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نهاد آموزشى است که تحت اشراف محفل روحانى ملّى بهائيان کلمبيا انجام وظيفه  يک مؤّسسۀ روحى
پرورش منابع انسانِى متعّهد به پيشرفت روحانى، اجتماعى و فرهنگى مردم کلمبيا است.  مواد کند.  هدفش  مى

مورد استفاده در جوامع بهائى در همۀ نقاط جهان  ىهاى گذشته به نحو روزافزون درسى اين مؤّسسه طّى دهه
  قرار گرفته است.

ريزى، آزمايش در  با رويکرد سنّتى يعنى طرحد کن دنبال مىتهيّۀ مواد درسى براى مؤّسسۀ روحى  رويکردى که
اّولين   .اى متفاوت است به نحو قابل مالحظه عمل، و ارزيابى، و اجراى اين مراحل به صورت يک ُبعدى،

انجام خدمتى در پاسخ به نيازهاى  در نتيجۀشود که  برداشته مى زمانىاز مواد درسى  دورهقدم براى نوشتن هر 
.  مواد درسى از اين تجربه نشئت به دست آمده استدر سطح مردمى تجربيّاتى  توسعه،براى يک جامعه 

که در اثر به کار گرفتن  اى يادگيرى.  اين مواد از يک سو شرحى است از دننک را بيان مى آن تجربهد و نگير مى
کردن آن  مند روشاى است براى  خدمت حاصل شده، و از سوى ديگر وسيله ى ازتعاليم الهى در ميدان خاّص 

: داستان مؤّسسۀ روحى و گسترش يادگيرى در بارۀ رشد”  يادگيرى.  اين رويکرد در جزوۀ کوچکى تحت عنوان
  ح داده شده است:به نحو زير توضي“   وسيع آئين بهائى در کلمبيا

ديگر مشورت  ، گروه کوچکى از آحاد مردم، با يکشود مىوقتى که يک نياز آموزشى مشّخص 
آورند.  نمايند و آنها را به مرحلۀ عمل در مى براى اقدامات آموزشى تهيّه مى هاکنند، يک سلسله نظر مى

پرتو اين مشورت يک سلسله .  در گيرند و مشورت قرار مىنتايج حاصله مورد بازنگرى و ارزيابى 
مجّدِد آنها منجر به تعديل و تصحيح   و بازنگرى ،شود اقدامات آموزشِى تعديل شده به اجرا گذاشته مى

مرحله نهائى تهيّه و ارزيابى مواد تا گردد.  در اين فراينِد تهيّۀ مواد درسى، هيچگاه اقدام  بيشترى مى
ر هر مرحله با بهترين موادى که در دست است پيش . اقدامات آموزشى دافتد به تعويق نمى درسى
حضرت بهاءاهلل  هر دو در پرتو ظهور ،رود، با اين ايمان قطعى که فقط از طريق عمل و بازنگرى مى

چند  طّى آن نيست که ىتواند به تدريج تکامل يابد.  اّما اين ترتيب ترى مى مواد درسى مناسباست که 
شود که ساختار و  آورند، و دير يا زود الزم مى مى وجود ه دشان ببراى استفادۀ خوفقط نفر موادى 

مورد استفادۀ ديگران قرار گيرد.  تصميم با اطمينان محتواى هر واحد به صورت نهائى در آيد تا بتواند 
گردد که  شود که مشاهده مى وقتى گرفته مى تنها در مورد نشر نسخۀ نهائى مواد براى يک دورۀ مورد نظر

ديگر تعديالت بسيار جزئى و قابل اغماض است.  نکتۀ مهّمى که بايد به آن توّجه داشت اين است که 
روند، و به صورت  هاى مختلف اين فراينِد مشورت، اقدام و بازنگرى، به موازات هم پيش مى جنبه
  شوند. ى خواهد بود، اجرا نمىاى متوالى، که در اصل ترتيبى تصنّع سلسله

اى  از آنجا که استفاده از مواد درسى مؤّسسۀ روحى بيش از پيش گسترش يافته، فرايند تهيّۀ مواد به نحو فزاينده
از تجارب حاصله در سراسر جهان در زمينۀ کاربرد تعاليم بهائى در زندگى بشر بهره برده است.  اگرچه امروزه 



هاى متنّوعى به خود بگيرد، اّما بطور کلّى  ب ماهيّت مواد در دست تهيّه عمًال شکلتواند برحس اين فرايند مى
  انجامد. آيد، مى سه مرحله به آنچه نسخۀ منتشرۀ نهائى به شمار مى

 طرح مقّدماتى .۱

هايى از آثار مبارکۀ  قسمت باضافۀه شامل مفاهيم اوليّ ، متنيک يا  يک دورهنويس  پيشدر اين مرحله، 
 طرحاين   د.ناهداف آموزشى مورد نظر را حاصل کنند نتواب درس به نظر مىمجموعًا که  است بهائى

در  بخشى از مساعى عنوانبه هاى کوچکى از افراد  براى مّدتى به وسيلۀ گروه مقّدماتى رئوس مطالب
  .گيرد ، مورد استفاده قرار مىهيک دور مؤثر و مفيدِ  مواد درسِى   تکميل جهت

 الفنسخۀ  .۲

شود و رفته رفته تجربيّات جديد را منعکس  ، مواد درسى اصالح مىرود پيش مى عملهمچنانکه 
شود،  بعضى از مفاهيم تعديل مى بارها .  کند خود ادغام مىدر را آن  منبعث از هاىنمايد و نظر مى

شود تا درک  گردد، يا يک سلسله تمرينات ساده ارائه مى هاى جديدى از آثار بهائى اضافه مى قسمت
مهم کمک کند.  از طريق اين فرايند،  يک شيوۀيا   نمايد يا به ايجاد يک مهارت تر يک موضوع را آسان

  د.شو محسوب مى“   نسخۀ الف”  معموالً  آيد که يک دوره يا متن منسجم به وجود مى

  نسخۀ پيش از انتشار .۳

شود که آن دوره يا آن متن به عنوان  بر اساس انسجام متن، در وقت مناسب تصميم گرفته مىبطور کلّى 
 روشنگيرد.  از طريق استفادۀ مداوم اين نسخه  ترى در دسترس افراد قرار  از انتشار بطور گسترده قبلنسخۀ 
شود.  ممکن  بازنويسىتمرين  يا دو شود که چه وقت الزم است جاى يک بخش عوض شود و يا يک مى

از مواد به وجود آيد.  اّما به تدريج تعديالت الزم براى رسيدن به منظور دلخواه  است چندين نسخۀ متوالى
  د.شو گردد و در اين مرحله براى انتشار فرستاده مى کمتر و کمتر مىدرسى يا متن 

ها و  اکنون به مرحلۀ قبل از انتشار رسيده در اختيار بعضى از سازمان خوشحاليم که يکى از واحدهايى را که هم
عهد و ميثاق ” مؤّسسات قرار دهيم.  اين واحد دّوم از سه واحد کتابى است که در حال حاضر تحت عنوان 

بر اساس تجربۀ خود از استفاده از محتواى اين دوره، را  تاننظرهاي لطفًادر دست تهيّه است.  “   حضرت بهاءاهلل
  .ارسال داريدبراى ما 

 مؤّسسۀ روحى
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 ۱ – ۲ واحد ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  بخش اّول
زندگى  ]شمسى ۱۳۰۰ماه  آذر[ميالدى  ۱۹۲۱تصّور کنيد شما يک بهائى هستيد که در ماه نوامبر 

گذشت؟  روح آن وجود متعالى که  کرديد.  با شنيدن خبر صعود حضرت عبدالبهاء چه افکارى از ذهنتان مى مى
ديگر هرگز  و شماداشتيد به سرمنزل ابديش عروج کرده بود  مى عزيزشورزيديد و  به او عشق مىشما 
آميزش را به گوش  تشويق بياناتجهان خاکى به محضرش راه يابيد و  اين داشته باشيد که در توانستيد اميد نمى

در بارۀ امر اهلل و آيندۀ آن به ذهنتان شمارى  بى.  سؤاالت انتها بود بىتأثّر و تحّسرتان غم و اندوه و خود بشنويد.  
اين و  استنشده  نظر حضرت بهاءاهلل هنوز تأسيسمورد  دانستيد که بيت العدل اعظم الهِى  شد.  مى سرازير مى

از قدرت ميثاق قلبتان  با آگاهى ،کسى هدايت خواهد کرد.  با اين حال چهاکنون د که جامعه را سؤال را داشتي
   پيروزى به دنبال خواهد داشت. حتمًا بحراندانستيد که اين  و مى بود آرام 

وصاياى خود حضرت شوقى افندى مبارکۀ يافتيد که حضرت عبدالبهاء در الواح  سپس بزودى در مى
جامعۀ  امراهلل ولىّ اند که از ايشان اطاعت کنند.   احبّا خواسته فردفردو از  اند دهتعيين فرمواهلل  امر ولىّ به عنوان را 

.  نمودو آن را براى انتخاب بيت العدل اعظم آماده خواهد کرد و پرورش خواهد داد خواهد  تبهائى را محافظ
کرد و در پيروى از  توّجه خود را به سوى او متوّجه خواهيد شما مرکزى خواهد بود که  آن اهللامر ولىّ   نفسحاال

بر در آن زمان  عالم برد.  اين دقيقًا همان کارى است که بهائيان هيد اخوهدايات او نهايت سعى خود را به کار 
  مشهود ساخته بود. خود را  و حمايت حفظ اق حضرت بهاءاهلل بار ديگر قدرتدند.  عهد و ميثطبق آن عمل نمو

پيشرفت امراهلل را از زمان صعود حضرت عبدالبهاء تا انتخاب بيت العدل اعظم دنبال  دّوم واحد
تمرکِز  ،همانند واحد قبل ،ماهيّت تاريخى خواهد داشت با اين حالبيشتر آن خواهد کرد.  گرچه محتواى 

  قرار خواهد داشت. نما ارتباط آن با زندگى فردى و جمعى بر بخصوصو بر مفهوم قدرت ميثاق  مطالعۀ ما
که  کسب نماييداين مطالعه درک بهترى از معنا و مقتضيّات اين بيان حضرت عبدالبهاء با اميدواريم 

  “   محور وحدت عالم انسانى قّوۀ ميثاق است و بس” فرمايند مى

حضرت شوقى افندى  واليتاز  —نارسا هرچند  —کلّى  يک نماىشامل قسمت اعظم اين واحد 
و انتخاب  اهلل امر ولىّ يعنى دوران بين صعود حضرت  هيئت ايادىبه قيادت   .  تعدادى از بخشبودخواهد 

اى را که در ظّل هدايات بيت  هاى عمده برخى از پيشرفت سّومبيت العدل اعظم خواهد پرداخت.  واحد 
  جامعۀ بهائى را مورد بررسى قرار خواهد داد. امروزى العدل اعظم در امر اهلل حاصل شده و وضع

و مجموعۀ  اهلل امر ولىّ هاى بسيارى از توقيعات حضرت  در عين حال که اين واحد شما را با قسمت
اجمالى بر زندگى و  ىنخواهد بود که بيش از مرور ميّسرهرگز خواهد ساخت،  آشناعظيمى از حقايق تاريخى 
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 ۲ ، واحدعهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۲

مايل  شايدجامع قيادت آن حضرت،  مطالعۀ.  براى دارائه شوبه شما  آوردهاى خارق العاّدۀ حضرتش دست
 ، ايد مطالعه نکردهآن را قبًال  اگر ،را“   گوهر يکتا”  امة البهاء روحيّه خانم تحت عنوان بخش الهامباشيد کتاب 

 توانيد و انتخاب بيت العدل اعظم مى اهلل امر ولىّ .  در بارۀ دوران کوتاه بين صعود حضرت کنيداکنون مطالعه 
- ۱۹۵۷دوران قيادت حارسان امر اهلل، ”  تحت عنوان روحيّه خانمحضرت در کتاب ديگر  مطالب زيادى

دهند.   هاى ايادى امر اهلل را ارائه مى گفتار آموزنده، بسيارى از پيام که در آن پس از يک پيشبياموزيد  “ ۱۹۶۳
گسترش  مبارک امر ازبينش تاريخى شما را  اهلل امر ولىّ حضرت متعّدد توقيعات  بحردر  و غوص و البتّه غور

