز اين اسنادی که به الهام  ،تمام بخوانيم تا با وضوح بيشتر به مفاهيم ضمنی

 الهی مرقوم شده بود پی ببريم.

ها ممکن است به های شخصی خودم در مورد آنچه که بعضیبرخی از بينش

گذارم.  با شما در ميان می ،ارک تلّقی نمايندای در سرنوشت آتي امر مبعنوان مخمصه

حضرت ولی امراهلل غالبًا به حضرات ايادی امراهلل و زائرينی که به ديدار ايشان توفيق می

ايشان است.    نامءهفرمودند که "دور بهائی" مانند وصيتيافتند می
115

حضرت امةالبهاء در   

آنچه بايد اند که "نند که اشاره فرمودهک"گوهر يکتا" از حضرت ولی امراهلل نقل قول می

"ام.بگويم در اين نامه گفته
116

ما بايد توّجه داشته باشيم که  ،اين نکته  جدا از مالحظءه  

 ،در "دور بهائی" مرقوم فرموده بودند ،وصايا  حضرت ولی امراهلل در اشاره به الواح مبارکءه

 ،حضرت عبدالبهاء ،که سرّاهلل االأعظمارتباط ابدی و الينفصمی است   الواح وصايا حلقءه"

                                                 
114

 Compilation ofجلد اّول  353العدل اعظم مندرج در صفحه با عنوان واليت امر و بيت 1800مه  24ترجمه ـ پيام   

Compilations 

115
 ،کتاب "به ياد محبوب" تأليف ايادی امراهلل جناب ذکراهلل خادم آمده است 214-215توضيح مترجم: در صفحات   

همتا به بعضی از زائرين از جمله اين عبد فرمودند که اين رساله در حقيقت ای است که موالی بی"اهميت اين رساله به درجه

 Dispensation ofام به اسم ای نوشتهالهمن رس» ،وصيت مبارک است و بيان مبارک به اين عبد شرمسار آن بود که فرمودند

Baha’u’llahدهم و اين در حقيقت وصيّت من است که در آتيه اختالفی حاصل نشود.؛ يک نسخه از آن را به شما می " »

 (1ص ،)نقل از ابتدای توقيع دور بهائی

116
 254ص ،گوهر يکتا  
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"امر بهائی به وجود آورده است.  جهت ارتباط اعصار ثالثءه
117

حضرت ولی امراهلل در   

مضامين  ،محوری که مؤّسساتش حول آن طائف" ،دارندبا قاطعيت اظهار می ،همان سند

"الواح وصايای حضرت عبدالبهاء است.  محکمءه
118

 

ه باشيم که ما بهائيان فقط سی و شش سال تحت شرايط بايد در نظر داشت ،بنابراين

  اکنون و در آتيءهجهانی بهائی هم  وصايا نزيستيم بلکه جامعءه  های الواح مبارکءهبينیو پيش

 ،های الواح وصايا خواهيم بودبينیهمچنان تحت شرايط و پيش ،در پايان دور بهائی ،ايّام

 دهد.به يکديگر پيوند می زيرا اين سند دو عصر تکوين و ذهبی را

اشتباه کوچکی  ،زيرا متأّسفانه ،ديگروجود دارد که نياز به توضيح دارد  يک زمينءه

العدل اعظم در اذهان بعضی از ياران ايجاد های عصمت ولی امر و بيتدر مورد حيطه

 هایشده است.  الواح وصايای حضرت عبدالبهاء و "دور بهائِی" حضرت ولی امراهلل حيطه

و  ،يعنی "تبيين" منحصرًا مخصوص ولی امراهلل ،اندمسئوليت اين دو مؤّسسه را تعريف کرده

در الواح وصايا يا "دور  ،العدل اعظم است.  اّما"تشريع" منحصرًا احاله شده به بيت

مسئوليت صريح و   ای وجود ندارد که عصمت آنها در اين دو حيطءهبهائی" هيچ نکته

ود نمايد.  توقيع "دور بهائی" در اشاره به مؤّسسات توأمان واليت امر آنها را محد ،مشّخص

تواند به حدود يک از اين دو نمیهيچ" ،دهد کهبه ما اطمينان می ،العدل اعظمو بيت

"ديگری تجاوز نمايد و هرگز نيز تعّدی نخواهد نمود.  مقّدسءه
119

وصايای   الواح مبارکءه  

آنچه قرار دهند ِمن " ،داردن دو مؤّسسه قاطعانه اظهار میحضرت عبدالبهاء در اشاره به اي

"عنداهلل است.
120

 بلکه بسيار گسترده و جامع است. ،الجهاتاين نه تنها جامع  

 ،عالوه بر تشريع ،العدل اعظمبيت ،وصايا  طبق شرايط مذکور در الواح مبارکءه

"مرجع کّل امور است."
121

"،جميع مسائل مشکلهمضافًا "  
122

اختالف واقع و يا  آنچه"  

                                                 
117

 43ص ،دور بهائی  

118
 88ص ،دور بهائی  

119
 35ص ،دور بهائی  

120
 404ص ،ايّام تسعه  

121
 441ص ،ايّام تسعه  
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"مسائل مبهمه
123

"در اين مجلس حّل گردد " 
124

در توقيع "دور  ،حضرت ولی امراهلل  

  " احکام شرعيءهتنفيذافزايند و آن "العدل اعظم را به آن میبهائی" مسئوليت ديگر بيت

نازله از قلم حضرت بهاءاهلل
125

"تمشيت امور اداری امراهلل" ،
126

اصالت و و تضمين"  

"وحدت پيروان آئينش" و حفظ "ليمشجامعيت تعا
127
 است. 

حضرت ولی امراهلل نقل قول   همانطور که قباًل از يکی از مکاتيب اّوليءه ،در واقع

العدل اعظم به ما عنايت میايشان اين ديدگاه باعظمت و مؤثّر را در مورد کار بيت ،کردم

]الواح  يط و دالالت آنتر از شراتر و کاملبرای برخورداری از درکی واضح " ،فرمايند

"العدل اعظم اعتماد کنيم.بايد به زمان و هدايات بيت ،وصايا[  مبارکءه
128

 

محفل ملّی را محفل روحانی ملّی   قانون اساسی و نظامنامءه ،دانيدهمانطور که می

تهيّه و تنظيم نموده است. ،با هدايت مستقيم حضرت ولی امراهلل ،اياالت متّحده
129

  

ملّی توّسط جميع محافل روحانی   اراده فرمودند که عبارات اين اساسنامءه ايشان ،بعالوه

ملّی اقتباس گردد.  از آنجا که اين سند شامل عباراتی است که با مواضيع قانونی مربوط به 

حضرت ولی امراهلل اظهار داشتند که  ،رسمی در هر کشور سر و کار دارد  مجامع ثبت شدءه

تواند تغيير دهد تا با مقتضيات قانون می ،هر محفل روحانی ملّی ،ای راچنين شرايط ثانويه

جاری هر کشور انطباق پيدا کند.  اّما چون اين سند شامل اصول و مفاهيم اساسی بهائی 

بايست در سراسر عالم بهائی به طور يکسان اقتباس گردد.  در اين شرايط اساسی می ،بود

در " ،گويدمحفل ملّی چنين می  اساسنامءه 8ه  ءماد خيلی حائز اهّميّت است که ،اين زمينه

                                                                                                                                                 
122

 441ص ،ايّام تسعه  

123
 444ص ،ايّام تسعه  

124
 441ص ،ايّام تسعه  

125
 45ص ،دور بهائی  

126
 82ص ،دور بهائی  

127
 31ص ،دور بهائی  

128
 Bahá’í Administration 02مندرج در صفحه  1824فوريه  23ترجمه ـ توقيع   

129
 421به زبان انگليسی و  422الی  383صفحات  ،12ج ،ی در کتاب عالم بهائیتوضيح مترجم: متن اين قانون اساس  

 به زبان فارسی درج است. 420الی 
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اجرائی در   مواردی که در اين نظامنامه حّق قضاوت انحصاری نهائی و اختيارات عاليءه

به محفل روحانی ملّی  130مسائل مربوطه به اقدامات و امور ديانت بهائی در ...  کلّيءّه

اقدامات محفل روحانی ملّی اين نکته مسلّم است که تصميمات يا  ،تفويض شده است

راجع به مسائل مزبوره در جميع مراحل ممکن است مورد تجديد نظر و تصويب مآلی 

"العدل عمومی قرار گيرد.حضرت ولی امراهلل يا بيت
131

 

بندی آن به دقّت تنظيم گرديد و که جمله ،من به اين دليل اين عبارت خاّص را

  کنم که توّجه شما را به کلمءهدر اينجا نقل می ،مورد تصويب حضرت ولی امراهلل واقع شده

  توانيد وظيفءهمی ،"و" بود  مزبور به جای "يا" کلمءه  "يا" در سطر آخر جلب کنم.  اگر کلمءه

بندی اين عبارت با محافل ملّی ثبت شده در ارتباط با ترميم جمله  شاّقی را که کلّيءّه

 ييد.مجّسم نما ،خود داشتند  دولتّهای متبوعءه

های مسئوليت خاّص و حيطه ی که درکنم انحصارديگر تکرار می  يک مرتبءه

يک  ،وجود دارد العدل اعظممشّخص هر يک از مؤّسسات توأمان واليت امراهلل و بيت

آنها برای ترويج و صيانت   های مربوطءهو حّد عصمت اعطائی به فعاليت ،موضوع است

يک موضوع ديگر. ،امراهلل
132

اين دو مفهوم مجّزا در بعضی از اذهان جدا نگاه  ،نهمتأّسفا  

داشته نشده است و از اين رو بعضی تفّکرات اشتباه از آن ناشی شده است.  يک لحظه 

 سوء تعبيرات و اشتباهات را زائل خواهد ساخت. ،تفّکر در اين باب

 

 سؤاالت مربوط به اين سخنرانی

 ی حضرت عبدالبهاء در چه زمان و تحت چه شرايطی نوشته شد؟وصايا  س ـ لطفًا بفرمايد که الواح مبارکءه

الوری در سه قسمت است.  روی خود اين سند وصايای حضرت مولی  ج ـ الواح مبارکءه

توانيم استنباط نماييم که بخش از محتوای آن ما می ،هيچ تاريخی ذکر نشده است.  اّما

                                                 
130

 شود.در اينجا نام کشور مورد نظر گذاشته می  

131
 420ص ،12ج ،عالم بهائی  

132
 نظم جهانی بهائی مراجعه کنيد.  25به صفحه   
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 دورانی نوشته شده باشد که اّولي
ّ
 ،ن هيأت تفتيشيه به ارض اقدس رسيداّول بايد در طی

نوشته شده  1824ميالدی.  بخش دوم بايد به وضوح در سال  1821يعنی حدود سال 

فرمايند زيرا حضرت عبدالبهاء در اين بخش می ،باشد که دومين هيأت تفتيشيه اعزام شد

رير " هستند.  ما تا کنون هيچ سر نخی نداريم که تاريخ احتمالی تحدر خطر عظيمکه "

 قسمت سوم را برای ما روشن سازد.

 

حضرات ايادی امراهلل و انتصاب نُه ايادی مقيم ارض اقدس در جهت تحّقق شرايط مذکور   س ـ آيا اّولين جلسءه

 در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء بود؟

در  توانستندزيرا ُنه نفر مزبور با توّجه به نفوسی که می ،ج ـ در نظر من اينگونه نبوده است

يک جريان   نه در نتيجءه ،تعيين شدند ،ارض اقدس باشند يا به آنجا نقل مکان کنند

که در الواح مبارکه وصايا پيش ،مقصود از ُنه نفر ايادی انتخابی امراهلل ،انتخاباتی.  بعالوه

مساعدت به حضرت شوقی افندی در امور ايشان در دوران حيات عنصری  ،بينی شده

 هيکل مبارک بود.

 

العدل اعظم بين صعود حضرت ولی امراهلل و تشکيل بيت  س ـ وحدت امر مبارک در دوران حدود شش سالءه

 چگونه حفظ و صيانت شد؟

های خود به عالم بهائی اين نکته را کاماًل روشن ساختند که ج ـ حضرات ايادی در پيام

تمام مساعی تحت  لذا ،دهساله مشغول است  چون کّل عالم بهائی به اجرای اهداف نقشءه

هدايت مصون از خطای اهداف تعيين شده توّسط هيکل مبارک برای جهاد روحانی مزبور 

العدل اعظم ای جز تشکيل بيتچاره ،مصروف خواهد شد.  بعد از اتمام جهاد روحانی

تا آن که يک بار ديگر بهائيان عالم تحت هدايت الهيّه به فعاليت بپردازند.   ،وجود ندارد

 ميثاق محفوظ ماند.  قّوءه  اضح است که وحدت امراهلل فقط به وسيلءهو ،لذا

 

در صورت دستکاری احتمالی نصوص مبارکه  ،دان مسروقه توّسط ناقضين ميثاق يافت شودس ـ اگر دو جامه

 چه وضعيّتی پيش خواهد آمد؟ ،توّسط آنها
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العدل اعظم اتّخاذ بيتتصميم الزم توّسط  ،دانها يافت شوداگر محتوای جامه ،ج ـ البتّه

گفتند که حضرت ولی امراهلل بيش از يک مرتبه فرمودند خواهد شد.  روحيّه خانم غالبًا می

که هيچ اطمينانی وجود ندارد که متن اسناد مزبور توّسط ناقضين ميثاق مغشوش نشده 

 باشد.

 

 چه شد؟ 1591المللی بهائی بعد از صعود حضرت ولی امراهلل در سال س ـ شورای بين

يعنی حضرات ايادی امراهلل مقيم  ،المللی بهائی تحت اإشراف حّراس امراهللج ـ شورای بين

همچنان موجود بود.  در اين سال انتخاباتی با استفاده از  1801تا سال  ،ارض اقدس

پست صورت گرفت که اعضاء محافل ملّی موجود در آن زمان رأی دادند.  اين انتخابات 

 نجر شد.به اعضاء جديد م

 

 واليت امر در آثار حضرت ولی امراهلل مجّسم است؟  س ـ آيا مؤّسسءه

در آثار  ،در جريان  به عنوان يک مؤّسسءه ،توانيم بگوييم که واليت امراهللج ـ البتّه ما نمی

حضرت ولی امراهلل موجود است.  درست همانطور که مسند و منصب مرکز ميثاق به 

اّما ما برای کسب هدايت به آثار حضرت  ،جود با ما نيستای جاری و موصورت مؤّسسه

ولی امراهلل  برای کسب هدايتی که حضرت به همين ترتيب ،کنيمعبدالبهاء مراجعه می

نفوسی که زمام امور امراهلل را قبل از ايشان در يد  محتوا و مضامين کالم ،مقصود  دربارءه

 کنيم. مراجعه می ،اهللبه عنوان مبيّن آيات ،شانبه آثار اي ،اندعنايت فرموده ،اقتدار داشتند

 

العدل يعنی يک بيت ،کنم حضرت عبدالبهاء دو شّق متفاوت را برای جانشينی خود عنايت فرمودندس ـ فکر می

محفوظ بمانند.  فکر  حضرت ولی امراهلل بعد از ايشانالعدل اعظم بدون ايشان تا اعظم با ولی امر و يک بيت

 دوران واليِت ايشان چه اتّفاقی میت عبدالبهاء میکنيد حضرمی
ّ
 افتد؟دانستند برای حضرت ولی امراهلل در طی

خصوصيّات " ،فرماينددانيد حضرت ولی امراهلل در توقيع دور بهائی میج ـ همانطور که می

و صفات بشری با فضائل و کماالت الهی در نفس مقّدس حضرت عبدالبهاء مجتمع و 
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"ست.متّحد گشته ا
133

فضائل و بديهی است که امکان ندارد در هيچ بحثی کسی بتواند "  

با توّجه به  ،" را از حقيقت باطنی حضرت عبدالبهاء جدا کند.  در نتيجهکماالت الهی

در اعماق باطن  ،توان اطمينان داشت که حضرت عبدالبهاءکاماًل می ،کنمفکر می ،اين

 از وقايع آينده مّطلع بودند. ،خويش

با توّجه به آنچه  ،العدل آيندهاّما در مورد سؤال مربوط به استفاده از دو ِشّق برای بيتو 

آنها در ايّام حيات عنصری حضرت ولی امراهلل نقض   که همءه ،که برای اغصان رخ داد

با نظر شما موافقم که هدف حضرت عبدالبهاء حفظ حضرت شوقی افندی  ،عهد نمودند

 دورا
ّ
 امراهللبوده است.  در طی

ّ
همه از  ،هفت تن از اغصان ،ن قيادت حضرت ولی

وجود داشتند: دو تن از آنها برادران هيکل مبارک و پنج تن  ،نوادگان حضرت عبدالبهاء

زادگان ايشان بودند.ديگر خاله
134

 

"والّة امر در مستقبل ايّامحضرت ولی امراهلل به "  اّولين اشارءه
135

توان در توقيع را می 

افت.  در آن زمان هر هفت غصن معاصر در قيد حيات و ظاهرًا مؤمن و در ظّل دور بهائی ي

نيز به يکی از احبّاء به والّة  1843ميثاق بودند.  هيکل مبارک در مکتوبی به تاريخ نوامبر 

امر اشاره فرمودند.  آيندءه
136

در آن زمان بعضی از اغصان هنوز در ظّل امر بودند.  حضرت   

يعنی حدود هشت سال قبل  ،بديع خطاب به احبّای شرق 125يع نوروز ولی امراهلل در توق

مناجاتی صادر فرمودند که در آن از حضرت بهاءاهلل ملتمسانه می ،از صعود هيکل اطهر

به جبران مافات موّفق  ،تقليب قلب شوند ،اندخواهند که نفوسی که از ظّل امر خارج شده

                                                 
133

 01ص ،دور بهائی 

134
فرزندان روحا  ،برادران حضرت ولی امراهلل؛ حسن و منيب ،عبارت بودند از حسين و رياضتوضيح مترجم: اين هفت تن   

حرم ميرزا محسن افنان )پسر ميرزا  ،فرزندان طوبی خانم ،سهيل و فؤاد ،الّشهداء؛ روحیپسر سلطان ،حرم ميرزا جالل ،خانم

 سيّد حسن افنان کبير(

135
 38ص ،دور بهائی  

136
 1244شماره  ،انوار هدايت  
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گردند و به ظّل امر مبارک رجوع نمايند.
137

کنيد ايشان همچنان همانطور که مشاهده می  

خود توبه نمايند ـ   اميدوار بودند که بعضی از اغصان در کمال صداقت از اعمال گذشتءه

  ،دانيداحتمالی که هرگز به حقيقت نپيوست.  همانطور که البتّه همه می
ّ
خود حضرت ولی

با توّجه به شرايط  ،شرايط موجود به دليل اوضاع و ،امراهلل هيچ فرزندی نداشتند و بنابراين

قادر به منصوب کردن احدی برای وصايت ايشان  ،وصايا  بينی شده در الواح مبارکءهپيش

 امر نبودند.
ّ
 به عنوان ولی

 

 

 

 

 

 

 فصل سه

 العدل اعظم قانون اساسی  بيت -3                  

  اساسی و نظامنامءهحضرت ولی امراهلل در اشاره به قانون  ،1824در هجدهم اکتبر 

توانيد نمی" ،مرقوم فرمودند آمريکا و کانادا خطاب به محفل ملّی ،محفل روحانی ملّی

تصّور نماييد که طبع و انتشار آن برای نفوسی که در اقاليم شرقيه در کمال صبر و بردباری و 

چقدر موجب آرامش و آسايش خاطر است و چقدر  ،تحّمل مشّقات مشغول خدمت هستند

توانيد تجّسم نماييد که در تمهيد سبيل برای شرح و ادی و راهنمای آنها است ... نمیه

جهانی بهائی که موجد اساس و بنيانی ابدی خواهد شد   بسط بدايت قانون اساسی جامعءه

                                                 
137

پيروان امرت را   مستکبرين و خادعين و منحرفين و منفصلين از جامعءه  توضيح مترجم: بيان مبارک چنين است: "... فئءه  

ملّی   مؤّسسءه ،بديع 133طبع  ،تقليب نما و به تالفی ما فات عنهم موّفق دار..." )مجموعه مناجات حضرت ولی امراهلل

 (32صفحه  ،مطبوعات امری
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عدل عمومی در نهايت استحکام بر آن مبنا ساخته شده و که بنای مقّدس و معزّز اوّلين بيت

"نمايد.ه مساعدت و معاونت عظيمی میچ ،رشد خواهد کرد
138

   

حضرت ولی امراهلل به نياز  ،خطاب به بهائيان ايران ،در مکتوبی در همين زمينه

محفل روحانی ملّی ايران به برخورداری از قانون اساسی خود اشاره فرمودند و خاطرنشان 

هی و قانون ساختند که قانون اساسی محافل ملّی عبارت از ناموس اکبر امر مقّدس ال

العدل اعظم عبارت از ناموس اعظم است.اساسی بيت
139

 

 

ديگر   يک مرتبءه ،حضرت ولی امراهلل موقع صدور توقيع دور بهائی ،1834در سال 

 معهد اعالی امر مبارک اشاره فرمودند.  به قانون اساسی آيندءه

ليغ تب  توانست اّولين نقشءه ،تشکيل شد 1803العدل اعظم در سال وقتی بيت

ساله بود.  يکی از اهداف نه  که نقشءه،شروع نمايد 1804وتحکيم خود را در آوريل سال 

نويس قانون اساسی تهيّه پيش ،که به عنوان هدف مرکز جهانی تعيين شد ،مزبور  نقشءه

جهانی بهائی بود.  با توّجه به وظايف   و نيز امور جامعءه ،العدل اعظمحاکم بر عملکرد بيت

و تمرکز بسيار دقيقی که برای تهيّه و تنظيم  ،العدل اعظمهای رو به تزايد بيتتو مسئولي

تقريبًا نه سال در اين اّولين نقشه طول کشيد تا اين طرح به  ،چنين سند مهّم حياتی الزم بود

 نتيجه واصل شد.

اين پيام خطاب به کلّيّه محافل روحانی ملّی صادر شد:  ،1842نوامبر  20در 

دهيم که با زيز ... با قلبی طافح از شکرانه و سرور به سراسر عالم بهائی بشارت میياران ع"

                                                 
138

 Bahá’í 143مندرج در صفحه  ،خطاب به محفل مقّدس روحانی ملّی بهائيان آمريکا 1824اکتبر  13توقيع ترجمه ـ    

Administration 

139
 ،توقيعات مبارکه 132-135بديع )مندرج در صص  81شهرالعظمة  18جناب نخجوانی به مکتوب   توضيح مترجم: اشارءه  

  عمومی و ابالغيءه  "اين عبد از قبل در نامءه ،فرمايندامری ايران( است که میملّی مطبوعات   بديع توّسط مؤّسسءه 132طبع  ،3ج

محفل مّلی وضع   خصوصی و همچنين بتوّسط زائرين و مسافرين متتابعًا تأکيد نموده و ياران را متذّکر داشته که اّولين  وظيفءه

بهائيان امريک است.  نّص اين نظامنامه بايد بکمال امری و تدوين قانون اساسی جامعه مطابق دستور محفل ملّی   نظامنامءه

بهائيان است.  اين   دّقت ِمن دون تغيير و تبديل ترجمه گردد.  زيرا آنچه در آن منصوص از اصول اداری و مبادی اساسی جامعءه

 ."ناموس اعظم ،عدل عمومی که مهيمن بر عموم محافل ملّّيه استبيت  قانون ناموس اکبر است ونظامنامءه
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العدل اعظم قدمی بسيار مؤثّر در بسط مأموريّت رکن اعالی تدوين قانون اساسی بيت

  پس از تقديم مراتب حمد و ثنا و ادعيءّه ،جهانی بهائی برداشته شد.  در يوم ميثاق  جامعءه

 ،اعضای اين هيأت در اطاق شوری ،عليا در بهجی و حيفا  سه عتبءه خاضعانه به آستان

گرانبها   الوری حاضر و اقدام به امضاء و ممهور ساختن اين وثيقءهمجاور بيت حضرت مولی

 محبوب امراهلل پيش  نمودند که در آثار مبارکءه
ّ
بينی شده و به قانون اعظم امر حضرت ولی

د.  اطمينان کامل داريم که اين توفيق بيش از پيش پيوند حضرت بهاءاهلل موسوم گرديده بو

مرکز جهانی با جوامع ملّی و محلّی در سراسر جهان را مستحکم ساخته با ظهور قوای جديد 

مورث ازدياد اطمينان و اشتياق شديد خادمان شجيعی خواهد گشت که در کرم الهی به 

انی را در ظّل رايت عهد و ميثاق انس  جّد و جهدی تمام به خدمت قائم و ورود جامعءه

"جليلش آملند.
140

 

صفحه انتشار  14العدل اعظم به عنوان سندی جداگانه در قانون اساسی بيت

يافت.
141

درج گرديد.  اين  555-504صفحات  ،همچنين در جلد پانزدهم عالم بهائی  

صفحه. 8" شامل نظامنامهصفحه و " 5" شامل نامهبيانسند دارای دو بخش است: "
142

  

ای است که نقل قول از بندهای آغازين "لوح شيخ نجفی" نازل از نامه دارای مقّدمهبيان

آخرين لوح منيع نازله از  قلم حضرت بهاءاهلل است که حضرت ولی امراهلل آن را به عنوان "

اند." توصيف فرمودهحضرت بهاءاهلل  يراعءه
143

 

به طور کامل در  ،اهلل استمن اين مقّدمه را که مشتمل بر عين کالم حضرت بهاء

النّور الّساطع من افق  اهلل الفرد الواحد المقتدر العليم الحکيمبسم" ،کنماينجا نقل می

سماء العطاء و الّصالة المشرقة من مطلع ارادةاهلل مالک ملکوت االأسماء علی 

                                                 
140

 318ص ،کانادا ،بديع 151 ،طبع ثانی ،ارکان نظم بديع  

141
 322صفحات  ،صفحه انتشار يافت.  در ضمن در ارکان نظم بديع 25توضيح مترجم: متن فارسی آن به طور مستقل در   

 مندرج است. 330تا 

142
 صفحه 13صفحه و  4در فارسی به ترتيب   

143
لغت  ،(438اّما در ترجمه فارسی قرن بديع )ص ،اسز بای نقل شدهگاد پ 218توضيح مترجم: اين مطلب از صفحه   

 صادره از سماء مشيّت الهيّه است..."  "از جمله توقيعات منيعه و اسفار رشيقءه ،"آخرين" نيامده و صرفًا اينگونه ترجمه شده است



 52 

ه العليا و اهلل مطلع اسمائه الحسنی و مشرق صفاتالواسطةالکبری و القلم االأعلی الّذی جعله

به أشرق نور التّوحيد من افق العالم و حکم التّفريد بين االأمم الّذين اقبلوا بوجوه نوراء الی 

ااُلُفق االأعلی و اعترفوا بما نطق به لسان البيان فی ملکوت العرفان ألملک و الملکوت و 

"العظمة و الجبروت هلل المقتدر العزيز الفيّاض.
144

 

اشرق نور  به " ،که حضرت بهاءاهلل در اين بيان مبارک اين نکته حائز اهّميّت است

در آخرين  ،فرمايند.  همچنين" اشاره میالتّوحيد من افق العالم و حکم التّفريد بين االأمم

وقتی که کالم يوحنّای  ،" به خداوند تعلّق داردُملک و ملکوتجمله اشاره به اين که " 

دهد زمينی جديد و آسمانی جديد که وعده میالهوتی در مکاشفاتش را که قباًل نقل کردم 

حائز اهميت است.  ترديدی نيست که مقصود از   ،آوريمبه خاطر می ،ظاهر خواهد شد

 و ،" مدنيت زمينی و دنيوی است که امر حضرت الهی مقّدر است تأسيس نمايدزمين"

آسمان ظهور جديد يقينًا  ،فرمايندکه حضرت بهاءاهلل در اين بيان به آن اشاره می "ملکوت"

 است.

که به عنوان  ،حضرت بهاءاهلل  نازله از يراعءه ،بعد از اين بيان مقّدماتی متين و قويم

العدل اعظم مسّرت و امتنان خود را در بيت ،بيان آغازين ناموس اعظم بسيار مناسب است

ر وفور دهيم ببا قلوبی طافح از سرور و امتنان شهادت می" ،فرماينداين جمله بيان می

 "حضرت احديّه.  رحمت الهيّه و کمال عدالت ربّانيّه و تحّقق نبوّات قديمءه

شود در نهايت صراحت و سطر است که نکاتی که اکنون ذکر می 14بند بعدی در 

 متانت در آن ذکر شده است:

 83-4با القاب و نعوتی که حضرت ولی امراهلل در صفحات  ،مقام حضرت بهاءاهلل -1

مانند:  ،تعريف شده است ،اندهيکل مبارک را توصيف فرموده ،گاد پاسز بای

                                                 
144

 2ص ،بديع 118طبع  ،لوح شيخ نجفی  
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منبع الهام و واضع اساس مدنيت  ،بانی نظم بديع در انجمن بنی آدم ،منشأ عدل"

"مؤلّف قلوب و محيی امم. ،و شارع امر پروردگار ،داور کردگار ،الهيّه در عالم
145

 

ی است که بعد از صعود بعدی اشاره به ميثاق حضرت بهاءاهلل و عهد و پيمان  نکتءه -2

هيکل مبارک در هدايت قوای منبعثه از ظهور حضرت بهاءاهلل در سراسر دو عصر 

 نقشی حياتی ايفا کرد. ،رسولی و تکوين امر مبارک

 حضرت بهاءاهلل و بيت ،بعد -3
ّ
العدل اعظم به طور اخّص به عنوان يکی از دو وصی

حفظ ليّتی که برای "حضرت عبدالبهاء در ظّل همان ميثاق ذکر شده و مسئو

مصونيت تعاليمش از تصرّف و انحراف و پيروان امر مبارک و "  " جامعءهوحدت

تصريح گرديده است.  اين وظائف را  ،" به آن تفويض شدهتصلّب و انجماد

اند.حضرت ولی امراهلل در توقيع "دور بهائی" تصريح فرموده
146

 

 

ه "لوح مقصود" استخراج شده موسوم ب ،نازله در عّکا ،بند بعدی از لوح مبارک

اند است.  اين لوح مبارک را حضرت ولی امراهلل به عنوان يکی از الواحی توصيف فرموده

حضرت بهاءاهلل نازل شده و شامل    که در اواخر ايّام حيات عنصری هيکل مبارک از يراعءه

"اين امر اعظم  اصول و مبادی ساميءه "
147

لعاده به موضوع اباشد.  اين بيان مبارک فوقمی 

"اهللاهلل و مذهبمقصود اصلی و هدف اساسی از دينمربوط است زيرا  "
148

را تعريف می 

"حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالمکند.  هدف مزبور را حضرت بهاءاهلل "
149
 

                                                 
145

مذکور در قانون اساسی اندکی تفاوت دارد.  موارد فوق   رد فوق با ترجمءهموا  )توضيح مترجم: ترجمءه 224ص  ،قرن بديع  

االآثار ُمبدع و مبّشر مدنّيت سرمدی ،آرای الهیبانی نظم جهان ،اينگونه در قرن بديع ترجمه شده است: "منشأ عدل اتّم اقوم

 ابناء بشر."(  متّحد کنندءه ،شارع اعظم و منجی امم ،القضاةقاضی ،يزدانی

146
 31ص ،دور بهائی  

147
 432ص ،قرن بديع  

148
مشاهده  ،بيان مبارک حضرت بهاءاهلل که توّسط حضرت ولی امراهلل صورت گرفته  توضيح مترجم: اين عبارت در ترجمءه  

لذا برای بيان مقصود جناب نخجوانی اقدام به  ،گردداّما در تطبيق آن با عين بيان مبارک به اين ترتيب مالحظه نمی ،شودمی

 آن شد.  رجمءهت

149
 13ص ،طبع قاهره ،لوح مقصود  
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نظم بديع  ،کنمو من فکر می ،اند.  هيکل مبارک در همان بيان امر مبارکذکر فرموده

آنچه  فرمايند که "" توصيف میراه مستقيم و اّس محکم متينای خود را به عنوان "آرجهان

حوادث دنيا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم  ،بر اين اساس گذاشته شود

 "نريزاند.

مسئوليت بيت  بيانی از الواح وصايای حضرت عبدالبهاء است که حيطءه ،بند بعدی

غير   هر مسئلءه گيری در مورد "يعنی تصميم ،ده استالعدل اعظم در آن تعريف ش

 " است.مرجع کلّ و نيز هيأتی که " ،" در کتاب اقدس راجع به آن استمنصوصه

العدل اعظم االإطاعه و اّس اساس بيتمرجع واجببند بعد به وضوح آنچه را که "

تبيينات و توضيحات حضرت بهاءاهلل ...   آيات ُمنزلءهکند که عبارتند از "" تعيين میمحسوب

 امراهلل
ّ
اند.   اين جمله به وضوح تصريح میالهيّه  " که دو مبيّن آثار منزلءهمرکز ميثاق و ولی

يگانه مبيّن منصوص بيانات حضرت شوقی افندی " ،کند که بعد از حضرت عبدالبهاء

العدل بيت دهد که" هستند.  اين جمله اين نکته را نيز مورد تأييد و تأکيد قرار میمقّدسه

 کند.اعظم از هرگونه تبيين آيات و آثار الهيّه خودداری می

مرجعيّت " ،داردزيرا قاطعانه اظهار می ،العاده مهّم استاين بند فوق  آخرين جملءه

يتغيّر خواهد بود تا زمانی که به و حاکميّت مطلقه و قاطعيّت اين نصوص مبارکه ثابت و لن

  زمام امر و حکم در قبضءه ،يدی در عالم ظاهر شود و در آن يومالهيّه مظهر امر جد  ارادءه

 "قدرت او قرار گيرد.