  اى در بارۀ عهد و ميثاق و نظم ادارى در اختيار شما خواهد گذاشت. هاى ارزنده داد و بصيرتخواهد 

  بخش دّوم
 قسمت اّول الواح )شمسى ۱۳۰۴(ميالدى  ۱۹۰۵سال  حوالىکه حضرت عبدالبهاء در  زمانى

، ايشان کودکى هفت نددتعيين نمواهلل  امر ولىّ  را در آن حضرت شوقى افندى ومرقوم فرمودند وصاياى خود را 
مؤّدب، کودکى  ،و روحانى حضرت عبدالبهاءساعى نوۀ  عنوانيا هشت ساله بودند.  اکثر مردم ايشان را به 

آثار عظمت را توانستند  با بصيرتکه بودند هم ولى عّدۀ قليلى نمودند.   باهوش و پرجنب و جوش مشاهده مى
مشاهده  دانيم که آنچه حضرت عبدالبهاء در اين کودک خردسال تشخيص دهند.  ما مى آن طفلدر وجود 

 زمام ىبها) بود، فردى که روز گران و يکتا گوهرترين  بديعمضمون: (“  عصمآء فريدة جوهرة ابدع”  دندفرمو مى
  تکوينش رهبرى خواهد کرد. هاى سالترين  امر الهى را در دست تواناى خود خواهد گرفت و آن را در حساس

.  دوران داشتند پنج سالبيست و  ء کمتر ازدر زمان صعود حضرت عبدالبهااهلل  امر حضرت ولىّ 
گذرانده و تحصيالت اّوليۀ را در همانجا و  واالى خود طفوليّت خود را در حيفا تحت توّجهات و مراقبت جدّ 

 مترجم به پدربزرگ خود خدمت در نقش يکسپس در بيروت طى کرده بودند.  ايشان به اين منظور که بتوانند 
حضرت شوقى ادامه دادند.  در آن زمان  خود در دانشگاه آکسفورد انگلستان به تحصيلايفا نمايند  ترى شايسته
 کسب را الزم ادبى توانايى کنم، کامل را خود انگليسى که آنست عبد اين هدف تنها”  مرقوم داشتند کهافندى 
 و صحيح نحو به را عربى و فارسى هاى زبان و کنم صحبت بخوبىو  بنويسم بخوبى را انگليسى بتوانم تا نمايم
  (ترجمه)  ١."نمايم ترجمه انگليسى به فصيح

لندن با حضرت شوقى افندى تماس گرفت و از ايشان  ساکن انِ دوستاز  ىيک ۱۹۲۱نوامبر  ۲۹در روز 
شد  استفاده مىاز آن بهائيان  ىبرا ها ها و نامه تلگراف توزيعمرکز  منزلۀخواهش کرد به دفترش که اغلب به 

در تلگرافى که  تصادفًاکس در آنجا نبود و  تشريف ببرند. وقتى که حضرت شوقى افندى وارد دفتر شدند هيچ
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 ۳ – ۲ واحد ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

اين تلگراف از حضرت ورقۀ عليا، ، چشمشان به نام حضرت عبدالبهاء افتاد.  قرار داشتروى ميز تحرير 
 ياران فرمودند صعود ابهى بملکوت عبدالبهاء حضرت”  شيرۀ حضرت عبدالبهاء، شامل اين کلمات بود: مه
  .منصعق شدندحضرت شوقى افندى از ضربۀ ناگهانى اين خبر  . ٢“عليا ورقۀ. کنيد خبر ]را[

 آذرماه) ۲۵(دسامبر  ۱۶.  روز انجاميدطول  به سفر حضرت شوقى افندى به حيفا چند روز تمهيدات
از حضرت عبدالبهاء  ىپاکت  وارد حيفا شدند. قطاربا  ماه) دى ۸( دسامبر ۲۹با کشتى عازم مصر و روز ايشان 

بود.  حضرت شوقى عبدالبهاء نامۀ حضرت  اين پاکت حاوى وصيّت  شان بود.در انتظارايشان خطاب به 
 تعيين و تسميهولّى امراهلل  به عنواندانستند که  سند ثمين اّطالعى داشتند و نه مى آناز محتواى نه افندى 
حضرت  ،نوۀ ارشد که ممکن است در مقاماين بود بود  کرده ايشان خطور فکربه  از قرار معلومآنچه .  اند شده

  باشند. فرمودهانتخابات بيت العدل اعظم را به ايشان محول  برگزارىعبدالبهاء وظيفۀ 

رسيده  به نظر حضرت شوقى افندى آنکه الواح مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء پس از تقريرات
نامه در حضور ُنه نفر که اکثرًا اعضاى  .  وصيّتگرديداعالم ) ۱۳۰۰ ماه دى ۱۳( ۱۹۲۲ ژانويه ۳در روز  ،بود

به همه نشان داده  آنچه مرقوم فرموده بودندگرديد و مهر و امضا و تمام خانوادۀ حضرت عبدالبهاء بودند قرائت 
اى از  به يکى از حاضرين دستور دادند که نسخهشد.  حضرت شوقى افندى در اين جلسه حضور نداشتند امّا 

  ند.ن سند تهيّه کآ

ايران،  از ماه) در حضور گروهى از بهائيان دى ۱۷ژانويه ( ۷مجّددًا در روز نامۀ مبارک  وصيّت
ى، .  در بعد از ظهر آن روز طبق رسوم محلّ شد هندوستان، مصر، انگليس، ايتاليا، آلمان، آمريکا و ژاپن قرائت

 عبدالبهاء ضرت، در بيت حگرديدبه مناسبت چهلّمين روز صعود حضرت عبدالبهاء يک جلسۀ تذّکر برگزار 
بزرگان محلّى در بين ميهمانان حاکم حيفا و ساير   نامه اعالم گرديد. وصيّت تقريراتنهار داده شد و سپس 

  بودند.

چنين شروع  م.  اّولين تلگراگرديدهمان روز دو تلگرام توّسط حضرت ورقۀ عليا به ايران مخابره 
 بيان وصايا الواح در را خود مبارک ارادۀ عالميان محبوب.  يافت انعقاد دنيا تمام در تذّکر محافل”  شد:  مى

داشت  دّومين تلگرام فقط بيان مى . ٣“کنيد خبر را احبّا.  گردد مى ارسال بزودى آن نسخۀ. اند فرموده
ماه) تگرام زير را به جامعۀ  دى ۲۶ژانويه ( ۱۶روز   ٤“اند امراهلل مرکز افندى شوقى.  شد ارسال وصايا الواح”  ه:ک

.  اعظمند العدل بيت رئيس و امراهلل ولىّ  افندى شوقى حضرت وصايا الواح طبق”  :بهائى آمريکا ارسال داشتند
    ٥".کنيد خبر را امريکا احبّاى
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  بخش سّوم
آن روزهاى اّوليّۀ  ىّ براى ما امکان ندارد که به عمق افکار و احساسات حضرت شوقى افندى در ط

واليت پى بريم.  در حالى که از صعود ناگهانى پدربزرگ محبوبشان غرق در غم و اندوه بودند اکنون بار 
اى  شّمه بهاينکه شايد تنها  براىکرد.   هاى جوانشان سنگينى مى مسئوليت هدايت مسير آيندۀ امر اهلل نيز بر شانه

از اّولين مکاتبات  فقرههايى از دو  ، قسمتپى بريم گذشت شان مىمبارکآنچه در آن زمان در قلب و ذهن  از
متّحدۀ آمريکا و کانادا مرقوم  اياالتبه بهائيان  )۱۳۰۰بهمن  ۱( ۱۹۲۲ژانويه  ۲۱در .  خوانيم مى ايشان را
  :فرمودند

 و غم تيرۀ غمام که حالى در نموده، افشانى پرتو اقدس ارض بر دمى صبح نور که سحرگاه اين در”
 که کنم مى احساس است، افکنده سايه قلوب بر شّدت به هنوز محبوب و حنون موالى صعود اندوهِ 
 درياها وراى در عزيزانش محترمِ  جمع آن سوى به اميد از مشحون و شديد عشقى از سرشار روحم

   )ترجمه( ٦“.است متوّجه — سهميند و شريک ما با فراقش غموم و هموم در اکنون که —

را  انگيز تأثّردو روز قبل از آن توقيعى به جامعۀ بهائى ايران ارسال داشته بودند که همان احساسات 
    داشت: ابالغ مى

احبّاى حقيقى جانفشان حضرت عبدالبهآء را در عبوديّت آستانش سهيم و شريکم و در  -هواهّلل ”
هرچند هيکل  . نديم اين مصيبت جانسوز يعنى فرقت و حسرت جمال بيمثالش هر آنى مونس و

بشرى موالى حنونمان از ديدۀ عنصرى متوارى گشت ولى چون سحاب از وجه شمس مرتفع شد 
حال بايد  . اشراق تأييداتش قويتر و عون و صون و حمايتش اکمل و شديدتر از قبل خواهد بود

هاى صريح که از  اش شويم و وعده همگى بقّوۀ خالّقيّت کلماتش نظر نمائيم و منتظر تأييدات خفيّه
فم اطهر و قلم مبارکش صادر گشته بياد آريم و بنهايت جذب و شور و اطمينان و حکمت و توّجه و 

 را محافظه کنيم محويّت و انقطاع و هّمت و ثبات قدم بميدان خدمت گذاريم حصن حصين امر اهّلل
    ٧“.و تعاليم جانپرورش را تعميم و ترويج دهيم

  زير ادامه يافت:افکار با آمريکاى شمالى  ماه) به احبّاى بهمن  ۱( ژانويه ۲۱دستخط موّرخ 

قدر که در باغ آن  ميهمانى عالى آورم که بيش از دو سال قبل موالى محبوب به چه خوب به ياد مى” 
کار من در اين عالم به ’حضرت کنار ايشان نشسته بود رو نمود و ناگهان سکوت را شکسته فرمود  
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(ترجمه).  آيا آن حضرت در چندين ‘ انجام رسيده؛ وقت آن است که به جهان ديگر عروج کنم
ز من چه پيش خواهد آمد مطمئنًّا دعا دانستيد که بعد ا اگر مى’مورد واضحًا و مؤّکدًا نفرمود که: 

(ترجمه)  چندين سال قبل در بحبوحۀ طوفانى که ‘ تر  فرا رسد؟ کرديد که پايان عمر من سريع مى
ترين ايّام  شّدت احاطه نموده بود، زمانى که تيره توّسط هيئت تفتيشيّه بر پا شده و حضرتش را به

اين ’ن ارسال داشت بيانات ذيل را نازل فرمود:  گذرانيد، در لوحى که به ايرا مسجونيّتش را مى
موهبت عظمى و اين منقبت کبرى حال اساسش بيد قدرت الهيّه در نهايت متانت بنيان و بنياد 

تدريج آنچه در هويّت دور مقّدس است ظاهر و آشکار گردد.  االٓن بدايت انبات است و ب و  يافت
آغاز ظهور آيات بيّنات در آخر اين قرن و عصر معلوم و واضح گردد که چه بهار روحانى بود و چه 

   ‘ موهبت آسمانى.