صعود حضرت ولی امراهلل بدون اين که هيکل مبارک فردی را به  ،بند بعدی

آورد.  با توّجه به اين شرايط و اوضاع و به خاطر می ،وصايت خود منصوب فرموده باشند

معهد "و  " را به عهده دارد رياست امراهللدارد که "العدل اعظم اعالم میبيت ،احوال

 "ی آن است.  اعال

تأمين استمرار مسئوليت صيانت و  ،تمشيت امور حضرات ايادی امراهلل ،بنابراين

 گردد.العدل اعظم راجع میاهلل به  بيتوصول و صرف حقوق ،ايّام  تبليغ در آتيءه
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مناسب  ،اهلل و دريافت آنحقوقکنم در اينجا توضيحی در مورد تقديم فکر می

از قلم حضرت  ،کتاب اقدس 84اهلل در بند دانيد حکم حقوقباشد.  همانطور که می

فرمايند که حقوق به تصريح می ،نازل شده است.  حضرت بهاءاهلل در اين آيه ،بهاءاهلل

ير الواح خداوند تعلّق دارد و بايد به او تقديم شود.  در هيچ موضعی از کتاب اقدس يا سا

فرمايند که بعد از صعود هيکل مبارک چه حضرت بهاءاهلل به وضوح تصريح نمی ،مبارکه

 حضرت  ،اهلل را دريافت نمايد.  اّمانفسی بايد حقوق
ّ
بديهی بود  نفسی که به عنوان وصی

که مرکز ميثاق بودند و جميع  ،يعنی حضرت عبدالبهاء ،بهاءاهلل صريحًا تعيين شده بود

چنين پرداخت  دريافت کنندءه ،بدون ادنی ترديدی ،نمودندايد به ايشان توّجه میبهائيان ب

فرمايند که اين وجه وصايا تعيين می  هايی بودند.  حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکءه

 امر است.تقديمی "
ّ
"راجع به ولی

150
اين بدان جهت بود که حضرت ولی امراهلل عبارت   

صعود حضرت عبدالبهاء کلّيّه نفوس بايد به ايشان توّجه میاز نهادی بودند که بعد از 

 کردند.

 و جانشيِن حضرت شوقی  ،العدل اعظمبيت ،در تبعيت از اين الگو
ّ
به عنوان وصی

طبق روح و هدف اين  ،دريافتند که ،افندی و نيز حضرت عبدالبهاء وحضرت بهاءاهلل

بالّصراحه و به وضوح تشريح  همانطور که در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء ،صندوق

اهلل و ارتفاع کلمةاهلل و اعمال خيريه و منافع عموميه صرف در نشر نفحاتيعنی " ،شده

"گردد
151

العدل اعظم مرکزی است که بايد استنباط منطقی و صحيح آن است که بيت ،

ءاهلل اين کالم حضرت بها ،آن را دريافت و هزينه نمايد.  با توّجه به اين اوضاع و شرايط

اهلل معيّن و مقرّر.  بعد از ايجاد بيتای از برای حقوققاعده" ،يابد کهاهميّتی بيشتر می

"الهی ظاهر و باهر گردد.  حکم آن طبق ارادءه ،العدل
152

 

                                                 
150

 441ص ،ايّام تسعه  

151
 442ص ،همان  

152
درج شده است.  مأخذ دوم  Compilation of Compilationsجلد اّول  522و  523ترجمه ـ متن انگليسی آن در صفحه   

 م -خطاب به حضرات ايادی امراهلل مقيم ارض اقدس مندرج است  1842مارس  2در مکتوب 
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ايم.  بعد از اين تا کنون شش بند اّول متن قانون اساسی را مورد بحث قرار داده

العدل بيت  وظائف و اختيارات مختّصءه" پنج بخش قرار دارد که به عنوان ،شش بند

العدل اعظم به دارالتّحقيق " توصيف شده است.  در اينجا بايد توضيح دهم که بيتاعظم

حضرت  ،حضرت بهاءاهلل  موارد مذکور در اصل آثار مبارکءه  خود مأموريت دادند که کلّيءّه

ئف و اختيارات آن را وظا ،العدل اعظمعبدالبهاء و حضرت ولی امراهلل در خصوص بيت

آوری و تقديم معهد اعلی نمايد.  بسياری از اين آثار مبارکه قباًل به انگليسی ترجمه جمع

ميزان  ،در اصل به زبان انگليسی موجود است.  اّما ،مانند آثار حضرت ولی امراهلل ،شده يا

العدل اعظم قرار بايستی به انگليسی ترجمه و برای مالحظه در اختيار بيتزيادی از آنها می

مبتنی بر همين آثار مبارکه است.   ،بدون استثناء ،گرفت.  مندرجات اين پنج بخشمی

محّققين و فضالی امر مبارک بتوانند وظائف و اختياراتی  ،نه چندان دور  اميدوارم در آيندءه

  د و ريشءهحضرت بهاءاهلل بيابن  در آثار مبارکءه ،وار ذکر شدهرا که در اين پنج بخش فهرست

آنها را پيدا کنند و توضيحات و تبيينات حضرت عبدالبهاء حضرت ولی امراهلل در مورد آنها 

 دقيق قرار دهند.  را مورد مطالعءه

اين سخنرانی نيست که فهرستی از مراجعی را ذکر کنم که منشأ و منبع   در حوصلءه

به  ،دهد.  اّمانشان می ،که  در اين پنج بخش ذکر شده ،هر يک از وظائف معهد اعلی را

نظر خودم را در مورد هر وجهی که ممکن  ،هر بخش به طور جداگانه اشاره خواهم کرد

 بيان خواهم کرد. ،است به توضيحاتی نياز داشته باشد

 

حفاظت نصوص مقّدسه است و صيانتشان از تصرّف و تحريف؛ تجزيه و : "بخش اّول

امر   آيات و آثار مبارکه است و مدافعه و محافظءهتفکيک و تنظيم و تنسيق و ربط و تطبيق 

"    بديهی است که حفاظت حضرت احديّت و استخالصش از قيود مقهوريّت و مظلوميّت.

رياست امراهلل است.  به اين علّت است که حضرت ولی امراهلل   نصوص مقّدسه اّولين وظيفءه

اعظم برای تأمين آخرين تسهيالت و العدل و بعد بيت ،المللی را بنا کردندداراالآثار بين

منضّماتی را به بنای  ،اسناد و مصنوعات دستی ،تجهيزات علمی موجود برای حفظ اوراق
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به لزوم  ،" که در اين رابطه به کار رفتهصيانت از تصرّف و تحريفمزبور افزودند.  عبارت "

آثار مبارکه و و نيز حفظ تقّدس  ،حفظ و صيانت آثار مقّدسه از هر گونه آسيب عنصری

 حراست از  اصالت آنها اشاره دارد.

تجزيه و تفکيک و تنظيم وتنسيق و ربط و تطبيق آيات و آثار مبارکه البتّه   وظيفءه

اکنون دارالتّحقيق مشغول انجام دادن آن از طرف معهد اعلی و همان کاری است که هم

  احبّاء به نام مرکز مطالعءهبرای معهد اعلی است.  اين وظائف در بنای فعلی حول قوس که 

 شود.شناسند انجام مینصوص و الواح می

بديهی است که در کالم حضرت بهاءاهلل مندمج  ،امر الهی  مدافعه و محافظءه  وظيفءه

يا رجال" ،دهندالعدل را مخاطب قرار می[ رجال بيت52است که در کتاب اقدس ]بند 

"  و احفظوهم عن الّذئاب ... کما تحفظون ابنائکم.اهلل فی مملکته العدل کونوا رعاة أغنام

" که به از قيود مقهوريّت و مظلوميّتاين بخش با بيان مسئوليت استخالص امر مبارک "

يابد.  اين استخالص خاتمه می ،معهد اعلی محّول شده و ديروز مورد بحث قرار داديم

امر مبارک را جدا و  شود که اولياء مذهبی در کشوری احکام واصولزمانی حاصل می

در  ،دانيدآن کشور تلّقی و اعالم کنند.  همانطور که می  مجّزا از ديانت رسمی تثبيت شدءه

المللی بهائی که مقّر آن در نيويورک است ـ بين  و جامعءه ،سراسر عالم محافل روحانی ملّی

از قصد و  ،انبهائی اير  العدل اعظم ـ در حفظ و صيانت جامعءهتمامًا تحت هدايت بيت

در کشور وطنی  ،اعم از اصل و فرع آن ،برای انعدام و نابودی امر الهی ،نيت دولت ايران

اند.  البتّه اقداماتی انجام داده ،که خود حکومت به آن اعتراف نموده ،حضرت بهاءاهلل

بهائی ايران از   رود که اين مجهودات سرانجام به استخالص و رهايی جامعءهاميد می

طالب اختناق  ،که از زمان تولّدش در شانزده دهه پيش تا کنون ،اشقديمیل دشمن چنگا

 منتهی گردد. ،و خفقان آن بوده و در اين راه سعی وفير مبذول داشته

 

و اتّساع و  ،اعالن امراهلل  العدل اعظم در سه زمينءه: کّل اين قسمت به وظائف بيتبخش دوم

توان از اين بخش را می جزئی و اّوليّه در مورد بندهایشود.  اجرای می استحکام آن مربوط



 58 

"تلخيص و تدوين حدود واحکام کتاب مستطاب اقدسطريق انتشار "
153

  و متعاقبًا ترجمءه ،

انتشار  ،همراه با توضيحات و تشريحات مفّصل ،کّل متن کتاب اقدس به زبان انگليسی

و به  ،که تازه ترجمه شدهحضرت عبدالبهاء  ،حضرت اعلی ،نصوصی از حضرت بهاءاهلل

"اعالن امر حضرت بهاءاهللطور اخّص انتشار کتابی با عنوان " 
154

سرگشاده   و دو نامءه 

 خطاب به اهل عالم و رهبران مذهبی است.

که مابه شده به تحسين اخالق و ترويج خصائل روحانی ای که در اين بخشاشاره

متياز حيات فردی و اجتماعی بهائی بايد باشد  ،در تأکيد بر اهميّت مؤّسسات تبليغی ،االإ

های داخلی های اطفال و تقسيم هر يک از جبههکالس ،جلسات دعا ،های مطالعهحلقه

تمثّل و به بهترين وجه  ،فعلی به آن پرداخته شده  که در نقشءه ،جوارهای همبه مجموعه

قويت مبانی در خصوص ت ،تجّسم يافته است.  و اّما در مورد آخرين قسمِت اين بخش

 ،الفت و تفاهم بين اقوام و ملل و ترّقی و اصالح عالم؛ پيشتاز و پيشگاِم اين اهداف فعالً 

های ژنو و پايتخت ،المللی بهائِی ما در نيويورکبين  دفاتر جامعءه ،المللیدر سطح بين

 منتَخب در اروپا هستند.

 

ترين به عنوان عالی العدل اعظمهای حياتی بيت: بخش بعدی به مسئوليتبخش سوم

ای که همه برای حّل مسائلی که موجب اختالف در ميان و نيز مؤّسسه ،امراهلل  هيئت تقنينيءه

اختصاص دارد.  همانطور که قباًل بحث کرده ،احباب شده و روشن شدن مسائل مبهمه

حضرت  وصايای  های الواح مبارکءهبندحضرت بهاءاهلل و   اين وظائف در آثار مبارکءه ،ايم

 عبدالبهاء مندرج است.

                                                 
153

امور   توّسط لجنءه 1835فارسی آن در سال   انتشار يافت.  ترجمءه 1843انگليسی اين کتاب در سال   توضيح مترجم: نسخءه  

 منتشر شد.   ،از لجنات زير نظر محفل روحانی ملّی بهائيان اياالت مّتحده ،احبّای ايرانی ـ آمريکايی

154
 The Proclamation ofضرت بهاءاهلل به سالطين و رؤسای عالم" )توضيح مترجم: نام کامل اين کتاب "اعالن امر ح  

Baha’u’llah to the kings and leaders of the world در مرکز جهانی انتشار يافت.  اين کتاب  1804( است که در سال

 ی است.و الواح حضرت بهاءاهلل خطاب به سالطين و رؤسای مذهب ،هايی از سورةالملوکقسمت  مشتمل بر ترجمءه
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العدل اعظم برای حفظ حقوق احاله شده به بيت  قسمت بعدی اين بخش با وظيفءه

کند که راه را برای افراد باز می ،شود.  اينشخصی و تأمين ابتکار و آزادی افراد شروع می

در سطوح  ،در صورتی که احساس کنند که حقوق اساسی آنها با تصميمات تشکيالت

تقاضای  ،العدل اعظم متوّسل شوندبه بيت ،تضييع شده ،ی و ملّی در هر کشوریمحلّ 

 تا آنچه را که موجب نارضايتی و شکايت شده جبران نمايد. ،استيناف دهند

شود.  اين آخر در اين قسمت به تحکيم ممالک و تعمير بالد مربوط می  جملءه

نظم جهان  ؤثر انجام دهد که طليعءهبه طور متواند میالعدل اعظم وظائف را زمانی بيت

امر مبارک در سراسر جهان مورد توّجه و تصديق قرار  ،آرای حضرت بهاءاهلل دميده باشد

در ميان ملل و امم  ،ترين نهاِد نظم مزبوربه عنوان عالی ،العدل اعظمو بيت ،گرفته باشد

 عالم به رسميت شناخته شده باشد.

 

العدل اعظم برای ترويج و تنفيذ بيت  از اعالم وظيفءه: بخش چهارم عبارت بخش چهارم

گردد )مانند احکام و مبادی امراهلل که به مرور زمان و تدريجًا عمل به موجب آنها الزامی می

و  ،اهلل و حدود و احکام مربوط به صلوة و صيام رخ داد(آنچه که در مورد حکم حقوق

از مقتضيات آن  رت ولی امراهلل "صيانت و تعميم حسن اخالق است که به بيان حض

صدق و صفا و محبّت و وفا و امانت و ديانت و انصاف و عدالت و پاکی و طهارت است 

هر فرد بهائی مستظّل   االإمتياز حيات جامعه و صفت مميّزءهبايد در جميع شئون و احوال مابه

"ربّانی قرار گيرد.  در ظّل کلمءه
155

 

انی واداری امر بهائی در ارض اقدس است.  مرکز روح  اين بخش شامل توسعءه

گذشته در ارض اقدس صورت گرفته   مرکز جهانی که در چهار دهءه  توسعءه ارزترموارد ب

و نيز  ،ایهای مشاورين قاّرهالمللی متعاقِب انتصاب هيأتعبارتند ازتأسيس دارالتّبليغ بين

اتّساع حدائق  ،يد حول قوسجد  ارتفاع ابنيءه ،افزايش مساعديِن اعضاء هيأت معاونت

                                                 
155

 51ص ،ظهور عدل الهی  
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تأسيس دو محّل جديد استقرار زائرين  ،ساختمان طبقات حول مقام حضرت اعلی ،بهجی

 در بهجی و حيفا.

شده است؛ و  در نظر گرفتهالعدل اعظم بيتبسيار جالبی در اين بخش برای   وظيفءه

د سوء خو  حقوق مخصوصءهآن اتّخاذ تدابيری است که هيچيک از تشکيالت امری از 

العدل بيت  ننمايد يا از ِاعماِل حقوق و مزايای خويش غفلت نورزد.  اين وظيفءهاستفاده 

مناسب و بجا در زمانی است که به مصالح حياتی امر   اعظم مستلزم مراقبت و نيز مداخلءه

ها و اموال و امالک امريه مبارک اعتنايی نشده باشد.  قسمت آخر اين بخش به صندوق

 ای است که نيازی به شرح و بسط ندارد.و آن وظيفه ،رداختصاص دا

 

العدل اعظم برای قضاوت در : آخرين بخش به قوا واختيارات قضايی بيتبخش پنجم

و باالخره به عنوان  هاو ِاعمال مجازات ،تنفيذ تصميمات ،اختالفات  فيصلءه ،مناقشات

دل اعظم با اين عبارات العهای قضايی بيتبندی مسئوليتجمع ،حّد اعالی وظايف

ترويج و صيانت عدل الهی است که يگانه ضامن امن و امان و استقرار جالب است که "

"  اين به پنج بخشی که رؤوس وظايف و حکومت نظم و قانون در عالم امکان است.

 دهد.پايان می ،شماردالعدل اعظم را بر میاختيارات بيت

العدل اعظم اعطاء د به طور دائم به بيتاختيارات تشريعی که در باال تصريح ش

العدل اعظم را از اعطاء اختيارات و مسئوليتهيچيک از شرايط بيت ،شده است.  اّما

به تشکيالتی  ،دهدالعدل اعظم انجام میاکنون خود بيتکه هم ،های اجرايی و قضايی

 کند.منع نمی ،المللی تشکيل شودکه قرار است در سطح بين

آيد نقل بيانی از حضرت ولی امراهلل از "دور بهائی" است.  د از آن میبندی که بع

 ،"العدلرجال" ،يعنی ،العدل اعظم داده شده استسه عنوان به اعضاء بيت ،در اين بند

" هستند.  عنوان االأمرمطالع" که "وکالءاهلل" و "اهل البهاء الّذين ذکرهم فی کتاب االأسماء"

تاب اقدس گرفته شده است.ک 52" از بند العدلرجال"
156

البهاء الّذين اهلعنوان "  

                                                 
156

 از منضّمات کتاب اقدس آمده است. 32توضيح مترجم:  توضيح آن در يادداشت شماره   
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" از لوح کرمل گرفته شده است.ذکرهم فی کتاب االأسماء
157

مطالع" که "وکالءاهللعنوان "  

  " هستند از لوح مبارک حضرت بهاءاهلل معروف به لوح بشارات گرفته شده است.  فقرءهاالأمر

اءاهلل در همين بشارت سيزدهم می" آمده است.  حضرت بهبشارت سيزدهممزبور در "

"  و نيز در همين فقره از لوح العدل.امور سياسيه کّل راجع است به بيت" ،فرمايند که

چه که دارای دو  ،مربّی عالم عدل است" ،فرمايندبشارات است که حضرت بهاءاهلل می

هاءاهلل "  و باالخره در همين بخش از لوح مزبور حضرت بمجازات و مکافات. ،رکن است

."ملَهمند به الهامات غيبی الهیالعدل "فرمايند که اعضاء بيتمی
158

 

بسياری از  ،که در لوح کرمل نازل شده ،العدل اعظمو اّما در مورد عنوان امناء بيت

چيست.   ،اندکه اين امناء در آنجا ذکر شده ،"االأسماءکتاباند که "دوستان سؤال کرده

اّما چنين اشاره ،" معروف استاالأسماءکتابشده که به " لوحی از قلم حضرت اعلی نازل

کنم.  لغت "اسماء" شود.  من استنباط خودم را برای شما بيان میای در آن مشاهده نمی

ترجمه فرموده Titles و زمانی به Names گاهی به ،با توّجه به متن ،را حضرت ولی امراهلل

"اسمائه الُحسنیعباراتی مانند " در  ،به معنی "نامها" ،اّول  اند.  ترجمءه
159

بر اسماء و  

به عناوين و مدح و  ،يعنی "القاب" ،صفات الهی و ربّانی داللت دارد.  اّما به معنی دوم

گردد.  در آثار به فردی اعطاء می ،تحسين يا رتبه  به عنوان نشانءه ،تمجيدی داللت دارد که

امناء "  ،"بيوت عدل" ،"ايادی امراهلل"  ،"ولی امراهلل" ،"مرکز ميثاقبهائی ما القابی چون "

                                                 
157

بعد از ذکر تأثيرات روحانّيه  ،آمده است که حضرت ولی امراهلل 1838دسامبر  21توضيح مترجم: اين موضوع در توقيع  

االأذکار ارض اقدس و تأسيس تشکيالت امريه اداری و ارتفاع مشرق ،در و برادرشانمبارکه عليا و ما  حضرت ورقءه  مراقد مقّدسءه

واليت امر   که هماهنگ با اصول حاکم بر دو مؤّسسءه ،اندبينی فرمودهکه حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء پيش،در آن شطر

نبّوت خطيری که سطور اخير لوح  ،در آن زمانو فقط  ،"در آن زمان ،فرمايندمی ،العدل اعظم فعاليت خواهند داشتو بيت

سوف تجری سفينةاهلل عليک و يظهر اهل البهاء الّذين ذکرهم فی » ،مبارک کرمل را مضیء ساخته تحّقق خواهد يافت که

منتخباتی از آثار  13صفحه  ،جلد ثانی رحيق مختوم 840-844توانيد در صفحات )لوح کرمل را می« "  االأسماء.کتاب

 زيارت کنيد.( ،هاءاهللحضرت ب

158
 122ص ،مجموعه الواح مبارکه طبع مصر  

159
"الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض"( مشاهده  222مترجم: اين عبارت فقط در لوح سلطان ايران )در صفحه   

 شد.
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کتاب " ،کنيم.  به اين ترتيب" و غيره را مشاهده میفارسان حضرت بهاءاهلل"  ،"رحمن

عناوين و مدح و تمجيد  ،تواند کتاب عرفانی و مرموز الهی باشد که در آن" میاسماء

ها اعم از افراد يا گروه ،رشو / يا مدافعين ام ،حاميان ،و نيز مرّوجين ،اعطائی به وزرايش

 اعطاء گردد.

و اّما در مورد نقل بيان مبارک از "دور بهائی"
160

 ،شودکه با اين کلمات آغاز می 

مهم را حضرت ولی امراهلل در اين بيان مبارک ذکر   سه نکتءه ،"در تمشيت امور اداری..."

ای وظائف خود بايد در نهايت العدل اعظم در ايفاعضاء بيت ،اّول آن که  اند.  نکتءهفرموده

نه آن که تحت تأثير احساسات يا  ،تضّرع و ابتهال به حکم وجدان خود عمل نمايند

و  ،نماينداعتقادات کسانی قرار گيرند که به طور مستقيم يا غير مستقيم آنها را انتخاب می

نه در مقابل فرمايند که آنها در مقابل خداوند مسئولند به اين وسيله به وضوح داللت می

های اساسی نظام اند.  اين نفی صريِح يکی از ويژگیکسانی که آنها را انتخاب نموده

های دموکراسی نمايندگان را در مقابل انتخاب کنندگان نظام  دموکراتيک است.  کلّيءّه

هايی که به طريق دموکراسی اداره دهد.  به اين علّت است که در حکومتمسئول  قرار می

به  ،برای آن که معلوم شود آراء عمومی در مورد موضوع مورد نظر چيست ،دشونمی

 برند.رفراندوم پناه می

دوم اين است که آنها بايد خود را با شرايط حاکم بر جامعه آشنا سازند.  اين   نکتءه

و شرطی است که در نظام اداری  ،کندها موازنه ايجاد میوظيفه در مقابل نفی رفراندوم

انتخاب کننده را جبران نمايد.  بديهی است که   ارد شده تا سلب اختيار از تودءهبهائی و

العدل اعظم به طور انفرادی موّظفند نسبت به احساسات و عقايد عمومی اعضاء بيت

فکر مانند و از لحاظ تشکيالتی به نهادهای وفادار و هم ،جامعه هوشيار و بيدار باشند

تفّکر و احساسات در ميان اعضاء عاّدی جامعه را با آنها در مشاورين متّکی باشند و روند 

 ميان بگذارند.

                                                 
160

  ت.  اّما ترجمءهفارسی "دور بهائی" مندرج اس  ترجمءه 82توضيح مترجم: عبارت نقل شده از توقيع مبارک در صفحه   

 العدل اعظم آمده اندکی تفاوت دارد.قانون اساسی بيت  عبارات با آنچه که در ترجمءه
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انّه " ،دهندسومين نکته نقل بيانی از آثار حضرت بهاءاهلل است که اطمينان می

"يلهمهم ما يشاء.
161

برداشت حضرت ولی امراهلل ذکر شده که  ،اين بيان مبارک  در دنبالءه  

  هدايت الهيّه که قوءّهنمايم ـ از ""منتخبه"  تأکيد می  ن بر واژءهنفوس منتَخبه ـ و من در اين بيا

 گردند." برخوردار میاهلل استحيات و بالمآل کافل صيانت شريعت

حضرت ولی امراهلل را حضرت عبدالبهاء به  ،دانيدهمانطور که جميع شما می

ب معهد اعلی العدل اعظم منصوب فرمودند.  ايشان عضو منتخَ عنوان رئيس و عضو بيت

دهند که اعضاء اهلل به ما اطمينان میبه عنوان مبيّن آيات ،نبودند.  حضرت ولی امراهلل

 منتَخب از هدايت موعود الهی برخوردارند.

 العدل اعظم برای اّولين مرتبهنامه ذکر تاريخی است که اعضاء بيتآخرين بند بيان

که  ،ر جواب به صالی حضرات ايادی امراهللوصايا و د  طبق شرايط مذکور در الواح مبارکءه

" توصيف جنينی جهانی  حضرت بهاءاهلل  حرّاس اعظم جامعءهحضرت ولی امراهلل آنها را "

 انتخاب شدند. ،فرمودند

العدل اعظم تعيين اين بند همچنين دو عنوانی را که حضرت ولی امراهلل برای بيت

"اکليل جليليعنی " ،فرمودند
162

  اصل و طليعءهامر حضرت بهاءاهلل و" تشکيالت اداری  

"آرای جمال ابهینظم بديع جهان
163
 کند.نقل می 

 ،1842نوامبر  20فضايی وجود دارد که اسامی ُنه نفری که در يوم  ،بعد از اين بند

يعنی يوم ميثاق عضويت معهد اعلی را داشتند به ترتيب حروف الفبا
164

ذکر شده و امضاء  

                                                 
161

 123ص ،مجموعه اشراقات ،ورق هفتم از کلمات فردوسيه  

162
 شود.ظهور عدل الهی مشاهده می 02توضيح مترجم: اين عنوان در صفحه   

163
"هسته  ،( اينگونه آورده شده است43لهی آمده اّما در ترجمه فارسی )صتوضيح مترجم: اين عبارت نيز در ظهور عدل ا  

 مرکزی و ناشر و مبّشر آن."

164
توضيح مترجم: مقصود به ترتيب حروف الفبای انگليسی است که در ترجمه فارسی نيز همان ترتيب انگليسی رعايت شده   

 است.
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حيفا امضاء شد.  آخرين ويژگی   اريخ تنظيم وامضاء سند که در مدينءهاند.  آخرين بند تنموده

العدل اعظم است.اين سند مهر بيت
165

 

ای صفحه 8سندی  نامهبيان  به ضميمءه
166

قانون اساسی   است که حاوی نظامنامءه 

 يازده ماّده ذکر شده که عبارتند از: ،نظامنامه  است.  بعد از مقّدمءه

 ائیبه  عضويت درجامعءه -1

 محلّيه  محافل روحانيءه -0

 ملّيّه  محافل روحانيءه -3

 وظائف اعضاء محافل روحانيّه -4

 )که دارای شش بند است(العدل اعظم بيت -9

 انتخابات بهائی -6

 حّق تجديدنظر -1

 استيناف -8

 های مشاورينهيئت -5

 های معاونتهيئت -12

 تعديل و اصالح -11

 

مانند عضويت  ،شودکه به مواضيع عمومی مربوط می ،هادر مورد بعضی از ماّده

های انتخابات بهائی و و روش ،محافل روحانی محلّی و ملّی و وظائف آنها ،در جامعه

زيرا اينها موضوع دانش عمومی است و افراد بهائی در  ،استيناف بحثی نخواهم داشت

کنم که مستقيمًا به کنند.  اظهاراتم را به مواّدی محدود میجميع نقاط آنها را تجربه می

 شود.العدل اعظم مربوط میاختيارات بيت  يطءهکار و ح

پردازيم که نظم اداری را که در اين زمان در نامه میمختصر نظام  ابتدا به مقّدمءه

العدل کند.  بند اّول به بيتبه اختصار و به طور کامل تعريف می ،کندعالم بهائی عمل می

در مقّدمه آمده است که اين نظم  " اشاره دارد. معهد اعالی نظم اداریاعظم به عنوان "

                                                 
165

 م -باشد که ترجمه فارسی فاقد آن می  

166
 م -ای است حهصف 13در فارسی   
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المللی که از هر ملّی و بين ،( شوراهای انتخابی در سطوح محلّی1دارای دو بخش است: )

( آحاد احبّاء که برای 2و ) ،تنفيذ و قضاوت برخوردارند ،يعنی تشريع ،سه قّوه و اختيار

 گردند.صيانت و ترويج امراهلل منصوب می  وظايف مخصوصءه

  کند که اّولی اصل و نمونءهآرا را تعريف مینظم اداری با نظم جهان  ابطءهبند دوم ر

دومی است.  اين نظم اداری اينگونه توصيف شده که به مشيّت الهی به وجود آمده و در 

باشد.  اين توسعه با تأسيس حرکت است و دارای نشو و نمای ذاتی و حرکت جوهريّه می

های امريه ـ که مقصود از کّل آن ترّقی و با تزايد و تنّوع فعاليتو نيز  مؤّسسات و دوائر فرعيه

 گيرد.باشد ـ صورت میاصالح عالم می

اّول بگذريم و به ماّده پنجم   ما بايد از چهار ماّدءه ،همانطور که قباًل ذکر شد

نه را "دارد که اعضاء اين هيأت اين ماّده اظهار می  بند است.  مقّدمءه 0بپردازيم که دارای 

شوند.  اين اعضاء جهانی بهائی انتخاب می  دهند که از جامعءه" تشکيل مینفر از رجال

شوند.  هر فرد بهائی توّسط اعضاء کلّيّه محافل روحانی ملّی در سراسر عالم انتخاب می

تواند که از موقعيت مطلوب امری برخوردار باشد می ،بزرگسال ذکور در سراسر جهان

همانطور که در کتاب اقدس  ،البتّه برای بهائيان اين نکته معلوم است کهانتخاب شود.  

اإن أزداد ال  " ،تواند در آينده از ُنه نفر تجاوز نمايدتعداد اعضاء می ،( ذکر شده32)بند 

 "بأس.

شود اين است که چرا اعضاء سؤالی که غالبًا مطرح می ،همانطور که همه می دانيد

ترين جوابی که میای که من دارم خردمندانهاست.  با تجربه معهد اعلی منحصر به رجال

العدل و اّما بيت"  ،فرمايندنقل بيان حضرت عبدالبهاء است که می ،توان به اين سؤال داد

بنصوص قاطعة فی شريعةاهلل اختّص بالرّجال حکمًة ِمن عنداهلل و سيظهر هذه الحکمة 

"کظهور الّشمس فی رائعة النّهار.
167

الوری راه را به روی هر گونه بيان حضرت مولیاين   

کنم مقصود حضرت عبدالبهاء اين است که نه کند.  فکر میحدس و بحثی مسدود می

بهائی به آن مرحله واصل گرديده   بلوغش نائل شده و نه جامعءه  عالم انسانی به مرحلءه
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 (33)فقره  44ص ،1ج ،منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  
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به عصر  ،ی استجهانی که به سرعت در حال تکامل و ترقّ  ،ایاست.  در چنين مرحله

قضاوت خردمندانه و  بصيرت معقول خواهد رسيد و در آن موقع کاماًل روشن و واضح 

 اند.خواهد شد که چرا حضرت بهاءاهلل اين شرط را در کتاب احکام خويش قرار داده

و بيشتر بندها به بندهای  ،همانطور که قباًل گفتم اين ماّده دارای شش بند است

اّولين بند دارای ُنه بند فرعی از الف تا ط است.  نکات مهم در اين   اند.فرعی تقسيم شده

 بندهای فرعی عبارتند از:

گيرد مگر اين که در العدل اعظم هر پنج سال يک بار صورت میانتخابات بيت -1

مقامان العدل اعظم قرار ديگری دهد.  اعضاء منتَخبه تا زمانی که قائماين باره بيت

به عضويّت باقی  ،خود را تشکيل نداده باشند  اّولين جلسءه آنان انتخاب نشده و

 خواهند بود.

العدل اعظم و المللی انتخاب اعضاء بيتاصلی انجمن شور روحانی بين  وظيفءه -2

مشورت در مسائل مربوط به امر بهائی در سراسر عالم و ايصال نظريات و 

 العدل اعظم خواهدبود.بيت  پيشنهادهائی جهت مالحظءه

العدل اعظم در موقع انتخابات تشخيص دهد که تشکيل انجمن شور گاه بيتهر -3

طرز اجرای   دربارءه ،المللی غيرعملی و يا مخالف حکمت استروحانی بين

برای  ،دانيدهمانطور که همه می ،انتخابات تصميم خواهد گرفت.  در اين مورد

ناامنی رايج در کشور و  با توّجه به ،العدل اعظماّولين مرتبه از زمان تشکيل بيت

 ،کردتهديد می 2223المللی را در ماه آوريل های بينخطرات عظيمی که مسافرت

المللی غيرعملی و خارج از حکمت تشخيص داده انعقاد انجمن شور روحانی بين

العدل اعظم تصميم گرفتند که انجمن شور روحانی را تشکيل بيت ،شد و بنابراين

روحانی ملّی را هدايت کردند که آراء خود را با پست ندهند و اعضاء محافل 

 ارسال دارند.

اگر يکی از اعضاء محفل روحانی ملّی که قباًل رأی خويش را با پست ارسال  -4

بين ابداء رأی و تاريخ شمارش آراء از عضويّت محفل روحانی   در فاصلءه ،داشته
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ر آن که در آن فاصله مگ ،رأی ارسالی او معتبر خواهد بود ،ملّی خارج شده باشد

 جانشين او انتخاب و رأی عضو جديد به حيفا رسيده باشد.

العدل اعظم در تصويت اّول تکميل اگر به علّت تساوی آراء انتخاب اعضای بيت -5

يک بار يا بيشتر اخذ رأی شود تا  ،بايد بين نفوسی که آراء مساوی دارند ،نگردد

و در اين انتخابات اضافی انتخاب العدل اعظم انتخاب گردند تمام اعضاء بيت

ای خواهند بود که زمان اخذ رأی عضو کنندگان عبارت از اعضاء محافل ملّيّه

 محفل باشند.

 

شود.  چهار العدل اعظم مربوط میبند دوم به خالی ماندن محّل عضويت بيت

العدل در ( اخراج عضو بيت2( فوت يکی از اعضاء؛ )1بينی شده است: )احتمال پيش

( معاف کردن 3صورتی که گناهی ارتکاب نمايد که در حّق عموم ضرری حاصل شود؛ )

العدل اعظم تشخيص دهد او قادر به ايفاء وظائف عضوی از اعضاء در صورتی که بيت

العدل اعظم.  العدل از عضويت با تصويب بيتگيری عضو بيت( کناره4محّوله نيست؛ )

اّما موارد دوم و سوم  ،ل و چهارم در گذشته رخ دادهموارد اوّ  ،دانيدهمانطور که همه می

 و اميدوار باشيم که هرگز موردی برای اجرای اين دو پيش نيايد. ،هنوز اتّفاق نيفتاده است

 

شود.  اگر بين دو انجمن شور روحانی بينبند سوم به انتخابات تکميلی مربوط می

ای که همان اعضاء محافل ملّيّه ،دالعدل اعظم خالی بمانمحلّی در عضويت بيت ،المللی

به اين انتخاب خواهند  ،در وقت انتخابات تکميلی سمت عضويّت محافل را دارند

العدل اعظم خيلی پرداخت.  اگر خالی بودن محّل در تاريخی باشد که به تشخيص بيت

لی به انتخابات تکمي ،المللی باشدنزديک به تاريخ تشکيل عاّدی انجمن شور روحانی بين

 مّدت کوتاِه مورد بحثمبادرت نخواهد شد.  در چنين مواردی بيت
ّ
 ،العدل اعظم در طی

 با هشت نفر عضو عمل خواهد کرد. ،فرضًا
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العدل اعظم بعد از انتخابات بيت  بند چهارم به خّط مشی برای تشکيل اّولين جلسءه

و لذا به ترتيبی که  دهد که دارای هيأت عامله نيستشود و به وضوح توضيح میمربوط می

دانند که در اين زمان از العدل اعظم تصميم بگيرد اداره خواهد شد.  همه میخود بيت

بر مبنای  ،به ترتيب حروف الفبا ،رياست جلسه را اعضاء ،العدل اعظمتکامل امر بيت

 به عهده خواهند گرفت. ،هفتگی

پردازد.  معيّنه نيز می  صءهاين  بند به حّد نصاب کمتر از کّل اعضاء برای امور مشخّ 

 ،يا زمانی که مايلند خود تعيين نمايند ،توانند از مرّخصی ساالنهدر چنين حالتی اعضاء می

معهد اعلی مانعی به وجود آورند.  اين مانع از آن   استفاده کنند بدون آن که در کار روزمّرءه

ت ديگر تماس بگيرد تا نظر العدل اعظم با اعضاء غايب با تلفن يا به صورنيست که بيت

 آنها را در مورد مواضيع مورد نظر بداند.

العدل اعظم به انگليسی يا فارسی دو بند آخر به امضاء مکاتيب مرقومه توّسط بيت

العدل اعظم برای و لزوم تمهير با مهر مخصوص معهد اعلی و نيز اين نکته که خود بيت

 ،را که مقتضی داند اتّخاذ خواهد نمودثبت و ضبط مصّوبات خود هر زمان ترتيباتی 

 مربوط است.  

ماّده هفتم با عنوان  ،باشدنظير میالعدل اعظم بیبخش بعدی که در کار بيت

ماّده مشابهی   دامنءه  "حّق تجديد نظر" است.  اين ماّده دو بخش دارد.  بخش اّول توسعءه

دهد که تصميمات متّخذه  امکان میقوانين اساسی ملّی است که به رياست امراهلل  در کلّيءّه

نظم اداری را تعديل يا نسخ نمايد.  بخش   يا اقدامات انجام شده توّسط مؤّسسات تابعءه

را در اقدام و اخذ تصميم در  ،اعّم از ملّی يا محلّی ،دوم احتمال اهمال محفلی روحانی

بينی حياتی دارد پيش  العدل اعظم برای مصالح امراهلل جنبءهموردی که بنا به تشخيص بيت

دهد به اقدام خاّص در العدل اعظم به آن محفل دستور میکند که در اين صورت بيتمی

دهد که العدل اعظم اين حّق را به خود میاين مورد اقدام کند.  در چنين مواردی بيت

 مستقيمًا و رأسًا مبادرت به اقدام نمايد.
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های مشاورين؛ ماّده دهم: نهم: هيأت  ماّدءهيعنی  ،آخر نظامنامه  حال به سه ماّدءه

العدل نهم به بيت  ءه ءپردازيم.  ماديازدهم: تعديل و اصالح می  های معاونت و ماّدءههيأت

که طبق الواح  ،توان وظائف صيانت و ترويج امراهلل رادهد بهائيانی را که میامکان می

به آنها سپرد منصوب نمايد.  هر مشاور  ،بودهحضرات ايادی امراهلل   وصايا  به عهدءه  مبارکءه

ای که سکونت دارد به ايفای وظائف خود بپردازد.  مّدت زمان رود که در منطقهانتظار می

دانيد اين مّدت زمان فعاًل گردد.  همانطور که میالعدل اعظم تعيين میخدمت توّسط بيت

او را از  ،ه و مقام و وظائف مشاوردهد که رتبپنج سال است.  اين ماّده همچنين توضيح می

العدل اعظم دارد.  اگر او به عضويت بيتعضويت در تشکيالت محلّی يا ملّی معاف می

 گيری نمايد.بديهی است که بايد از مقام خود به عنوان مشاور کناره ،انتخاب شود

 ،کند که به عنوان نمايندهماّده دهم وظائف اعضاء هيئت معاونت را تعيين می

خاّصی   کنند.  به هر عضو هيأت معاونت منطقءهمساعد و مستشار مشاورين عمل می

می ،بر خالف مشاور ،يابد تا در آن به خدمت بپردازد.  عضو هيئت معاونتاختصاص می

بايد تصميم بگيرد که  ،تواند به عضويت تشکيالت اداری انتخاب شود.  اگر انتخاب شود

اگر به عضويت  ،عضويت تشکيل انتخابی را بپذيرد.  همچنيندر مقام معاون باقی بماند يا 

گيری العدل اعظم انتخاب شود خود به خود از مقام خويش به عنوان معاونت کنارهبيت

دانيد فعاًل دوران خدمت اعضاء هيأت معاونت نيز پنج سال کند.  همانطور که همه میمی

 است.

دو هيأت معاونت داريم.   ،اندفرمودههمانطور که حضرت ولی امراهلل بيان  ،مضافًا

های معاونت برای هر قاّره يکی برای صيانت و ديگری برای ترويج امراهلل.  تعداد هيأت

  خود اين تعداد را در سراسر منطقءه  گردد.  مشاورين به نوبءهالعدل اعظم تعيين میتوّسط بيت

 د.کننتقسيم می ،ایمنطبق با نياز هر منطقه ،مسئوليت خود

دهد که کلّيّه اصالحات در قانون اساسی در صورتی آخرين ماّده توضيح می

العدل العدل اعظم حاضر باشند.  قانون اساسی بيتامکانپذير است که کّل اعضاء بيت

دو تصميم  ،هنوز مورد تعديل و اصالح واقع نشده است.  اّما ،در شکل فعلی خود ،اعظم
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العدل قباًل توّسط بيت ،های معاونت تأثير گذاشتهيأتهای مشاورين و هکه بر هيأت ،مهم

وارد قانون اساسی  ،به عنوان اصالح و تعديل ،بالترديد ،اعظم اتّخاذ شده که به مرور زمان

المللی در ارض اقدس و ديگری اعطاء اجازه به خواهد شد.  يکی تأسيس دارالتّبليغ بين

اين شرايط در قانون اساسی فعلی   اعضاء هيأت معاونت برای انتصاب مساعدين است.

 اتّخاذ گرديد. 1842شود زيرا بعد از تدوين قانون اساسی در نوامبر مشاهده نمی

 

 

 

 

 

 سؤاالت مربوط به اين سخنرانی

 تنفيذ و قضاوت در آثار مبارکه ذکر شده است؟ ،يعنی تشريع ،العدل اعظمبيت  س ـ آيا سه وظيفءه

(  105ص ،ع تولّد مدنيّت جهانی )نظم جهانی بهائیج ـ حضرت ولی امراهلل در توقي

" و هيأت مجريه" ،"هيأت مقنّنهتشکيالت اصليه حکومت جهانی بهائی را به عنوان "

 فرمايند." توصيف میجهانی  محکمءه"

 در بيانيه
ّ
ای که در کليّه مجلّدات عالم بهائی در زمان حيات عنصری حضرت ولی

  ما اشاره به سه قّوءه ،يافتمحفل روحانی محلّی" انتشار می  امراهلل تحت عنوان "روش ادارءه

)آخرين  12جلد  284المثل در صفحه کنيم.  فیهر محفل روحانی را مشاهده می  جداگانءه

مورد بحث را   جلدی که در زمان حيات عنصری حضرت ولی امراهلل انتشار يافت( بيانيءه

 کنيم.مشاهده می

 

 م مظاهر ظهور آتي را تصديق خواهد کرد؟العدل اعظس ـ آيا بيت

وقتی زائری همين  ،ام.  اّماای را در اين خصوص مشاهده نکردهج ـ من در آثار مبارکه نکته

العدل اعظم مظهر ايشان فرمودند که محّققًا بيت ،نکته را از حضرت ولی امراهلل سؤال کرد
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ه معرفی خواهد نمود.  اين که آيا ظهور جديد خداوند را تصديق خواهد کرد و او را به جامع

آحاد اعضاء جامعه به او اقبال خواهند کرد يا خير را بايد حدس زد و من مايل نيستم وارد 

 اين حيطه بشوم.

 

 کنند؟تبليغی را تعيين می  العدل اعظم طبق چه معيارهايي طول مّدت هر نقشءهس ـ بيت

مانند نقاط  ،دهندرا مّد نظر قرار می العدل اعظم عوامل گوناگونج ـ بديهی است که بيت

و امکانات آينده که همگام با پيشرفت  ،عالم  روند توسعءه ،بهائی  قّوت و ضعف جامعءه

 شود.امراهلل به سوی سرنوشت خود حاصل می

 

توانيم مطمئن تفاوت دقيق بين توضيح و تبيين چيست؟  ما چگونه می ،س ـ آنطور که در قانون اساسی ذکر شده

 مشغول تبيين آثار مبارکه نيستيم؟ ،دهيموقتی معارف خود را افزايش می ،اشيم کهب

دو هدف اصلی  ،دانيد حضرت ولی امراهلل در دوران زعامت خودج ـ همانطور که می

العدل اعظم و اجرای سيستماتيک محتوای الواح تبليغی حياتی داشتند: تأسيس بيت

خوردار بودند که مقصود حضرت بهاءاهلل و حضرت حضرت عبدالبهاء.  ايشان از موهبتی بر

ايشان در توقيع "دور بهائی" تبيين را  ،مسلّمًا ،کنم کهدانستند.  من فکر میعبدالبهاء را می

مقام تفسير و تبيين آيات و کلمات حضرت " ،کنندبا اين بيان مبارک آشکارا تعريف می

 امرا
ّ
"هلل عنايت شده...بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء منحصرًا به ولی

168
اين موهبتی است   

 امراهلل و قبل از ايشان به حضرت عبدالبهاء اعطاء شده
ّ
زيرا هر دو نفر  ،که به حضرت ولی

بينش مندمج در امر مقّدس الهی   ايشان قادر به بيان اين نکته بودند که ماهيت و گسترءه

 چيست.

فرمايند حضرت ولی امراهلل میايم که ما قباًل مشاهده کرده ،و اّما در مورد توضيح

که الواح وصايای حضرت عبدالبهاء اسرار و رموزی را در خود نهفته دارد که بعد از تشکيل 

العدل اعظم را که در مورد های بيتالعدل اعظم تدريجًا مکشوف خواهد شد.  پيامبيت

                                                 
168

 33ص ،دور بهائی  
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لی موجود های معهد اعالعدل اعظم صادر شده و در مجموعه پيامواليت امراهلل و بيت

مذکور در   تواند اشارءهتوان به عنوان توضيح و تشريح تلّقی کرد.  مورد ديگر میمی ،است

جهانی باشد.  حضرت ولی   وصايا و ساير بيانات مبارکه در خصوص محکمءه  الواح مبارکءه

و اّما " ،فرمايندامراهلل در يکی از تواقيع خود خطاب به محفل روحانی ملّی آمريکا می

اين و  ،جهانی  محکمءه  مطروحه در مکتوب منشی مربوط به ماهيت و گسترءه  نکتءه  بارءهدر

 ،الوریحضرت مولی  که طبق هدايات صريحءه ،العدل اعظممواضيع مشابه آن توّسط بيت

"توضيح و تشريح خواهد شد. ،اساسيه است  مرجع کّل امور مهّمءه
169

سؤاالتی چند است   

شود.  انتخاب يا جهانی به ذهن متبادر می  رد چنين محکمءهکه به طور عاّدی در مو

خدمت اعضاء آن محدود است؟    گيرد؟  آيا دورءهانتصاب آن توّسط چه کسی صورت می

العدل آن با بيت  توانند به عضويت آن انتخاب شوند؟  رابطءهآيا زنان نيز عالوه بر مردان می

مبهم و فعاًل بالجواب هستند و الواح وصايا اعظم چگونه خواهد بود؟  اينها موضوعاتی 

"جميع مسائل مشکلهصريحًا ذکر کرده است که "
170

در آنچه اختالف واقع يا  و نيز " 

"مسائل مبهمه
171
 العدل اعظم حّل و فصل خواهد شد.با وضع قوانين توّسط بيت 

های تزييد معارف و توضيحات و تشريحاتی که های مطالعه يا دورهدر مورد حلقه

بايد گفت که اين وضعيت کاماًل متفاوت است.  در چنين  ،کنندکنندگان بيان میشرکت

بلکه تشويق می ،مباحثاتی ما نه تنها مجازيم که استنباط خود از آثار مبارکه را بيان کنيم

شويم که چنين کنيم.
172

 ،آنچه که در امر مبارک برای فرد يا گروهی از افراد ممنوع شده  

خصی و اّدعای وثوق و صّحت اين اظهارات و تالش برای ترويج چنين بيان تعبيرات ش
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 Bahá’í Administration   44مندرج در صفحه  1823آوريل  8ترجمه ـ  توقيع   

170
 441ص ،ايّام تسعه  

171
 444ص ،ايام تسعه  

172
"مادامی که  ،فرمايندن حضرت ولی امراهلل باشند که میتوضيح مترجم: احتمال دارد جناب نخجوانی ناظر به اين بيا  

شخصی محدود   دارد نظريات خصوصی اوست نبايد آزادی او را در اظهار عقيدءهشخص صريحًا بگويد که آنچه اظهار می

.  خداوند به توان به تعاليم الهی پی بردشود و بدان وسيله بهتر مینمود.  در حقيقت اين قبيل توضيحات اغلب مفيد واقع می

 (32ص نه آن که عاطل و باطل ماَند." )نظامات بهائی ،عاقله عطا فرموده که از آن استفاده شود  انسان قّوءه
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عقايدی در ميان احبّاء است.  استفاده از استعدادهای فکری و ذهنی خود در تالش برای 

 درک آثار مبارکه يک فعاليت سالم است.

 

لعدل اعظم احساس میاچه تفاوتی را در مشاورات بيت ،ايدس ـ در مقايسه با ساير تشکيالتی که عضو آن بوده

 کرديد؟

ای را از کتاب آيد قباًل کسی اين نکته را از من سؤال کرده باشد.  قباًل آيهج ـ يادم نمی

( نقل کردم که در آن حضرت بهاءاهلل  طرز تلّقی و نگرش اعضاء محافل 32اقدس )بند 

اءاهلل میحضرت به ،فرمايند.  همانطور که به خاطر داريدروحانی محلّی را بيان  می

 االأعلی و يرون َمن اليری." ،فرمايند
ّ
"  وقوف بر حضور يرون کأنّهم يدخلون محضراهلل العلی

العدل و نيز محّل انعقاد جلسات بيت ،جمال مبارک در محّل تشکيل محافل روحانی

اعضا منتَخب گذاشته شده است.  اّما اين نکته   ای روحانی است که بر عهدءهاعظم وظيفه

العدل اعظم و برخورداری از افتخار شرکت در ت که ورود به محّل تشکيل بيتصحيح اس

سازد که با حّدت بيشتری از حضور روح شارع امر عضو معهد را قادر می ،مشاورات آن

ای از محافل روحانی مبارک آگاه باشد.  چقدر عالی خواهد بود وقتی که تعداد فزاينده

روحانی برسند که اعضاء را قادر سازد از نصايح و  محلّی و ملّی به آن درجه از آگاهی

وصايای حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدسش تبعيت نمايند.  وقتی که در چنين جّوی 

تأييدات الهيّه و هدايات سماويه يقينًا طائف حول مذاکرات  ،گيردمشاورات صورت می

بعد از  ،اح مبارکاعضاء و اقدامات محفل خواهد بود.  حضرت عبدالبهاء در يکی از الو

در اين خصوص و " ،فرمايندمی ،بر شمردن وظائف روحانی اعضاء شوراهای مشورتی

القدس رسد و آن مجمع مرکز سنوحات تأييد روح ،اجرای اين شروط چون هّمت نمايند

"رحمانيه گردد و جنود توفيق هجوم کند و هر روز فتوحی جديد حاصل شود.
173

 

 

 کند؟به کتاب بيان نيز مراجعه می ،حضرت بهاءاهلل  وه بر آثار مبارکءهعال ،العدل اعظمس ـ آيا بيت
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نصوص و الواح است.    حول قوس بنای مرکز مطالعءه  دانيد يکی از ابنيءهج ـ همانطور که می

العدل اعظم در اين بنا قرار دارد.  تخّصص دارالتّحقيق اين دفاتر کار دارالتّحقيِق بيت

شود که بيتستقيمًا يا به طور غيرمستقيم به مواضيعی مربوط میاست که متونی را که م

برای  ،کند برای پرداختن به امر تشريع يا موضوعی مانند آن نياز داردالعدل احساس می

از جمله  ،هايي از آثار اديان گذشتهآورد.  دارالتّحقيق همچنين گزيدهالعدل فراهم میبيت

 کند.العدل تقديم میبه بيت ،ب نمايدرا  که ممکن است ايجا ،ديانت بابی

العدل اعظم ممکن است به مواضيعی نيز کار بيت ،دانيدهمانطور که همه می

علمی يا غيرمذهبی هستند و مستلزم برخورداری از دانش در   مربوط شود که دارای خصيصءه

ليت فعا  ها و اّطالعاتی معمواًل ورای حيطءههای گوناگون است.  چنين دادهزمينه

بنای آن حول  ،شود که در سالهای آيندهديگری احاله می  دارالتّحقيق است و به مؤّسسءه

اوت  31العدل اعظم در پيام قوس ساخته خواهد شد.  به علّت اين نياز است که بيت

المللی بهائی را بين  های فوری و آتی کتابخانءهخطاب به عالم بهائی مسئوليت 1834

  کتب و آثاری است که دربارءه  اين کتابخانه مخزن مرکزی کلّيءّه"  ،دنداينگونه توصيف فرمو

ديانت بهائی منتشر گرديده و منبع اساسی اّطالعات را جهت استفاضه مشروعات مرکز 

دهد.  نطاق وظائف اين جهانی در کلّيّه مواضيع امری واحوال عالم انسانی تشکيل می

 عقود آتيه اتّساع ي
ّ
های ابد و به عنوان مرکزی فّعال در تمامی زمينهمشروع عظيم در طی

مرکزی معاهد عظيمه جهت اکتشافات و   علمی خدمت نموده و بدين ترتيب به هستءه

المللی بهائی در حال حاضر در مرکز بين  "  کتابخانءهتحقيقات علمی مبّدل خواهد گرديد.

ای درست در ی مستقّل جداگانهاّما در آينده دارای بنا ،نصوص و الواح قرار دارد  مطالعءه

 المللی خواهد بود.مقابل بنای داراالآثار بين

حول   العدل اعظم را در مرکز ابنيءهتوانيم بيتمی ،با در نظر داشتن مطلب فوق

نصوص و الواح قرار دارد که   مرکز مطالعءه ،قوس مجّسم نماييم.  در سمت چپ آن

ای آورد. در سمت راست آن مؤّسسهفراهم می اّطالعات مربوط به آثار دينی و مذهبی را

کند.  های علمی و غيرمذهبی را تأمين میقرار دارد که اّطالعات و دانش مربوط به زمينه
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کنيم که در خدمت ما بر فراز کوه خداوند اتّحاد علم و دين را مشاهده می ،به اين ترتيب

 معهد اعالی امر مبارک است.

 

 ايادی امراهلل متفاوت است؟  با مؤّسسءه های مشاورينس ـ آيا هيأت

گردند.  ايادی امراهلل توّسط ولی امراهلل منصوب می ،وصايا  ج ـ بنا به مندرجات الواح مبارکءه

اند و لذا کسانی که به حضرت عبدالبهاء توضيحی نداده ،در مورد مّدت زمان خدمت آنها

همانطور  ،مانندر اين سَمت باقی میگردند در بقيّه ايّام عمر خود داين مقام منصوب می

 ،که در مورد ايادی امراهلل که حضرت بهاءاهلل منصوب فرمودند صادق بود.  مشاورين را

 فرمايند.ساله منصوب میپنج  العدل اعظم برای يک دورءهبيت ،دانيدهمانطور که می

نفر را از ميان بايستی ُنه می ،ايمهمانطور که مشاهده کرده ،ايادی امراهلل ،بعالوه

خود انتخاب کنند تا در مورد جانشين حضرت ولی امراهلل رأی دهند.  چنين اختياری به 

 مشاورين اعطاء نشده است.  مؤّسسءه

ايادی امراهلل  ،وصايا  طبق محتوای الواح مبارکءه ،وجه تمايز سوم اين است که

 امراهلل مخا
ّ
 ،او را طرد کنند ،لفت کرددارای آن اختيار هستند که اگر کسی با حضرت ولی

بينی الواح وصايا را حضرات ايادی امراهلل باشد.  اين پيش  حتّی اگر آن نفس در زمرءه

به مورد اجرا گذاشتند.  چنين اختياِر  ،وقتی که ميسن ريمی مّدعی واليت امراهلل شد ،ايادی

 مشاورين اعطاء نشده است.  طرد روحانی به مؤّسسءه

 

العدل اعظم ثبت میشود؟  چرا تصميمات بيتدل اعظم در چه فواصل زمانی تشکيل میالعس ـ جلسات بيت

 شود؟

که با توّجه به  ،دهدای سه روز تشکيل جلسه میالعدل اعظم هفتهج ـ در حال حاضر بيت

لذا  ،کشد.  در اين مورد هيچ نوشته يا اثری موجود نيستتمام روز طول می ،دستور جلسه

العدل اعظم است در آينده تغيير کند.  بديهی است کلّيّه تصميمات بيتاين برنامه ممکن 

بايد مستند شده ثبت گردد.  روش ثبت چنين تصميماتی البتّه ممکن است در طول زمان 

 تغيير نمايد.
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" چه عملی گناهی که در حّق عموم ضرری حاصل شود"  ،العدل اعظمس ـ در مورد محّل خالی در عضويت بيت

 باشد؟ تواندمی

العدل اعظم است که بيت  وصايا گرفته شده و به عهدءه  ج ـ البتّه اين عبارت از الواح مبارکءه

تعيين نمايد آيا سوء رفتار يا حرکت ناشايست يکی از اعضاء از آن  وخامتی برخوردار است 

 ،گيرد ومیکه مضّر به مصالح امراهلل باشد يا خير.  طبيعًة هر قضيه جداگانه مورد بررسی قرار 

 اند.العدل اعظم هيچ تعريف خاّصی در اين مورد بيان نکردهبيت ،دانمتا آنجا که من می

 

 العدل اعظم دارای هيأت عامله نيست.  مقصود از "هيأت عامله" در اين مورد چيست؟س ـ بيت

قصود از محافل روحانی ملّی و محلّی به کار رفته و م  ج ـ اين اصطالح با توّجه به نظامنامءه

نايب  ،يعنی رئيس ،های مشورتی بهائی استمعمول هيأت  آن به وضوح هيأت عاملءه

العدل اعظم دارای رئيس نيست و مسئوليت رياست را منشی و امين صندوق.  بيت ،رئيس

گيرند.  کار منشی و امين اعضاء بر مبناي هفتگی به ترتيب حروف الفبا به عهده می

های مخصوص برای ايفای وظائف ده است که دوائر و بخشصندوق آنقدر وسيع و پيچي

گذاری های سياستمربوط به اين امور تأسيس شده است.  اين دوائر تحت نظر کميته

فعاليت  ،کنندالعدل که کار اين دوائر را هدايت و بر آن نظارت میمتشّکل از اعضاء بيت

العدل واضيعی که در قانون اساسی بيتدارند.  بايد در اين رابطه خاطرنشان کرد که کلّيّه م

در  ،تواندالعدل اعظم میاعظم تصريح نشده به طور عادی موارد جزئی است و بيت

 هر از گاهی آنها را تغيير دهد. ،صورت اقتضاء

 

 س ـ مفهوم "عصمت" را چگونه بايد درک کرد؟

مقامات "فرمايند که عصمت دارای ج ـ حضرت بهاءاهلل در لوح مبارک اشراقات می

"شتّی
174

( توضيح 128است.  حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات )فصل "مه" صفحه  

".  نوع ذاتی عبارت از قوای صفاتيه" و "ذاتيّه" ،فرمايند که دو نوع عصمت وجود داردمی

                                                 
174

 53ص ،مجموعه اشراقات  
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مظهر ظهور الهی است و به احدی چنين امتيازی داده نشده است.  عصمت   متمايزءه

شود که لزومًا از نور الهی برخوردار نيستند اّما نور مزبور را به صفاتی به نفوسی اعطاء می

دارند.  حضرت عبدالبهاء در مطلب مزبور میطور غيرمستقيم از منبع و منشأ آن دريافت می

کالم می  " هستند.  ايشان در ادامءهفيض بين حّق و خلق  واسطءهفرمايند که چنين نفوسی "

خطای آنان سبب گردد که کّل نفوس  ،از خطا حفظ نفرمايداگر حّق آنان را  " ،فرمايند

مؤمنه به خطا افتند و بکلّی اساس دين الهی به هم خورد و اين اليق و سزاوار حضرت 

 "احديّت نه.

حضرت عبدالبهاء در همان فصل از کتاب مفاوضات دو نمونه از کسانی را که 

العدل ايشان به بيت ،مر بهائیفرمايند.  در مورد ادارای عصمت صفاتی هستند ذکر می

"   مثال در تحت عصمت و حمايت حّق است.فرمايند که تصميماتش "اعظم اشاره می

فرمايند مربوط به دور مسيحی است و اشاره به ديگری که حضرت عبدالبهاء ذکر می

" الهی و برخوردار از عصمت کبری بود و حواريونش در امر حضرت مسيح است که منشأ "

بودند که حضرتش فيض مخصوصش را نصيب آنها فرموده بود.  در اين رابطه توّجه  ظّل او

ديانت اسالم در ادوار   به اين نکته جالب توّجه است که حواريون حضرت مسيح و ائّمءه

خود در ُصقع واحدی ذکر شده اند.
175

 

 ،اين نکته شايان توّجه است که اختيارات اعطائی به حواريون حضرت مسيح

 ،در عبارات زير که حضرتش خطاب به حواريون فرمود ،که در عهد جديد ذکر شدهآنچنان 

گويم آنچه بر زمين بنديد در آسمان بسته شده باشد و هر آينه به شما می" ،بيان شده است

"آنچه بر زمين گشائيد در آسمان گشوده شده باشد.
176

 

                                                 
175

مفاوضات  45فحه رسد اشاره جناب نخجوانی به موضوع مذکور در صفصل "يا" از مفاوضات )توضيح مترجم: به نظر می  

"در هر دوری اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند.  در ايّام حضرت يعقوب دوازده پسر بودند و در ايّام حضرت  ،فرمايندباشد که می

موسی دوازده نقيب و رؤسای اسباط بودند و در ايّام حضرت مسيح دوازده حواری بودند و در ايّام حضرت محّمد دوازده امام 

 بودند.(

176
 13آيه  ،13باب  ،نجيل متیا  
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رک وجود دارد های ديگر برای درک عصمت در امر مباکنم بسياری راهتصّور می

اّما آنچه که من برای شما بيان کردم استنباط ساده و نارسای من از اين موضوع است.  فکر 

تر مورد بررسی اين موضوع بسيار مهم را محّققين امراهلل به طور کامل ،ايّام  کنم در آتيءهمی

احساس  در صورتی که اقتضای آن را ،العدل اعظمقرار خواهند داد و احتمااًل خود بيت

 به شرح و توضيح آن خواهد پرداخت. ،نمايد
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 فصل چهار    

 های نظم اداری بهائی در مقابل نظام  -4

 مذهبی و غيرمذهبی         

به اين فکر بودم که ما بايد بحث خودمان را به ذکر بعضی از بيانات حضرت 

يم.  منتخباتی چند برای مقصود ما تازگی و طراوت ظهور مبارک شروع کن  بهاءاهلل دربارءه

از حرکت قلم اعلی روح جديد "  کنيمالمثل اين بيان را زيارت میکند.  فیکفايت می

معانی به امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شد و آثارش در جميع اشيای عالم ظاهر و 

به انوار نيّر ظهور گيتی …به اين کلمات عاليات طيور افئده را پرواز جديد آموخت… هويدا 

عليا که بَعث و حشر کّل به آن   حال اکثر اهل بالد مستعّدند از برای اصغاء کلمءه… منّور 

"منوط و معلّق.
177

 

در هر ظهوری که اشراق صبح " ،افزايندحضرت عبدالبهاء به اين کالم والد خود می

اهلل و اساس دين هدی شد موضوع آن اشراق امری از امور بود ... در اين دور بديع ...

"اهلل ... اعالن وحدت عالم انسان است.موضوع شريعت
178

 

مثيلی امر لغتی که غالبًا  برای داللت بر تازگی و بی ،در متون اصلی آثار مبارکه

المثل عنوانی که "بديع" است.  فی رودانگيز آن به کار میمبارک و پيام جديد و شگفت

بينيم که حضرت قويم "بديع" است.  ما همچنين میت ،به تقويم جديد بهائی داده شده

لقب  ،ای که حامل لوح مبارک خطاب به سلطان ايران بودساله 14بهاءاهلل به جوان 

و گويی معنای اين لقب را  ،"بديع" را اعطاء فرمودند.  هيکل مبارک در اشاره به "بديع"

روح قدرت که در او " رمودنددر يکی از الواح مبارک مرقوم ف ،توضيح و تشريح می فرمايند

."و اقتدار دميده شد
179

های به صورت ،با توّجه به متن ،حضرت ولی امراهلل اين لغت را  

                                                 
177

 281 ،230ص ،مجموعه الواح طبع مصر لوح دنيا  

178
 205-200ص  ،2ج ،مکاتيب عبدالبهاء  

179
 421ص ،قرن بديع  
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هايی که هيکل مبارک برای "بديع" در اند.  معادلمختلف به انگليسی ترجمه کرده

و  new، wondrous، wonderful، marvelous، incomparableاند عبارتند از انگليسی آورده

peerlessالمثل عبارت .  فیNew World Order اند.آرا" آوردهرا برای "نظم بديع جهان 

عناوينی که در صحف و کتب ادوار گذشته در تعريف مقام  اگر نگاهی گذرا به

اشعياء  ،مفيد خواهد بود.  مثالً  ،مثيلی يوم ايشان ذکر شده بيندازيمحضرت بهاءاهلل و بی

کند.نوان "عجيب" و "شاهزاده صلح" توصيف مینبی ايشان را به ع
180

حّجی نبی به   

کند.ايشان به عنوان "مقصود امم و محبوب عالم" اشاره می
181

حزقيال نبی ايشان را با   

ستايد: "رّب که بر تمامی ارض سلطنت خواهد نمود."اين جمله می
182

حضرت زرتشت    

ستراند."فرمايد که نفس موعود "بساط صلح و سالم بگنبّوت می
183

حضرت مسيح در   

مناجات خداوندگار
184

کند که "ملکوت" خداوند بيايد و به يوم ظهور او به عنوان دعا می ،

زمان "معاد"
185

به يوم ظهور  ،يعنی پطرس ،فرمايد.  اقدم حواريون حضرت مسيحاشاره می 

آن حضرت به عنوان "اوقات استراحت"
186

و "زمان معاد همه چيز" 
187

اشاره دارد.   