قَّن و مبرهن آن حضرت بر نزديک بخش و شواهد قاطع از علم متي "با وجود چنين بيانات اطمينان
بودن پايان حيات مبارکش آيا هيچ دليلى وجود دارد که پيروان آئين نازنينش در سراسر جهان 

بخش هر يک از خادمان  هايى که براى ما نازل فرموده الهام مضطرب باشند؟  آيا ادعيّه و مناجات
ع تبليغ را براى ما هموار ننموده راه مستقيم و وسي هاى حضرتش  امرش نيست؟  آيا دستورالعمل

است؟  آيا قدرت فضل و عنايات آن حضرت که حال تأثيراتش مضاعف گرديده ما را در خدمت به 
آستانش حمايت و تقويت و تأييد نخواهد نمود؟  بر ما است که شب و روز در ايفاى وظايف خود 

  ٨(ترجمه)“  باشيم.اش مطمئن  سعى بليغ نماييم و سپس به هدايات و الطاف الريبيّه

 دهندۀ احساساتى چنين رقيق و در عين حال با قاطعيّتى چنين روشن، نشان مشحون ازبيانات فوق 
مشغول شان  ى قيادتکه ذهن مبارک حضرت شوقى افندى را در آن اّولين روزها است اى از افکارى شّمه

انديشيم که چگونه آن حضرت با يادآور شدن بيانات بيو به اين  مکث کنيماى  لحظهبياييد حال داشته بود.  
 ندرا آرامش بخشيدقلوب احبّا را تنها نخواهند گذاشت،  بهائياناطمينان بخش و مکّرر حضرت عبدالبهاء که 

.  براى تعّمق در بارۀ اينکه چگونه اين بيانات توّجه احبّا دميدندو روح اعتماد و دلگرمى جديدى در وجود آنان 
  ، جاهاى خالى جمالت زير را پر کنيد:  دارد مىرا به حضرت عبدالبهاء، مرکز ميثاق الهى، معطوف 

_____________  حنونمان موالى بشرى هيکل هرچند ،فرمايند که مى مؤمنينبه  اهلل امر ولىّ حضرت   .۱
__________ ______________________ چون ولى__________ _________________

 و اکمل__________ ________________________ و_____________  تأييداتش اشراق
      بود. خواهد قبل از___________ ________
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 نظر_________ _____________ همگى بايد حالفرمايند که  به احبّا توصيه مىاهلل  امر ولىّ حضرت   .۲
_________ _________________ و ندشو__________ ______________ منتظر و ندينما

   .ندآر بياد__________ _________
شان  ترين روزهاى مسجونيّت اين بيان که از قلم حضرت عبدالبهاء در تيره بازگويىهيکل مبارک با   .۳

__________ _______________اين موهبت عظمى ’دهند:   اطمينان قلب مى احبّانازل گرديد به 
يافت __________ _____________در نهايت __________ ____________حال اساسش بيد 

_________________ االٓن  .است ظاهر و آشکار گردد_________ __________و بتدريج آنچه 
معلوم و واضح گردد ___________________ در آخر اين  . ______________________و آغاز 

  .__________ ________________و  بود__________ ______________که 
هاى نازله  ادعيّه و مناجاتنمايند که به خاطر داشته باشيم که  اهلل مؤمنين را تشويق مى امر حضرت ولىّ   .۴

هاى  باشد، دستورالعمل امرش مىهر يک از خادمان _______________ از قلم حضرت عبدالبهاء 
و الطاف و عناياتش که  ،__________ ___________________ راه وسيع و مستقيم حضرتش 

 و____ _______________ حال تأثيرات مضاعف خواهد داشت بهائيان را در خدمت به آستانش
    .__________ ___________________ و________________ _

____________________ است که شب و  نآنابر فرمايند که  يادآورى مى دوستان راهيکل مبارک   .۵
 حضرت عبدالبهاء__________ _________________و سپس به _________ ____________

_______________________ .  

ه پيش رفته هاى متناوبى که امر الهى با ثبات و راه خود را طّى کرده و ب ها و پيروزى در ميان بحران
است، صعود حضرت عبدالبهاء ضربۀ شديدى بر پيکر جامعۀ نوزاد بهائى وارد ساخت.  تصّور کنيد که در چنين 

هاى حضرت عبدالبهاء، مرکز  اى ولّى جوان امراهلل چگونه با متمرکز ساختن توّجه احبّا بر کلمات و وعده لحظه
هايى از  يد.  مطمئنًّا در توسعۀ جامعۀ خودتان شاهد بروز دورهميثاق، آنان را تسلّى بخشيد.  حال به امروز بينديش

ايد.  با اعضاى گروه مطالعۀ خود بحث کنيد که تا چه حّد توّسل به قّوۀ ميثاق براى ثبوت و  بحران و پيروزى بوده
  .است آيد الزم و ضرورى رسوخ و نيل به پيروزى بعدى در حين عبور از هر نوع بحران که در امر اهلل پيش مى
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  بخش چهارم
در هاى خود را  رغم اندوهى که قلب مطّهرشان را فرا گرفته بود، مسئوليت حضرت شوقى افندى على

شان گرديد.   تمام دوران قيادت حضرت شاخصانرژى و عزم راسخى بر عهده گرفتند که  چنان با اهلل امر ولىّ  مقام
.  اين مسئله را با بوده است مى تأسيس بيت العدل اعظم مبارک در ذهن مسئلهترين  رسيد که مهم به نظر مى

قدما و دانشمندان امر از شرق و غرب مورد مشورت قرار دادند و به اين منظور چندين نفر از آنان را به ارض 
انتخاب بيت  الزمۀ تصميم گرفتند که خيلى زوداقدس دعوت فرمودند.  آنچه مشّخص است آنست که ايشان 

  .بوددر سطوح محلّى و ملّى  اهلل امرتقويت العدل اعظم، 

نمودند  بررسى مىامورى را  در حينى کهافندى  شوقى هاى ابتدائى واليت خويش، حضرت در آن ماه
با سوء  که محّمدعلى و اعوانشنيز حّدى  چنين پراهّميّت بود با مشکالت بى آئين بهائى اين که براى آيندۀ

دستورات و   .بودند رو به رو کردند استفاده از صعود حضرت عبدالبهاء براى برپا کردن اغتشاش ايجاد مى
به عالم بهائى  شمسى) ۱۳۰۱فروردين  ۱۵ميالدى ( ۱۹۲۲ آوريل ۵تا اهلل  امر ولىّ حضرت  اّوليّۀهاى  نمايى راه

را به دست حضرت ورقۀ عليا سپرده و براى تمّدد قوا عازم سويس  اهللامور امر در آن روز ابالغ شده بود و ايشان 
  منتشر گرديد چنين است: “  نجم باختر”  خّطى که ايشان در آن وقت مرقوم داشتند و در مجلّۀ متن دستشدند.  

 مبتال بحّدى ابهى بملکوت عبدالبهآء حضرت صعود عظمى مصيبت مؤلمه واقعۀ از پس عبد اين”
 چنين در و وقتى همچه در را وجودم که ام گشته الم و حزن و اهّلل امر اعداى صدمات دوچار و

 و داخل چه امريّه امور ناچار چندى لذا ميشمرم خويش مقّدسه مهّمۀ وظائف ايفاى منافى محيطى
 تا گذارم مى الفدآء لها روحى عليا ورقۀ حضرت برياست مبارکه مقّدسۀ عائله بعهدۀ را خارج چه
 رشتۀ مرامم و دلخواه بنحو نموده روحانى نشاط و اطمينان و ّقوت و صّحت کسب تعالى بمنّه

   ٩“.گردم نائل و فائز ام روحانيّه آمال و آرزو بمنتهى گرفته بدست مرتبًا کامالً را خدماتم

) به ۱۳۰۱آذرماه  ۲۳( ۱۹۲۲دسامبر  ۱۵چندين ماه در سويس توّقف نموده و روز  اهلل امر ولىّ حضرت 
قبل  هيکل مبارکبه هداياتى که  پاسخ در در همين مّدت کوتاه.  احبّاى شرق و غرب فرمودند حيفا مراجعت

هاى مختصر اّما قابل توّجهى  رفت و پيشنمودند  شروع به انجام وظايف خودبودند نموده شان صادر  از عزيمت
هايى به  يک روز پس از بازگشت به حيفا تلگرام اهلل امر ولىّ حضرت   شده بود. حاصلدر توسعۀ نظم ادارى 

  :ندفرمودمراکز بهائى در سراسر جهان مخابره 
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ام آنست که حضرت رب الجنود  با ورود مّجدد اين عبد به ميدان خدمت دعاى خالصانه”  ايران: 
   (ترجمه) ١٠“اى به جنود مجنّدۀ خود در آن ارض مخّصص عنايت فرمايد مواهب و عنايات بديعه

آستان قادر توانا ملتمسم که   گاه متوّقف نشده و هرگز نخواهد شد.  از تقّدم امر اهّلل هيچ”  آمريکا: 
دريغ شما عزيزان، پيشرفت امر اهّلل  مساعى اين عبد با روحى جديد و نشاطى بديع، با حمايت بى

   (ترجمه) ١١“.اى هدايت نمايد را به سوى فتوحات عظيمه

هاى خاضعانۀ خود را به مجاهدات  با حصول تسلّى خاطر و تمّدد قوا، اکنون تالش”   کبير:بريتانياى 
    (ترجمه) ١٢“.سازم خستگى ناپذير شما در سبيل امر حضرت بهاءاهّلل منضّم مى

ام ولى اکنون در نهايت سرور  راز بوده تا بحال در دعا و مناجات با شما عزيزان همدم و هم”  آلمان: 
پيوند مشارکِت مجّدانه در يک عمر خدمت به آستان حضرت بهاءاهّلل را بر آن  و اميدوارى

   (ترجمه) ١٣“.افزايم مى

بستگى مجّدد ما در ميدان باشکوه خدمت، طاليۀ فتوحات  اميد آنست که هم”  هندوستان: 
    (ترجمه) ١٤“ .اى در عرصۀ روحانى آن اقليم گردد عظيمه

روحانى دست همکارى صميمانه در خدمت به امر جمال ابهى  اطمينان و نشاط  اکنون با”  ژاپن: 
    (ترجمه) ١٥“ .بسوى شما در وراى درياهاى دور دراز ميکنم

    ١٦“ بکل شوق و نشاط انتظر بشارات أالحبآء فى البقعة النورآء”   بين النّهرين: 

به امر جمال مبارک بسوى شما  با مراجعتم به اين فضاى مقّدس، دست دوستى و خدمت”  ترکيّه: 
    (ترجمه) ١٧“ .کنم دراز مى

   (ترجمه) ١٨“ .بخش شما هستم در ارض اقدس منتظر وصول بشارات مسرّت”   فرانسه: 

  دو روز ديرتر اين تلگرام را مخابره نمودند:

بخشم به ارض اقدس، خواهشمندم همکارى مستمرّ مرا به دوستان  با مراجعِت مسرّت”  سويس: 
    (ترجمه) ١٩“ .ام اطمينان دهيد سويسى
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  و روز بعد دو تلگرام ديگر ارسال داشتند:

 ٢٠“ .با مراجعتم به ارض اقدس تحيّات قلبى اين عبد را به احبّاى ايتاليا ابالغ داريد” ايتاليا: 
     (ترجمه)

 ٢١“ .هستم با نهايت محبّت در ارض اقدس منتظر وصول بشارات احبّاى عزيز استراليا”   استراليا: 
    (ترجمه)

  بخش پنجم
که حضرت ورقۀ عليا در زمان صعود  ىنظير بىبه نقش هاى گذشته  در بخش ارائه شده شرح مختصرِ 

.  اکنون بايد مکث کنيم و زندگى فردى را بررسى نماييم که کند اشاره مى نمودندحضرت عبدالبهاء ايفا 
 “  حيات و شادى الهاممنبع ”  و “  دهنده ىتسلّ  ترين مهربان”  ،“ اعظم معين”  حضرت شوقى افندى ايشان را

   .اند خوانده خويش

پدر  از جانبتر بودند.  ايشان که  بهيّه خانم دو سال از برادر خود، حضرت عبدالبهاء، کوچک
شده بودند، زندگى خود را وقف خدمت به امر آن حضرت نمودند.   ملّقب“  ورقۀ عليا”  ارجمند خود به

االمآء و اعطيناک  قد جعلناک من خيرة”  :فرمايند مىحضرت بهاءاهلل در يکى از الواح ايشان را چنين خطاب 
  ٢٢“ .مقامًا لدى الوجه الّذى ما سبقته النّسآء کذلک فّضلناک و قّدمناک فضًال من لدن مالک العرش و الثّرى

آن را نداشته  ىهيچ زن کهم يا و مقامى به تو عطا کردهم يا هکنيزان قرار داد(مضمون: براستى تو را از بهترين 
  ) .ميا دهبه تو موهبت نمو فضلى از جانب مالک آسمان و زمين و ميا هتو را برترى بخشيدترتيب  ينبد  .است

چال طهران فقط شش سال داشتند  بهاءاهلل در سياه تحضرت ورقۀ عليا که در زمان مسجونيّت حضر
دهند که در آن اوقات متالطم  توضيح مى اهلل امر ولىّ حضرت از اوان طفوليّت با رنج و تعب آشنا شدند.  

در ظرف هاى طهران بود  ترين خانواده يکى از غنىعضو مرّفه  با اينکه”  امالک خانواده مصادره و غارت شد و
اّول به بغداد و سپس به قسطنطنيه  — ايشان در يک سلسله سرگونى “  دچار شد.به فقر و فاقه شديد يک روز 

  .دندرا همراهى نمو پدر عظيم الشأن خود — االخره به مدينۀ محّصنۀ عّکا[استانبول] و ادرنه، و ب

قادر به ”  که ثابت نمودند از آن طريق دادند که مىاز همان اوائل دوران بغداد ايشان وظايفى را انجام   
اّما   باشند. مىبود، “  وااليش گوهردرخور ”  که“  و ايثارى فداکارى”  گونه آن آماده براىو “  تحّمل بار مشکالت
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“  مظهر”  به عنوان شهود رساندند که ايشان را پس از برادر ارجمندشان،منّصۀ در عّکا بود که مناقبى را به 
عواطفى انسانى که کمتر نفسى از نفوس بشرى به ابراز ”  و“  عشق و عالقۀ مفرطى که زادۀ محبّت اهلل است”  آن

خاندان پدر اعّم از ادارۀ امور  –دادند  از همگان ممتاز ساخت.  در هر کارى که انجام مى “  آن قادر است
که از خود “  مناقب سخاوت و موّدت و محبّت”  بانمودند،  که برقرار مى اى بزرگوارشان، ارتباطات اجتماعى

ترين نفوسى که با  ى از شريفلياقت خود را به عنوان يک”  دادند، حضرت ورقۀ مبارکۀ عليا در آن موقع بروز مى
و پس از صعود حضرت   .خوبى نشان دادند به“  سراسر حيات مقّدس حضرت بهاءاهلل ارتباطى نزديک داشت

عزيز بود ايستادگى کردند، در حالى بسيار بهاءاهلل، حضرت ورقۀ عليا با عزمى راسخ در کنار برادرى که برايشان 
و آرزوهاى دنيوى را دنبال نموده و يکى پس از ديگرى از مرکز  اميالاعضاى خانواده ديگر که عمًال همۀ 

مجّهز به قواى ملکوتِى مکتسبه از مصاحبت ”  : فرمودندچنين مرقوم اهلل  امر ولىّ حضرت  . برتافتندروى ميثاق 
ئم االتّساع حضرت عبدالبهآء، نزديک و طوالنى با حضرت بهاءاهلل و مستفيض از َمَثِل پر عظمِت مجهُودات دا

آن ورقۀ مبارکه اکنون براى مقابله با رفتار خائنانۀ ناقضين ميثاق اهلل و مقاومت در برابر حمالت مخّربۀ آنها کامًال 
از خاطر را “   فکر ازدواج”  خود زدوده ورا از مغز و قلب “  ىهرگونه عاليق دنيو”  مّدتها قبل “ .آمادگى داشت

هاى قديمى و صميمى را قطع  روابط خانوادگى را بگسلد، رفاقت”  .  حال مجبور شدندخود دور کرده بودند
ورزيد و مجّدانه به آن خدمت  تر را به خاطر آئينى که به شّدت به آن عشق مى کند و مناسبات کم اهّميّت

   “  کرد کنار بگذارد. مى

، حضرت ورقۀ عليا طلوع آفتاب امر الهى در غرب با وبرپا نموده ناقضين  ى کهطوفانفرو نشستن  با
“  شدند ميزبان ارجمند عّدۀ دائم التّزايد زائرينى که از شرق و غرب به بيت حضرت عبدالبهاء سرازير مى”  نقش

هراس از موانعى که  بىاعتنا به راحت و آسايش و  توّجه به نفس خويش، بى بى”  ايشان  .بر عهده داشتندرا 
که در مراحل قبلى حيات مبارکش تحسين و ... همان صفاتى ملکوتى ”  ، به ابراز“ هنوز در راهش قرار داشت

.  و آن زمان که حضرت دادند مىادامه  “  کرانى را به خود جلب نموده بود تمجيد و عشق و محبّت بى
، در طول اسفار خود به اروپا و آمريکاى شمالى ندت رهايى يافتعبدالبهاء پس از ساليان متمادى از قيد اسار

مرقوم  وقتخواهر خويش سپردند.  حضرت عبدالبهاء در  يکى از مکتوباتى که در آن دست به زمام امور امر را 
  :داشتندفرمودند حضرت ورقۀ عليا را با اين بيانات مخاطب 

 عنايت گلشن از نسيمى فرنگ اقليم در مبارک جمال عنايت ظلّ  در هّلل الحمد العزيزه شقيقتى يا”
 بود مقصود حضرت تأييدات از شد آنچه گرديد ابهى ملکوت منجذب جمعى دل و جان و وزيد
 يابيم پرورش او عنايت پستان از ولى شيرخواريم بّچۀ قابليّتى و استعداد چه و لياقتى چه را ما واّال 
    ٢٣“ کنيم. نما و نشو او الطاف نيسان از ولى ضعيفيم گياه
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دهد احساس  توان گرمِى عالئقى را که اين برادر را با خواهر خويش پيوند مى از اين کلمات لطيف مى
نمود.  پس جاى تعّجب نيست که حضرت ورقۀ عليا بودند که هنگام صعود حضرت عبدالبهاء قدم پيش 

برادر خويش، کمک کنند تا زمام امر اهلل را در دست خود  نهادند تا به جانشين برگزيدۀ آن حضرت، نوۀ جوان
)، ايشان حضرت ۱۳۱۱تيرماه  ۲۴( ۱۹۳۲ژوئيه  ۱۵گيرد.  به مّدت ده سال، يعنى تا صعود خود در 

اهلل را محافظت و حمايت نمودند.  براى ما طبيعى است که ايشان را نفسى صاحب قلبى مهربان،  امر ولىّ 
ارى مداومى که به نحو احسن به منّصۀ ظهور رساندند ياد کنيم.  اّما در هداياتى که خو مند و غم سخاوت  روحى

داشتند، مانند مطالب زير که در زمان غيبت حضرت ولّى امراهلل از ارض اقدس به احبّاى  به مؤمنين ارزانى مى
    ده نماييم.توانيم به همان اندازه قدرِت خرد و عمق ايمان ايشان را مشاه غرب مرقوم داشتند، مى

پس اى خواهران و برادران عزيز و مهربان، شايسته است لحظاتى چند در بارۀ داليلى اساسى ”
بينديشيم که سبب گرديد تا پيامبران الهى يک عمر رنج و محنت را بر رخا و راحت ترجيح دهند، و 

جان امر الهى، اکثرًا در بهار زندگانى و عنفوان جوانى، دل از جهان  موجب شد که شهيدان پاک
اى نورانى از شعف و شادمانى به استقبال مرگ بشتابند.  حضرت رّب اعلى  فانى برکنند و با چهره

به چه دليل جوانِى نويدبخش خويش را فدا نمودند جز آنکه نوع بشر در وحدت و آشتى زندگى 
بخشيد چه بود جز عشق و عبوديّت امر مبارکى که  کند؟  آنچه به شهداى شجيع و دالور حيات مى

کردند؟ چه عاملى حضرت بهاءاهّلل را که در ناز و نعمت پرورش يافته بودند  اش را آرزو مى يروزىپ
هايى غيرقابل وصف  ها و محروميّت بر آن داشت که همۀ مال و منال دنيوى را رها سازند و سختى

و محبّتى ديگر را به عشق  که مجّدانه از عالميان بخواهند که نفرت نسبت به يک را بپذيرند جز اين
اى پر صلح و صفا براى تمامى مخلوقات خدا  حقيقى تبديل کنند و دنياى آغشته به خون را خانه

توانستند حياتى توأم با راحت و آسايش براى خود انتخاب  نمايند؟ و چرا حضرت عبدالبهاء که مى
انذار دهند که اگر کنند، ترجيح دادند که پيشرو جهاد تسخير قلوب باشند و صريحًا افراد و جوامع را 

ديگر محبّت نورزند بکلّى محکوم به زوال خواهند بود؟   کمال هّمت و از صميم قلب به يک به
جهاد آن حضرت نه با تيغ پوالدين بلکه با شمشير عشق و محبّت بود.  و اگر ما به خود جرأت 

اثر اقدام آن ذوات نورانى است که ما نيز بايد بر   دهيم که خود را بهائى بناميم صرفًا بدين معنى مى
که تمامًا تسليم آمال و آرزوهاى  مشى نماييم.  يعنى هميشه به فکر خير و صالح عموم باشيم نه اين

باختگان اّوليّۀ امر الهى را مّد نظر قرار  اش اينست که استقامت و فداکارى دل خود شويم، و معنى
توانيم امر الهى را  تنها از اين طريق است که مى جان و دل بکوشيم تا به آنان تأّسى کنيم.  دهيم و به

  (ترجمه)  ٢٤“ .محافظت نماييم
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به ازخودگذشتگى که  محويّت و چنين بود آن روح .  اينمبارک امربه کامل ايشان  تعلّقچنين بود  اين
با عهد و ميثاق  ماناى ما را از رابطۀ خود در پاراگراف باال ايشان با چه زيبائى ساده.  ديبخش مى حياتايشان 
.  قبل از اينکه به بخش بعد بپردازيم شايد مايل باشيد که دکنند، بدون اينکه صريحًا به آن اشاره سازن  آگاه مى

   اى چند را صرف تعّمق بيشتر در اين بيان بنماييد. با تکميل جمالت زير لحظه

بينديشيم که  _____________________اى بر  فرمايند که لحظه حضرت ورقۀ عليا ما را تشويق مى  .۱
 رخا و راحتبر  _______________________ يک عمرپيامبران الهى  گرديد تاسبب 

____________________  .  
 جان پاکبينديشيم که سبب شد شهيدان  داليلى اساسىفرمايند که بر  به ما توصيه مى همچنينايشان   .۲

برکنند  فانى از جهاندل  ،_____________زندگانى و عنفوان  ______________، اکثرًا امر الهى
  . ____________مرگ  ____________ از شعف و شادمانى ______________________

_ ______را  نويدبخش خويش جوانِى  ______________حضرت رّب اعلى  پرسند مىايشان از ما   .۳
شهداى شجيع و  به چهآنو  ؟زندگى کند ______________________نوع بشر  ___________
 ____________________________________بود چه  ______________________دالور 

  کردند؟ آرزو مى ___________________
که در ناز و نعمت پرورش را حضرت بهاءاهلل  ______________بينديشيم که  خواهند مىايشان از ما   .۴

________________ و  سازندرها  ____________________________________ يافته بودند
_____________ از عالميان بخواهند  مجّدانهبپذيرند جز اينکه  ________________________

_________________ حقيقى تبديل کنند  و محبّتى به عشق _______________________
   .خدا نمايند مخلوقات تمامى صلح و صفا براىاى پر  خانه ___________________

____________________  حياتىتوانستند  بايد از خودمان بپرسيم که چرا حضرت عبدالبهاء که مى  .۵
 تسخير ____________________________________انتخاب کنند  ________________

و از صميم قلب  کمال هّمتاگر با  ____________________________________ باشندقلوب 
    ؟بود بکلّى محکوم به زوال خواهند ____________________________________

تيغ  ______________سازند که حضرت عبدالبهاء  حضرت ورقۀ عليا براى ما کامًال روشن مى  .۶
  .انجام دادند ______________بلکه با شمشير  ______________ پوالدين

صرفًا  ______________دهيم که خود  مىفرمايند که اگر ما به خود جرأت  مى يادآورىو ايشان به ما   .۷
_____________  يعنى.  ____________________________________که  بدين معنى است
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ش ا ى، و معن ____________________________________که  نه اين _________________
______________________________________ _______________________اينست که 

  . ______________________توانيم  از اين طريق است که مى تنهابه آنان تأّسى کنيم؛  ______

به ملکوت ابهى صعود نمودند هشتاد و ششمين ) ۱۳۱۰( ۱۹۳۲حضرت ورقۀ عليا وقتى که در سال 
بخش محبّت حضرت ورقۀ عليا  کردند.  جامعۀ بهائى براى چندين دهه از اثرات انرژى سال عمر خود را طى مى

شان که با  در آخرين دهۀ حياتبخصوص  ،ايشان بر مسير تاريخ بهائى ات زندگىاهميّت تأثيرفيض برده بود.  
  اى آشکار گشت. نزديک داشت به نحو فزاينده بسيارارتباطى  اهلل امر  ولىّ کار حضرت 

  بخش ششم
 حفظ و براىاى از افکار حضرت ورقۀ عليا  شد به گوشه نقلدر باال  بيانى کهکلمات پايانى در 

که  يمماين کسب بصيرتخصايلى  درو بکوشيم  را دنبال کنيممسير اين ما بايد بريم.   صيانت امر اهلل پى مى
مالحظه ميثاق حضرت بهاءاهلل بود.  عهد و براى  ثابت قدمچنين  ىکه مدافعوجه امتياز زندگى نفسى است 

  که يکى از اعضاى اّولين گروه زائرين غربى چگونه حضرت ورقۀ عليا را توصيف کرده است: فرماييد

واالگهر ايشان، بهيّه باالترين موهبت پس از زيارت نفس موالى محبوب، افتخار مالقات خواهر ”
خانم معروف به حضرت ورقۀ عليا بود.  شخصيّت بهيّه خانم براى هميشه بر خاطرم نقش بسته است.  