                                                 
180

 از باب نهم کتاب اشعيا ذکر شده است. 0توضيح مترجم: اين عناوين در آيه   

181
 است.از باب دوم کتاب حّجی نبی  4توضيح مترجم: اين مأخوذ از آيه   

182
 مذکور است. 8آيه  14توضيح مترجم: اين آيه مأخوذ از کتاب زکريا نبی است و در باب   

183
"ای اهورا پيروان آفرينش تاب و توانايی  ،از قول حضرت زرتشت آمده است 12کرده  28توضيح مترجم: اين بيان در يسنا   

صلح و آسايش برقرار گردد.  آری ای مزدا من دريافتم که  بخش از راستی )اشا( و پاک منشی اقتداری برانگيز که از نيروی آن

 ،بديع 124طبع  ،تأليف فريبرز روزبهيان ،جزوه "طلوع شاه بهرام ورجاوند 15خود آن را توانی برانگيخت." )نقل از صفحه 

 مؤّسسه ملّی مطبوعات امری(

184
تو   "... ملکوت تو بيايد ارادءه ،فرمايدمی مندرج است که 8-13آيات  ،0توضيح مترجم: اين دعا در انجيل متی باب   

 چنان که در آسمان است بر زمين نيز کرده شود..."

185
مندرج است که  24آيه  ،انجيل متی 24توضيح مترجم: اشاره به جواب حضرت مسيح به حواريون است که در باب   

ی جالل خود نشيند شما نيز به دوازده کرسی نشسته بر ايد در معاد وقتی که پسر انسان بر کرس"شما که مرا متابعت نموده ،فرمود

 دوازده سبط اسرائيل داوری خواهيد نمود."

186
 ،گويداخذ شده است که می 22آيه  ،3باب  ،توضيح مترجم: اين کالم از کتاب "اعمال رسوالن" مندرج در عهد جديد  

 "... تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد."

187
"... تا زمان معاد همه  ،باب سوم کتاب اعمال رسوالن اخذ شده است که می فرمايد 21کالم از آيه  توضيح مترجم: اين  

 چيز که خدا از بدِو عالم به زبان جميع انبيای مقّدس خود از آن اخبار نمود."
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ای الهوتی از ظهور آن حضرت و نيز شريعت آن حضرت به عنوان "آسمان جديد و يوحنّ 

زمين جديد"
188

کند.  حضرت محّمد از يوم ظهور حضرت بهاءاهلل به عنوان زمانی ياد می 

که "اشرقت االأرض بنور ربّها"
189

 فرمايد.و "تری االأرض غير االأرض" توصيف می  

فرمايند "بهاری ر خود اشاره کرده و میحضرت بهاءاهلل بنفسه المبارک به يوم ظهو

است که آن را خزان از پی نباشد."
190
"يعّقبه اللّيليوم ... لنو " 

191
بمثابه بصر است از و  "  

"برای قرون و اعصار.
192

طهران را که محّل تولّد ايشان است به " امّ   هيکل مبارک مدينءه  

العالم"
193
"مطلع فرح العالمينو نيز " 

194
ند.املّقب فرموده 

195
 

تاهلل الحق اّن االأمر عظيم عظيم.  هذه کلمٌة " ،فرمايندايشان در بيانی ديگر می

"کرّرناها فی اکثر االألواح لعّل يتنبّه بها العباد.
196

يد قدرت " ،و نيز در بيانی ديگر نازل  

الهيّه اين امر نازنين را بر اساس متين و محکم استوار فرموده که طوفان انقالبات عالم کون 

"يان آن را هرگز منهدم ننمايد و اوهام بشر بنياد آن را متزلزل نسازد.بن
197

و در بيانی ديگر  

"سوف ... يبعث بارادته خلقًا ما اّطلع بهم أحدًا االّ نفسه المهيمن القيّوم."  ،نازل
198

 

بيانات حضرت عبدالبهاء نيز در اين موضوع مهّم به همان درجه مؤّکد و محکم 

انوار رحمت الهی اقوام و ملل را احاطه نموده است و جميع "  ،يندفرمااست.  ايشان می

"آفاق به ضياء او روشن و منير
199

ها بگذرد و دهرها به سر آيد و قرن " ،فرمايدو نيز می 

                                                 
188

 مکاشفات يوحنّا گرفته شده است. 21توضيح مترجم: اين فقره از آيه اول از باب   

189
 م - 08آيه  ،ه زمرسور ،قرآن کريم  

190
 م - 215ص ،منقول در قرن بديع  

191
 233ص ،4ج ،آثار قلم اعلی  

192
 103ص ،ظهور عدل الهی  

193
 العالم و مطلع النّور بين االمم..."()"قل يا ارض الّطاء ... يا امّ  34ص ،2ج ،آثار قلم اعلی  

194
 81بند ،کتاب اقدس  

195
 مندرج است. 228-215ت صفحا ،موارد نقل شده فوق عمدًة در قرن بديع  

196
 102ص ،/ ظهور عدل الهی 2ص ،بخش سوم ،نار و نور  

197
 دور بهائی 25نقل ترجمه بيان مبارک از صفحه   

198
 5ص ،کتاب مبين ،سورةالهيکل  

199
 دور بهائی 23نقل ترجمه از صفحه   
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حمل طلوع و سطوع   هزاران اعصار منقضی شود تا شمس حقيقت در برج اسد و خانءه

"نمايد.
200
نچه در هويّت دور مقّدس است ظاهر و آشکار بتدريج آ"  ،و در بيانی ديگر نازل 

"گردد.  اين بدايت اثبات است و آغاز ظهور آيات بيّنات.
201

 

منادی وحدت "  ،"منشأ عدل اتّم اقومحضرت ولی امراهلل با القابی چون " 

"انسان
202

پردازند." به مدح و ثنای حضرت بهاءاهلل میمحرّک عالم" ،
203

 

مثيلی دوری که حضرت وسعت و بی ،رد عظمتدر مقابل اين ديدگاه گسترده در مو

انگيز نگاه ما بايد با اذهان محدود خود به نظمی بديع و شگفت ،بهاءاهلل تأسيس فرمودند

کنيم که ميراث حضرت بهاءاهلل به عالم انسانی است.  ما بايد به خاطر بياوريم که عهد و 

ت.  حضرت ولی امراهلل با ميثاق حضرت بهاءاهلل دراّولين جمله کتاب عهدی ذکر شده اس

" را  به ميراث مرغوب ال عدل لهفرمايند که حضرت بهاءاهلل "اشاره به اين جمله تأکيد می

"وّراث" خود عنايت فرمود.
204

اين نکته حائز اهّميت است که ما متوّجه باشيم که وّراث   

ميثاق آن  ،دانحضرت بهاءاهلل هستيم و "ميراثی" که هيکل مبارک برای ما به ارث گذاشته

 حضرت است.

ميثاق الهی برای اين يوم است.  عهد و   ثمرءه ،نظم اداری وليد آن ميثاق است

ِمن خصائص هذا فرمايند که اين "مثيل بود و حضرت عبدالبهاء به ما میميثاق بهائی بی

"يسبقه عهد مثله فی االأکوار المقّدسة.لم" است که " الکور االأعظم
205

 

                                                 
200

 24ص ،دور بهائی  

201
 23ص ،دور بهائی  

202
 اّما ترجمه دقيق آن از متن انگليسی "منادی بلوغ کّل نوع بشر" است. ،نقل شدتوضيح مترجم: اين مطلب عينًا از قرن بديع   

203
 224ص ،قرن بديع   

204
گاد پاسز بای( ذکر شده است.   314قرن بديع )ص 042توضيح مترجم: مطلب مورد اشاره جناب نخجوانی در صفحه   

اّما در متن فارسی  ،اندرث گذاشتن( استفاده کرده)يعنی به ا bequeathedنکته مهم اين است که حضرت ولی امراهلل از لغت 

"عنايت فرمود" آورده شده است.  لذا اشاره جناب نخجوانی به وّراث ناظر به واژه مورد استفاده حضرت ولی امراهلل در متن 

 انگليسی است.

205
 442ص ،قرن بديع  
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نظير اين نظم در کتاب مستطاب بديع و بی  عالم خصيصءهحضرت بهاءاهلل در ا

قد اضطرب النّظم من هذا النّظم " ،اندمبارکه را نازل فرموده  ( اين آيءه131اقدس )بند

 "االأعظم و اختلف التّرتيب بهذا البديع ما شهدت عين االإبداع شبهه.

پيروانشان آرزوی  دو آئين مسيحی و اسالم هستند که ،از کلّيّه اديان زنده در جهان

پرورند تا ديانت مسلّط در فتح قلوب کلّيّه انسانها و ترويج ديانت خود را در جان و دل می

ارض شوند.  آنها دارای نظام مبسوط و دقيقی برای امر تبليغ در اکثر کشورهای   سراسر کرءه

فقط به ساختن مدارس و بيمارستانهايی که  ،المثلفی ،جهان سوم هستند.  اين فعاليت

اعطاء سخاوتمندانه  ،مذهبی خود باشند مفتوح است  تغيير عقيدءه  روی کسانی که آمادءه

و  ،توزيع رايگان کتب و نشريات ،ها برای تحصيالت عاليه خارج از کشورکمک هزينه

 شود.ها مانند کليساها و مساجد را شامل میساختن معابد و پرستشگاه

تعدادی را به سوی  ،بخصوص در غرب ،وفّق شدهآئين بودائی م ،های اخيردر دهه

های خود را که هدف آن برقراری نظام وحدت بخش اّما نه تنها فعاليت ،خود جذب نمايد

ای متين و آرام باقی بلکه همچنان به صورت فلسفه ،جويانه پيش نبردهستيزه ،جهانی است

است.  به نظر من به علـت اولويت مورد توّجه آن  ،مانده که تطهير اخالقی و ذهنی خود

نظام بهائِی وحدت و اتّحاد   مشاهدات مذکور در باال است که حضرت ولی امراهلل مقايسءه

کنيم های مذهبی که ما در دو آئين مسيحی و اسالم مشاهده میجهانی را تنها با سازمان

 فرمايند.محدود می

های مسيحی و که آئين های ادارینظم اداری امر مبارک با نظام  من به مقايسءه

خطاب به  1832پردازم.  حضرت ولی امراهلل در توقيع مارس اند میاسالم برقرار کرده

کنند که سؤاالت زير را مّد نظر قرار از آنها دعوت می ،زميناحبّای الهی در سراسر مغرب

 اسالم و  نظم حضرت بهاءاهلل که بر حسب ظاهر شبيه به مؤّسسات موجودءهدهند: " 

توأمان واليت امراهلل   چگونه و در کجا با آنها تفاوت دارد؟  آيا دو مؤّسسءه ،مسيحيّت است

االأذکار العدل اعظم و مؤّسسات ايادی امراهلل و محافل روحانی ملّی و محلّی و مشرقو بيت

از همان گونه مؤّسسات موجود و مربوط به دستگاه عريض و طويل پاپ وخلفای اسالمی 
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های ديگری گرفته باشند؟  آيا چه دستگاهی موجود است که مؤّسسات بهائی نامنيستند که 

 ،را که از بعضی از جهات با مؤّسسات مخلوق آباء کليسا و خلفای اسالمی شبيه است

بتواند چنان محافظت نمايد که مانند آنها اساسش از هم نپاشد و وحدتش شکسته نشود و 

وان گفت که تشکيالت بهائی به همان سرنوشت تنفوذش زائل نگردد؟  آيا چگونه می

"تشکيالت پيروان حضرت مسيح و حضرت محّمد دچار نخواهد شد؟
206

 

حضرت ولی امراهلل ذهن وّقاد خود را متوّجه نقاط ضعف دور مسيحی نموده می

شّک و ترديدی نيست که علّت اصلی اين که وحدت کليسای مسيح بکلّی از " ،فرمايند

بمرور ايّام کاهش يافت آن بود که بنيانی که آباء کليسا بعد از وفات هم پاشيد و نفوذش 

حواری اوّل بنا نمودند ابدًا مبتنی بر دستور صريح حضرت مسيح نبود و دستگاه کليسا 

شد که با توجيهاتی چند از بعضی از سنديّت و کيفيّتش به اشارات غيرمستقيمی مربوط می

توان منقول در انجيل اقتباس شده بود و می های مبهم و مختصر حضرت مسيح وگفته

گفت که حتّی يکی از رسومی که امروز در کليسا متداول است و يکی از عادات و تقاليدی 

دارند و يکی از که آباء مسيحی به آن تفصيل تصريحش کرده و به آن دقّت معمولش می

 ،کنندحميل میدل تهايی که به عنوان مناسک دينی بر مسيحيان سادهگيریآن سخت

رسد و از کلمات موثّقش مقتبس نمیاش به حضرت مسيح نمیهيچيک از آنها سرچشمه

گردد و حتّی يکی از آنها را حضرت مسيح برقرار نکرده و به کسی اين اختيار را تفويض 

"نفرموده که کلماتش را تفسير نمايد و بر آنچه که حضرتش تشريع ننموده بيفزايد.
207

 

حضرت ولی امراهلل در اظهار نظر در خصوص نقائص ذاتی در نظام اداری دور 

اّما شريعت اسالم هرچند از لحاظ تشکيالت دينی از دين "  ،فرماينداسالم چنين می

اّما در مورد جانشينی حضرت رسول هيچ  ،تر استتر و مقرّراتش مشّخصمسيح کامل

ای پيروان و مروّجان امر حضرت محّمد باشد سند مکتوب يا دستور قاطعی که راهنم ،نوشته

در دست نيست.  هرچند که هزار و سيصد سال است که آيات قرآنی و احکام مربوط به 

                                                 
206

 24ص ،نظم جهانی بهائی  

207
 20ص ،نظم جهانی بهائی  
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شود ولی اينها هيچ يک نماز و روزه و ازدواج و طالق و ارث و حّج بدون تغيير اجراء می

مورد بوده است  نمايد و عدم هدايت در اينراجع به جانشينی حضرت رسول هدايتی نمی

ها و اختالفات و تضاّدهائی را که سبب تجزّی اسالم و سلب بندیکه اين همه فرقه

"اعتبارش شده به بار آورده است.
208

 

می  ،بندی افکار خود در اين خصوصحضرت ولی امراهلل در تلخيص و جمع

يان عالم فريد نظم اداری ... نظر به اصل و مبدأ و کيفيّت و عظمتش در تاريخ اد"  ،نويسند

يک از کتب و صحف توان گفت که در هيچمثيل و عديل است و به يقين مبين میو بی

مقّدسه و ادوار ماضيه... هيچگونه حکم محکم و دستور قاطع مبرمی که بتواند با اين 

منيعه   اساس عظيم برابری نمايد موجود نيست.  وضع اصول اداری و انشاء تأسيسات بديعءه

 امراهلل وتفويض حقّ 
ّ
به نحوی که در  ،آئين الهی را در اين ظهور اعظم ،تبيين آيات به ولی

از تحزّب و انشعاب و تجزّی و انشقاق حفظ خواهد  ،ظهورات گذشته سابقه و نظير نداشته

"نمود.
209

 

توانيم با آن به اين بيانات حضرت ولی امراهلل اسلحه و ابزارهايی است که ما می

پيروان " ،فرماينداع از مصالح آن بپردازيم.  ايشان در کالمی ديگر میاعالم امر مبارک و دف

حضرت بهاءاهلل بر خالف مسيحيان و مسلمانان و ديگران در هر جا که بر خدمت امرش 

ها و مؤّسساتی را که برای اجراء و اتمام جميع احکام و قوانين و اصول و راهنمائی ،قائمند

ا و صريح در مقابل خويش حاضر و آماده دارند و میوظائفشان الزم است با زبانی گوي

جانشينی حضرت بهاءاهلل که در دو   مسئلءه  توانند در مورد تشکيالت بهائی و همچنين دربارءه

خويش شواهدی   در آثار مقّدسءه ،العدل اعظم و واليت امراهلل حّل شدهتوأمان بيت  مؤّسسءه

نماند.  اينجا است که امتياز ذاتی امر بهائی  قاطع عرضه بدارند که احدی را مجال انکار

گيرد.  اينجا گردد.  اينجا است که اصل قوّت و حّدت امر بهائی را در بر مینمايان می

رسد؛ ظهوری که هدفش انهدام است که صّحت و اعتبار دعوی ظهور بهائی به اثبات می

                                                 
208

 23ص ،ینظم جهانی بهائ  

209
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ّ  ،يا تخفيف ظهورات سابقه نيست حاد و تحّقق اديان پيشين بلکه قصدش ايجاد ارتباط و ات

"است.
210

سبيل " ،فرمايندحضرت رّب اعلی حقيقتی بنيادی را در بيان فارسی تشريح می  

"هدايت از روی حّب و رأفت بوده نه شّدت و سطوت.  هذا سنّةاهلل من قبل و من بعد.
211

 

  متأّسفانه تاريخ اديان سالفه مشحون از انواع ِاعمال فشاری است که مورد استفادءه

رهبران مذهبی و نيز حّکامی بوده که تحت نفوذ آنها بودند.  دليل اصلی اين بود که نه 

عهد و ميثاق خاّصی وجود داشت و نه مرجع منصوص و مرکز امری تا آحاد مؤمنين را بر 

 صراط مستقيم حفظ نمايد.

ه ديگر ناشی از عدم عهد و ميثاق مکتوب و مستند در ادوار سالفه اين بود ک  نتيجءه

آوردند.  غالبًا چنين تعابير و رهبران مذهبی به تحرير و ترويج تعابير و تفاسير فردی روی می

اختالفات مذهبی و حتّی جنگ و جدال  ،گرايیتفاسيری با هم در تناقض بودند و به فرقه

 شد.در ميان صفوف پيروان يک دين منجر می

که  ،طلعت اطهر برای ما "ميراثويژگی متمايز ظهور حضرت بهاءاهلل عبارت از "

مرکز اين ميثاق  ،سّراهلل ،ميثاق آن حضرت است.  حضرت عبدالبهاء ،وّراث ايشان هستيم

العدل اعظم.  است و دو نهاد فرعی از آن نشأت گرفته که عبارتند از واليت امراهلل و بيت

 ،ددر عين حال که حول مرکز ميثاق طائف و در مدار اطراف او سائرن ،اين دو وجود

الهام خود را مستقيمًا از  ،وصايا به وضوح تصريح شده  همانطور که در الواح مبارکءه

 دارند.حضرت بهاءاهلل و حضرت اعلی دريافت می

شايد بتوانيم اينگونه استنتاج نمايم که "وحی" مانند آسمان است که ظهور دو مظهر 

 ،حضرت بهاءاهلل هستندکه مورد اصلی آن  ،در اين دور ،ظهور الهی يا دو شمس حقيقت

مبيّن اين آسمان باشد.  هر آسمانی دارای زمينی است.  زمين وحی الهی عبارت از عالم 

 حاميان و پيروان آن است.  "خلق" يا جامعءه

                                                 
210

 23ص ،نظم جهانی بهائی  

211
 52ص ،منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولی  
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اّولين و  ،عالم "الهام" قرار دارد.  در اين دور ،بين دو عالم "وحی" و ""خلق"

و حقيقِت "َمن  ،"قمر" دور مقّدس الهی ،حضرت عبدالبهاء ،ترين مظهر "الهام"متعالی

طاف حوله االأسماء" هستند.
212

 

العدل اعظم میاقماری که حول اين "قمر" در حرکتند عبارت از واليت امر و بيت

همانطور  ،الهام خود را ،در حالی که حول اين قمر در حال گردشند ،باشند.  اين دو وجود

مستقيمًا از  ،وصايا  الوری در الواح مبارکءهیبنا به شهادت حضرت مول ،اکنون گفتمکه هم

دارند.  ما باالخره توانستيم به خود جرأت حضرت بهاءاهلل و حضرت اعلی دريافت می

يعنی "الهام" که بين آسمان و  ،بدهيم که از موارد فوق استنباط نماييم که عالم واسطه

حضرت باب   ا در آثار مبارکءه" که بارهما بينهماعبارت از عالمی است " ،زمين قرار گرفته

 تکرار شده است.

بايد افکار خود را به َاشکال حکومت غيرمذهبی متوّجه سازيم که در حال  ،حال

حاضر در عالم برقرار است.  وجوه تشابه و تفاوتی را که بين آنها و نظم اداری بهائی وجود 

جامع در اين خصوص  حضرت ولی امراهلل به طور ،نشان خواهيم داد.  خوشبختانه ،دارد

فرمايند که در اند.  ايشان در "دور بهائی" به سه نوع حکومت متداول اشاره میمرقوم فرموده

حکومت اشرافی و حکومت مطلقه.  ايشان  ،يعنی دموکراسی ،آثار ارسطو به آن اشاره شده

حفظ  دهند که در کجا عناصر سالم و مفيد اين َاشکال حکومتیکالم نشان می  در ادامءه

 آنها کنار گذاشته شده است.  شده وکجا عيوب اصليه و فطريءه

هرچند اين نظم اداری نوظهور دارای مزايا و عناصری است که " ،فرمايندايشان می

در سه حکومت عرفی مذکور نيز موجود وليکن به هيچ وجه مطابق هيچ يک از آن 

رّا است.  اين نظم اداری حقايق آنان عاری و مب  از عيوب اصليه و فطريءه ،حکومات نبوده

به يکديگر التيام و  ،مذکور موجود است  ای را که بدون شّک در هر يک از انظمءهسليمه

 ،آراء مبتنی بر آن استبدون آن که حقايق خدادادی را که آن نظم جهان ،دهدارتباط می

                                                 
212

)توضيح مترجم: عنوان "من طاف حوله االأسماء" در لوح ارض با از قلم جمال مبارک در وصف  02ص ،دور بهائی  

 حضرت عبدالبهاء آمده است.(
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ی آن موفّق نگشته بشری به اجرا  ضايع و مهمل سازد و اين امری است که هرگز انظمه فانيءه

"است.
213

 

بينش  ،مثيل نظم اداریبی  خصيصءه  حضرت ولی امراهلل در بيان نظر خود دربارءه

اين نظم بديع ... با هيچيک از وجوه حکومات مختلفه "  ،دارندديگری را به ما ارزانی می

و اعّم از دموکراسی و يا حکومت مطلقه و اشرافی نه از لحاظ ترکيب ونه از جهت اجرا 

عمل مشابهت ندارد و ... قدرت موروثی ولی مقّدس امراهلل و حّق تبيين آيات که منحصرًا 

العدل اعظم به آن مقام منصوص مفوّض گشته و ارجاع وظائف و اختيارات وسيعه به بيت

الهی واضع احکام و شرايع غيرمنصوصه و برائت آن مجمع عظيم از هر گونه مسؤوليت در 

امش در اتّباع نظرات و عقايد منتخبين خويش و وجود مقرّرات قبال ملّت و عدم الز

پيروان آئين يزدانی در تعيين   مخصوصه جهة اجرای انتخابات عمومی و آزاد از طرف کافءّه

از شؤون و خصائصی است که به نظم اداری حضرت بهاءاهلل ًً  مرجع تشريع ُکـالّ 

"سازد.نفصل و ممتاز می بشريه م  موجودءه  اختصاص داشته و آن را از انظمءه
214

 

در نظر گرفتِن تعريف اصطالحات مربوط به اين سه شکل حکومت متداول 

تواند مفيد باشد.  "دموکراسی" عبارت از می ،آنگونه که ارسطو تعيين کرده ،غيرمذهبی

توّسط مردم و برای مردم است.  "حکومت اشرافی يا اريستوکراسی"   ،حکومِت مردم

العاده که با توّجه به امتيازات فوق ،ّسط معدودی منتَخب استعبارت از حکومت تو

کنند.  "حکومت مطلقه يا مستقّل از آراء و عقايد مردم عمل می ،باالئی که دارند

که قضاوت او مبتنی  ،اتوکراسی" عبارت از حکومت توّسط يک شخص يا يک نهاد است

اختيارات َاشکال سه گانه   حيطءه  دامنءه ،بر اختيارات يا کنترل ديگران نيست.  به اين ترتيب

و باالخره يک وجود واحد گسترده  ،تا معدودی منتَخب ،حکومت از کلّيّه مردم گرفته

 است.
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 81ص ،دور بهائی  

214
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های نظم اداری است که در ماند شناسايي آن ويژگیآنچه که برای بررسی باقی می

و آن  ،شودسالم تلقـی می ،سه شکل حکومت غيرمذهبی وجود دارد و از لحاظ خصيصه

 وجوهی که ناقص و معيوب محسوب شده و لهذا در نظام بهائی ادغام نشده است.

های مرتبط با اين موضوع را که در زمان قيادت حضرت ولی امراهلل جريان بحث

آورم.  ها توّسط فضال و محّققين بهائی را به خاطر میشناسايي اين ويژگی  داشت و نحوءه

شد.  واليت امراهلل مشاهده می  در مؤّسسءه ،لهی خوددر شکل ا ،"حکومت مطلقه"

گرديد.  "دموکراسی" به اعضاء ايادی امراهلل يکسان تلقـی می  "حکومت اشرافی" با مؤّسسءه

 شد.العدل اعظم ارتباط داده میانتخابی بيت

بعد از صعود حضرت ولی امراهلل و معلوم شدن اين نکته که واليت امراهلل ديگر  ،اّما

و مضافًا وقتی که بيت ،در کنار ما وجود نخواهد داشت ،ای در جريانه عنوان مؤّسسهب

تواند نسبت به انتصاب ايادی امراهلل اقدام کند يا العدل اعظم به اين نتيجه رسيد که نمی

که در زمان  ،روشن شد که اين عناصر نظم اداری ،امکانات انتصاب آنها را فراهم آورد

بعد از صعود هيکل مبارک امکان جايگزينی  ،مراهلل وجود داشتزعامت حضرت ولی ا

 نخواهد داشت.

که در زمان قيادت حضرت  ،درست همانطور که مبادی نظم اداری به عبارت ديگر

آنچنان که در زمان زعامت حضرت ولی  ،همينطور طرح نظم اداری ،عبدالبهاء موقّت بود

 قابل اجرا نبود. ،امراهلل جريان داشت

به طور اخّص  ،که حضرت ولی امراهلل توقيع "دور بهائی" را صادر فرمودند وقتی

های بين نظم معلوم شد که هيکل مبارک قبل از بيان مضامين مورد نظرشان در مورد تفاوت

صريحًا بيان فرموده بودند که قصد ايشان  ،حکومت غيرمذهبی  گانءهاداری و َاشکال سه

داری بر آن مبتنی است.ای" است که نظم اتوضيح "نظريه
215

در پيش ،جميع ما ،بنابراين  

                                                 
215

ای چند در خصوص اساسی که اين نظم اداری مبتنی بر آن است و اصلی که برای : "اينک کلمه82ص ،دور بهائی  

 آن الزم است بايد بيان گردد."  تمشيت امور مؤّسسات مهّمءه
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می ،ای که نظم اداری هسته و الگوی نظم جهانی حضرت بهاءاهلل خواهد شدبينی آينده

 بايستی به اصول اساسی حاکم بر مؤّسسات اصلی موجود نظم اداری ناظر باشيم.

سازند که میحضرت ولی امراهلل در "دور بهائی" به وضوح خاطرنشان  ،المثلفی

مشابهت آن به ترتيبات ذيمقراطی در داّل بر " ،آن استوار شده  اساسی که نظم اداری بر پايءه

"امور است.  ادارءه
216

  وقتی کسی الواح وصايای حضرت عبدالبهاء را در خصوص دامنءه 

ی در ارتباطش با اياد ،شود که به راحتی متوّجه می ،کنداختيارات ولی امراهلل مطالعه می

و نيز در مورد  ،تواند به صالحديد خود آنها را معزول سازدکند و میامراهلل که منصوب می

کمال اطاعت و تمکين و انقياد و توّجه و خضوع العدل اعظم که بايد "اعضاء منتَخب بيت

 امراهلل داشته باشند
ّ
"،و خشوع را به ولی

217
چه اختيارات قطعی و مسلّمی به ايشان اعطاء  

 ،شودکلّيّه احبّاء را شامل می ،طبق الواح مبارکه وصايا ،.  اين اقدام به اطاعتشده است

جميع اغصان و افنان و ايادی " ،همانطور که در الواح وصايا تصريح شده است ،و مسلّمًا

" بايد از تصميمات و هدايات حضرت ولی امراهلل کمال تمکين و اطاعت را داشته امراهلل

باشند.
218

ولی امراهلل از اين اختيار نيز برخوردار شده  ،ذکور در الواح وصاياطبق شرايط م  

گناهی ارتکاب نمايد " ،بنا به تشخيص او ،العدل اعظم را کهعضو بيتتواند میاست که 

اخراج نمايد. ،"که در حّق عموم ضرری حاصل شود
219

ای مطمئنًّا چنين طرح و برنامه  

هائی است که به سوی اقدامات دموکراتيک آن خصوصيات نظم اداری ب  تعيين کنندءه

 امور امريه است.  های حکومت مطلقه در ادارءهبلکه شديدًا متمايل به روش ،گرايشی ندارد

همچنين بايد به خاطر بياوريم که حضرت ولی امراهلل در توقيع "دور بهائی" اظهار 

فضائل و کماالت ی "اّما دارا ،داشتند که اگرچه حضرت عبدالبهاء مقام مظهريت نداشتند

" بودند.الهی
220

و در مواجهه با فقدان عنصرِی ولی امر در نظم  ،در پرتو اين بيان مبارک  
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 84ص ،دور بهائی  
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 404ص ،ايّام تسعه  
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 404ص ،ايّام تسعه  
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 441ص ،ايّام تسعه  
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 01ص ،دور بهائی  
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توانيم اين جرأت را به خود داده بپذيريم که حضرت عبدالبهاء يقينًا دو آيا نمی ،اداری

که  ،وقّتای ممرحله ،بينی فرمودند: يکینظم اداری بعد از خود را پيش  مرحله در توسعءه

  حضرت ولی امراهلل رياست امر مبارک را به عهده داشتند و عنصر حکومت مطلقه خصيصءه

العدل اعظم معهد اعالی که بيت ،ايّام  جهت امتداد به آتيءه ،و ديگری ،مسلّط بر آن بود

 جاری و حاکم بر آن گردد؟  و عنصر دموکراسی خصيصءه ،امر مبارک باشد

 ،المثلهای غيرمذهبی قرار دهيم.  فیدر مقابل حکومت حال نظم اداری بهائی را

در هر دو سطح محلّی و  ،و نيز اعضاء محافل روحانيه ،العدل اعظمانتخاب اعضاء بيت

کاماًل   های مربوطه است( از خصيصءهملّی )اگرچه بدون تعيين نامزدهای انتخاباتی و فعاليت

)اگرچه از لحاظ  ،ورت بهائیروش مش ،باشد.  همچنيندموکراتيک برخوردار می

تر و باالتر از مباحثات پارلمانی است که ما در شوراهای هماهنگی و متانت به مراتب عالی

های دموکراتيک است که در کنيم( يکی ديگر از ويژگیقانونگذاری جهان مالحظه می

نظام اداری بهائی وارد شده است.  سومين ويژگی دموکراتيک عبارت از ميزان 

ختاری است که در سطوح ملّی و محلّی به شوراهای انتخابی داده شده است.  اين خودم

که به نحوی فزاينده در بسياری از کشورهای  ،عنصر تمرکززدائی در امور اداری است

شوند.  تفاوت مشهود اين شود و برای آن ارج قائل میدموکراتيک جهان به کار برده می

کنند تَخب در مقابل کسانی که آنها را انتخاب میاست که تحت نظام بهائی افراد من

مسئول نيستند.  مسئوليتی اخالقی و روحانی برای کار و فعاليت نفوس انتخاب شده تعيين 

و فقط در مقابل خداوند دارند و  ،شده و بنابراين آنها مسئوليتی وجدانی در مقابل خداوند

 ه است.اين موضوع در تعاليم امر مبارک مقّرر و مؤّکد شد

مشاورين   و اّما در مورد حکومت اشرافی؛ نشانی از مشابهت در آن عبارت از مؤّسسءه

و نيز اعضاء هيأت معاونت و مساعدين آنها در مناطق  ،ایالمللی و قاّرهدر دو سطح بين

گيری نيستند و اين افراد انتصابی دارای اختيارات تصميم ،محدود جغرافيايی است.  اّما

های کوچک برگزيده بر خالف نظام اشرافی که برای گروه ،در تحليلی نهائی ،هاآن  وظيفءه

صرفًا دارای ماهيت مشورتی است.  مشابهتی  ،شوداختيارات و امتيازات خاّصی قائل می
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گيری در نظم اداری در يد معدودی واضح در اين واقعيت وجود دارد که اختيارات تصميم

فل روحانی محلّی و ملّی و البتّه معهد اعلی ـ قرار دارد که افراد منتَخب ـ يعنی اعضاء محا

کنندگان خويش مسئول نيستند.  اّما عدم مشابهت آن يک از آنها در مقابل انتخابهيچ

و اين مقام و منصب  ،اشراف نيستند  اين است که اعضاء منتَخب شوراهای مزبور از طبقءه

آنها به علّت خّط  ،آورند.  در نظم اداریرا به عنوان حق موروثی و والدت به دست نمی

 گردند.مشی دموکراتيک انتخابات بهائی به مقام مرجعيت و اختيارات مزبور نائل می

آنچنان که در قانون  ،رسيم.  مشابهت فيمابين آنهاو نهايتًا به حکومت مطلقه می

ظم و ُسلطه العدل اعمنشأ بيتالعدل اعظم به وضوح تصريح شده اين است: "اساسی بيت

حضرت بهاءاهلل است.  اين   اقداماتش کّل منبعث از آيات ُمنزلءه  و اختيار و وظائف و دائرءه

 امراهلل که بعد از حضرت عبدالبهاء 
ّ
آيات باهرات با تبيينات و توضيحات مرکز ميثاق و ولی

ساس االإطاعه و اّس اکّل مجموعًا مرجع واجب ،انديگانه مبيّن منصوص بيانات مقّدسه

العدل اعظم محسوب.  مرجعيّت و حاکميّت مطلقه و قاطعيّت اين نصوص مبارکه بيت

الهيّه مظهر امر جديدی در عالم ظاهر شود و   يتغيّر خواهد بود تا زمانی که به ارادءهثابت و لن

حاکميت   "  به اين ترتيب خصيصءهقدرت او قرار گيرد.  در آن يوم زمام امر و حکم در قبضءه

شارع امر مبارک و دو   نظم اداری عبارت از مرجعيت الهيه است که در آثار مقّدسءه  ءهمطلق

نامحدود   باشد.  عدم مشابهت در اين نکته نهفته است که زمينءهمبيّن آيات الهيّه مندرج می

تنفيذ اين حدود و  ،حضرت بهاءاهلل  احکام نازلءه  تشريع احکام تکميلی در مواضيع فرعيءه

و تشريع در مواضيعی که بالّصراحه در آثار مقّدسه و تبيينات موثّقه  ،ر ُبعد جهانیاحکام د

که مرجع  ،العدل اعظم انجام خواهد شدها توّسط بيتمذکور نه وجود دارد.  اين مسئوليت

 جهانی بهائی است.  عالی تشريع در ممالک متّحدءه

ش حضرت ولی امراهلل بخقاطع اطمينان های خودم را با اين بيانمايلم صحبت

موقعی که نظم اداری حضرت بهاءاهلل رشد و توسعه  ،که در نگاهی به آينده ،خاتمه دهم

 " ،فرمايندمی ،يابد تا با معضالت مدنيّتی دائمًا در حال تکامل و پيشرفت روبرو شودمی

هر قدر  ،است مذکوره مطلقًا عاری و مبرّا  انظمءه  مسلّمءه  اين نظم بديع چون از عيوب فطريءه
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به مرور اعصار و دهور به حکومت استبداد  ،اش وسعت گيردفروعش امتداد يابد و دامنه

 ،بشری است  تأسيسات سياسی ناقصءه  وتسلّط اعيان و شرور ناطقين و ُخَطبا که عاقبِت کلّيءّه

"منجر نگردد و از فساد آنان مصون ماند.
221

 

بیفريو عوام ،ساالریگروه ،استبدادسه لغت 
222
 مستلزم توضيحاتی است. 