اى شريف، نمايانگر توازن کامل بين تحّرک و سکون،  پيکر ايشان با قّدى بلند، اندامى ظريف و چهره
نشدنى از آرامش خيال، راحت و  فشکيبايى پايدار و ماليمت درونى بود که به بيننده احساسى وص

  (ترجمه) ٢٥“بخشيد. اطمينان مى

  :اظهار داشتشان مالقات کرد چنين  که حضرت ورقۀ عليا را در اواخر حيات ىاز مؤمنينديگر يکى 

شعلۀ شوق و شور در وجود ايشان دائمًا مشتعل بود.  در برابر امتحانات و مخاطرات نه شتاب ”
نهادند.  شجاعت ايشان  آرامش در مسير پرمخاطره قدم مى نشستند بلکه با  مى  کردند و نه عقب مى

ها زحمت  منبعث از ايمانى مبتنى بر ادراک بود و همين ايمان و همين ادراک بود که در طّى سال
ناپذير، به حضرت ورقۀ  ها و مصائب جبران دستى و رنج مداوم و خدمات فائقه، و صبر و تحّمل در تهى

   (ترجمه) ٢٦“ بخشيد. مش و وقار مىعليا آرا
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)، يکى از Keith Ransom-Kehlerکهلر (-هاى روزانۀ ايادى امر اهلل خانم کيت رانسوم و در يادداشت
  خوانيم: شان مالقات کرد، چنين مى  آخرين زائرين غربى که حضرت ورقۀ عليا را در واپسين روزهاى زندگى

 هيچ در هرگز که شد مى ساطع آسمانى عشق و زيبايى از تالٔلوئى چنان آن عليا ورقۀ حضرت از”
.  بخشيد حضور در محضر ايشان روح را آرامش و اعتال مى.  ام ننموده مشاهده ديگرى انسان
 دور هاى افق در شهرى مانند يا و بهار، فصل حلول مانند سحرگاه، در اى پرنده مانند ايشان
 را، آن آشوب نه و را، قلب ژرفاى آنچه و انگيزد برمى را ما شگفتى آنچه همۀ مانند يعنى بودند؛
   ٢٧)ترجمه(“  ... سازد مى نمايان

راهى بهتر از اين نباشد که از دريچۀ چشم حضرت مناقب عاليۀ حضرت ورقۀ عليا  براى درک شايد
توقيعى طوالنى به احبّاى آمريکا و  اهلل امر ولىّ .  دو روز پس از صعود ايشان حضرت به ايشان بنگريماهلل  امر ولىّ 

شّدت  همچنين مثيل حضرت ورقۀ عليا به امر الهى و داشتند که گواهى است صادق بر عشق بىکانادا مرقوم 
سه   سازد. و درد جدائى از ايشان را آشکار مى کند را بيان مى به ايشاننسبت اهلل  امر ولىّ عالقۀ حضرت 

  شود. کر مىپاراگراف از آن توقيع در اينجا ذ

صعود غير مترّقبۀ حضرت عبدالبهآء چنان ضربۀ هولناکى بر وجود ايشان وارد آورد که گوئى اثرات ” 
ى حضرت عبدالبهآء براى بهائيّه خانم که آن  آن هرگز بتمامه بر طرف نشد.  در مواقع گرفتار

خطاب ميکردند تنها ملجأ و پناه بودند.  تنها نقطۀ اتّکائشان آن حضرت بود.   ‘ آقا’  حضرت را
هائى که از  هايى که کشيده بودند، ناسپاسى جبران تمام مصائبى که تحّمل کرده بودند، تنهائى

نمود که  کس تصّور نمى دوستان و اقربا مشاهده نموده بودند وجود حضرت عبدالبهآء بود.  هيچ
ّن و سال، ضعيف البنيه، رقيق القلب و رنجور از تحّمل قريب هشتاد سال تالطمات خانمى با آن س

مداوم، بتواند پس از آن ضربۀ کوبنده به حيات خود ادامه دهد.  ولى تاريخ، همانند شرح وقايع 
اين امر نازنين، در تقّدم و استحکام اين جامعۀ جهانى که بدست تواناى حضرت عبدالبهآء شکل 

سهمى بسزا براى حضرت ورقه عليا منظور خواهد داشت، نفسى که خدماتش را گرفته است 
  يك از ديگر افراد عائلۀ مبارکه مقابله نتوانند نمود.  هيچ

ترين لحظات زندگانيم با شفقت و مهربانى  يك از الطاف و مواهب ايشان را که در بحرانى کدام”
راى اين مور ضعيف که بشّدت محتاج عنايات دريغ خود بر اين عبد ارزانى داشتند نقل کنم؟  ب بى
پرور الهى بودم، ايشان َمَثِل زندۀ ِبسيارى از سجايا و صفاتى بودند که در حضرت عبدالبهآء  جان
بخش، از تسليم و رضا، از جود  ستودم. حضرت ورقه عليا برايم تذکارى دائمى از وجود الهام مى
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ايشان برايم مظهر وقار پرجذبه و رأفت محيطۀ آن  وکرم و از بزرگوارى حضرت عبدالبهآء بودند. 
 حضرت بودند.  

اختصار به سوانح حيات ايشان اشاره کنم، سوانحى که هر کدام با فصاحت و  اگر بخواهم ولو به”
بهاى پدر بزرگوارشان را  دارد که آن دخِت ارجمند لياقت و شايستگى ميراِث گران بالغت اعالم مى

انجامد . خلوص و صفاى زندگى که حتّى در کوچکترين جزئيّات  خواهد اند، مطلب بطول  داشته
شان منعکس بود؛ رّقت قلبى که هر گونه تمايزاِت عقيدتى، طبقاتى و  اشتغاالت و مجهودات روزانه

خاطر  نمود؛ تسليم و متانتى که سکون و بردبارى دالورانۀ حضرت باب را به نژادى را محو مى
به گلها و به کودکان که يکى از خصائص حضرت بهآءاهّلل بود؛ رفتارى  اى ذاتى آورد؛ عالقه مي

شد عموم هميشه به محضرشان راه داشته باشند؛  معاشرتى که سبب مى تکلّف؛ حسن  ساده و بى
وضوح بازتاب مناقب حضرت عبدالبهآء بود،  سخاوت و محبّتى همگانى و عارى از تبعيض که به

کرد؛ رفتارى آرام و عارى از  اى آنرا زائل نمى هيچ غم و غّصه پسند؛ نشاطى که خلق و خويى دل
نمود؛ طبيعتى باگذشت و بخشنده که هر  تر مى تظاهر که وجهۀ مقام واالى ايشان را هزاران بار عالى

اين خصوصيّات از جمله صفات برجستۀ حيات ُمقّدسى بود  –کرد  خصم لدود را آنًا خلع سالح مى
مند از قدرتى آسمانى ثبت خواهد کرد، قدرتى که کمتر کسى از  وان حياتى بهرهعن که تاريْخ آن را به

   (ترجمه) ٢٨“ است.  جانبازان سلف آن را دارا بوده

  يابيم: انگيز را مى حزن بياناتاين در پايان آن توقيع و 

هاى چشم گريانم هيکل شريف  اى ورقۀ ُمبارکۀ ُعليا، در حين نگارش اين سطور از البالى اشک”
که حجاب قبر ما را از هم  کنم.  با آن بينم و چهرۀ متين و مهربانت را مشاهده مى تو را در برابرم مى

مش آن، توانم در چشمان آبى و مملّو از عشقت خيره شوم و در عمق آرا سازد، باز مى جدا مى
اى که تو را با حقيرترين و ناچيزترين  ورزيدى، عالقه عشق سرشارى را که به آئين اَِب توانايت مى

پروراندى  مقدار در قلبت مى داد و گرمى احساسى را که نسبت به اين ذّرۀ بى بندۀ او پيوند مى
رى که بايد به حکم تو مرا همواره در مسير دشوا  ناپذير تبّسم احساس کنم.  خاطرۀ زيبائِى وصف

هاى ظريفت مرا توان و  تقدير بپيمايم تشجيع نموده و دلگرم خواهد ساخت.  ياِد لمس دست
ترين لحظاِت هجوِم محن و آالم  بخشيد تا با اَقدام ثابت راه تو را بپيمايم.  در تيره تحرّک خواهد 

بّث گردم که تو مادام افسون صداى شيرينت مرا يادآور خواهد شد که به همان َحبل متينى متش
  الحيات محکم بدان متوّسل بودى.  
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اين پيام مرا به برادر بزرگوار و برگزيدۀ ملکوتى خود حضرت عبدالبهآء برسان:  اگر امرى که ”
خاطرش جهد فرمود و تحّمل زحمات نمود، امرى که تو برايش سالهاى متمادى  حضرت بهآءاهّلل به

جارى شد، ديگر بار در آينده اّيام   هاى مطّهر در راهش خون گرفتار رنج و عذاب بودى، امرى که
تر از گذشته گردد، تو کماکان سايۀ عنايت و حکمِت محيطۀ خود را بر اين  هايى مهيب دچار طوفان

     (ترجمه) ٢٩“ .طفل برگزيدۀ ضعيف و نااليق بيفکن

که  برند در بيانات فوق در توصيف حضرت ورقۀ عليا صفات خاصى را بکار مى اهلل امر ولىّ حضرت 
هر مدافع عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل آن صفات را دارا باشد.  به صفات زير نگاه کنيد و چند الزم است 

مان براى ثبوت بر عهد و  از ما در مساعى تواند به هريک کدام از آنها مى اى در مورد اينکه چگونه هر  کلمه
  .يدنمايبيان  ميثاق کمک کند

   _____________________________________________________ پاک و خالص زندگى .۱
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

   _____________________________________________________________ رّقت قلب .۲
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

   ___________________________________________________________ تسليم و رضا .۳
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

   ____________________________________ طرفانه و عارى از تبعيض  و محبّت بى سخاوت .۴
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

   ______________________________  که هيچ ابر غمى نتواند بر آن سايه افکند اى حالى خوش .۵
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
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   ________________________________________________________ بخشنده  طبيعتى .۶
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  بخش هفتم
خارج از حيطۀ اين واحد  موّفق به انجام شدنداهلل  امر ولىّ حضرت  آنچهاز  جامع ىو تحليل بررسى

.  آنچه در اينجا شامل خواهد شدرا مجلّدات زيادى  آن حضرتآوردهاى قيادت  دست شرح مختصراست.  
بين  مّدت زمانرا در  مبارک هاى امر رفت ترين پيش سعى در انجام آن خواهيم کرد آنست که برخى از مهم

صعود فرمودند،  اهلل  امر ولىّ شمسى) که حضرت  ۱۳۳۶ميالدى ( ۱۹۵۷تا شمسى) ۱۳۰۰ميالدى ( ۱۹۲۱
کنيم و هر دوره را با  مورد بررسى قرار دهيم.  براى اين کار دوران قيادت هيکل مبارک را به سه دوره تقسيم مى

ند ا هيى که براى عالم بهائى به جاى گذاشتها خّط  هايى از گنجينۀ غنى و عظيم دست بازگو کردن قسمت
، با اين حال براى مطالعۀ منظم چند موضوع چندان دقيق نيستبندى  نماييم.  گرچه اين تقسيم تفّحص مى

  کند. مهم به ما کمک مى

توسعۀ سيستماتيک مؤّسسۀ محفل روحانى بود.   ،اّولين دورۀ تقريبًا پانزده ساله اىه صهخاشيکى از 
کز بهائى پراکنده در سراسر جهان امر تعدادىشمسى) عالم بهائى متشّکل از  ۱۳۰۰ميالدى ( ۱۹۲۱در سال 

قسمت اعظم انرژى حضرت در آن دوران   .ندپرداخت امور خود مىتمشيت محدودى به  و ترتيب  بود که با نظم
گرديد.  قبًال اشاره  قوى شمول با مؤّسسات محلى و ملِّى  جهان بهائِى منّظمِ  جامعۀ يکصرف ايجاد  اهلل امر ولىّ 

حتّى قبل از عزيمت به سويس  و کرديم که حضرت شوقى افندى بالفاصله پس از به عهده گرفتن مقام واليت
.  اّولين نمودندايجاد  را پيشرفتاين  مسير در حرکت اّولينبراى گذراندن چند ماه آرامش و تفّکر و تعّمق، 

 از توقيع شده ساقتبمتن زير قسمتى است اسازد.   مکاتبات هيکل مبارک منظور ايشان را بخوبى روشن مى
  ) خطاب به بهائيان ايران: شمسى۱۳۰۰بهمن  ۲۶( ۱۹۲۲فوريه  ۱۵موّرخ  منيع

و  ‘شفقت خيمۀ نظم عالم بدو ستون قائم و برپا مشورت و’جمال قدم جّل اسمه أالعظم ميفرمايد ”
از مشورت مقصود آنست که آراء نفوس ’حضرت عبدالبهآء در لوحى از الواح باين بيان ناطق 

متعّدده البتّه بهتر از رأى واحد است نظير قّوت نفوس کثيره البتّه اعظم از قّوت شخص واحد است 
عاديّۀ شخصيّه گرفته تا امور کلّيّۀ عموميّه مثالً لهذا شور مقبول درگاه کبريا و مأمور به و آن از امور 

شخصى را کارى در پيش البتّه اگر با بعضى اخوان مشورت کند تحرّى و کشف آنچه موافقست 
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ئى بجهت امور خويش  گردد و حقيقت حال واضح و آشکار شود و همچنين مافوق آن اگر اهل قريه
ودار شود و همچنين هر صنف از اصناف مثالً اهل با يگديگر مشورت نمايند البتّه طريق صواب نم

صنعت در امور خويش با يکديگر مشورت نمايند و تّجار در مسائل تجاريّه مشورت کنند خالصه 
الى آخر بيانه أالحلى لذا نظام عالم بهائى و ترتيب و   ‘شور مقبول و محبوب در هر خصوص و امور

دون تأخير و در نهايت اتقان متوّقف بر آنست که محافل روحانى بقدر امکان  تمشيت امور امريّه من
در تمام امور امريّه راجع بافراد و جمع اّحبا مذاکره و مشاوره نمايند و ترتيب و قرار دهند و مهاّم امور 

ح داند را که متعلّق باقليم ايرانست بمحفل مرکزى آن اقليم مراجعه نمايند و آنچه را که آن مرکز صال
العدل عمومى   و مشورت با ارض مقّدس را الزم و واجب شمرد فورًا مخابره نمايد و چون بيت

تأسيس شود آنچه قرار دهد من عند اهّلل است و تحت صيانت و عصمت و حراست جمال 
  ٣٠“ ابهى.

اب به بهائيان آمريکا شمسى) خط ۱۳۰۰اسفند  ۱۴ميالدى ( ۱۹۲۲مارس  ۵در توقيع مشابهى موّرخ 
تأکيد فرمودند.  به  را توّسط محافل روحانى اهلل امور امرعهده گرفتن به يّت اهمّ  اهلل امر ولىّ و کانادا حضرت 

اى که تعداد احبّاى بالغ  وجود يک محفل روحانى محلّى در هر نقطه”  اشاره نمودند کهبه اين نکته خصوص 
فراهم ساختن تمهيداتى براى انتخاب غير مستقيم هيئتى که بتواند به نحو و مسّجل آن از ُنه نفر تجاوز کند و 

در همان توقيع   ٣١“ .نمايد، ضرورتى حياتى دارد مؤثّر از مصالح همۀ احبّاء و محافل سراسر قاّرۀ آمريکا حمايت
به احبّا يادآور شدند که محافل روحانى محلّى سرانجام به بيوت عدل محلى تبديل خواهند شد و فرمان 

  فرمودند:   ذکرحضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس را 

 ان و البهآء عدد على النّفوس فيه يجتمع و العدل بيت فيها يجعلوا ان مدينة کلّ  على اهّلل کتب قد”
 ان لهم ينبغى و يرى ال من يرون و أالعلى العلىّ  اهّلل محضر يدخلون کأنّهم يرون و بأس ال ازداد
 العباد مصالح فى يشاوروا و کلّها أالرض على لمن اهّلل وکالٓء و االمکان بين الرّحمن امنآء يکونوا
 ايّاکم الغّفار العزيز ربّکم حکم کذلک المختار هو ما يختاروا و امورهم فى يشاورون کما اهّلل لوجه
(مضمون: خداوند مقّرر فرموده   ٣٢“ أالنظار. اولى يا اهّلل اتّقوا اللّوح فى المنصوص هو ما تدعوا ان

و اين اعضا خود را در محضر خداوند متعال  عضو يا بيشتر تشکيل شود ۹بيت عدلى با که در هر شهر 
شايسته است که اين جمع امناى الهى و وکالى کّل  .شود نمى بينند که ديدهب کسى را و  کنند مشاهده 

 امورراجع به گونه که  و به خاطر خدا در بارۀ مصالح بندگان مشورت کنند همان اهل زمين باشند
پروردگار عزيز و غفور   چيزى را انتخاب کنند که خواستۀ خداوند است.ند و ماين مشورت مى شانخود
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پرهيزکار باشيد اى . مبادا آنچه را که در الواح الهى منصوص است رها کنيد. اينچنين حکم فرموده
   )صاحبان بينش

ترين  اساسى اجمالىهم در شرق و هم در غرب طرح اّوليّه خطاب به بهائيان  مراسالتدر اين 
 بعدساليان اهلل طّى  امر حضرت ولىّ توانيم مشاهده کنيم.  از آغازى چنين ساده،  فرايندهاى ادارى امر اهلل را مى

اى براى  که به ساختارها و فرايندهاى پيچيدهشکل بخشيدند را نظمى را هدايت فرمودند، و  اهلل امرتوسعۀ 
  .ادارۀ امور امر الهى تبديل شد

به احتمال زياد با عمليّات شما و  وجود دارند کرۀ زمينسراسر در  ،امروزه محافل روحانى ملّى و محلّى
و تأسيس محافل  مربوط به عملکرد اِى  نامه نکات نظام بارۀدر بحث آنها آشنا هستيد.  هدف ما در اينجا 

حضرت ت ااحبّا تحت هدايکه  ايّامىدر باشد.   هاى آنها نيز مورد نظر ما نمى نيست؛ وظايف و مسئوليّت
 را هآنچ بيشترِ که  نمودندبرايشان روشن را آن حضرت اين نکته ، ردندک مى تأسيسمحافل را رفته  رفتهاهلل  امر ولىّ 
خواهد از نو بررسى آئين بهائى، ه کنندۀ ادار معهد اعالىبيت العدل اعظم، توّسط  ،فرمودند به احبّا  ايشانکه 
در انجام طّى چند بخش آينده آنچه بنا بر اين،   .دادخواهد  تغيير آنها را هر گونه صالح بداند آن هيئت و شد

در هدايات  که ويژگى نظم ادارى بهائىماهيّت و در بارۀ  بنيادينحقايق در  که آنست آن خواهيم کوشيد
يم.  به اين ماينکسب بصيرت ، است مندمج محافل روحانى در سراسر عالم ارىذگ پايه براى اهلل امر ولىّ حضرت 

گيرى  يم:  مشورت به عنوان يک اصل مهم که بايد بر تصميمده مىرا مورد بحث قرار منظور پنج موضوع 
نظم ادارى؛  روابط بين مؤّسساِت  ماهيّتروحانى و افراد؛  فرما باشد؛ ماهيّت رابطۀ بين محافل جمعى حکم

محافل.  سپس ماهيّت تکاملى نظم ادارى بهائى  مقام عضويّت يّت خدمت درماهانتخابات بهائى؛ و  ماهيّت
.  اين بحث اخير که در بخش چهاردهم به آن پرداخته خواهد شد قرار خواهيم داد بررسى مورد ًارا مختصر

تر قرار خواهد داد و روشن خواهد ساخت که  هاى قبلى ارائه شده بود در بسترى وسيع نکاتى را که در بخش
   باشد. چگونه درک برخى از اصول ادارى امر اهلل مربوط به عهد و ميثاق مى

آن  درکه پردازيم  مىاى  تاريخىاوضاع ، به بازنگرى اى که در باال ذکر شد ان سرآغاِز مطالعهبه عنو
در  بخصوص . ساختارهاى ادارى و فرايندهاى امرى را آغاز فرمودندبا چنان جّديّتى توسعۀ  اهلل امر ولىّ حضرت 

توسعۀ نظم ادارى بهائى را با  يم که چگونه از همان ابتداى قيادت خويش،ماين مى تفّکر و تعّمق مورداين 
در احبّاى هم  الهىتبليغ امر  و شوق .  در دوران حيات حضرت عبدالبهاء ذوقدادند ترويج امر اهلل به هم پيوند

ت در بين احبّا، آن حضرت يک حّس مأموريّ  الواح مبارکۀ نقشۀ ملکوتِى   غرب القاء شده بود.هم شرق و 
در مورد را باالترين انتظارات حضرتش اشتياق داشتند  قلبًاکه مخصوصًا احبّاى غرب به وجود آورده بود 

حضرت ولّى امراهلل به احبّاى غرب که در فوق ذکر شد و توقيع نخستين  .  در حقيقتبرآورند خدمت به امر اهلل
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با کلماتى از اين  حضرت عبدالبهاء ياددر آن اهّميّت تأسيس محافل محلّى و ملّى را تأکيد فرموده بودند، با 
   د: گرد قبيل آغاز مى

 در اين حين که امطار عنايات موعودۀ حضرت عبدالبهاء آمادۀ هطول بر کّل نفوس است، بسيار”
ضرورى است که همۀ ما بينشى وسيع از رسالت امر الهى در قبال نوع انسان کسب نماييم و براى 

  (ترجمه)  ٣٣“ کار بريم. گسترش آن در سراسر عالم آنچه را در توان داريم به 

الگويى است اى براى تبليغ نيست بلکه همانطور که بعدًا خواهيم ديد،  وسيله صرفًاالبتّه نظم ادارى 
را اهلل   امر از دوران قيادت حضرت ولىّ  تاريخى ىى آيندۀ امور انسانى.  اّما در اين واحد بحثده سازمانبراى 

منوط به وجود مانند گذشته، اکنون نيز  سيستماتيک امر الهى گسترش که  بدانيماست  گيريم و مهمّ  به عهده مى
بحث کنيد و برخى از ارتباط بين اين دو را مايل باشيد در گروهتان  شايدنظم ادارى بهائى است.  