گرايی ديکتاتوری يا تهاجمی است که حکمران ظالم و ستمگر : عبارت از حکومتاستبداد

 در رأس آن است.

 : حکومتی که زمام آن در دست گروهی کوچک از حّکام خودخواه و فاسد باشد.ساالریگروه

های اسی که وعدهطلب سي: عبارت از حکومتی است که رهبران سياسی منفعتفريبیعوام

دهند و با تعّصبات و غفلت کنندگان میفريبکارانه و کذب به گروه انتخاب

 گردند.ونادانی مردم تقويت می

 

 امراهلل
ّ
به ما اطمينان  ،مبيّن آيات که ملَهم به الهامات الهی هستند ،حضرت ولی

هرگز به نظم  ،حکومت که در باال ذکر شد  دهند که  مفاسد هيچيک از َاشکال مضّرءهمی

 ،اش ذات الهی استمحّرکه  اداری بهائی که خداوند مقّدر و مقّرر فرموده و منشأ قّوءه

مانع از رشد و بلوغش برای رسيدن به  ،مهاجم نخواهد شد و آن را به فساد نخواهد کشيد

اش که وصول به ممالک متّحده و آن را از ثمرات جنيّه نهائی ،نظم بديع نخواهد گرديد

 باز نخواهد داشت. ،ايّام است  ی در آتيءهبهائ

از قلم حضرت ولی محبوب امراهلل  1828انگيزی در سال توقيع زيبا و شگفت

های ايذائی دردناک و تضييقات خطاب به احبّای ايران شرف صدور يافت.  حرکت

بّای تأثّرانگيز در مهد امراهلل واقع شده بود و حضرت ولی امراهلل در اين توقيع مبارک اح

ايران را به صبر و بردباری و تمّسک تاّم به ذيل امر مقّدس الهی دعوت فرموده تأکيد می

                                                 
221

 85ص ،ور بهائید  

222
و  despotism، oligarchyسه لغتی که در اصل انگليسی توّسط جناب نخجوانی استفاده شده به ترتيب عبارتند از   

demagogy 
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اش در کار.  در ميقات معيّن فضالی منصف و فرمايندکه خداوند مراقب است و يد غيبی

به دفاع از امر مبارک قيام خواهند کرد و احقاق  ،گو اين که بهائی نباشند ،عاری از تعّصب

 پيروان امر مبارک را خواهند نمود.  ءهحقوق حقّ 

های اند که چگونه امر مبارک را ابالغ و ويژگیحضرت ولی امراهلل به تعليم داده

مانند  ،آرايش را به دنيای خارج اعالم نمائيم.  جوانان بهائیمتمايز نظم بديع جهان

لّو وکمال نظام ع ،به طريقی حکيمانه ،بايد بتوانند ،محّققين و فضالی جّدی امر مبارک

و دانشجويانی که  ،آراء را به نحوی به اساتيد روشنفکر و عاری از تعّصببهائِی نظم جهان

مشتاقانه در تحّری حقيقت ساعی و جاهدند ابالغ نمايند که ابدًا اين تأثير را به جای 

ان نگذارند که قصد دارند نظر مساعد آنها را نسبت به امر مبارک جلب کنند.  زيرا از مي

تعّصبی  است که رهبران شهيم طرف و بیدانشگاهيان و متفّکرين بی ،چنين نفوس فاضل

طرفانه به دفاع از امر مبارک و شجيع انديشه قيام خواهند کرد تا به نحوی منصفانه و بی

و حّق وجود و حضورش در ايران و در ساير ممالکی را که پيروان امر مبارک تحت  ،بپردازند

 مورد تأييد و تأکيد قرار دهند. ،قرار دارند ايذاء و آزار

دينی است.  طولی نخواهد کشيد که عالم اکنون در حال عبور از دوران الحاد و بی

گرايی اعراض خواهد کرد و نياز به دين را مورد تصديق و تأييد قرار خواهد تدريجًا از ماّدی

ها و تًا و مطمئنًّا به روحانی شدن تودهما بهائيان در ايجاد اين آگاهی ـ که نهاي ،داد.  البتّه

اعتبار و حقيقت امر جمال مبارک منجر خواهد شد ـ   مآاًل به پذيرش قاطعانه و صميمانءه

کنم نقشی عظيم بايد ايفا کنيم.  آنچه که من رؤُوس آن را به نحو کلّی و اجمال بيان می

 وص است.مبتنی بر استنباط و برداشت من از تعاليم مبارک در اين خص

انگيز آماده ها و تحّوالت هيجانبايد خود را برای اين پيشرفت ،ما جوانان بهائی

و از حضرت بهاءاهلل التجاء و استدعا نمائيم ما را در درگاهش قبول فرمايد و از ما به  ،کنيم

عنوان ابزاری جهت تحّقق هدف و مقصود خود استفاده فرمايد.  اگر ما احساس ناچيزی و 

اهّميتی ندارد.  در واقع بايد اينگونه باشد.  به حضرتش اعتماد نمائيم و  ،ی نماييمارزشبی

 بينی با آينده مواجه گرديم.در کمال اطمينان و خوش
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 سؤاالت مربوط به اين سخنرانی

هايی که با ديدگاه امر مبارک هماهنگ هستند همکاری ها و دولتشود با انجمنس ـ از ما بهائيان خواسته می

چگونه می ،های آنها به فساد بگراييمکنيم.  ما بدون آن که با احزاب سياسی مرتبط شويم و تحت تأثير سياست

 مزبور عمل کنيم؟  توانيم به موجب خواستءه

ج ـ تعاليم مبارکه به وضوح داّل بر آن هستند که ما بايد با جميع طبقات جامعه مرتبط 

و آحاد نفوس  ،رهبران انديشه ،های سياسیشخصيت ،باشيم و اين شامل رهبران مذهبی

بايد با  ،احزاب سياسی داشته باشيم  ترين شّکی دربارءهشود.  اگر کوچکعاّدی جامعه می

مهّم اين است که بايد شهامت و عزم جزم   محفل روحانی ملّی خود مشورت کنيم.  نکتءه

ما نشان خواهد داد که چه داشته باشيم که با مردم در جميع سطوح بياميزيم.  خداوند به 

کسانی مستعّد و پذيرا هستند.  او يا آنها را به سوی ما خواهد فرستاد يا ما را به سوی آنها 

 رهنمون خواهد شد.

 

 " چيست؟يعّقبه اللّيليوم ... لنس ـ معنای "بهاری است که آن را خزان از پی نباشد." و "

شود.  حضرت بهاءاهلل و ميثاق مربوط می ج ـ استنباط من اين است که اين مفاهيم به عهد

که  ،گرايی و تحّزب در جامعهدهند که امر مبارک هرگز در معرض فرقهبه ما اطمينان می

متّحد و يکپارچه  ،واقع نخواهد شد.  در تمام دور بهائی ،ها دستخوش آن شدندساير نظام

اند که ايضاح مطلب پرداختهباقی خواهد ماند.  حضرت عبدالبهاء تا آنجا در اين مورد به 

"ميثاق است و بس.  محور وحدت عالم انسانی قوءه" ،فرمايندمی
223

 

 

فرمايند که نفع آن به عموم راجع حضرت بهاءاهلل به شکل جمهورِی حکومت اشاره می ،س ـ در بشارت پنجم

فرمايند که اين دو شکل یدهند.  ايشان نهايتًا ماّما در عين حال عظمت سلطنت را مورد تمجيد قرار می ،است

 بايد در هم ادغام شوند.  مقصود چيست؟

                                                 
223

 442ص ،قرن بديع  
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آنچه در لندره اّمت انگليز به آن متمّسک  " ،فرمايندج ـ حضرت بهاءاهلل در لوح دنيا می

"آيد؛ چه که به نور سلطنت و مشورت اّمت هر دو مزيّن است.خوب به نظر می
224

فکر می  

شروطه به عنوان نظام ملّی حکومت قابل قبول کنم حضرت بهاءاهلل به حکومت سلطنتی م

 اشاره دارند.

 

 معهد اعالی امر مبارک را برای غيربهائيان توضيح دهيم؟  توانيم نقش و وظيفءهس ـ چگونه می

دهيم از اصطالح "مصون کنم وقتی امر مبارک را برای متحّريّان توضيح میج ـ پيشنهاد می

العدل اعظم به عنوان شورای نکنيم.  ما بايد به بيت از خطا" با مسامحه و سرسری استفاده

 بهائی که رياست امراهلل را نيز به عهده دارد اشاره کنيم.  عالی انتخابی جامعءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224

 85ص ،دريای دانش  
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 فصل پنج          

 نقش جامعه بهائی آمريکا در   -9

 آرای حضرت بهاءاهللظهور نظم جهان   

 ،امر مبارک  گيری آيندءهکمک به شکل در بحث از نقش غرب يا نقش آمريکا در

وجه  ،الزم است برمبنای اصطالحات دقيق جغرافيايی که در آثار مبارکه به کار رفته است

"غرب" به کار رفته است.  در ساير مواقع   المثل بارها صرفًا واژءهتمايز قائل شويم.  فی

ه اشاراتی نيز به "آمريکای "قاّرات آمريکا" يا "نيمکره غربی" استفاده شده است.  البتـ

شمالی" شده که مقصود از آن اياالت متّحده و کانادا بوده است.  و باالخره لغت "آمريکا" 

 آمريکا بوده است.  که غالبًا مقصود از آن اياالت متّحدءه ،به تنهايی به کار برده شده

ه قيّوماّولين کتاب خود موسوم ب ،حضرت رّب اعلی در همان ابتدای ظهور مبارک

" را مخاطب قرار داده از آنها اهل المغرباالأسماء را نازل فرمودند و در اين کتاب "

خواستند که جهت نصرت امراهلل از ديار و بالد خود خارج شوند و در ديانت واحد الهی 

چون برادران يکديگر گردند.
225

 

نازله از قلم حضرت   اّولين اشاره در آثار مبارکءه ،توانيم تعيين کنيمتا آنجا که ما می

در کتاب اقدس  ،غربی بايد ايفا نمايند  های نيمکرءهدر مورد نقشی که جمهوری ،بهاءاهلل

 آن " 
ّ
( را مخاطب قرار 33" )بندملوک امريقا و رؤسآء الجمهور فيهانازل شده که در طی

 اند.  اين فقره ازکتاب اقدس شامل يک بند کامل و دارای هفت جمله است.  کلّ داده

اسمعوا ما تغّن به الورقآء علی غصن البقآء انّه ال اله االّ أنا الباقی  " ،مزبور چنين است  فقرءه

الغفور الکريم.  زيّنوا هيکل الملک بطراز العدل و التّقی و رأسه بإکليل ذکر ربّکم فاطر 

قام الّسماء کذلک يأمرکم مطلع االأسمآء من لدن عليم حکيم.  قد ظهر الموعود فی هذا الم

                                                 
225

کّل بيان   اند.هايی از بيان مبارک را نقل کرده)توضيح مترجم:  جناب نخجوانی ترجمه قسمت 521ص  قرن بديع  

" يا اهل المغرب اخرجوا من ديارکم لنصر اهلل ... فاصبحوا فی  ،از اين قرار است ،آنگونه که در قرن بديع نقل شده ،مبارک

 (" اهلل الواحد اخوانًا علی خّط الّسواءدين
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اهلل اّن لقآئه خيرٌ لکم المحمود الّذی به ابتسم ثغر الوجود من الغيب و الّشهود.  اغتنموا يوم

عّما تطلع الّشمس عليها اإن أنتم من العارفين.  يا معشر االمراء اسمعوا ما ارتفع من مطلع 

و کّسروا الّصحيح الکبريآء انّه ال اله االّ أنـَا النّاطق العليم.  اجبروا الکسير بأيادی العدل 

 "الّظالم بسياط اوامر ربّکم االآمر الحکيم.

 ،به عدالت ،رسد" به پايان میاإن أنتم من العارفين اّول که با عبارت "  پنج جملءه

شود.  دو جمله آخر مقّدم به و لزوم ذکر خداوند و ظهور موعود مربوط می ،تقوای الهی

" اسمعوا ما ارتفع من مطلع الکبريآء انّه ال اله   ،فرمايد" است و میيا معشر االُمراءخطاب "

االّ أنَـا النّاطق العليم.  اجبروا الکسير بأيادی العدل و کّسروا الّصحيح الّظالم بسياط اوامر 

 "ربّکم االآمر الحکيم.

هايی که فضالی امر مبارک در مورد کتاب وقتی که در ايران بودم و در کالس

توضيحی که در مورد اين فقره از کتاب اقدس به  ،کردمیکردند شرکت ماقدس اداره می

اّما دو  ،آمريکا است  اّول خطاب به امرا و حّکام قاّرءه  دادند اين بود که پنج جملءهما می

شود خطاب به جميع امراء و حّکام " شروع میيا معشر االمراءآخر که با عبارت "  جملءه

 ارض است.

بهائی آمريکا برای    در توقيعی خطاب به جامعءهحضرت ولی امراهلل  1844در ژوئن 

اين بخش از کتاب اقدس را عنايت فرمودند.  در آن موقع بود که معلوم   اّولين بار ترجمءه

چه که در  ،شد برداشت حضرت ولی امراهلل با درک و استنباط فضالی ما تفاوت داشت

" يکی است و به گروه االمراء معشر" و "ملوک امريقااين ترجمه معلوم شد که مقصود از "

 واحدی از امراء و حّکام اشاره دارد.

که  ،حضرت ولی امراهلل در تبيين آن است  کنم که اهّميت اين ترجمءهتکرار می

مأموريتی نبود که به کلّيه رؤساء و امرای ارض احاله شده  ،آخر  هدايت مندرج در دو جملءه

غربی   ه طور اخّص  رسالتی را برای امراء در نيمکرءهالهی است که ب  بلکه بيان ارادءه ،باشد

خوانم تا نشان دهم ديگر برای شما می  آخر را يک مرتبءه  است.  من دو جملءه تعيين کرده
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  بلکه از لحاظ وقايع در اوضاع سياسی در صحنءه ،نه تنها از نقطه نظر امری ،که آنها

 چقدر اهّميّت دارند. ،جهانی نيز

يا معشر االمراء اسمعوا ما ارتفع من مطلع الکبريآء انّه ال ين است: "کالم مبارک ا

اله االّ أنـَا النّاطق العليم.  اجبروا الکسير بأيادی العدل و کّسروا الّصحيح الّظالم بسياط اوامر 

 "ربّکم االآمر الحکيم.

ودهغربی را مأمور فرم  حضرت بهاءاهلل امرای نيمکرءه ،کنيدهمانطور که مالحظه می

اند که به تصحيح آنچه که شکسته است و شکستن و خرد کردن ظالم بپردازند.  "شکسته" 

جوامع بهائی است که تحت   های شکستءهاولی اشاره به استخوان  به نظر من در وهلءه

به  ،کنند.  اين کالم البتّهو بخصوص ايران زندگی می ،های جابر و ظالم در شرقحکومت

های مورد ظلم و ستم در سراسر عالم نيز افتادگان و مظلومين و اقلّيّت به کلّيّه ،طور اعم

 اشاره دارد.

زيرا  رؤسای  ،شوداند به همينجا ختم نمیمأموريتی که حضرت بهاءاهلل داده

حضرت   ".  اين بيان کلمات مکنونءهکّسروا الّصحيح الّظالمآمريکا مأموريت دارند که " 

ای ظالمان ارض  از ظلم دست خود را کوتاه "  ،د که فرمودندآوربهاءاهلل را به خاطر می

ام از ظلم احدی نگذرم و اين عهدی است که در لوح محفوظ نمائيد که قسم ياد نموده

"محتوم داشتم و به خاتم عزّ مختوم.
226

 ،اولی  در وهلءه ،اگرچه اين مسئوليّتی است که  

رؤسا و امراء که زمام    مستقيمًا بر عهدءهباشد که حضرت بهاءاهللمعيّن و مشّخصی می  وظيفءه

اّما اين بدان معنی نيست  ،اندگذاشته ،غربی به عهده دارند  قدرت واختيار را در نيمکرءه

که ساير حّکام در جهان از اقدام به برقراری عدالت غفلت خواهند کرد.  اين صرفًا داّل بر 

 قدير از رؤسا و امرای نيمکرءه
ّ
ای ربی انتظار دارد که در خّط مقّدم جبههغ  آن است که حی

و  ،از اقدام به هرگونه ظلم و ستمی خودداری نمايند ،کندباشند که به مظلومين کمک می

 ظالمين را مجازات کنند.

                                                 
226

 04شماره  ،کلمات مکنونه فارسی  



 100 

  اين نکته جالب است که لحن کالم حضرت بهاءاهلل خطاب به رؤسا و حّکام قاّرءه

اّما با لحن کالم ايشان در الواح نازله  ،تاگرچه از موضع اقتدار و مرجعيت اس ،آمريکا

توان بيان باشد.  در الواح مزبور میخطاب به ساير رؤسا و سالطين ارض متفاوت می

های خداوند را و حتّی گاهی هشدار دهنده نسبت به مجازات ،بارآميز و مالمتسرزنش

 تشخيص داد.

ايشان در خصوص استيال و  بيان مهيمن ديگر نازله از قلم حضرت بهاءاهلل در نبّوت

کنند کسانی که از امر مبارک در غرب دفاع می  حاکميت ظهور ايشان است که به وسيلءه

انّه أشرق من جهة الّشرق و ظهر فی الغرب آثاره.  تفکّروا فيه يا قوم و " ،حاصل خواهد شد

"التکونوا کالّذين غفلوا اإذ جائتهم الّذکری من لدن عزيز حميد.
227

 

شمس حقيقت اگر از افق " ،اندشود که حضرت بهاءاهلل فرمودهته میهمچنين گف

شد که اهل غرب چگونه امراهلل را استقبال میغرب اشراق نموده بود ... واضح و معلوم می

"نمودند.
228

 

هميشه از ابتدا تا حال " ،فرمايندحضرت عبدالبهاء در بيانی در همين موضوع می

رق به غرب تابيده ولی در غرب سطوع شديد يافته.  امر چنين واقع شده که نور الهی از ش

نور  ،چون پرتو نورانی بر غرب انداخت ،حضرت مسيح روحی فداه از شرق ظاهر شد

عنقريب مالحظه خواهيد کرد که از انوار بهاءاهلل "  "ملکوت در غرب انتشار بيشتر نمود.

"شود.بز و خرّم میجميع قلوب س ،باردابر رحمت پروردگار می ،شودغرب شرق می
229

 

                                                 
227

 141ص ،کتاب مبين ،لوح اقدس  

228
 522ص ،قرن بديع  

229
در واقع در  ،اخير در اين بيان مبارک  )توضيح مترجم: دو جملءه 34ص ،اهلل/ حصن حصين شريعت 522ص ،ديعقرن ب  

ظاهرًا بيان ديگری  ،نمايد."  اّماشود و انوار هدايت الهی را ساطع میای ديگر آمده است: "غرب شرق میانگليسی به گونه

 جايگزين شده است.(
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اروپا را به عنوان  ،حضرت ولی امراهلل در شرح و بسط بيشتر در مورد همين موضوع

فتوحات مشعشع و " و همچنين محلّی که "اعظم فتوحات پيروان حضرت مسيح  صحنءه"

اند." توصيف فرمودهدرخشانی صورت گرفته که به عصر ذهبی اسالم منتهی گشته
230

 

شان نمود که در دو آئين مسيحی و اسالم يقينًا عهد و ميثاقی در اينجا بايد خاطرن

ها اين پيمان ،کنيماّما همانطور که در بيانات حضرت ولی امراهلل مشاهده می ،وجود دارد

محکم و غير قابل بحث نبودند.   ،يابيممانند آنچه که ما در امر حضرت بهاءاهلل می

که روابطی مشتنّج و نامطبوع با  ،ه پوُلس قّديساين نکته شايان توّجه است که ب ،بنابراين

 وجانشين حقيقی حضرت مسيح ـ داشت
ّ
توانائی الزم اعطاء شد   ،پطرس مقّدس ـ وصی

 ،که در انتشار امر حضرت مسيح در خاک اروپا نقشی عظيم ايفا کند.  همچنين در اسالم

نونی وصايت متمّسک است ـ شيعه که به حکم مشروع و قا  سنّی امر الهی ـ و نه فرقءه  شاخءه

مشاهده می ،اروپا شود.  به اين ترتيب  توانست موجب طلوع عصر ذهبی اسالم در قاّرءه

رسد به نظر می ،ثبات بودعهد و ميثاق مبهم و بی ،کنيم که همانطور که در ادوار گذشته

آئين مسيحی و خداوند به نفوسی که شرايط آنها را نپذيرفتند و حتّی ـ مانند پولس قّديس در 

در  ،راه را ،برای مّدت معيّنی ،رهبران سنّی در اسالم ـ آن را ريشخند کردند اجازه داد که

های فراوان ادامه دهند و به سوی فتوحات نمايان و مظّفريت ،رايت امر مقّدس الهی  سايءه

 پيش ببرند.

ه روی نور غرب ب ،ما بايد به خاطر آوريم که در زمان حيات عنصری حضرت بهاءاهلل

  نقطءه 1383در سپتامبر  ،امر الهی مفتوح نشد.  يک سال بعد از صعود هيکل مبارک

که برای اّولين مرتبه امر  ،کنيمغربی را مشاهده می  عطف در تاريخ امر مبارک در نيمکرءه

مبارک در شيکاگو در پارلمان جهانی اديان علنًا ذکر شد.  طولی نکشيد که بعد از اين 

اّولين  ،1383و در دسامبر  ،ّولين موج مؤمنين جديد در ظّل امر الهی وارد شدندا ،واقعه

مبارکه شتافتند و در بيت حضرت   گروه زائرين آمريکايی به ديدار از ارض اقدس و روضءه

عبدالبهاء از آنها به عنوان ميهمان پذيرايی شد.  ترديدی نيست که يکی از اهداف اساسی 

                                                 
230

 33ص ،اهللحصن حصين شريعت  
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تشويق  پيروان امر والد  ،الوری ديدار از آمريکای شمالیدوران قيادت حضرت مولی

االأذکاری بود که امّ مشرق  بزرگوارشان و عميق ساختن آنها در امر مبارک و نهادن حجر زاويءه

 المعابد غرب شد.

 جنگ جهانی اّول
ّ
و زمانی که حضرت ولی  ،1810-1814در سالهای  ،در طی

ير و کسب الهام از خطاب مهيمن حضرت بهاءاهلل به فرمايند که تحت تأثامراهلل تصديق می

  خطاب به دو جامعءه ،های تبليغی راحضرت عبدالبهاء الواح نقشه ،ملوک و رؤسای امريکا

بهائی اياالت متّحده و کانادا صادر فرمودند.  حضرت ولی امراهلل اين الواح را منشور تبليغ 

امر مبارک در سراسر جهان نام گذاشتند.
231

الواح آنچه را که حضرت ولی امراهلل " اين   

بهائی آمريکا اعطاء کرده است.  خوانند به جامعءه" میفضيلت روحانی
232

   

بهائی آمريکا و دستاوردهای آتی آن براستی   جامعءه  کالم حضرت عبدالبهاء دربارءه

ای مالحظه نمائيد که حضرت بهاءاهلل چه ابوابی از بر"  ،بسيار تأثيرگذار و جاذب است

شما گشوده است و چه مقام بلند اعلی مقّدر نموده است و چه موهبتی ميّسر کرده 

                                                 
231

"دعای قلبی و  ،فرمايندبديع است که در آن می 112توضيح مترجم: احتمااًل اشاره جناب نخجوانی به توقيع رضوان   

از يراعه  ،سه عامل يکی نزول لوح کرمل  مستمّر اين عبد آن است که افراد اين جامعه کاماًل متّحد و زنده و عالمگير که به وسيلءه

وصايا و سومی فرمان تبليغی صادره از کلک مطّهر مرکز عهد و ميثاق الهی   ور الواح مبارکءهمقّدس حضرت بهاءاهلل و ديگری صد

تر و روز به روز قوی ،عظيم را به حرکت شديد آورده است  در اثر اين سه رّق منشور که سه قّوءه ،اندجديد يافته  حيات و نشئءه

مرکز  ،ه عظيمه يکی عّلت ظهور و تکامل مؤّسسات امريه در ارض اقدسمقتدرتر گرديده و آن به آن مظّفرتر گردند.  اين سه قوّ 

 باشد."تبليغ و استقرار نظم اداری امراهلل در ساير نقاط عالم می  اداری امراهلل و دوتای ديگر وسيلءه

232
"کيست که  ،فرمايندتوضيح مترجم: اشاره به بيانات حضرت ولی امراهلل در توقيع "آمريکا و صلح اعظم" است که می  

علنی  ،شّک و ترديد کند که حضرت عبدالبهاء با صدور الواح ملکوتی يعنی فرامين تبليغی که در اواخر حياتش نازل فرمود

بهائی آمريکا اعطاء فرموده تا کل بر آن تّکيه کرده تفّوق روحانی خويش را در   ساخت که چه فضيلت روحانی به جامعءه

( و نيز در 44ص ،2223منتخبی از توقيعات حضرت ولی امراهلل به همراه پيام رضوان سرنوشت بلندشان به کف آورند؟" )

اش تقّدم روحانی مخصوصی "مقصد حضرت عبدالبهاء آن بود که با اعمال واجرائات مشّخصه نمونه ،فرمايندهمان توقيع می

(   در 53آن کشور مقّدر شده بود عطا فرمايد." )صنوزاد در بالد غرب و برای بهائيان   آمريکا  که نخستين جامعءه  را بر جامعءه

ای سرافراز است که از "جامعه ای که به موهبت اولويت روحانيه ،فرمايند کهنيز در مورد امريکا اشاره می 1853ژوئن  25توقيع 

آن عنايت گشته است." به  ،مرکز ميثاق حضرت بهاءاهلل است ،کلّی حضرت عبدالبهاء  جانب ُمبدع الواح جاويد که منشور نقشءه

 (148ص ،اهلل)حصن حصين شريعت
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همچنين موفّقيت شما  234موفّقيت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته... ،حال 233است...

امريک به اروپ و آسيا و افريک و استراليا   اين نداء الهی چون از خّطءه 235حال معلوم نه ...

حبّای امريک بر سرير سلطنت ابديّه جلوس نمايند و صيت ا ،وجزائر پاسيفيک رسد

"بزرگواريشان جهانگير گردد.  نورانيت و هدايت ايشان به آفاق رسد و آوازءه
236

اين است   

 سرنوشت جليل و جميل آتی آن.

هيکل مبارک توانستند اّولين  ،الوریدر بخش اخير دوران قيادت حضرت مولی

بهائی آمريکا را مشاهده نمايند.  توفيقاتی مانند   ط جامعءهاثمار فتوحات نمايان حاصله توسّ 

تأسيس اّولين بيت روحانيت
237

تشکيل انجمن مطبوعات بهائی ،شيکاگو 
238

تأسيس  ،

جمعيت اخّوت گرين ايکر
239

تسجيل اتّحاديه معبد بهائی متعاقِب  ،انتشار "نجم باختر" ،

االذکار.ائی مشرقانعقاد اّولين انجمن شور روحانی ملّی و تشکيل هيأت اجر
240

اين   

حضرت  ،تبليغ  اداری خدمات امری بود.  در جبهءه  تحّوالت تمامًا دستاوردهايي در زمينءه

بهائی آمريکا به عنوان مهاجر يا مبلّغ   عبدالبهاء توانستند شاهد قيام به خدمت اعضاء جامعءه

و آلمان و عالوه بر آن به  ،بريتانيای کبير ،فرانسه ،و نيز اروپا ،سيّار باشند که به آالسکا

های بالکان و اسکانديناوی عزيمت نمودند.  وقتی که فعاليت  شبه جزيرءه ،ممالک بالتيک

 ،آفريقای جنوبی ،آمريکای التين ،اروپا فراتر رفت و به ممالک هند غربی  تبليغی از قاّرءه

تهی اليه جنوبی به تاسمانيا و و تا من ،استراليا  قاّرءه ،تاهيتی  هندوستان و جزيرءه ،ژاپن ،چين

                                                 
233

 28ص ،3مکاتيب  

234
 22ص ،3مکاتيب  

235
 همان  

236
 21ص ،همان  

237
  House of Spirituality  ( ترجمه شده است.  در 422)توضيح مترجم: در قرن بديع اين عبارت "محفل روحانی" )ص

( "بيت 55ص ،2223ت حضرت ولی امراهلل بهمراه پيام رضوان ترجمه توقيع "امريکا و صلح اعظم"  )منتخباتی از توقيعا

 روحانی" آمده است.(

238
  Bahá’í Publishing Society م -(  توّجه کنيد 55ـ  به ترجمه توقيع "امريکا و صلح اعظم" در مأخذ فوق )ص 

239
  Green Acre Fellowship )ـ  )همان مأخذ 

240
 م -شده است مأخذ فوق ذکر  55کليه موارد در همان صفحه   
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وقتی که حضرت  ،دانيدهيکل مبارک بسيار مسرور شدند.  همانطور که مي ،نيوزيلند رسيد

عبدالبهاء صعود فرمودند نور امر والد بزرگوارشان به سی و پنج کشور از ممالک عالم رسيده 

ای اياالت متّحده اّما عمدًة توّسط احبّ  ،بود.  بعضی از اين کشورها توّسط احبّای شرق

 مفتوح شده بود.

 ،که با صعود حضرت عبدالبهاء واقع گرديد ،با آغاز عصر تکوين امر مبارک

بايستی نظم اداری را منطبق با رؤوس کلّی و اجمالی که در الواح حضرت ولی امراهلل می

و  بنيان نهند.  هيکل مبارک از جوامع غرب ،وصايای حضرت عبدالبهاء آمده بود  مبارکءه

ای  محکم تشکيل دهند و شرق دعوت کردند که محافل روحانی محلّی خود را بر شالوده

 در موقع مقتضی محافل روحانی ملّی را تأسيس نمايند.

 ،توّجه خاّص خود را بر جوامع بهائی اياالت متّحده و کانادا ،حضرت ولی امراهلل

ساختند و هدايات صريح و  متمرکز ،شدداخلی واحد می  که در آن زمان شامل يک جبهءه

های امری به آنها عنايت فرمودند.  اساسی در مورد اصول نظم اداری حاکم بر فعاليت

االنوار خواندندهيکل مبارک بعد از آن که احبّای آمريکا را اخالف روحانی مطالع
241

، 

و ترغيب خلوص و تعلّق خاطر آنها به امر مبارک را مورد ستايش قرار دادند و آنها را تشويق 

بر اثر َاقدام قهرمانان عصر رسولی حرکت  ،ای چون شهداءبا زندگی ايثارگرانه ،فرمودند که

بهائی آمريکا را مهد نظم   طولی نکشيد که حضرت ولی امراهلل جامعءه ،کنند.  بعد از آن

اداری خواندند.
242

 

ح و به علّت مفاسد واض ،حضرت ولی امراهلل توضيح دادند که ،مّدت کوتاهی بعد

خداوند آن کشور را برگزيده تا   ،علنی که در زندگی مردم امريکا بی حّد و حصر است

                                                 
241

ای که اعضايش اخالف روحانی مطالع اهلل )"جامعهتوان در حصن حصين شريعتتوضيح مترجم: اين بيان مبارک را می  

حارسان حصن حصين و رافعان علم مبين  ،)"اين نفوس زکيّه 520ص ،قرن بديع ،(41ص –انوار عصر رسولی الهی بوده..." 