  هايتان را بنويسيد. گيرى نتيجه

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  بخش هشتم
دانيد، يکى از  کنيم.  همانطور که مى گيرى در جامعۀ بهائى آغاز مى تصميم را با ماهيّت کار

.  فرايند مشورتى ى باشدگيرى جمع تصميم مبناىمشورت بايد اصل اعتقادات اساسى ديانت بهائى آنست که 
ادا  کاوشکننده سهم خود را در اين  هر شرکت که تلّقى گرددتحّرى سيستماتيک حقيقت تواند به منزلۀ  مى
 کند.  حضرت شوقى افندى از روزهاى آغازين قيادت خود شديدًا عالقمند بودند که احبّا اهّميّت مشورت مى

نتايج مطلوب دارا باشند تا بايد کنندگان  تمشور هايى را که نگرش، بخصوص خصوصيّات و را درک کنند
) خطاب به احبّاى غرب، که در ۱۳۰۰اسفندماه  ۲۷( ۱۹۲۲مارس  ۵خّط موّرخ  حاصل شود.  در دست



  براى توزيع نيست – PP۱.۱.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲۱ – ۲ واحد ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

ارۀ اين موضوع در برا هاى بسيارى از آثار حضرت عبدالبهاء  قسمت اهلل امر ولىّ بخش قبل ذکر شد، حضرت 
   فرمودند: آغاززير  و با بيان بازگو

و ’  حضرت مولى الورى خطاب به اعضاى محفل روحانى شيکاگو بيانات زير را نازل فرمود:”
عندما تدخلون محفل الّشور الرّوحانى رتّلوا هذا المناجات بقلب خافق بمحّبة اهّلل و لسان طاهر عن 

باد اخلصنا وجوهنا الهى الهى نحن ع --غير ذکر اهّلل حتّى يؤيّدکم شديد القوى بالنّصرة الکبرى 
لوجهک الکريم و انقطعنا عن دونک فى هذا اليوم العظيم و اجتمعنا فى هذا المحفل الجليل 
متّفقين االٓرآء و النّوايا متّحدين أالفکار فى اعالٓء کلمتک بين الورى رّب رّب اجعلنا آيات الهدى و 

على و مظاهر توحيدک فى رايات دينک المبين بين الورى و خدمة ميثاقک العظيم يا ربّنا االٔ 
ملکوتک أالبهى و کواکب ساطعة الفجر على أالرجآء رّب اجعلنا بحورًا تتالطم بامواج فيضک 
العظيم و نهورًا دافقة من جبال ملکوتک الکريم و اثمارًا طيّبة على شجرة امرک الجليل و اشجارًا 

بآيات توحيدک و قلوبنا  مترنّحة بنسائم موهبتک فى کرمک البديع رّب اجعل ارواحنا معلّقة
منشرحة بفيوضات تفريدک حتّى نتّحد اتّحاد أالمواج من البحر المّواج و نتّفق اتّفاق أالشّعة 
الّساطعة من الّسراج الوّهاج حتّى تصبح افکارنا و آرائنا و احساساتنا حقيقة واحدة تنبعث منها روح 

      ٣٤“ ‘نت المعطى العزيز الرّؤوف الرّحيم.االتّفاق فى االٓفاق اّنک انت الکريم الوّهاب و انّک ا

که از جمله بيان زير ادامه دادند ديگر از آثار حضرت عبدالبهاء  قسمتبا ذکر چند اهلل  امر ولىّ حضرت 
  .هاى گذشته، قسمتى از آن برايتان کامًال آشنا است از مطالعۀ دوره

شور است، موالى محبوب بيانات ذيل را نازل در تعيين وظايفى که بر عهدۀ اعضاى مجلس ”
اّول شرط محّبت و الفت تام بين اعضاى آن جمعيّت است که از بيگانگى بيزار گردند و   فرمود:

يگانگى حضرت پروردگار آشکار کنند زيرا امواج يک بحرند و قطرات يک نهر نجوم يک افقند و 
تان اگر وحدت حال و يگانگى بيمالل اشّعۀ يک شمس درختان يک بوستانند و گلهاى يک گلس

در ميان نيايد آنجمع پريشان گردد و آن انجمن بيسر و سامان و شرط ثانى آنستکه ... اعضا در 
حين ورود توّجه بملکوت اعلى کنند و طلب تأييد از افق ابهى و در نهايت خلوص و وقار و سکون و 

کالم و اهّميّت خطاب به بيان آراء پردازند آداب [در انجمن قرار يابند و بنهايت ادب] و ماليمت 
در هر مسئله تحرّى حقيقت کنند نه اصرار در رأى زيرا اصرار و عناد در رأى منجرّ بمنازعه و 
مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند ولى اعضاى محترمه بايد در نهايت آزادگى بيان رأى خويش 

نمايد بلکه بکمال ماليمت بيان حقيقت کند و  نمايند و ابدًا جايز نه که نفسى تزييف رأى ديگرى
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چون اختالف آراء حاصل شود رجوع باکثريّت آراء کنند و کل اکثريّت را مطيع و منقاد گردند ديگر 
جايز نه که نفسى از اعضاء محترمه بر قرار اخير چه در خارج و چه در داخل اعتراض نمايد و يا نکته 

گيرى سبب شود که هيچ قرارى استقرار نيابد بارى هر  نکته گيرد ولو مخالف صواب باشد زيرا اين
اش انوار است و اگر ادنى اغبرارى  کارى که بالفت و محّبت و خلوص نيّت فيصل شود نتيجه

اش ظلمات فوق ظلمات ... چون چنين گردد آن انجمن الهى است واّال سبب  حاصل شود نتيجه
نمحفل رحمانى بايد قطعيًّا بامور سياسى که برودت و کدورت عالم شيطانى گردد و همچنين آ

رجوع بحکومت محلّى است تعرّض ننمايد حتّى از امور سياسى دم نزنند مذاکرات بتمامها محصور 
در امور روحانيّه که تعلّق بادارۀ تربيت نفوس و تعليم اطفال و اعاشۀ فقرا و اعانۀ ضعفاء جميع فرق 

ات اهّلل و تقديس کلمة اهّلل باشد در اين خصوص و اجراء اين عالم و مهربانى بکّل امم و نشر نفح
شروط چون هّمت نمايند تأييد روح القدس رسد و آن مجمع مرکز سنوحات رحمانّيه گردد و جنود 

   ٣٥“ .‘ شودتوفيق هجوم کند و هر روز فتوحى جديد حاصل 

اى  هاى آيندۀ اين سلسله، مسئلۀ مشورت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و مسئله در يکى از دوره
اش  اينچنين عميق را در اينجا در چند پاراگراف خالصه نخواهيم کرد.  اّما آنچه مهّم است که حاال در باره

 ۱۵انطور که در توقيع موّرخ هم  —اهلل پس از احراز قيادت خود  امر تفّکر کنيم آنست که چطور حضرت ولىّ 
 —شمسى) خطاب به احبّاى ايران که در بخش قبل ذکر شد مالحظه نموديم ۱۳۰۰بهمن  ۲۶( ۱۹۲۲فوريه 

تر آن که  آنقدر زود تصميم گرفتند که توّجه احبّا را در شرق و در غرب به اين اصل حياتى جلب نمايند.  مهم
بدالبهاء تأکيد را بر فّن و روش فرايند مشورت قرار ندادند هيکل مبارک با ذکر قسمت فوق از آثار حضرت ع

رسد از حالت  بلکه بر شرايطى که مشورت بايد از آن برخوردار باشد تأکيد فرمودند، شرايطى که به نظر مى
گويد.  کمى بعد از نقل بيان فوق، هيکل مبارک خود چنين مرقوم  کنندگان سخن مى درونى مشورت

  فرمايند: مى

هميشه آن بوده است که احبّا در براستى منتها آرزوى موالى محبوب ما حضرت عبدالبهاء ”
مجالس شوِر خود، چه محلّى و چه ملّى، با صراحت و صداقت، خلوص نيّت، صدق طويّت و 
جامعيِّت مذاکرات خويش در جميع مسائل به اتّفاق آراء نائل شوند.  چنانچه در بعضى موارد 

عمالً ميّسر نباشد، رأى اکثريّت بايد معمول گردد و اقلّيت بايد در جميع شئون، حصول اين اتّفاق 
   مستمرًّا به طيب خاطر و صرافت طبع آن را بپذيرد.
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تواند اين نظم جديدالوالده را قادر سازد  هيچ چيز جز قّوۀ محيطۀ قاهرۀ هدايت و عشق الهى نمى” 
ى متالطم شکوفا شود، و در ميقات معيّن اّدعاى تا قّوت يابد و در ميان طوفان و اضطرابات عصر

عظيم خود را، يعنى شناسايى و قبول عمومى آن به عنوان يگانه ملجأ سعادت و صلح ابدى، به 
  (ترجمه) ٣٦“ اثبات رساند.

ترين ابزارى است که براى ايجاد وحدت در دسترس ما قرار دارد، مفهومى که  مشورت يکى از مهم
با عهد و ميثاق دارد.  بيشتِر مطالب مربوط به روابطى که به وسيلۀ نظم ادارى استحکام ارتباطى چنين نزديک 

ترى از  يافته و آنها را طّى چند بخش آينده بررسى خواهيم کرد، شامل توانمندِى نيل به مدارج باالتر و عالى
رت مثمر ثمر باشد، از باشد. اگر بخواهيم مشو وحدت از طريق مشورت به نحوى که در بيان باال ذکر شد مى

رسد.   کنندگان در مشورت باشد، خلوص نيّت بخصوص مهم به نظر مى بين خصايلى که بايد وجه تمايز شرکت
شود نکاتى را که  ايم و به شما توصيه مى هاى گذشته در بارۀ خلوص نيّت و پاکى قلب انديشيده در موقعيّت

در پرتو اين نکات با ساير اعضاى گروه خود در بارۀ اينکه  طّى آن مباحثات قبلى مطرح شد به خاطر بياوريد. 
چگونه خلوص نيّت و پاکى قلب براى مشورت بهائى ضرورى است به تفّکر بپردازيد.  براى تسهيل مباحثاتتان 

هاى فردى، و شهوت  ممکن است مايل باشيد از خودتان بپرسيد که مثًال ميل به سود و منفعت شخصى، برنامه
هاى مردم دنيا، بخصوص رهبران آنها، براى يافتن  چگونه در بسيارى از مواقع مانع فّعاليّت داشتن قدرت

  شوند. هاى مشکالت پابرجاى نوع بشر مى حلّ  راه

  بخش نهم
 به رابطۀ بين محفل روحانى و فرد مؤمن است.  اين رابطه که ماهيِّت بررسى  مورد دّومين موضوع

  و عشقاى است که بر خصائصى مانند  ، رابطهتشريح شده اهلل مرا ولىّ توّسط حضرت  فصيح چنيننحوى 
اعضاى جامعه محفل خود را  فرد فردو عدالت، بخشش و احترام متقابل مبتنى است که در آن  امانت، شفقت

شان  ه خدمتکه ب است کسانى به فکربه نوبۀ خود صميمانه  نيز دارند، و محفل گرامى مى کردهحمايت 
در بارۀ خصايص و است خطاب به بهائيان عالم سرشار از هداياتى  اهلل امر ولىّ .  توقيعات حضرت مشغول است

افراد عضو جامعه و چه در مقام عضويت ما را چه به عنوان همۀ ها و همچنين نحوۀ رفتارى که بايد  نگرش
 ۱۹۲۳مارس  ۱۲ر تاريخ قيادت خود يعنى ددوران بيان زير را در اوايل مؤّسسات، ممتاز و مشّخص نمايد.  

    ) در توضيح روابط بين مؤمنين و محفل آنان مرقوم فرمودند:۱۳۰۱اسفند  ۲۰(
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به منظور جلوگيرى از تفرقه و تشتّت و براى اين که امر الهى دستخوش تعبيرات متباينه نگردد و ”
زم است که خلوص و قدرت اصليّۀ خود را از دست ندهد و امورش با کارآيى و سرعت انجام گيرد ال

هريک از احبّا وجدانًا و در کمال جّديّت نقشى فّعال در انتخابات اين محافل داشته باشد، 
شان را مجرى دارد و از صميم قلب آنها را در سبيل تقّدم و  تصميمات آنها را اطاعت کند، مصّوبات

معاضدت و مساعدت نمايد.  اعضاى اين محافل به نوبۀ خود بايد  قناطمپيشرفت امر اهّلل در جميع 
حّب و بغض و منافع و تمايالت شخصى خود را کامالً کنار گذاشته و افکار خويش را حصر در 

   (ترجمه) ٣٧“ امورى نمايند که سبب رفاه و آسايش جامعۀ بهائى و ترويج خير عمومى خواهد گرديد.