  ( )"جامعءه15نوار عصر رسولی اين دور مقّدس محسوب..."( و ظهور عدل الهی )صالحقيقه اعقاب روحانی مطالع اکه فی

 اعقاب روحانی مطالع انوار عصر رسولی..."( مشاهده کرد. ،امريک  ناظران و مرّوجان امر اقدس ابهی در قاّرءه ،متشّکل بهائی

242
"کشوری که مهد  ،( آمده است41لهی )صموسوم به ظهور عدل ا 1833دسامبر  25توضيح مترجم: اين موضوع در توقيع   

 آرای حضرت بهاءاهلل قرار گرفته..."نظم جهان
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و در تضاّد تاّم با فضائل و کماالت  ،اينچنين متمايز باشد.  مفاسدی که ايشان برشمردند

( گرفتاِر 2ماّديّات"؛ )در دريای ( استغراق "1عبارتند از:  ،بانيان نظم اداری الهی بود

مکايد سياسيه و افعال ( قربانی "3"؛ )ترين تعّصبات جنسيهترين و قديمحشيکی از مو"

"سخيفه و عدم انضباط در اصول و مبادی اخالقيّه  سيّئءه
243

 

خود ايران قباًل به نام مهد امراهلل  ،قبل از ان که اياالت متّحده مهد نظم اداری شود

ضرت ولی امراهلل در نگاهی به ح ،تسميه شده بود.  به همان داليل تقابل مفاسد و فضائل

قومی که در عداد يکی از اقوام متأّخر و مهد امراهلل را به عنوان " ،ايران قرن نوزدهم

در اعماق " توصيف فرمودند و آنها را مردمی دانستند که "غيرمهّذب عصر خود محسوب

و ملل  چندان که در آن اوان در بين اقوام ،غفلت و دوری از حّق و حقيقت مستغرق بوده

"مشابه و مماثلی در جهان متمّدن نداشته است. ،معاصر
244

ظهور  ،از ميان چنين مردمی  

ای را تربيت کند و برانگيزد که شهداء و نفوس مقّدسه ،حضرت بهاءاهلل توانست قهرمانان

 فخر و مباهات اين دور مبارک خواهند بود.  هميشه مايءه

 به طور مداوم و مستمّر محفل حضرت ولی امراهلل ،مّدت شانزده سال و اندی

تا آنها را به ايجاد چنين  ،روحانی ملّی آمريکا را در امور جزئی و کلّی هدايت فرمودند

قادر سازند.  همانطور که در  ،آنچنان که در الواح مبارکه وصايا مطرح شده ،ساختار کاملی

جهانی آيندهحضرت ولی امراهلل اين سند اخير را منشور مدنيت  ،بحث پيشين ديديم
245
 

اند.  سند مزبور قباًل با عنواِن معمولِی منشوری برای تأسيس نظم اداری تسميه فرموده

                                                 
243

 42-43ص ،ظهور عدل الهی  

244
 38و  42ص ،ظهور عدل الهی  

245
اند: "اين است خطاب حضرت ولی امراهلل کتاب اقدس را به اين نام خوانده ،1844ژوئن  5توضيح مترجم: در توقيع   

(  در مقّدمه 23ص ،اهللمنشور عظيم مدنيّت مستقبل عالم: "يا ملوک امريقا..." )حصن حصين شريعترنّان شارع اکرم در آن 

گير که تأسيسش هدف غائی "کتاب اقدس منشور مدنّيتی است عالم ،( نيز آمده است4العدل اعظم بر کتاب اقدس )صبيت

حضرت ولی امراهلل در قرن بديع بايد باشد که می ظهور آن حضرت محسوب."   اّما احتمااًل اشاره جناب نخجوانی به بيان

جهانی که از بعضی جهات و اصول متّمم   وصايا کاشف کيفيت تأسيس نظم بديع و منشور مدنيّت آتيءه  "الواح مقّدسءه ،فرمايند

 (005کتاب مستطاب اقدس محسوب..." )ص
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خود   که آن نيز به نوبءه ،گرديدآرا منجر میزيرا اين نظم به نظم بديع جهان ،شدشناخته می

 نهايتًا موجد مدنيّت جهانی بهائی خواهد شد.

ی حضرت ولی امراهلل بود.  در غرب ناقضين سالهای دشواری برا ،اين شانزده سنه

و نديده گرفتن شرايط و پيش ،به علّت تمرکز بر مواضيع اداری ،ميثاق مانند احمد سهراب

توانستند به هيکل مبارک مهاجم بودند.  آنها نه می ،های تبليغیهای الواح نقشهبينی

توانستند آن را ارج نهند.  یو نه م ،دهندببينند که حضرت ولی امراهلل چه کاری انجام می

تا آنها را  ،هيکل مبارک در کمال بردباری مشغول ايجاد نظم اداری و تشکيالت آن بودند

به عنوان ابزارهايی جهت اجرای سيستماتيک ديدگاه حضرت عبدالبهاء به کار ببرند.  

ری نبود هيکل مبارک مجبور بودند برای ياران توضيح دهند که نظم اداری نوآوری و ابتکا

بلکه به محض اين که به ميزان معقولی از کارايی می ،که بر بهائيان عالم تحميل شود

 ،نهادهای آن برای پيشبرد اهدافی که در آثار مبارکه برای آنها در نظر گرفته شده بود ،رسيد

 رفت.به کار می

ای حضرت ولی امراهلل به احبّ  ،بعد از شانزده سالی که در باال به آن اشاره شد

اجرای منشوری که حضرت   آمريکا فرمودند که اکنون آمادگی دارند تا اّولين مرحلءه

و حضرت ولی امراهلل آن را منشوری برای تبليغ امراهلل در سراسر  ،عبدالبهاء خلق کرده بودند

های تبليغی را شروع کنند.  اّولين مرحله عبارت از يعنی الواح نقشه ،عالم توصيف فرمودند

که از سال  ،بهائی آمريکای شمالی بود.  اهداف اصلی اين نقشه  جامعءه  سالءههفت  نقشءه

االذکار ( اکمال و اتمام نمای بيرونی مشرق1عبارت بود از:  ،طول کشيد 1844تا  1834

( تشکيل محفل روحانی در هر ايالت و استان آمريکای شمالی و در آالسکا؛ 2ويلمت؛ )

 های آمريکای التين و دريای کارائيب.از جمهوری ( تأسيس مرکزی در هر يک3)

ای بهائی برای توسعه و تحکيم جامعه  يافتءهسازمان  اين نقشه اّولين فعاليت گستردءه

اين در عين حال  ،اکنون گفتمجغرافيايی مورد نظر بود.  همانطور که هم  امراهلل در منطقءه

ی آمريکا تحت شرايط و هدايات الواح نقشهسيستماتيک تبليغی احبّا  مسلّمًا اّولين نقشءه

 های تبليغی بود.
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خطير"  ای که اخيرًا تحت عنوان "اين لحظءهمجموعه
246

حاوی پيام ،انتشار يافته 

خطاب به احبّای آمريکای شمالی است.   1840تا  1832های حضرت ولی امراهلل از 

ی حضرت ولی امراهلل هاحاوی پيام ،صفحه 32يعنی متجاوز از  ،نيمی از کتاب مزبور

 دوران اّولين نقشءه
ّ
است.   سالههفت  خطاب به محفل روحانی ملّی آمريکای شمالی در طی

کردند که هيکل مبارک هادی َاقدام آنها در تحّقق اهدافشان بودند و آنها را تشويق می

د هر چن ،شدندهايی که با آن مواجه میعليرغم توان عددی محدود و مشکالت و نگرانی

و فداکاری آنها را تمجيد و خلوص و وفايشان را  ،به سختی به پيشرفتشان ادامه دهند

  استقامت و ايثاری را که در سبيل محبّت جمال مبارک از خود به منّصءه کردند وتحسين می

 دادند.رساندند مورد مدح و ستايش قرار میظهور می

درست قبل از صدمين سال  ،1844 تبليغی تاريخی عالم بهائی در سال  اّولين نقشءه

با افتتاح  ،دانيدو همانطور که البتّه می ،اظهار امر حضرت رّب اعلی در شيراز خاتمه يافت

زمان گرديد.  حضرت ولی امراهلل چون به بيست و سه سال اّول عصر قرن دوم دور بهائی هم

اين عصر به پايان  به اين نتيجه رسيدند که عهد اّول ،تکوين امر مبارک نظر انداختند

رسيده است.  جامعه بهائی آمريکا عالم بهائی را به نهادن اساس و بنياد نظم اداری 

تبليغ و تحکيم در تاريخ امر   هدايت کرده و از تشکيالت نظم مزبور برای شروع اّولين نقشءه

يغِی های اداری و نيز تبلمبارک استفاده کرده بود.  انتصارات و فتوحات آنها در زمينه

کردند و خدماِت امری بود.  حضرت ولی امراهلل از آنها راضی بودند و به آنها مباهات می

های تبليغی آنها را به عنوان الگو به تمام عالم بهائی عرضه کردند تا تشکيالت و نقشه

 مشابه آنها را ايجاد نمايند.  احبّای آمريکا واقعًا  گوی ظفر را از ميدان ربوده بودند.

 ،بهائی اينک آماده بود که وارد عهد دوم عصر تکوينش گردد.  اين عهد ثانی عالم

را تحت  1853تا  1840های احبّای آمريکا بود که سال  سالءهپنج  شاهد شروع دومين نقشءه

                                                 
246

  This Decisive Hour راهلل خطاب به آمريکا در نشر اّول به ـ توضيح مترجم: مجموعه تواقيع حضرت ولی امMessages to 

America عنوان جديد برای نشر مجموعه تواقيع مزبور را تصويب فرمودند و آن  2221مه  14العدل اعظم در موسوم بود.  بيت

راهلل به بهائيان های حضرت ولی امخطير: پيام  کننده" ذکر کردند.  عنوان کامل آن اين است: اين لحظءهرا "مناسب و توصيف

 1832-1840آمريکای شمالی 
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حضرت ولی امراهلل از کلّيّه محافل روحانی ملّی ديگر  ،داد.  در عين حالپوشش قرار می

بهائی   و با استفاده از تجارب جامعءه ،ر شرايط خاّص ملّی خودمبتنی ب ،دعوت کردند که

 های تبليغی تنظيم و اجرا نمايند.نقشه ،آمريکا

بيان نکاتی از تفّکراتی را که در موضوع "عهدها" در آثار حضرت ولی امراهلل 

خالی از فايده نخواهد بود.  هيکل مبارک دو رشته يا دو طرح کلّی از  ،شودمشاهده می

دها را  در نظر مجّسم ساخته تنظيم و ترسيم فرمودند: يکی از آنها به تکامل عصر تکوين عه

 شد.های تبليغی مربوط میو ديگری به اجرای مندرجات الواح نقشه

پايان  1844شروع شد و در سال  1821و اّما عصر تکوين؛ عهد اّول آن در سال 

با اختتام  ،1803ه عهد دوم در سال يافت.  حضرت ولی امراهلل بعدها مرقوم فرمودند ک

دو عهد ديگر سپری  ،العدل اعظمخاتمه خواهد يافت.  تحت هدايات بيت ،سالهده  نقشءه

 گذرانيم.شد و اکنون ما عهد پنجم عصر تکوين را می

های تبليغی؛ حضرت ولی يعنی اجرای الواح نقشه ،و اّما در مورد طرح کلّی دوم

ساله هفت  با شروع اّولين نقشءه ،1834که اّولين عهد آن در سال امراهلل خاطرنشان ساختند 

يافت.  خاتمه می ،هيکل مبارک  سالءهده  با اختتام نقشءه ،1803آمريکا شروع شد و در سال 

العدل اعظم تعيين خواهند کرد و بيت ،های تبليغی هستيماکنون ما در عهد دوم الواح نقشه

 مه خواهد يافت.که اين عهد دوم چه زمانی خات

عظيم سال  جشنحضرت ولی امراهلل تدريجًا کل عالم بهائی را برای  ،به اين ترتيب

در اين سال اهداف بيست و  ،دانيدکه همانطور که همه می ،ساختندآماده می 1853

اعالم فرمودند.  حضرت ولی  ،دادمی جهاد کبير جهانی که جهان را تکان   گانءههفت 

بهائی   اهداف را به جامعءه  ساله تصديق فرمودند که بخش عمدءهده  نقشءه امراهلل در اين

 اند.آمريکا اختصاص داده

 سی و شش سال واليت امراهلل
ّ
 ،های بی حّد و حصرهيکل مبارک در پيام ،در طی

 بهائی آمريکا را با عباراتی از اين قبيل ستودند:  جامعءه
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 "حصن حصين" يارانند  وصيف که مورد غبطءهباسالن مسلّم آئينی اجّل و اعزّ از ت (، 

 (154ص

 "(154ص ،) همان" مدافعان نظمی عظيم 

 "(148ص ،)همان" ای که به موهبت اولويّت روحانيه سرافراز است.جامعه 

 "(53ص ،)همان" ای که دارای نعمت فراوان و برکت روحانی است.جامعه 

  "(30ص ،)همان" القلب و شجيع امريکا.و قوی ،احبّای منّورالفکر 

  ".(40ص )همان" مجريان فرمان صادر از قلم حضرت عبدالبهاء 

  "(33ص ،)همان" داران مدنيّت جهانیمشعل 

  "همان" عزيز محبوب ... مشمول عنايات موفور و صاحب عزمی راسخ...  جامعءه(، 

 (03ص

  "دل اعظم حصن حصين امراهلل.سکّان برگزيده و سعيد و مدافعان شجيع و قوی" 

 (128ص ،)همان

  "(3ص ،)همان" شجيع بهائی آمريکا  جامعءه 

  " ّ(144ص ،)همان" الجنود.علمداران سپاه مظّفر رب 

 

در استخالص  ،و به طور اخّص احبّای آمريکا ،در نبّوات مربوط به سهم آتی غرب

تأکيدی خاّص وجود دارد.  حضرت ولی امراهلل  ،و مظّفريت امر الهی در محّل والدتش

همانطور که حضرت عبدالبهاء " ،بهائي ايران  " جامعءهاستخالص موعودِ " ،فرمودند مرقوم

تحّقق "  در آمريکا " ابتدا بايد با مساعی و مجهوداِت برادرانشان ،بينی فرمودندپيش

".يابد
247

عنقريب "  ،کنندالوری نقل میايشان همچنين اين بيانات را از حضرت مولی 

سابقه به ترويج و ريکا به ايران سفر خواهند کرد و به نحوی بیبرادران شما از اروپا و ام

ترويج و  ،فنون و صنايع خواهند پرداخت.  آنها به تاُسيس معاهد مدنيت حقيقيه  توسعءه

و مساعدت به انتشار تعليم و تربيت مبادرت خواهند کرد ... البّد  ،زراعت و تجارت  توسعءه

                                                 
247

  Bahá’í Administration  117مندرج در صفحه  ،1926اکتبر  31ترجمه ـ توقيع   
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ايران را محسود امم و ملل   ديدی نيست که آنها خّطءهبر اين است که آنها خواهند آمد؛ تر

"عالم و مورد مدح و ستايش آنها خواهند ساخت.
248

حضرت ولی امراهلل  ،و غير از ايران  

آورند که اياالت متّحده موّفق خواهد شد اشتياق قلبی حضرت عبدالبهاء را به خاطر می

رسميت جهانی امر مبارک را حاصل نمايد.
249

 

"  ،غربی چنين صادر شده است  عبدالبهاء در اشاره به نيمکرءه از کلک حضرت

امريک در نزد حق ميدان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع   قطعءه

"احرار.
250

در امريک آثار تقّدم و پيشرفت از هر جهة " ،ايشان همچنين مرقوم فرمودند  

تابان؛ چه که آرائش نافذ است و افکارش فائق و در آن اقليم بس روشن و   نمايان و آيندءه

" عوالم روحانيّه گوی سبقت از ساير ملل و طوايف عالم خواهد ربود.
251

 

لطفًا توّجه داشته باشيد که تقّدم روحانی که در اين بيان به آن اشاره شده نه تنها به 

 شود.مزبور مربوط می  بلکه به سّکان کّل قارءه ،اياالت متّحده

اين بيان را از حضرت عبدالبهاء زيارت می ،مورد ملّت آمريکا به طور اخّص در 

اميد است که اين ملّت آزاد و عظيم اوّلين ملّت و جمعيّتی باشد که اساس اتّفاق و "  ،کنيم

پرچم صلح عمومی  ،المللی را بنيان نهد و وحدت نوع انسان را اعالن نمايدآشتی بين

"برافرازد...
252

مراهلل مکّررًا توّجه ما را به مشابهت نزديک وقايعی که اياالت حضرت ولی ا  

عظيم الهی   آمريکا را در فدراسيون واحدی به هم پيوست با آنچه که هم اکنون طبق نقشءه

                                                 
248

 143ص ،مأخذ فوق ،1828فوريه  12ترجمه ـ توقيع   

249
مأخذ  33حه مندرج در صف 1825توضيح مترجم: اشاره جناب نخجوانی به بيان حضرت ولی امراهلل در توقيع سوم ژوئن   

رايت سمحای  ،غرب و باالخّص جمهوری بزرگ دنيای جديد که ربع قرن پيش ،"کالم آخر آن که ،فرمايندفوق است که می

بداند که اکنون مسئوليت حصول  ،امر مبارک حضرت بهاءاهلل در کمال استحکام و متانت در آن سرزمين منصوب گرديد

 های آنها نهاده شده است." )ترجمه(حضرت بهاءاهلل بر شانه رسميت جهانی امر مبارک و تحّقق اعظم آمال

250
منتخباتی از توقيعات حضرت ولی امراهلل بهمراه پيام  ،/ توقيع "امريکا و صلح اعظم" 34ص ،3ج ،مکاتيب عبدالبهاء  

 41ص ،2223رضوان 

251
 ظهور عدل الهی 144از صفحه  1812مه  0نقل ترجمه خطابه   

252
 ،قرن بديع.  همين مطلب در کتاب ظهور عدل الهی با اندک تفاوتی 523از صفحه  1812آوريل  22  نقل ترجمه خطابءه  

اين چنين  ترجمه شده است: "اميد است ملّت امريک اّولين ملّت و جمعّيتی باشد که اساس اتّفاق و   ،توّسط همان مترجم

 پرچم صلح برافرازد..." ،نمايدآشتی بين ملل را بنيان نهد و اتّحاد و يگانگی نوع انسان را اعالن 
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ای را که جهان منقسم و متشتّت باشد تا اجزاء پراکندهجهانی در حال وقوع می  در صحنءه

يک واحد کامل ثابت غير حاد بخشد و آن را به صورت "فعلی به آن مبتال شده ائتالف و اتّ 

"،حضرتش را برای ابناء نوع انسان مجری سازد  قابل تقسيمی در آورد که بتواند نقشءه
253
 

 جلب فرمودند.  

حضرت عبدالبهاء تا آنجا پيش رفتند که يکی از مقامات ارشد را که در خدمت 

تواند مرّوج يشان در مورد بهترين طريقی که میآمريکا بود و از ا  دولت فدرال اياالت متّحدءه

چنانچه در "  ،اينگونه هدايت فرمودند ،مصالح و منافع دولت و مردمش باشد سؤال کرد

نمايی بايد خيرخواه عموم ملل و ممالک باشی و چون عالم را وطن خير امريکا سعی می

ومت امريک خويش شماری بايد بکوشی که اصل حکومت فدرالی به نحوی که در حک

"معمول است در ميان عموم ملل و اقوام رواج يابد.
254

 

( اين که ساختار 1اساسی وجود دارد:   در اين بيان حضرت عبدالبهاء دو نکتءه

و به  ،شودآمريکا به وجود آمده و عمل می  آنگونه که در اياالت متّحدءه ،حکومت فدرال

نظامی  ،برآورد حضرت عبدالبهاء طبق ،شوداياالت کشور فدراتيو خودمختاری داده می

( بهترين راه برای ترويج مصالح يک جزء آن 2و ) ،قابل قبول برای سازمان جهان است

 است که آن جزء رفاه و سعادت کّل را در نظر بگيرد و رعايت نمايد.

 امراهلل مشاهده می  اين نکتءه
ّ
کنيم که با تفصيل بيشتر دوم را ما در بيان حضرت ولی

پيروان ديانت بهائی ... نظر به اين که نوع " ،ر مورد شرح و وصف قرار گرفته استتو کامل

بدون  ،شمارنددانند و مصالح حياتی آن را عميقًا محترم میای واحد میبشر را جامعه

ای و ملّی باشد تابع منافع کلّيّه ترديد هر گونه نفع خصوصی را خواه شخصی يا ناحيه

مردم و ملل استقالل داشته   سته و بخوبی آگاهند در دنيائی که همءهانسانی دان  هيئت جامعءه

آيد باشند صرفه و صالح هر قسمتی از آن با حفظ منافع تمامی آن جامعه بهتر به دست می

                                                 
253

 244ص ،قد ظهر يوم الميعاد  

254
بهاءاهلل وعصر  324ظهور عدل الهی و نيز صفحه  143ای کاماًل متفاوت در صفحه ـ ترجمه 51ص ،نظم جهانی بهائی  

 جديد موجود است.
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هيچيک از  ،و ديگر اين که هرگاه منافع عمومی هيئت جامعه به طور کلّی منظور نگردد

"نخواهد داشت.ارکان جامعه فايده و سود بادوام عايد 
255

 

ناپذير متقابل ممالک و امم است که مسلّمًا با توّجه به اين اصل وابستگی اجتناب

جهان در جنبش و تالطم "  ،حضرت ولی امراهلل در مورد سرنوشت آمريکا مرقوم فرمودند

انگيزی در ظهور و بروز؛ تندباد هواجس است و حوادث و وقايع ناگوار بسرعت وحشت

خبر از و طيش اغراض و مآرب شيطانيّه بس وخيم و سقيم و دنيای جديد بینفسانيّه شديد 

اين داء عقيم در گرداب مهالک و مخاطر مستغرق ... جمهوری عظيم غرب خود را به نحو 

نمايد ... اخّص و متزايدی داخل اين معرکه و عصيان و وارد اين ولوله و طغيان مشاهده می

تر و الّظاهر نسبت به يکديگر نزديکتر شده و مردم آن علیدنيای حاضر يومًا فيومًا فشرده

امريک خواه ناخواه با وضع جديد   اند.  خّطءهبيش از پيش در مجاورت يکديگر قرار گرفته

شمارد که وارد ميدان و دست به گريبان گردد.  اين تماس مواجه و خود را ملزم و موّظف می

دارد که صرف نظر از عواطف انسانرا بر آن میو مجاورت که بدين نحو تحّقق يافته وی 

های جديدی به منظور حفظ امنيّت ملّی خويش بر عهده گيرد؛ دوستی وظايف و مسئوليت

هرچند ممکن است اين فکر در انظار مستغرب و با اوضاع و احوال مباين و مغاير مالحظه 

متهاجمه همانا   متزايدءه نجات و استخالص از خطرات  ولی يگانه راه اميد و وسيلءه ،گردد

المللی آشنا و با آن است که امريک خود را به نحو اتّم و اعلی با افکار واحساسات بين

رحماني برای عالم انسانی مقّدر   بشريّه که دست قدرت الهی و مشيّت بالغءه  مصالح عموميءّه

"فرموده شريک و سهيم سازد.
256

اهلل در دسامبر اگرچه اين بياناِت حضرت ولی محبوب امر  

پيش از قلم   رسد که همين هفتءهاّما به نظر می ،نوشته شده ،سال قبل 00يعنی  ،1833

 مبارک صادر شده باشد.  شّکی نيست که آنها اساسًا پيشگويانه هستند.

                                                 
255

 ،بديع 132طبع  ،جمه ع بشيرالهیتر ،1844  ،سازمان ملل در امور فلسطين  بيانيه حضرت ولی امراهلل خطاب به کميتءه  

 12ص ،ملّی مطبوعات  امری  مؤّسسءه

256
 144ص ،ظهور عدل الهی  
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اند که کنيم که حضرت بهاءاهلل مقّدر فرمودهمشاهده می ،ملّخص کالم آن که

آرای حضرت نظم جهان  کنندءه اعالنبلکه  ،ا مهد نظم ادارینه تنه ،بهائی آمريکا  جامعءه

بهاءاهلل و مسلّمًا عصر ذهبی امر مبارک باشد.
257

بايد عامل اصلی و  ،به عبارت ديگر  

  ای را تأسيس نمايد که رشد کرده به ممالک متّحدءهاساسی گردد که مقّدر است جامعه

 بهائی آينده تبديل خواهد شد.

ای فوقمنتَخب الهی با آينده ،محبوب  نزديک و دوِر اين جامعءه  در بررسی آيندءه

توان نمود که با نقل بيانات حضرت ولی امراهلل به کاری بهتر از آن نمی ،العاده نويدبخش

جهان بشريّت آبستن ]که در پيش است[ در اين سنين سخنان امروز خود خاتمه دهم: "

ست که چشم عالم شبه آن را نديده و در انتظار ای اسقيمه  حوادث عظيمه و باليای عقيمءه

ای است که صفحات تاريخ نظير آن را درج ننموده است؛ خطرات انقالبات و وقايع هائله

و آفات هر چند صائل و مهيب و هبوب عواصف امتحان هر قدر پروحشت و شديد و سيل 

مان را در قلوب دوستان فروزان اي  هرگز نبايد اشعءه ،جارف بليّات هر مقدار ُمدهش و وبيل

افسرده نمايد و اعين و ابصار را مقنوع و تصميماتشان را متزلزل و مقطوع سازد.  تهديدات و 

 ،تضييقات به هر ميزان پردغدغه و آشوب و مخاطر و مهالک به هر درجه مقاوم و مهاجم

و آنان را هرگز نبايد از مراتب خلوص و اشتياق احبّای الهی نسبت به آئين رحمانی بکاهد 

منحرف  ،از طريقی که به جان و دل اختيار نموده و به اهتمام تمام در پی آن پويانند

  سازد... ياران الهی و حاميان شريعت ربّانی بايد بدون آن که ادنی خللی در عزم و ارادءه

خطير و متعالی خويش را به دست فراموشی و   آنان راه يابد و يا در کمترين لحظه وظيفءه

دقيقه را هر قدر اوضاع و حوادث عالم تيره و شديد گردد و زوابع   اين لطيفءه ،ان سپارندنسي

                                                 
257

 امراهلل هستند که در توقيع "امريکا و صلح اعظم" می  
ّ
 ،فرماينداحتمااًل جناب نخجوانی ناظر به اين بيان حضرت ولی

روانش در نسل حاضر قادر خواهند بود که ... از نيروی ذاتی "شّکی نيست که موّرخين صاحب قلم آينده ... بهتر از هر يک از پي

اش را از مهد امراهلل به سواحل قاّره امريکا در قلب اين کشور افکنده و مصدر و امر الهی سخن گويند که دست تقدير مرکز اداری

نظم   ر يک از آن قهرمانان سازندءهالتّزايدش گشته است ... بر آنان است که بسنجند که هاالنتشار و دائممرکز مؤّسسات سريع

اند." )منتخباتی چه سهمی داشته ،جهانی حضرت بهاءاهلل که در کمونش بشارت استقرار عصر زّرين عالم انسانی مکنون است

 (38ص ،2223از توقيعات حضرت ولی امراهلل بهمراه پيام رضوان 
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از خاطر محو نمايند که تقارن چنين بحران و تحّول  ،افتتان ارکان وجود را متزلزل سازد

عظيم که عالم وجود را مندهش و مرتعش نموده با علّو و امتناع امراهلل و سمّو و اعتالء 

 قدير به رافعان امر الهی اعطاء شده کلمةاهلل و
ّ
 ،اقتطاف اثمار رسالتی که از جانب حی

  محيطءه  غالبءه  سبحانی و ارادءه  رحمانی و حکمت بالغءه  بنفسه لنفسه منبعث از مشيّت نافذءه

يزدانی است؛ اراده و مشيّتی که در طريقی مستور از انظار و ماوراء عقول و افکار سرنوشت 

  بشريّه را توأمًا هدايت و به سرمنزل مقصود و منظور حقيقيءّه  ين مقّدرات جامعءهامراهلل همچن

نمايد.  اين صعود و نزول وتأليف و تحليل وانتظام و انقالب که به خويش داللت می

انعکاسی از  ،اش مستمرّ و محسوسموازات يکديگر در عالم وجود مشهود و تأثيرات متقابله

انفصالی که واحد و غيرقابل  اعظم اقدس ابهی است؛ نقشءه  ز نقشءهای اعالم باال و جلوه

تصرّفاتش بسيط   مبدئش غيب مکنون و مؤّسس و موجدش شارع اين امر اعزّ اعلی و دايرءه

انام   اش وحدت عالم انسان و استقرار صلح و سالم در بين کافءّهغبرا و مقصد و هدف نهائی

 (152-152صص  ،" )ظهور عدل الهیاست.

 

 سؤاالت مربوط به اين سخنرانی

ديگرانند" توضيح   ای که مورد غبطءهآمريکا را به عنوان "جامعه  س ـ لطفًا توصيف حضرت ولی امراهلل از جامعءه

بفرماييد.  لغت محسود و مورد غبطه
258
 کننده باشد.تواند گمراهدارای مفاهيم منفی است که می 

معنی است که يکی منفی يا نامطلوب و ديگری  در انگليسی دارای دو   envyج ـ لغت 

اّما در مفهوم مثبت به  ،مثبت است.  در مفهوم منفی به معنای حسادت و رشک است

معنای آرزو و آرمان است که کسی مشابه ديگری بشود.  من معتقدم معنای دوم است که ما 

متفاوت   ارای دو واژءهمورد غبطه استنباط نماييم.  در فارسی و عربی ما د  بايد از جامعءه

 هستيم که يکی با مفهوم مثبت و ديگری با مفهوم منفی است.  envyبرای 

 

                                                 
258

مورد   محسود" يا "جامعءه  توان "جامعءهاست که می envied communityتوضيح مترجم: اصل بيان حضرت ولی امراهلل   

 به معنی غبطه و حسد مورد سؤال قرار گرفته است. envy  غبطه" ترجمه کرد.  در پرسش مطرح شده کلمءه
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خودش عبارت از سرنگون کردن ظالمان و رهائی بخشيدن مظلومان است.  آيا اين   س ـ رسالت آمريکا طبق بيانيءه

 و مورد تأييد قرار دهد؟المللی را اعتبار بخشد شد به نحوی انجام داد که معاضدت بينکار را نمي

حضرت  ،المللی شوم.  اّماج ـ مايل نيستم که وارد اظهار نظر در مورد سناريوی فعلی بين

 امراهلل اطمينان می
ّ
  صدای خود را در مجامع عظيمءهايّام "  دهند که ملّت امريکا در آتيءهولی

" خواهد نمود.امم مرتفع  عالم و محافل متشکّلءه
259

ن بيان تلويحًا به اي ،در نظر من  

 المللی اشاره دارد.معاضدت و حمايت بين

 

توانيم به دوستان غيربهائی خود اطمينان دهيم که در آينده هيچ کشوری بيش از آنچه که برای س ـ چگونه می

شود سپاه و ارتش و تسليحات نگه نخواهد داشت.  آنچنان که امروز مشاهده می ،حفظ قلمرو خود نياز دارد

 بيش از اندازه است. مهّمات

که ناشی از  ،کنيم جهانی آشفته و به هم ريخته استج ـ دنيايی که امروز مشاهده می

  توان به مرحلءهرقابت و سوء ظّن در ميان ملل است.  آن را می ،احساس عدم اعتماد

  تانءهفرمايند که ما در آسپرتالطم عصر نوجوانی نوع بشر تشبيه کرد.  حضرت بهاءاهلل به ما می

ايم.  ما با عينِک امروز به جهان نگاه میاّما هنوز وارد آن مرحله نشده ،بلوغ جهان هستيم

دانستند که توانستند آينده را مشاهده نمايند.  ايشان میاّما حضرت بهاءاهلل می ،کنيم

جهان نيز خواهد رسيد.  خداوند  ،رسدبلوغ و ثمربخشی می  همانطور که درخت به مرحلءه

از اين درخت  ،مظهر ظهور کلّی برای اين يوم ،و حضرت بهاءاهلل ،ن درخت را غرس کرداي

بينانه است نه بدبينانه.  ايشان میدور خوش  کند.  ديدگاه ايشان نسبت به آيندءهمراقبت می

خود آن را بيان   نزديک تيره و تار است و در آثار مبارکءه  توانستند مالحظه نمايند که آيندءه

توانستند مدنيتی را مشاهده کنند که زيرا ايشان می ،دور درخشان است  اّما آيندءه ،اندودهفرم

های دولت ـ ای به ارزشدائمًا در حال تکامل و در حال پيشرفت است ـ از ذهنيت قبيله

ناپذير به مفهومی از شهروندی و باالخره  به نحوی اجتناب ،گرايیتا فرهنگ ملّيّت ،شهر

 صلح جهانی و مدنيّت جهانی منجر خواهد شد. ،رسد که به حکومت جهانیجهانی می

 

                                                 
259

 130ص ،ظهور عدل الهی  
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 فصل شش     

 تکامل نظم اداری بهائی   -6

 روح و شکل آن )امراء و علماء(   

عصر تکويِن امر مبارک حضرت بهاءاهلل در نوامبر  ،دانيدهمانطور که همه می

  و زيارت الواح مبارکءه ،حضرت عبدالبهاء ،بهاءبا صعود موالی محبوب اهل  ،1821

 ،امر حضرت بهاءاهلل ،1821تا  1344يعنی از  ،وصايا آغاز شد.  مّدت هفتاد و هفت سال

هايش در ابعاد فعاليت  بلکه موّفق به توسعءه ،نه تنها در سرزمين محّل والدتش تثبيت گرديد

 سی و پنج کشور از ممالک عالم گرديد.

عليرغم فقدان نظام سازمان يافته و سيستماتيک برای  ،قابل توّجهی چنين  توفيق

تبعيد و  ،تحّقق يافت.  عليرغم ايذاء و آزار ،های يارانهماهنگی و برانگيختن فعاليت

های مکّرر و نظارت و مراقبت سرگونی ،مسجونيت ،و متعاقِب آن ،شهادت حضرت اعلی

به ُيمن معرفت الهی و نبوغ  ،امر اعظمشديد زندگی شخصی شارع معّظم و مرکز ميثاق 

الهی از اين امواج فشار و اختناق و سرکوبی  آئين ،اداری قائدين و زعمای امر مبارک

 محفوظ ماند و قد برافراشت.

 
ّ
حواريون حضرت  ،با هدايات تفصيلی که طلعات مقّدسه به حروف حی

بهاءاهلل
260

حواريون حضرت عبدالبهاء ،
261

  مبلّغين و مرّوجين برجستءهايادی امراهلل و ساير  ،

                                                 
260

ند و نام و عکس آنها اتوضيح مترجم:  مقصود از حوايون حضرت بهاءاهلل نوزده نفسی هستند که به اين عنوان تسميه شده  

 -2جناب ميرزا موسی کليم؛  -1جلد چهارم عالم بهائی مندرج است.  اسامی آنها به اين شرح است:  123-128در صفحات 

جناب مال ابوالحسن  -4الّشهداء؛ جناب سيد حسن اصفهانی ملّقب به سلطان -3جناب ميرزا بزرگ نيشابوری ملّقب به بديع؛ 

جناب ميرزا محمود فروغی ملّقب به قائد  -4محّمد ورقا؛ جناب ميرزا علی -0بوالفضائل گلپايگانی؛ جناب ميرزا ا -5امين؛ 

جناب آقا محّمد قائنی  -8اکبر شهميرزادی معروف به حاجی آخوند ايادی امراهلل؛ جناب حاجی مالّ علی -3جيش عرمرم؛ 

الحق؛ آباد ملّقب به وکيلاالذکار عشقدتقی افنان بانی مشرقجناب حاجی ميرزا محمّ  -12ايادی امراهلل؛  ،ملّقب به نبيل اکبر

جناب مالّ محّمد زرندی ملّقب به نبيل  -12ايادی امراهلل؛  ،ملّقب به ابن ابهر ،جناب حاجی ميرزا محّمدتقی ابهری -11

ناب ميرزا حسين ج -15جناب ميرزا محّمد مصطفی بغدادی؛  -14جناب شيخ کاظم قزوينی ملّقب به سمندر؛  -13اعظم؛ 

جناب شيخ محّمدعلی  -14ايادی امراهلل؛  ،جناب حاجی ميرزا حسن اديب طالقانی -10قلم؛ اصفهانی ملّقب به مشکين
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بهائی نه تنها توانست از تفّرق و تحّزب محفوظ و   جامعءه ،امر مبارک عنايت فرمودند

بلکه متفّرعات آن همچنان به توسعه و پيشرفت ادامه داد.  حضرت ولی امراهلل  ،مصون ماَند

"های ضعيف اوّليهبارقهآنچه را که به عنوان "
262

اّوليه" تباشير و "   
263
فرمايند و توصيف می 

در دو طغری از توقيعات  ،بينی نظم اداری آينده رخ داددر عصر رسولی امر بهائی در پيش

 اند.مبارکه برای ما تلخيص فرموده

در الواح حضرت بهاءاهلل که در آن  " ،عبارات مسطور در تواقيع مزبور اين است

ّ اساس بيت عدل بين در  ،ن و مقرّر گشته استالمللی و بيوت عدل محلّی صريحًا معي

ايادی امراهلل که بدوًا حضرت بهاءاهلل تأسيس و سپس حضرت عبدالبهاء آن را به   مؤّسسءه

در اساس محافل روحانی محلّی و ملّی که حتّی قبل از صعود حضرت  ،وجود آوردند

ع  آئين در اختياراتی که شار ،جنينی خود به ايفای وظيفه مشغول بودند  عبدالبهاء در مرحلءه

در اساس صندوق خيريه  ،اندما و مرکز ميثاق در الواح خود به اين محافل عنايت فرموده

ای از آن بر طبق دستورات مخصوص حضرت عبدالبهاء خطاب به پاره  محلّی که ادارءه

محافل روحانی در ايران بوده است.  در آيات کتاب مستطاب اقدس که در آن تلويحًا به 

اصل توارث و تقّدم ولد ارشد که در جميع شرايع   دربارءه ،اخبار گشتهاساس واليت امر 

                                                                                                                                                 

جناب ميرزا محّمد علی ابن اصدق ملّقب به  -18المقّربين؛ آبادی ملّقب به زينالعابدين نجفجناب مالّ زين -13قائنی؛ 

نفر مرقوم داشته که در  18)جناب هوشنگ گهرريز کتابی تحت همين عنوان در شرح احوال اين  ايادی امراهلل ،شهيد بن شهيد

 توّسط انتشارات مرآت انتشار يافته است.( 1884سال 

261
اند و اسامی و عکس توضيح مترجم: مقصود از حواريون حضرت عبدالبهاء نوزده نفسی هستند که به اين عنوان تسميه شده  

دکتر جان ابنزر اسلمنت؛  -1جلد چهارم عالم بهائی مندرج است.  اسامی آنها به اين شرح است:  113-118آنها در صفحات 

جناب  -5بانی گرين ايکر؛  ،خانم سارا فارمر -4نات؛ جناب هاوارد مک -3اّول من آمن آمريکا؛  ،جناب تورنتون چيس -2

اّولين بهائی سياهپوست  ،جناب رابرت ترنر -4ربيت در طهران؛ معلّم مدرسه ت ،خانم ليليان کيپس -0هيپوليت دريفوس بارنی؛ 

جناب تاچر؛  -12جناب جوزف َهنان؛  -11خانم لوآ گتسينگر؛  -12جناب ويليام راندال؛  -8کنسول شوارتس؛  -3در آمريکا؛ 

 -13ور داج؛ جناب آرت -14خانم هلن گودال؛  -10خانم روزنبرگ؛  -15خانم بريتينگهام؛  -14ليف؛ جناب گرين -13

 مهاجر بهائی جزاير پاسيفيک ،دکتر آوگر -18جناب ويليام ُهر؛ 

262
ترجمه دو عبارت انگليسی در هم ادغام شده و به صورت "آثار و  ،)توضيح مترجم: در متن فارسی 32ص ،دور بهائی  

 عالئم اّوليه" آورده شده است.(

263
 003ص ،قرن بديع  
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گذشته معمول بوده است و حضرت عبدالبهاء در يکی از الواح خود آن را تأييد می

اين نظم اداری و جريان آن مشهود است که   در جميع اين موارد آثار و عالئم اوّليءه ،فرمايند

"لواح وصايای خويش اعالم و برقرار فرمودند.حضرت عبدالبهاء آن را بعدًا در ا
264

 

اين نظم ابدع   بايد متذکّر گرديد که تباشير اوّليءه" ،دوم اين بيانات مبارکه است  فقرءه

اتقن و شواهد طلوع و سطوع اين مقصد اتّم در ايّام مبارک حضرت عبدالبهاء و حتّی در 

آغاز و تمهيدات الزمه پيش از سنين قبل از صعود جمال اقدس ابهی جّل ذکره و ثنائه 

حلول عصر تکوين از طرف آن دو طلعت نوراء جهت حصول اين مقصد اعزّ اسنی اتّخاذ 

شده بود؛ از جمله تعيين وانتصاب بعضی از مؤمنين و پيروان مقّدم شريعةاهلل در اقليم جليل 

  مراکز مهّمءه ايران به مقام ايادی امراهلل از طرف حضرت بهاءاهلل و تشکيل محافل شور در

بهائی در شرق و غرب به امر مبارک حضرت عبدالبهاء و همچنين انتخاب "هيئت معبد 

محلّی برای تأمين خدمات   های خيريءّهامريک و تأسيس صندوق  بهائی" در اياالت متّحدءه

  و مجهودات امريّه و ابتياع اراضی به منظور وقف در مصالح عموميّه و رفع احتياجات آتيءه

االذکار بهائی در آثار وارتفاع اوّلين مشرق  نشريّات جهت طبع واشاعءه  ن و ايجاد مؤّسسءهآ

عالم و بنای مقام مقّدس اعلی در صفح جبل کرمل و انشاء مسافرخانه برای پذيرائی مبلّغين 

 الحقيقه طليعه و مبّشرتوان فیسيّار و زائرين اعتاب مقّدسه ـ اين اقدامات و مشروعات را می

تکوين اين امر اعظم   بايستی پس از انقضای عصر رسولی در دورءهمؤّسساتی دانست که می

به کمال نظم و اتقان تأسيس و با جلوه و شکوه بديع در سراسر جهان به نحو مؤبّد برپا 

"گردد.
265

 

اّما حاوی موارد  ،دوم چند مورد تکراری دارد  همانطور که متوّجه هستيد گزيدءه

های مشورتی در ايّام قيادت .  برای توضيح روش اساسی که اين هيأتاضافی نيز هست

مثالی را  ،کردندچگونه عمل می ،که برای اّولين مرتبه تشکيل شدند ،حضرت عبدالبهاء

 کنم.برای شما ذکر می

                                                 
264

 48ص ،دور بهائی   

265
 003ص ،قرن بديع  
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اّولين محفل در تمام  ،تشکيل شد 1384محفل روحانی محلّی طهران که در سال 

تصميم گرفتند که مهری داشته باشند که به  ،نظامنامه نبودند کشور بود.  چون اعضاء دارای

منشی  ،و بعد از اتّخاذ تصميم ،شدنه قسمت تقسيم شده بود.  وقتی که محفل تشکيل می

نويس نامه را در جلسه تهيّه کند و برای اعضاء بخواند.  هر يک از اعضاء بايستی پيشمی

رسيد هر يک از اعضاء ه نامه به تصويب میو وقتی ک ،يک قسمت از مهر را با خود داشت

گذاشت تا نه قسمت با هم ترکيب شود و قالب مخصوص قسمت خودش از مهر را می

تصويب شده را مهر کرد.  بديهی است در   حاصل شود و اين امکان فراهم آيد که بتوان نامءه

اشت به پايان جلسه هر يک از اعضاء در حالی که قسمت خودش از مهر را در جيب د

 رفت.خانه می

در اياالت متّحده اّولين محفل روحانی محلّی کشور در شيکاگو تأسيس  ،همچنين

حضرت عبدالبهاء نيز آن را  ،العدل شيکاگو را برای خود برگزيدشد و چون عنوان بيت

همينگونه خطاب فرمودند.
266

بعدها ايشان هدايت فرمودند که عنوان موّقت محفل  ،اّما  

 تر است.ی مناسبروحانی محلّ 

عنقای نظام اداری بهائی از ميان خاکسترهای  ،تحت هدايت حضرت ولی امراهلل

اين پيشگامان و متقّدمين تشکيالت امر مبارک برخاست.
267

حتّی بعد از انتشار الواح   

و در بعضی موارد سالها طول کشيد تا حضرت ولی  ،ماهها  ،وصايای حضرت عبدالبهاء
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فوريه  14توضيح مترجم: دو مورد در آثار حضرت ولی امراهلل مشاهده شده که به اين نکته اشاره شده است.  در توقيع   

"حضرت عبدالبهاء ... در لوحی خطاب به اعضاء اّولين محفل روحانی  ،فرمايندآرای الهی میموسوم به نظم جهان 1828

اند." )نظم جهانی العدل شهر شيکاغو مخاطب ساختهآن محفل را بيت ،در آمريکابهائی   شيکاغو يعنی اّولين هيأت منتخبءه

"اّولين "بيت روحانی" شيکاگو که حضرت عبدالبهاء آن  ،( و در توقيع "آمريکا و صلح اعظم" نيز اشارتی موجود11ص ،بهائی

 (55ص ،2223لی امراهلل بهمراه پيام رضوان العدل" آن مدينه تسميه فرمودند." )منتخباتی از توقيعات حضرت ورا به نام "بيت

267
اين لغت را  ،ـ ققنوس را گويند.  حضرت ولی امراهلل در کلمات مکنونه فارسی "ای عنقای بقا" phoenixتوضيح مترجم:   

ين کاماًل در اين شرح فرهنگ مع ،اندفوق آورده  ققنوس و آنچه که جناب نخجوانی در جملءه ،اند.  و اّمادر معنای عنقا آورده

آواز.  گويند هزار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و رنگ و خوششود: " ققنوس مرغی است بغايت خوشروشن می

هيزم بسيار جمع سازد و بر باالی آن نشيند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال و پر هم زند چنانکه آتشی  ،عمرش به آخر آيد

ای پديد آيد و او را جفت نباشد و گويند موسيقی را بشر د و خود با هيزم بسوزد و از خاکسترش بيضهاز بال او بجهد و در هيزم افت

 گردد که ققنوس جوان از ميان خاکستر ققنوس پير به وجود آيد و پرواز آغاز نمايد.از آواز او دريافته."  مالحظه می
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که تعداد کافی احبّاء سکونت  ،برای ياران در ممالک شرق و غربامراهلل به طور کامل 

شرايط اساسی را برای تشکيل محافل روحانی محلّی بر مبنای صحيح قانونی  ،داشتند

بر مبنای متناسب  ،آنها را هدايت نمايند که چگونه متعاقبًا وکالی خود را ،توضيح دهند

و باالخره آنها را راهنمايی نمايند که  ،ودهای شور ملّی تشکيل شانتخاب نمايند تا انجمن

قبّه   بايست به عنوان ارکان نگهدارندءهمحافل روحانی ملّی خود را تشکيل دهند که می

 رفت.العدل اعظم بود که مّدتهای مديد انتظارش میعمل کنند؛ اين قبّه همان بيت

 ،ه ساختار اداریب ،حضرت ولی امراهلل در آثار خود ،همانطور که قباًل اشاره کردم

اشاره  Baha’i Administrationبه عنوان  ،کردندکه بهائيان را به برپا کردن آن هدايت می

از اصطالحی  ،اند.  هيکل مبارک در تواقيع فارسی خود خطاب به احبّای شرقکرده

يعنی نظم اداری  ،معادل آن استفاده کردند.  بعد از سيزده سال ايشان اصطالح صحيح

طبق رهنمودهای  ،( را برای نظام اداری که تازه Baha’i Administrative Orderبهائی )

 به کار بردند.   ،اعطائی ايشان شروع به کار کرده بود

ساختار اداری که در حال ايجاد بود  ،در سالهای اّوليه واليت حضرت شوقی افندی

 ،و لذا ،بوداز لحاظ خصيصه و ابعاد محدود و کوچک  ،شدو اندک اندک پديدار می

 ،غير از اين ،کاماًل مناسب و کافی بود.  اّما Baha’i Administrationتوصيفی   عنوان سادءه

 امراهلل اساسًا شخصيت متواضع و فروتنی 
ّ
بايد اين نکته را مّد نظر داشت که حضرت ولی

وصايا   الواح مبارکءه ،وقتی که بالفاصله بعد از صعود حضرت عبدالبهاء ،المثلداشتند.  فی

 امر(  guardian  برای هر دو کلمءه ،را ترجمه فرمودند
ّ
هر جا که به  ،)غصن( branch و )ولی

وقتی که  ،سيزده سال بعد ،کردند.  اّمااز حروف کوچک استفاده می  ،ايشان اشاره داشت

با مزبور را   هر دو کلمءه ،وصايا نقل قول فرمودند  در توقيع "دور بهائی" از الواح مبارکءه

 . Branchو    Guardianاستفاده از حروف بزرگ نوشتند: 

ايشان کاماًل احساس کرده بودند که مقام ايشان به عنوان ولی امر الهی تا آن زمان 

 شد.به سهولت بيشتر درک و پذيرفته می
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ما با آن بيان معروف در کتاب اقدس که رسمًا ظهور و بروز نظم بديع جهانی   همءه

مايلم آن را  ،آشنا هستيم.  با توّجه به اهّميت اين آيه ،داردرا اعالم میحضرت بهاءاهلل 

قد اضطرَب النّظم من هذا النّظم االأعظم و اختلف التّرتيب بهذا البديع مجّددًا نقل کنم: " 

 (131" )بند الّذی ماشهَدت عيُن االإبداع شبَهه.

الکتاب م و کليدی در امّ مه  که حضرت ولی امراهلل اين آيءه 1834تا آن روز در سال 

عموم احبّاء را تصّور بر اين بود که هدف از اين آيه آن  ،حضرت بهاءاهلل را ترجمه فرمودند

نظيری برخوردار است که با ترتيب آيات است که آيات کتاب اقدس از ترتيب خاّص و بی

ای است که به هادوار سالفه تفاوت دارد.  در بيان نيز آي  کتاب بيان يا ساير کتب مقّدسءه

به عبارت  ،شدقرينه نيز به همان صورت تلّقی می  نظم حضرت بهاءاهلل اشاره دارد.  اين آيءه

قالب و شکل خاّص خود را خواهد  ،بر خالف بيان ،به اين معنی که کتاب اقدس ،ديگر

 داشت.

حضرت ولی  ،در موقعيّتی ،به زيارت اعتاب مقّدسه رفته بودم 1854وقتی در سال 

هيکل مبارک  ،راهلل اين آيه از کتاب اقدس را نقل فرمودند.  چون بعد از زيارت اين آيهام

من فرصتی يافتم که حضور مبارک عرض کنم محّققين امراهلل در ايران  ،مکث فرمودند

 ،امهايی که من شرکت کردهاند و در کالسمعنای اين آيه را بکلّی اشتباه برداشت کرده

"اگر عالم بهائی فاقد  ،شود.  و افزودمه محّصلين آموزش داده میاين برداشت نادرست ب

حاال در کجا واقع شده بود؟"  حضرت ولی امراهلل در جواب سخنان من  ،ولی امراهلل بود

نيکال  ،دانيداّما احبّاء در نيافتند."  همانطور که می ،"نيکال دريافت ،لبخندی زده فرمودند

حضرت باب را تمجيد و تحسين  ،نه بابی بود و نه بهائی و اگرچه ،مستشرقی فرانسوی بود

 کرد و بيان فارسی و بيان عربی را به زبان فرانسه ترجمه کرد.می

وقتی کسی تواقيع حضرت ولی امراهلل به زبان انگليسی و فارسی را که در دوران 

ايشان  اين نکته چندان دشوار نيست که  مشاهدءه ،کندزعامت ايشان صادر شده زيارت می

 ،العدل اعظمدو هدف مّد نظر داشتند.  هدف اّول اين  که در نظر ايشان روشن بود که بيت

و هيکل  ،اوج ساختمان بود  نقطءه ،اکليل ،مانند قبّه ،يعنی آخرين واحد بنای نظم اداری
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توانست بدون ارکان و ساختند.  اين قبّه نمیمبارک اين نکته را در آثار خويش منعکس می

آن در هوا معلّق بماند.  اين ارکان جز محافل روحانی ملّی نبودند.    هاي نگهدارندءهنستو

اين محافل ملّی می ،اّما مسلّمًا هرچه بيشتر بهتر.  اّما ،کردحتّی ُنه محفل هم کفايت می

که بايد بر مبنايی محکم و  ،محکِم محافل روحانی محلّی استوار باشد  بايستی بر شالودءه

العدل اعظم تأسيس بيت" ،هيکل مبارک فرمودند 1823شد.  در مارس يجاد میسالم ا

تنها منوط به وجود اين محافل محلّی و ملّی است که متّحدًا و جّدًا و منّظمًا در سراسر عالم 

"بهائی به خدمت قيام نمايند.
268

 

امر هدف ثانی که بر آن تمرکز داشتند استفاده از اين تشکيالت اداری برای ترويج 

تر تبليغ به طور يکپارچه و سيستماتيک بود.  برای اين فعاليت جهانی هيچ منشوری مناسب

الوری وجود نداشت.  بنابراين ايشان مايل بودند تبليغی حضرت مولی  از الواح نقشءه

تبليغ و تحکيم در   ءمشاهده کنندکه هر محفل ملّی نه تنها در حال اجرای اهداف نقشه

هايی بين اين بلکه هدف غائی عبارت از ايجاد پل ،تحِت ِاشرافش است  حوزءه  محدودءه

 محافل ملّی بود.

اندکی اگر از موضوع اصلی بحث خود دور شويم مفيد خواهد بود.  وقتی که 

حضرت ولی امراهلل  ،خود را به پايان رساندند  سالءهشش  نقشءه 1851بهائيان بريتانيا در سال 

ای دوساله را آغاز ريتانيا اّطالع دادند که قصد دارند بالفاصله نقشهبه محفل روحانی ملّی ب

اولی استقرار مهاجرين و ترويج امر تبليغ در آفريقای شرقی و غربی   کنند که هدف آن در وهلءه

مصر و هندوستان  ،ايران ،بود.  ايشان همچنين از محافل روحانی ملّی اياالت متّحده

ا محفل روحانی ملّی بريتانيا همکاری نمايند.  در پيام دعوت کردند که در اين طرح ب

 ،کردمعاضدت ميان محافل روحانی ملّی را اعالم می  دوسالءه  هيکل مبارک که آغاز مرحلءه

بينی شده بود.  محافل روحانی ملّی عالم پيش  بعدی مساعی معاضدتی در ميان کلّيءّه  مرحلءه

هيکل مبارک داشت.  ايشان در ادامه   سالءهد دهاين به وضوح داللت بر طرح و آغاز جها
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 88-122ص ،نظامات بهائی  
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های تبليغی و مهاجرتی آينده خواهد بود که توّسط  نقشءه  فرمودند که چنين تعّهداتی مقّدمءه

 العدل اعظم طرح و هدايت خواهد شد.بيت

که در خصوص  1805مارس  8خود در   های اّوليءهالعدل اعظم در يکی از پيامبيت

های حضرت ولی امراهلل نقشه " ،فرمايندمی ،اعلی اظهار نظر کردندانتخاب آن معهد 

 ،1803تا رضوان   روشن و تفصيلی به عالم بهائی عنايت فرمودند بودند که دورءه ،صريح

برای جلوگيری از  ،گرفت.  از آن زمان به بعدساله را در بر میيعنی تا پايان جهاد روحانی ده

وجود هدايت الهی بيشتری ضرورت داشت.  اين دومين  ،اتامر مبارک با مخاطر  مواجهءه

العدل اعظم بود.  اشارات حضرت ولی امراهلل در دليل مبرم برای دعوت به انتخاب بيت

ساله تحت هدايت بيتده  های ديگری بعد از نقشءهتواقيع مبارکه به اين نکته که نقشه

کند.  يکی از زمان را تأييد می مقتضی و مناسب بودن ،العدل اعظم ارائه خواهد گرديد

خطاب به محفل  1851فوريه  25اين اشارات عبارات زير است که از توقيع مبارک مورّخ 

محفل   دوسالءه  روحانی ملّی جزاير بريتانيا استخراج شده است؛ توقيع مزبور در مورد نقشءه

آغاز مشروعات »له بود. ساملّی مزبور است که بالفاصله مقّدم بر جهاد کبير اکبر روحانی ده

فّعال در   خود جميع محافل ملّيءّه  که در حيطه و محدودءه ،عصر تکوين امر مبارک  عهود آتيءه

که از نظر ابعاد بی ،بر حصول توفيق در اين نقشه ،گيردسراسر عالم بهائی را در بر می

روحانی وسيع  و از لحاظ امکانات و استعداد ،النّظيراز لحاظ خصوصيّات عديم ،سابقه

های ای بر شروع نقشهبايد مبتنی باشد؛ مشروعاتی که فی نفسه عبارت از مقّدمه ،است

العدل اعظم بدان مبادرت خواهد بيت ،عصر  تکوين  جهانی است که در مراحل آيندءه

وحدت و باعث هماهنگی و توحيد مساعی محافل ملّی خواهد   ورزيد که نمايندءه

"ترجمه(«)بود.
269

 

ولی امراهلل پيام مشابهی خطاب به محفل ملّی اياالت متّحده ارسال حضرت 

داشتند.  در آن زمان من در طهران و عضو محفل ملّی ايران بودم.  من بهت و حيرتی که 

العدل آورم.  اين بدان علّت نبود که انتخابات بيتاين پيام به وجود آورد به خاطر می
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 العدل اعظم الهی"تأسيس بيت  ای از آثار مبارکه حضرت بهاءاهلل ... دربارءهزيدهجزوه "گ 32نقل ترجمه از صفحه   
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علّت بود که هيئت مزبور که اساسًا هيأتی تشريعی  بلکه بدان ،شداعظم اينقدر نزديک می

بايست امور تبليغی آينده را طّراحی و هدايت نمايد ـ نه حضرت ولی امراهلل که بود می

 های تبليغی مرتبط بودند.هميشه با نقشه

 ،که حضرت ولی امراهلل تازه آنها را ،وقتی که حضرات ايادی امراهلل در سراسر عالم

"جنينی امر حضرت بهاءاهلل  حارسان اعظم جامعءهبه عنوان " 1854در اکتبر 
270

تسميه  

بعد از صعود هيکل مبارک در ارض اقدس  ،در ماه نوامبر همان سال ،فرموده بودند

ای ندارد جز آن که تا خيلی زود متوّجه شدند که عالم بهائی هيچ چاره ،اجتماع نمودند

به فعاليت خود تحت هدايت  ،دالعدل اعظم تشکيل خواهد شکه بيت ،1803سال 

بيش  ،ساله ادامه دهد.  حضرت ولی امراهلل اواخر ايّام حيات عنصری خوداهداف جهاد ده

همانطور  ،روز 1335فرمودند که در چنين سالی نبّوت دانيال نبی در مورد  ،از يک مرتبه

لبهاء میتحّقق خواهد يافت.  حضرت عبدا ،بينی فرموده بودندکه حضرت عبدالبهاء پيش

"يومئٍذ يفرح المؤمنون." ،فرمايند
271

 

هدف درازمّدت امر حضرت  ،همانطور که قباًل در سخنانم خاطرنشان ساختم

بهاءاهلل صلح اعظم است که موجد مدنيت بهائی خواهد شد که نوع بشر شبه و مثل آن را 

  ًا مرحلءهصرف ،آن بود  که امور اداری بهائی مقّدمءه ،مشاهده نکرده است.  نظم اداری
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-114مندرج در "توقيعات مبارکه  1854قرن انوار )توضيح مترجم: اين عنوان در توقيع اکتبر  03نقل ترجمه از صفحه   

 جنين است."(  حضرت بهاءاهلل که در مرحلءه  ذکر شده اّما ترجمه آن اينگونه آورده شده است: "خّدام برگزيدءه 238ص ،"128

271
( 34است.  در کتاب مفاوضات )ص 12آيه  12)توضيح مترجم: بشارت دانيال نبی در باب  431ص ،4ج ،امر و خلق   

ذکری گذرا از آن شده است.  اّما در موارد ديگر از قلم حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهلل نکاتی در اين خصوص در 

"و اّما ما سألت من االآية الموجودة  ،فرمايندالمثل بيانی که قسمتی از آن در باال نقل شد میاء صادر شده است.  فیجواب احبّ 

هذا سنة شمسيّة ليست بقمريّة.  الأّن بذلک التّاريخ ينقضی « طوبی لمن يری الف و ثالث مأة و خمسة و ثلثين»فی سفر دانيال 

اهلل تتمّکن فی االأرض حق التّمّکن و تمالأ االأنوار مشارق االأرض و مغاربها يومئذ يفرح قرن من طلوع شمس الحقيقة و تعاليم

"تغيير اوضاع حاضره در ايران ربطی به بشارت کتاب دانيال و اتمام قرن اّول  ،فرمايندالمؤمنون."  و حضرت ولی امراهلل می

اصول شريعة اهلل در شرق و غرب عالم است.  اختصاص به  بهائی ندارد.  اين بشارت راجع و مرتبط به نصرت امراهلل و تعميم

"هزر و سيصد و سی و پنج سنه  ،فرمايند( و حضرت عبدالبهاء در بيانی می432ص ،4ج ،اقليمی نداشته و ندارد." )امر و خلق

ار علّو و امتناع و مذکوره بدايتش از يوم هجرت حضرت رسول محّمد المصطفی عليه الّصلوة و الّسالم است که در آن تاريخ آث

 (22ص 8ج ،سمّو و اعتالء از برای کلمةاهلل در شرق و غرب حاصل گردد." )مائده آسمانی
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جنينی که به   مقّدماتی در اين فرايند است.  اين نظم اداری را حضرت ولی امراهلل مرحلءه

اند.  و اين به توصيف فرموده ،آرای حضرت بهاءاهلل منجر خواهد شدظهور نظم بديع جهان

به ايجاد ممالک متّحد جهانی بهائی منتج خواهد شد که صلح اعظم را  ،خود  نوبءه

بندی واهد کرد و متعاقبًا مدنيت جهانی بهائی را به وجود خواهد آورد.  اگر جمعتأسيس خ

عبارتند از: امور اداری بهائی؛ نظم اداری  ،کندمراحلی که اين فرايند از آن عبور می ،کنيم

آرای حضرت بهاءاهلل که به ظهور عصر ذهبی  امر مبارک داللت بهائی؛ نظم بديع جهان

 جهانی بهائی؛ صلح اعظم و باالخره تولّد مدنيت بديع موعود.  دارد؛ ممالک متّحدءه

اند که بين نظم اداری و نظم بديع حضرت ولی امراهلل چندين مرتبه توضيح داده

جنينی نظم   مرحلءه ،اکنون گفتمهمانطور که هم ،جهانی تفاوت وجود دارد.  نظم اداری

های دلپذير قابل مشاهده در اعضاء بديع جهانی است که بايد متولّد شود.  فقدان نسبت

 ،کند.  اّماو ناقص جلوه می ،ناهماهنگ ،زشت ،در نظر ناظری غافل ،مختلف بدن جنين

ای ضروری در پديد عدم انسجام ظاهری صرفًا مرحله ،در نظر ناظری خردمند و باهوش

مستمّرًا  ،العاده حّساسبلکه جنينی فوق ،پيکرنه موجودی به ظاهر هولناک و غول ،آمدنِ 

گردد.  ملحوظ می ،و طبيعًة در حال رسيدن به مرحله رسيدگی و آمادگی ،در حال تکامل

موجب حّظ  ،و آنچنان که شايسته و بايسته است متولّد شود ،وقتی که ميقات مقّرر فرا رسد

 بصر  خواهد بود ـ نوزادی جّذاب و گيرا با لبخندی دلربا خواهد بود.

دهم که تفاوت بين دو ديدگاه را نشان ين دليل انجام میاين مقايسه را من به ا

گيری خردمندانه است؛ ديگری آگاهانه و با نتيجه ،اندازی مطالعه شدهدهم: يکی چشم

عجوالنه و نسنجيده است.  متأّسفانه بايد بگويم که ما اظهار نظرهای زيادی  ،مطالعه نشده

احبّائی که دارای حسن نيّت هستند اّما  ،شنويمدوم از بهائيان پيرامون خودمان می  از مقولءه

اند فرايندهايی را که در جريان هستند درک کنند.  موقعی که آنها در متأّسفانه نتوانسته

 ،کنندنسنجيدگی و ناپختگی مشاهده می ،عملکرد تشکيالت جنينی ما  مسأله و مشکلی

اّما می ،رچه قصد بدی ندارندکه اگ ،کنندبا ناشکيبايی صدای خود را به انتقاد بلند می

 تواند غالبًا موجب نارضايتی شود يا حتّی مخّرب و زيانبار باشد.
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  از آنجا که حضرت عبدالبهاء بر اصول روحانی که بايد حاکم بر حيات جامعءه

بسياری از بهائيان در غرب اين برداشت  ،فرمايندتأکيد می ،بهائی ما و وجه تمايز آن باشد

 اند که سازماندهی با اهداف و مقاصد ديانت بهائی بيگانه بوده است.تهنادرست را داش

های زائرين يادداشت ،ترديدی نيست که اواخر حيات عنصری حضرت عبدالبهاء

شد و در ميان احبّای اياالت متّحده دست به دست میکه به آن حضرت نسبت داده می

ی هيچ سازمان و تشکيالتی نيست.  اين تأثير را به جای گذاشت که امر بهائی دارا ،گشت

هيکل  ،وقتی از حضرت عبدالبهاء سؤال شد که آيا چنين اظهار نظری صحيح است

های زائرين به قّوت خود باقی اين يادداشت ،مبارک قاطعانه آن را رّد کردند.  متأّسفانه

 امراهلل تدريجًا از احبّاء دعوت کردند که اساس و 
ّ
  شالودءهماند و زمانی که حضرت ولی

دريافتند که يک  ،محافل محلّی خود را بگذارند و برای تأسيس محافل ملّی آماده شوند

های زائرين به حضرت عبدالبهاء ديگر بايد صريحًا بيان بفرمايند که آنچه در يادداشت  مرتبءه

 اساسی ندارد. ،شودنسبت داده می

ده و کانادا مرقوم خطاب به احبّای اياالت متّح 1828هيکل مبارک در فوريه 

توّجه و بی ،ام که چگونه ذهنيت غريبی را توضيح دهم که تمايل دارددرمانده"  ،فرمودند

حضرت عبدالبهاء که در سراسر جهان مورد   کاماًل بی اعتناء به متون موجود از آثار مبارکءه

بيانات شفاهی  مبهم و غيرموثّقی از  الحقيقه فقط ترجمءهبر آنچه که فی ،تصديق قرار گرفته

به عنوان تنها معيار حقيقت تعاليم بهائی صّحه بگذارد.  اين عبد از  ،هيکل مبارک است

ايّام منتّج از عجز و ناتوانی مترجم از درک مقصود   تحريفات تلخ و ناگواری که در گذشتءه

 و نيز عدم کفايت او در بيان مستوفای چنين حقايقی بوده که از لسان ،حضرت عبدالبهاء

بسيار متأّسفم.  عمده اشتباهاتی را که مانع درک  ،هيکل مبارک خطاب به او صادر شده

و فهم احبّاء شده بايد به اين دو خطايی نسبت داد که در انتقال نارسا و غيردقيق بياناتی که 

فقط تا حّدی درک شده رخ داده است.  مترجم مکرّرًا حتّی از انتقال مقصوِد فردی که 

عاجز مانده و به علّت عدم درک و بيان صحيح  ،ص و معيّن را مطرح کردهسؤاالتی مشخّ 
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مسئول شرح و تفاسيری است که با روح و مقصود  ،در انتقال جواب حضرت عبدالبهاء

"حقيقی امر مبارک بالمرّه در تناقض و تباين است.
272

   

بهائی با المللی امر بين  چون جنبءه"  ،هيکل مبارک در همان تاريخ مرقوم فرمودند

آن متفرّعات وسيعش و تنوّعات امورش و کثرت تفاوت پيروانش مالحظه گردد و حمالت 

آنوقت بالشّک اذعان  ،گوناگونی که اين امر نوزاد را از هر جهت احاطه کرده در نظر آيد

  خواهيم کرد که فقط يک نوع سازمان و تشکيالت منّظم الزم است که بتواند در بحبوحءه

  تمّدن رو به زوال کنونی بر حراست و وحدت و اصالت و حفظ مصالح عاليءه طوفان و فشار

امر   امراهلل توفيق يابد.  رّد کردن و منکر شدن صّحت و اعتبار محافلی که از امناء منتخبءه

مردود شمردن الواح نامحدودی است که حضرت   حضرت بهاءاهلل تشکيل يافته بمنزلءه

ادر فرموده و در آن مزايا و وظائف اعضاء محافل را ستوده و بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ص

عظمت خدمتشان را بيان فرموده و کثرت مشاغلشان را معلوم ساخته و آنان را انذار نموده

اند که منتظر حمالت و لطماتی باشند که از نادانی دوستان و کيد دشمنان متوّجه آنان 

"خواهد شد.
273

 

که توّسط نفوسی مانند روت وايت و احمد حمالتی  ،به ُيمن اين توضيحات

دفع شد.  وضوح توضيحات و تبيينات  ،سهراب عليه حضرت ولی امراهلل صورت گرفت

 ،وصايا  ياران به مندرجات الواح مبارکءه  حضرت ولی امراهلل و استقامت و تمّسک وفادارانءه

 به اين مناقشه خاتمه داد.

ناپذيری آن پرداختيم.  اّما اگر جتنابتا اينجا به شکل نظم اداری و ضرورت و ا

جسم معّطل و جسد مرده  ،شکل و صورت ظاهر به مدد روح از حيات برخوردار نگردد

  باقی ماَند.  به اين علّت است که حضرت ولی امراهلل از همان آغاز توضيحات خود دربارءه

رورش روحی را که مستمّرًا ضرورت کامل توسعه و پ ،اصول زيربنايی نظم اداری امر مبارک

                                                 
272

آن در   بايستی ترجمءهمندرج است که می World Order of Baha’u’llah  4-5ترجمه ـ اصل بيانات مزبور در صفحات   

 که بکلّی حذف شده است. ،نظم جهانی بهائی باشد 8صفحه 

273
 15ص ،نظم جهانی بهائی  
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 آن باشد که تشکيالت طريقی   کنندءهو روشنبايد هميشه در کانون نظم اداری 
ّ
به طی

 .انددعوت شده

 1823المثل در مارس شد.  فیاز قلم مبارک بياناتی به صورت توصيه صادر می

به ما الوری مستمرًّا از عالم باال اّما بايد مراقب باشيم ـ حضرت مولی"  ،مرقوم فرمودند

فرمايند ـ مبادا بيش از حّد به مواضيعی مشغول شويم که از اهّميّت ثانويه يادآوری می

ها برخوردار است و مّدتی طوالنی به اشتغاالت ذهنی نسبت به جزئيات امور و فعاليت

 ،توّجه سازدغافل و بی نماترين وظايفترين و مبرمتوّجه نماييم که ما را نسبت به اساسی

و از ابالغ پيام  ،عالئق شخصی خود را فراموش کنيم و به تبليغ امراهلل پردازيمکه  يعنی آن

"نماييم.نبخش الهی به جهانی مستأصل و درمانده غفلت نجات
274

 

بخش و مقاصد حيات  حال الزم است که دربارءه"  ،مرقوم فرمودند 1828در فوريه 

مقّدسه و نفوذ   که صفات مميّزءه اين مؤّسسات الهی بينديشيم؛ مؤّسساتی  وظائف مهّمءه

جهانگيرش در روح ونشاطی که در عالم برانگيخته و توفيقاتی که به دست آورده بخوبی 

آلت و وسيله دانست و   شود.  قباًل گفته شد که تشکيالت بهائی را بايد به منزلءهمشاهده می

د مجرائی است که در نبايد آن را بدل و جانشين آئين بهائی شمرد؛  تشکيالت بهائی مانن

حضرت بهاءاهلل جاری گردد و از انجمادی که مانع ظهور قوای   آن نعم و مواهب موعودءه

يقينًا کسانی که ميراثی چنين  275بخش آئين مقّدس بهائی است جلوگيری نمايد...آزادی

 مرغوب به ايادی آنها سپرده شده بايد در کمال تضرّع و ابتهال مراقب باشند مبادا آلت و

دليل و نامتناسب به جزئيات امور مبادا توّجه بی ،وسيله جايگزين نفس امر مبارک گردد

مبادا   را تضعيف نمايد.ناشی از امور اداری امر مبارک بينش و بصيرت مروّجين آن 

 ،و دنيادوستی به مرور ايّام مانع از سطوع انوار امر مبارک گردد ،طلبیجاه ،جانبداری

 ،"  ماملّوث سازد و آن را از تأثير و نفوذ باز دارد و تضعيف نمايد. خلوص و طهارت آن را

                                                 
274

 Baha’i Administration  42ترجمه ـ بيان مبارک مندرج در صفحه   
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 لهذا اقدام به ترجمه گرديد ـ م  ،فارسی حذف شده  ـ بقيه مطلب در ترجمءه 14ص ،نظم جهانی بهائی  
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اييم؛ يعنی که بايد از آن اجتناب نم باشيمبايد متوّجه مفاسدی  ،خادمان اين امر مبارک

 طلبی و دنيادوستی.جاه ،جانبداری

خطاب به يکی از آحاد احبّاء چنين مرقوم  1835هيکل مبارک در دسامبر 

.  داردعرفانی  ماهيتی اساسًا ،مانند کليّه اديان الهی ديگر ،امر بهائي ،ذا" له ،فرمودند

از طريق کسب فضائل و قوای روحانی است.  ابتدا  ،هدف اصلی آن ارتقاء فرد و جامعه

تواند به بهترين وجه اين تربيت را تأمين نمايد بايد روح انسانی را پرورش داد.  آنچه که می

آنگونه که حضرت بهاءاهلل  ،احکام الهی و تشکيالت امريه  توّسل به ذيل دعا است.

توانند مؤثّر باشند که حيات روحانی باطنی ما تنها در صورتی می ،فرمودندمالحظه می

تکامل يافته و متحّول شده باشد.  واالّ ديانت در حّد سازمان و تشکيالِت ِصرف تنزّل و 

"جان تبديل خواهد گرديد.وح ورو به موجودی محروم از  ،تدنّی خواهد يافت
276

ما بايد   

توّجه داشته باشيم که چگونه با عدم سعی و تالش برای متحّول ساختن حيات باطنی 

و باعث شويم که تشکيالت نظم  ،ممکن است روح امر را از بين ببريم ،روحانی خود

 روح و عاری از حيات تبديل گردند.اداری به موجودی بی

بايد مطمح نظر داشته باشيم که بياناتی از اين قبيل که از قلم ما اين نکته را نيز 

حضرت ولی امراهلل صادر شده با آنچه که حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس 

يعنی اين که اعضاء بيوت عدل در هنگام انعقاد جلسه  ،اند هماهنگی کامل داردفرموده

 االأعلیبايد "
ّ
" مضافًا حضرت و يرون َمن اليُری. يرون کأنّهم يدخلون محضراهلل  العلی

" مالحظه نمايند و وکالءاهلل لمن علی االأرضخواهند که خود را  "بهاءاهلل از آنها می

اهلل کما يشاورون  فی امورهم و يختاروا ما هو المختار .  يشاوروا فی مصالح العباد لوجه"

نصوص فی اللّوح.  اتّقوا اهلل کذلک حکم ربّکم العزيز الغّفار.  ايّاکم أن تدعوکم ما هو الم

 (32" )بنديا اولی االأنظار.
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 420و  233صفحات  Compilation of Compilationsترجمه ـ جلد ثانی    
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نه تنها به اعضاء محافل  ،در اين آيات فناناپذيِر کتاب اقدس ،حضرت بهاءاهلل

نوع ،فداکار ،بلکه بايد از خود گذشته ،فرمايند که عميقًا روحانی باشندروحانی توصيه می

 دوست و دارای ذهنی جهانی و عمومی باشند.

بايد متوّجه بود که مقصد اصلی " ،فرمايندلی امراهلل در ادامه توضيح میحضرت و

شريعةاهلل حکومت جابرانه و استبداد رأی نبوده بلکه اساس آن دوستی و موّدت خاضعانه و 

"مشورت آزاد و صميمانه است
وظائف روحانی  نمايندگان منتَخب امراهلل را حضرت    277

اند: "وظائف اعضای محفل امر کردن و ه مطرح فرمودهولی امراهلل در اين بيانات مبارک

بلکه بايد هر چه بيشتر  ،تحکّم نبوده بلکه مشورت است و آن هم نه تنها مشورت بين خود

وسائلی بدانند که   ممکن شود با منتِخبين خود نيز مشاوره نمايند و بايد صرفًا خود را بمنزلءه

اند.  آنان نبايد هرگز چنين تصوّر ر انتخاب شدهبرای معرفی امراهلل به طور شايسته و مؤثّ 

زينت و زيور هيکل امراهلل بوده و فطرتًا از حيث استعداد و يا لياقت بر   نمايند که بمنزلءه

باشند.  آنها بايد با کمال ديگران تفوّق داشته و يگانه مروّجين تعاليم و مبادی امراهلل می

و از روی نهايت انصاف  278آزاد از هر گونه تقيّدخضوع به وظائف خود قيام کرده با فکری 

شناسی و با صراحت و سادگی و با تعلّق تاّم به منافع و مصالح ياران و امراهلل و عالم و وظيفه

انسانيت چنان هّمتی نمايند که نه تنها مورد اطمينان و حمايت واقعی و احترام موکّلين خود 

قلبی آنان را نيز جلب نمايند.  و بايد در جميع بلکه بايد قدرشناسی و محبّت  ،واقع شوند

طلبی بيزار شوند احيان از روح تفوّق و استکبار و روش استتار اجتناب نمايند و از رفتار تسلّط

و در مشاورات خود هر گونه تعّصبات و اميال شخصی را کنار گذارند و و با کمال تدبّر و 

خود را با آنها در ميان نهند و   رح ونظريءّهحکمت احبّاء را محرم اسرار خود قرار داده ط

مشکالت و معضالت خود را در حضور آنها مطرح سازند و از آنها استشاره و مصلحت

جوئی نمايند و چون موقع اخذ تصميم فرا رسد بايد از روی خلوص نيّت و حسن طويت و 
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با صفای قلب و کمال رغبت مشورت کرده و سپس به آستان الهی توّجه و تبتّل نمايند و 

"آراء اکثريت گردند...  ايمان کامل و شهامت تاّم ابدای رأی نموده و مطيع نتيجءه
279

 

روح و صورت هر دو حائز  ،شودهمانطور که از اين بيانات مبارکه مستفاد می

که بايد در  ،تواضع و خلوص است ،روح محبّت ،تر استاهّميّت هستند و آنچه که مهم

 لّيّه تشکيالت امريه جريان داشته باشد.مشاورات و اقدامات ک

بخش کسانی باشد برانگيزاننده و الهام  ترديدی نيست اين روح بايد همچنين قّوءه

اعضاء هيأت  ،مانند مشاورين ،به عنوان مرّوجين و حاميان انتصابی امر مبارک ،که

 از افتخار خدمت برخوردارند. ،معاونت و مساعدين

 تقاضا شد اوصاف مؤمن حقيقی را  برای توّجه محافل وقتی از حضرت ولی امراهلل

 ،بيان نمايند ،دهندبهائی را مّد نظر قرار می  روحانيه که عضويت متقاضيان ورود به جامعءه

ارتباط نزديک با روح و شکل "  ،يکی از شرايط اساسی که ايشان تصريح فرمودند

"تشکيالت کنونی بهائی در تمام عالم
280

ز اصول حياتی اداری امر بود.  اين يکی ا 

خود را از  ،و نبايد ،توانداو نمی  عنصری مؤثّر در ساختار جامعه است.مبارک است.  فرد 

های جامعه منقطع سازد.  يکی از وجوه تمايز امر مبارک عبارت از مشارکت فعاليت

سالم تأثير  ،يابدوقتی که توسعه می ،خود  که به نوبءه ،اساسی فرد در حيات جامعه است

گردد.  حضرت بهاءاهلل در کتاب گذارد و ارتقاء روحانی او را سبب میخود را بر فرد می

فرمايند که افراد مانند عناصر تشکيل دهنده و اعضاء هيکل بشری هستند.  اقدس به ما می

اين بدان معنی است که رفاه و آسودگی يک بخش عبارت از رفاه و آسودگی کّل است.  

تواند جامعه می ،ری جزء عبارت از رنجوری و ناراحتی کّل است.  مضافًاناراحتی و رنجو

تواند آرمانها و اصول امر مبارک را که به عنوان آزمايشگاهی عمل کند که فرد در آن می

مشارکت در امور  ،پذيرفته است در اقدامات ملموس و سازنده ظاهر سازد.  به اين ترتيب

 آن فرد بهتر ياد میتبدفرايند يادگيری  به يکجامعه 
ّ
گيرد که يل خواهد شد که در طی

                                                 
279

 54-53صفحات  ،نظامات بهائی  

280
 5ص ،نظامات بهائی  



 133 

واقعيت   توان در خدمت در ميدان جامءهای را که امر مبارک آموزش داده مینظريه چگونه

به آن معنی است که ما به عنوان بهائيان مخلص بايد از دو حّد مطالب پوشاند.  کّل اين 

با  فردی غير از حکم ارتباطد و احکام ( تمّسک به حدو1« )افراط و تفريط اجتناب نماييم

بدن تمّسک به حيات بهائی که بر فرد  های جامعهفعاليتاشتغال کامل به ( 2جامعه و )

 واجب است.

چگونه  ،امراء و علماء است ـ آنها که هستند  بخش آخر سخنان امروز من دربارءه

 ،دهدبقيّه جامعه ربط می و پيوندهای روحانی که آنها را به يکديگر و به ،مکّمل يکديگرند

"  ،در ارتباط با اين سؤال فرمودند 1842آوريل  23العدل اعظم در مکتوب کدامند.  بيت

طوبی لالمراء و العلماء فی» فرماينددر کتاب عهدی میاالعظم جمال قدم جّل ذکره

 امراهلل در توقيع چهارم نوامبر « البهاء
ّ
 ،فرماينداين بيان می  دربارءه 1831وحضرت ولی

علماء در اين کور مقّدس در يک مقام ايادی امراهلل و در مقام ديگر مبلّغين و ناشرين امر »

اولی را در تبليغ حايز.  مقصود از امراء اعضاء بيت  ولی رتبءه ،که در سلک ايادی نباشند

المللی است.  وظايف هر يک از  اين نفوس من بعد معيّن العدل محلّی و ملّی و بين

ايادی "  ،اندچنين فرموده ،العدل اعظم بعد از نقل بيان حضرت ولی امراهلل"  بيت«دد.گر

شوند که حضرت ولی محبوب مشاورين و اعضاء هيأت معاونت مشمول تعريفی می ،امراهلل

 امراهلل هنگامی که بيتامراهلل از "علماء" فرموده
ّ
العدل اند...پس از صعود حضرت ولی

تواند جهت امکان تعيين و انتصاب ايادی جديد امراهلل قانونی یاعظم مقرّر داشت نم

جديدی را به وجود آورد که   العدل اعظم مؤّسسءهاين قرار ايجاب نمود بيت ،وضع نمايد

صيانت و ترويج   بتواند اعضای آن را رأسًا تعيين و تسميه نمايد و بدين ترتيب دو وظيفءه

ايادی امراهلل را   در مستقبل ايّام استمرار يابد و مؤّسسءه ،است ايادی امراهلل  امراهلل که به عهدءه

جديدالوالده را پرورش دهد و تا زمانی که ميّسر   به نحوی تحوّل بخشد که بتواند مؤّسسءه

نزديک داشته باشد.  همچنين الزم و ضروری   است با آن همکاری و معاضدت صميمانءه

نظيری که ايادی امراهلل انجام میثّر از خدمات بیبود ترتيبی اتّخاذ شود تا به نحوی مؤ

 "دهند حّد اکثر استفاده شود...
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العدل اعظم در همان مکتوب از يکی از توقيعات حضرت ولی امراهلل نقل میبيت

 ،1824مارچ  14خطاب به محفل روحانی بهائيان استانبول مورّخ کنند.  در اين توقيع "

 امراهلل از جان منشی
ّ
آراء در   ب آن حضرت اصل اقدام وعمل از طريق غلبءهحضرت ولی

امراهلل را تشريح نموده و متذکّر شده است در گذشته اشخاصی که خود را اعلم و اجّل می

سبب  ،دانستندگرديدند و نفوسی که خود را افضل از کّل  میتفرقه می  دانستند مايءه

رأی افراد علماء و عقالء را از ميان  اختالف گشتند.  ولی الحمدهلل قلم اعلی اين استبداد

ميزان نفرمودند و امور را به مراکز  ،بردند و قول افراد را ولو اعلم علماء و افضل فضالء باشد

عموميه   منصوصه و محافل مخصوصه راجع نمودند.  حتّی هيچ محفلی را در امور کلّيءّه

العدل و را در ظّل يک بيت مالک باالإطالق مرکز قرار ندادند.  بل جميع محافل مقّدسه

مرکز اعظم الهی خواندند تا مرکز مرکز واحد باشد و جميع در ظّل محور منصوص 

"مخصوص حکم يک نفس يابند و از انشقاق و تفرقه محفوظ مانند.
281

 

 امراهللبيت
ّ
ذياًل اينگونه استنتاج می ،العدل اعظم بعد از نقل مکتوب حضرت ولی

االعظم مفاسدی را که ذاتًا در مؤّسسات "علماء" جّل اسمه هرچند جمال قدم"  ،فرمايند

وليکن  ،انداهلل محو و زايل فرمودهبرای ابد از شريعت ،در ظهورات سابقه موجود است

عوامل  ،آيدبر می 1854صريح و اجمالی پيام مورّخ چهارم جون   چنان که حتّی از مطالعءه

عواملی که برای  ،انداداری خويش وارد نمودهموجوده در اين مؤّسسات را در نظم   مفيدءه

 پيشرفت و تقّدم امراهلل حائز ارزش اساسی هستند.

الّشأن که از افرادی تشکيل شده است که وظائفی چنين وجود مؤّسساتی چنين رفيع

وليکن دارای اختيارات تقنينی و اداری و قضائی نيستند و به کلّی از  ،خطير به عهده دارند

يّون ادوار سلف و حّق و صالحيّت تبيين و استنباط رسمی آثار الهيّه مبرّا و وظائف روحان

نظير و مثيل است.  نظم اداری بهائی است که در اديان گذشته بی  از شئون مختّصءه ،فارغند

درک و فهم اين مفهوم بديع و فريد البتّه صعب و دشوار است و تنها در رشد و تکامل 

عرفانی که فارغ از تأثيرات  ،عرفان احبّای الهی به اصول نظم اداریبهائی و ازدياد   جامعءه
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متقابل اتّکاء و تعلّق "امراء" و "علماء" در   رابطءه ،ماضيه باشد  حاصله از معتقدات ازمنءه

ای آنان در يکديگر به نحو شايسته  شريعةاهلل و ارزش حّد و حصر تعاضد و تأثيرات متقابلءه

"گرديد.مفهوم و معلوم خواهد 
 282

 

سؤالی در رابطه با اين موضوع توّسط يکی از احبّاء مطرح  ،قريب شش سال بعد

شد که مستلزم توضيحات بيشتری در مورد موضوع مورد بحث بود.  داراالنشاء در تاريخ 

هيأت " ،العدل اعظم اين توضيحات را مرقوم داشتاز طرف بيت 1843مارس  24

ای قارّه  ه به صيانت و ترويج امراهلل در سراسر منطقءهمشاورين دارای مسئوليت خاّص توجّ 

شود.  هيأت مزبور در ايفای وظائف مزبور نه است که شامل تعدادی جوامع ملّی بهائی می

بلکه از  ،پردازد و نه راهنمايی آحاد احبّاء را به عهده داردبه هدايت محافل روحانی می

سازد اطمينان حاصل نمايد که مستمرًّا قادر میبرخوردار است که آن را  الزمرتبه و مقامی 

هايش توّجه کافی مبذول ها و رهنمودگيرد و محافل روحانی به توصيهدر جريان امور قرار می

آميز و محبّت  جوهر روابط بين تشکيالت بهائی عبارت از مشاورءه ،خواهند داشت.  اّما

نه موضوع رتبه و مقام.  از آثار  منويّات يکسان و مشترک برای خدمت به امر الهی است

حضرت عبدالبهاء و تبيينات حضرت ولی امراهلل   حضرت بهاءاهلل و بيانات مبارکءه  مبارکءه

بشری مستلزم حفظ   کاماًل واضح و مشهود است که عملکرد صحيح و مناسب جامعءه

موضوع طبقات و مراتب در ميان اعضاء است.  ياران بايد بدون ادنی رشک و حسدی اين 

و نفوسی که حائز رتبه و مقامی هستند هرگز نبايد از موقعيت خود سوء  ،را تصديق نمايند

 استفاده نمايند يا خود را برتر از ديگران محسوب نمايند.

از جمله اتّحاد مقام است و او است سبب قيام امر و » ،فرمايندحضرت بهاءاهلل می

عالم خراب شد و ويران مشاهده  ،به ميان آمدارتفاع آن مابين عباد.  برتری و بهتری که 

بايد خود را در  ،اند و به افق اعلی ناظرندگشت.  نفوسی که از بحر بيان رحمن آشاميده

الهی محّقق   يک ُصقع و يک مقام مشاهده کنند.  اگر اين فقره ثابت شود و به حول و قّوءه

حق موجود؛   چه که در کّل آيءه ،انسان عزيز است ،عالم جنّت ابهی ديده شود.  بلی ،گردد
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ولکن خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقی و ارفع ديدن خطائی است کبير.  طوبی از برای 

 « "اند...نفوسی که به طراز اين اتّحاد مزيّنند و من عنداهلل موفّق گشته

و رعايِت  ،متانت ،احترام ،"ادب ،العدل اعظم آمده استمکتوب بيت  در ادامءه

ای مؤثّر های ديگران  فضائلی است که در هماهنگی و سعادت هر جامعهتب و موفّقيتمرا

 ترين معاصی هستند.بينی از جمله مهلکاّما غرور و نخوت و خودبزرگ ،است

العدل اعظم اميدوارند که کلّيّه ياران به خاطر داشته باشند که هدف غائی بيت

و رضای الهی را کسب کند.   ،وحانيه باشدزندگی هر نفسی بايد وصول به اعلی مدارج ر

مقام روحانی حقيقی هر نفسی عنداهلل معلوم و مشهود است و با مراتب و مقاماتی که رجال 

تفاوت دارد.  هر نفسی که ديده به  ،کنندهای گوناگون جامعه کسب میو نساء در بخش

ّم هر مقام يا در کمال ابتهاج و رضايت تا ،هدِف وصول به رضای الهی دوخته باشد

پذيرد و از خدمت به ذات الهی در جميع می ،مأموريتی که در امر الهی به او محّول گردد

"شرايط قرين انبساط و اهتزاز خواهد شد.
283

 

سازمانی   فرمايند که در فلسفءهالعدل اعظم در اين مکتوب توضيحی عنايت میبيت

امور   ياستی را که در هر شکلی از ادارءهالعدل ساّول اين است که بيت  نظير است.  نکتءهبی

يعنی اين که هيچ سازمانی بدون  ،پذيرندمی ،گرددمذهبی يا غيرمذهبی عمومًا معمول می

و مبتنی  ،تواند به طور مؤثّر کار و فعاليت کند.  بعد از تصريح اين نکتهمراتب و مدارج نمی

ع امرا و علمای بهائی را با اين العدل اعظم در واقبيت ،بر بيان مبارک حضرت بهاءاهلل

شما توّسط کسانی که از   "نگران نباشيد که مقام و رتبءه ،فرمايندعبارات مورد هدايت می

بلکه  ،لحاظ رتبه و دستاورد مادون شما هستند رعايت نشود يا محترم محسوب نگردد

ب دهد که اجازه ندهيد که اين مالحظات ظاهری در شما غرور ايجاد کند يا شما را فري

فکر کنيد از لحاظ اخالقی و اصولی بهتر از آنها هستيد.  مراتب و مدارج حقيقی را فقط 

ها مکشوف خواهد شد.  لذا با داند و بس و فقط در عالم بعد برای انسانخداوند می

                                                 
283

 Messages  340مندرج در صفحه  ،داراالنشاء خطاب به کلّّيه محافل روحانی ملّی 1843مارس  24ترجمه ـ پيام   

1963-1986 
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نخوت و تکبّر با ديگران رفتار نکنيد و به دليل امتيازی موقّت که در اين جهان به شما داده 

العدل های بيتر ديگران تفّوق نجوييد." )البتّه اينها کالم خود بنده است که توصيهشده ب

فرمايند که هرقدر بندی کردم(.  حضرت بهاءاهلل در يکی از الواح خود میاعظم را جمع

در اين عالم و عالم بعد به خداوند  ،خشيّة الهی با خضوع وخشوع در زندگی ما بيشتر باشد

 يم يافت.تقّرب بيشتر خواه

دارای چنين  ،اعم از مذهبی يا غيرمذهبی ،شناسمهيچ نظام سازمانی که من می

مفاهيم اساسی اخالقی و روحانی نيست که در ساختارش ادغام شده باشد.  همين نگرش 

بخشد.  مسلّمًا اين يکی از ويژگیهای اداری ما روح میما و فعاليت  است که به جامعءه

دست بشر   نظمی که سازمانی زمينی و ساخته و پرداختءه ،هائی استهای بارز نظم اداری ب

حق است و مقّدر است که کّل عالم   بلکه اساسًا نظامی الهی و بقای آن به ارادءه ،نيست

 متّحد سازد و ارتقاء بخشد. ،انسانی را در بر گيرد

 

 سؤاالت مربوط به اين سخنرانی

کند منصفانه نيست که فقط بهائيان "مشهور" انتخاب شوند فکر میس ـ  يکی از دوستان غيربهائی من گفت که 

 انتخاباتی باشد.  نظر شما چيست؟  و مرئی بودن آنها در جامعه شايد شکلی پنهان از مبارزءه

هم نادرست و هم نامناسب است.  حضرت  ،"مشهور" در اين زمينه  ج ـ استفاده از کلمءه

عضاء منتَخب به عنوان نفوسی که از شهرت مطلوب عبدالبهاء در يکی از الواح خود به ا

کنند.  اشاره می ،شودبرخوردارند و شهرت آنها مانند روايح مشک در ميان مردم منتشر می

اّما از شهرت خوبی برخوردار نباشند.  در  ،بعضی از بهائيان ممکن است مشهور باشند

که اعضاء جامعه به داشتن آنها انتخابات بهائی شما بايد تحّری مدايح و سجايايی نماييد 

خلوص  ،وفاداری بالشرط"  ،دانيد عبارت است ازمعروفند.  اين صفات همانطور که می

"کامل  توانائی مشّخص و تجربءه ،ديدهذهنی وقّاد و تعليم ،تاّم و تمام
284

همچنين بايد به   

                                                 
284

 Baha’i Administration  33ترجمه ـ  بيان حضرت ولی امراهلل مندرج در صفحه   
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ع و تبتّل به ساحت کننده بايد در حالتی از تضرّ خاطر داشته باشيم که ما به عنوان انتخاب

 به انتخاب مبادرت نماييم. ،حضرت بهاءاهلل که ما را هدايت بفرمايند

 

"اقتصاد الهی  س ـ حضرت ولی امراهلل دربارءه
285

فرمايند.  ممکن است توضيح دهيد که مقصود " مرقوم می

 چيست؟

نی آن يکی از معا ،بپردازيد economyج ـ اگر در فرهنگهای معتبر لغت به جستجوی معنای 

نماييد بايد استنباط کنيم کنم در مطلبی که شما اشاره مینظام سازماندهی است.  فکر می

 اند.که هيکل مبارک از اين اصطالح به معنای "نظم اداری" استفاده کرده

 

 ،الزم است که  اعضاء محفل به آن متّصف باشند ،طبق بيان حضرت عبدالبهاء ،ای کهس ـ يکی از موارد اّوليه

خلوص نيّت""
286
فرمايند.  استنباط شما از است.  حضرت عبدالبهاء اين صفت را قبل از فضائل ديگر ذکر می 

 "خلوص نيّت" چيست؟

کنند و " اشاره میمقّدسه  اعمال طاهرءهفارسی حضرت بهاءاهلل به "  ج ـ در کلمات مکنونءه

تقوای خالص نپذيرند  عنقريب صرّافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز" ،فرمايندبعد می

"و غير از عمل پاک قبول ننمايند
287

استنباط من از خلوص نيّت اين است که اقدام به   

صرفًا برای جلب رضای جمال  ،اعم از اين که در امور اداری باشد يا امر تبليغ ،خدمت

کنم خلوص نيّت مستلزم آن است که ما تمامی مالحظات مبارک صورت گيرد.  فکر می

اعم از آن که امور دنيوی خارج از حدود و ثغور امراهلل يا مکافات  ،کنار بگذاريمديگر را 

"در جوارکه به عنوان " ،روحانی داخل امر باشد
288

شود.  امر مقّدس الهی به آن اشاره می 

                                                 
285

  Divine Economy   عبارت مزبور به "نظام الهی" ترجمه شده و در صفحه  ،کتاب بهاءاهلل وعصر جديد 322ـ در صفحه

"سياست الهی"  34الهی"  و در صفحه  آرای"نظم جهان 28آرا"  و در صفحه به "نظم جهان ،نظم جهانی بهائی 32و   20

 برگردانده شده است.

286
 524ص ،3ج ،مکاتيب عبدالبهاء  

287
 404-405ص ،ادعيه حضرت محبوب  

288
  Within the precincts – و "جوار" يا "عند" در  ،(41"بقعه" درکلمات مکنونه فارسی )شماره  اين عبارت ترجمءه

 م -ی مختلف است ها مناجات
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کنم مقصود حضرت عبدالبهاء از بيان مبارک در مناجات لقا اخير فکر می  در مورد نکتءه

بالفناء فی فناء باب الوهيّتک و اعنّی علی المواظبة علی االإنعدام حّققنی " ،همين باشد

"فی رحبة ربوبيّتک.
289

اگر ما بخواهيم از خلوص نيّت برخوردار شويم بايد اطمينان يابيم   

های امری و ما در فعاليت  شناسد.  تنها انگيزءهبيند و ما را میکه ذات اقدسش ما را می

ن باشد که تقديم خدمات و اعمال ناچيز و حقير ما در ساحت اطاعت از اوامر الهی بايد اي

 اقدسش مقبول واقع شود.

 

 فرمايند؟بينی میواليت امراهلل را پيش  حضرت بهاءاهلل مؤّسسءه ،کتاب اقدس  س ـ در کدام آيءه

آنچه را که حضرت بهاءاهلل " ،مرقوم فرمودند 1828ج ـ حضرت ولی امراهلل در فوريه 

ذکر نفرموده و عمدًا فواصلی را در بيان نظم کلّی دور بهائی مرعی  درکتاب احکامش

مندرجات الواح وصايای حضرت عبدالبهاء آن فواصل را به يکديگر متّصل ساخته  ،داشته

"است.
290

اهلل بعد از صعود حقوق  يکی از موارد "ذکر نشده" موضوع دريافت کنندءه  

 و اين بود که هر شخص يا مؤّسسهحضرت بهاءاهلل است.  استنتاج بديهی البتّه 
ّ
ای که وصی

دريافت ،جانشين حضرت بهاءاهلل باشد و سمت رياست امر مبارک را در اختيار بگيرد

اهلل خواهد بود.  به اين ترتيب حقوق به حضرت عبدالبهاء پرداخت شد و طبق حقوق  کنندءه

امراهلل پرداخت  بايست بعد از ايشان به حضرت ولیمی ،الواح وصايای هيکل مبارک

که من قباًل به اين نکته اشاره کرده ،واليت است  بينی مؤّسسءهپيش  گردد.  اين يک طريقءه

ای تلويحی به واليت امراهلل تواند اشارهام.  موضع ديگری از کتاب اقدس که کاماًل می

الکتاب  ارجعوا ما العرفتموه من"  ،فرمايندای است که حضرت بهاءاهلل میدر آيه ،باشد

(   در اين آيه است که اختيار تبيين 144" )بند الی الفرع المنشعب من هذا االصل القويم.

                                                 
289

)توضيح مترجم: عبارت "فی رحبة" در   438ص ،چاپ دوم ،طبع آلمان ،های حضرت عبدالبهاءاتمجموعه مناج  

 ترجمه شده است.( Within the precinctsانگليسی به 

290
 3ص ،نظم جهانی بهائی  
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رسد که اين دومين منصوص و موثّق به فرع منشعب يا غصن اعطاء شده است و به نظر می

 بينی شده باشد.پيش ،به عنوان مبيّن منصوص ،آيه است که مقام حضرت ولی امراهلل

 