 شامل ) از طرف هيکل مبارک نگاشته شد۱۳۱۴آبان  ۵( ۱۹۳۵بر اکت ۲۸اى که در تاريخ  مرقومه
  :استهدايت زير 

اعتماد داشته باشند حتّى اگر از عدالت و درستى آنها  احبّا بايد به هدايات و دستورات محافل خود”
درنگ از آن اطاعت  کند احبّا بايد بى مطمئّن نباشند.  وقتى محفل با اکثريّت آراء تصميمى اتّخاذ مى

شان بوده بايد با فدا کردن  کنند.  بخصوص اعضايى که رأيشان مخالف رأى اکثريّت همکاران
نظرهاى شخصى خود به خاطر پيروى از اصل رأى اکثريت که اساس کار همۀ محافل روحانى است، 

      (ترجمه)  ٣٨“ سرمشق خوبى براى جامعه باشند.

که ماهيّت  فرمودندبيان زير را مرقوم اهلل  امر ولىّ ) حضرت ۱۳۰۲اسفند  ۳( ۱۹۲۴فوريه  ۲۳و در تاريخ 
کنند بيشتر توضيح  يک محفل خدمت مى مقام عضو که در کسانىبخصوص در رابطه با  را اين ارتباط

  دهد: مى

 حکومتاست نه  خاضعانه اخّوت اصل اساسِى امر الهى که باشيم داشته نظر در بايد همچنين
توان اميد داشت که هيچ  نمى.  خودسرانه است نه قدرت صميمانه و صادقانه مشورت مستبّدانه،

 تقّدسِ  انقياد، و حريّت عدالت، و جز روح ايماِن يک بهائى حقيقى، بتواند اصول شفقت چيز 
 و رفاقت، صراحت و از يک سو، بصيرت و احتياط را ، تسليم نفس، تيزبينى و فردى حقوق

     .دهد تلفيقبا هم  ديگر سوى از را شهامت

اند به  وظايف کسانى که احبّا آنان را آزادنه و خالصانه به عنوان نمايندگان خود انتخاب نموده”
وظيفۀ اعضاى آنان نيست.  کنندگاِن  انتخاب تر از وظائف ضرورىتر و غير اهّميّت هيچ وجه کم

امکان  محافل فرمان دادن نيست بلکه مشورت است، مشورت نه تنها در بين خودشان بلکه تا حدّ 
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با احبّايى که نمايندگى آنان را بر عهده دارند.  اعضاى محافل بايد خود را جز به منزلۀ وسيلۀ 
 زينت که کنند گمان چنين نبايد هرگز آنان  منتَخب براى معرّفى مؤثّر و محترمانۀ امراهّلل ننگرند.

 تنها يا و دارند برترى ديگران بر ذاتًا شايستگى و توانايى نظر از و هستند الهى امر پيکر اصلى
 با و بپردازند خود وظايف به تواضع نهايت در بايد.  هستند اعظم امر اين اصول و تعاليم مرّوجين

 و احبّا منافع و رفاه به کامل بندى پاى افتادگى، خلوص، ، وظيفه انجام و عدالت حّس  صدر، سعۀ
 محبّت و تحسين بلکه احترام، و حمايت و اطمينان شايستۀ تنها نه تا بکوشند بشريّت و الهى امر

 احساس تفّوق و از احوال جميع در دارند.  بايد را آنان به خدمت افتخار که گردند کسانى واقعى
 هرگونه خود مشاورات در مبرّا دارند و جويى سلطهو  تحّکم از خود را ورزند و اجتناب استتار جوّ 

دهند،  قرار خود اسرار محرم را احبّا حکمت با رعايت  .گذارند کنار را شخصى اميال و بتعّص 
توصيه  نهند و ميان در با آنان را هاى خود نگرانى و مشکالت و سازند آشنا خود هاى نقشه آنان را با

 مشورت پس از بايدمشّخص فرا رسد  چون زمان اتّخاذ تصميمى .  وو نظرهايشان را جويا شوند
 ابداى شهامت و ايمان ،اشتياق با و نمايند تبتّل الهى آستان به ،غرضانه، مجّدانه و صميمانه بى
 حقيقت عبدالبهاء رأى اکثريّت نداى حضرت چه که به فرمودۀ باشند اکثريّت رأى مطيع و کنند رأى
احبّا بايد  . گردد اجرا از صميم قلب همواره بايد بلکه قرار گيرد احتجاج گاه مورد نبايد هيچ و است

   (ترجمه) ٣٩“ .شمرند اهّلل امر پيشرفت و صيانت وسيلۀ يگانه را آن و بپذيرندرأى اکثريّت را قلبًا 

اند با آنچه  اهلل از يک محفل و مؤمنين جامعۀ تحت اشرافش ترسيم فرموده امر تصويرى که حضرت ولىّ 
کنيم شديدًا در تضاد است.  در اجتماع اين تمايل وجود دارد که چه در  امروزه غالبًا در اجتماع مشاهده مى

کنند موّجه  آنان را اداره مى سطح عملى و چه در سطح فکرى و نظرى، تنِش بين مردم و مؤّسساتى که امور
خواهد دنبال کند و مؤّسسات  خواهد که آنچه را دلش مى فرد آزادى بيشتر و بيشترى مى —شناخته شود 

اهلل در توضيح روابطى با ماهيّتى چنين متفاوت  امر خواستار انقياد بيشتر و بيشترى هستند.  بيانات حضرت ولىّ 
توانيم اميدوار باشيم که درک خودمان را از ماهيّت اين  ينجا البتّه فقط مىدرخور تفّکر و تعّمق است.  ما در ا

روابط بهتر کنيم، درکى که با مشارکت ما در حيات جامعۀ بهائى و مطالعۀ آثار امرى بطور طبيعى بيشتر خواهد 
وع انسان شد.  اّما آنچه به خوبى روشن است آنکه در اين مرحله از تاريخ بشر، هنگامى که وحدت اصلى ن

بايد در تار و پود ساختار اجتماع تنيده شود، حضرت بهاءاهلل ماهيّت ارتباط بين افراد و مؤّسسات آنان را کّالً از 
بريم  هايى که امروزه براى توصيف زندگانى سازمان يافتۀ بشريّت به کار مى اند.  بسيارى از واژه نو تعيين فرموده

هايى مانند "حاکميّت"، "آزادى"، "قدرت"، و "مرجعيّت".   واژه —معناى جديدى به خود خواهند گرفت 
اى براى تسلّط تعدادى معدود بر قاطبۀ مردم بايد جاى خود را به درکى  مثًال مفهوم قدرت به عنوان وسيله
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ات تر بسپارد.  براى تفّکر در بارۀ عظمت تحّول و تغييرى که در اين زمينه الزم خواهد بود، به عبار يافته بلوغ
اهلل از رابطۀ بين يک محفل و  امر ذيل بنگريد.  کدام يک از آنها منطبق با نوع ارتباطى است که حضرت ولىّ 

  اند؟ اعضاى جامعۀ تحت اشرافش ترسيم فرموده

  منافع خودش باشد. به فکربايد هر فرد ، و پيشرفت ادامۀ حياتبراى   ––––
  مسلّط نشوند.و د تا ديگران بر تبايد بر ديگران مسلّط ش  ––––
   شود. کار مى کار رو بدهى طلب بدهاگر به   ––––

   قوى هميشه برنده است.  ––––
   نده است.رَ هميشه حق با بَ   ––––
  نظر است. تفاوت اجتناب غيرقابلنتيجه اختالف   ––––

  کشف حقيقت است.الزمۀ  اختالف و ضّديّت  ––––
  .است نيروى جمعى ازپايدار  منبعى تنّوع  ––––
  از قدرت سوء استفاده خواهند کرد.هميشه  بيابند فرصت اگر مردم  ––––
ترين  برد بلکه از آن بدون کوچک ضمير قدرت را براى تسلّط بر ديگران بکار نمى نفس روشن  ––––

  .کند استفاده مىبه ديگران  براى خدمتتوّجه به منافع خويش، 
ترين  برد بلکه از آن بدون کوچک نمىضمير نفوذ را براى تسلّط بر ديگران بکار  نفس روشن  ––––

  کند. توّجه به منافع خويش، براى خدمت به ديگران استفاده مى
فرد خواهان آن نيست يا افتخارى نيست که  يک مؤّسسه حّق افراد مقام عضويّت خدمت در  ––––

  شود. مى فرد به انجام آن فراخواندهوظيفه و مسئوليّتى است که  بلکه؛ باشد
  است. اختيار مرجِع  داشتن اجتماعنظم در الزمۀ   ––––
خود را بر ديگران تحميل  و عقايد نظرها تواند فرد مى که بدين معنى استو اختيار قدرت   ––––

  نمايد.
را  ات اواختيار و ، ميزان قدرتفرد است تحت کنترل که اى مالى و انسانى مقدار منابع  ––––

  کند. تعيين مى
  نظم در اجتماع است. طبيعِى  آمدِ  پى ،گرايانه روابط تسلّط  ––––
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  است.عالم آمد طبيعِى نظم در  پى ،گرايانه تسلّطروابط   ––––
  زور حکومت کنند. ِاعمال مؤّسسات اجتماع بايد با  ––––
  ضعف است. تعالم اغلبموافقت با ديگران   ––––
  ضعف است. تعالم اغلب کنند عمل خود به ميل تاآزاد گذاشتن  را ديگران  ––––

  رد.ب باال مى را بر ديگرانميزان نفوذ او  ،آوردهاى يک فرد تمجيد از دست  ––––
سبب  و بالتّبع برد باال مى را در نظر ديگران اوموقعيّت  آوردهاى يک فرد، تمجيد از دست  ––––

  .گردد مى او منابع انسانى و مالى ازدياد
تواند تحت کنترل خود درآورد و  ِاعمال نفوذ کند، منابع بيشترى را مى يک فرد بيشتر هرچه  ––––

  تواند به کار برد. قدرت بيشترى را مى
  .دارد ديگراننفوذ شديدى در  هوشمندانهخالص و گفتار  اعمال  ––––
اى را  انههوشمند دهد و گفتار انجام مى فرد که اثرات کردار خالصى را که بودبايد مراقب   ––––

  کند به خود نسبت ندهد.  که بيان مى

، اهيّت رابطۀ بين محفل و فرد مؤمنم در بارۀ و اهلل امر ولىّ تفّکر در بارۀ بيان فوق از حضرت  ادامۀدر 
به عنوان عضو يک محفل  گاه ما ممکن است هيچ اکثريّترا مّد نظر داشته باشيد:  گرچه بايد مطلب زير 

به خود  به در مسئوليت تقويت مداوم اين مؤّسسه شريکيم.  هر يک از ما بايد گىهمخدمت نکنيم با اين حال 
براى تمشيت امور جامعه  محفليم و از اقدامات شبامان  محفل يبانپشت، بنگريمکنندۀ فّعال  يک شرکت چشم

کنيم  نگريم و سعى مى را به ديدۀ عطوفت مىمؤّسسه ، آن مورد نظر ما است محفل بلوغ چونحمايت کنيم.  
ت بيان زير صادره مايل باشيد اهّميّ  شايداين بخش  در پايان.  باشيماقدامات محفل حامى خود  اعمالبا که 

  قرار دهيد: را مورد مداّقهاهلل  امر ولىّ از کلک حضرت 

موعودى است که به رسميّت کامل نائل ما که منتهاى آمالمان مشاهدۀ ورود امر الهى به عصر ”
گردد و فتوحاتى جهانى کسب نمايد، بايد با تمام قوا به تحکيم شالودۀ اين محافل پردازيم و 

ترى در جهت تداوم  ترى از مقصد اين مؤّسسات و همکارى هماهنگ زمان به ترويج درک کامل هم
      (ترجمه) ٤٠“ م.شان مشغول شوي و موّفقيت
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  بخش دهم
 اساسسازد،  را مخّصص مى شان محفلبين مؤمنين و  ۀى که رابطمتقابل روح تعامل و تعاضدهمان 

 اين روابط در موضوع بعدى مطالعۀ ما است.  باشد و اين مى همنظم ادارى  روابط بين مؤّسسات و تشکيالت
تصريح مکّررًا آن را  اهلل امر ولىّ نيم حضرت بي است که مى همان اصل اجرايى ،آميز همکارى محبّتنيز 

 در راهايشان  مساعىدر نتيجۀ و در اوائل قيادت آن حضرت  در اصل به اين مسئله نياز رسيدگى  اند. فرموده
  د.به وجود آم ،ازدياد تعداد محافل روحانى ملّى در سراسر عالم

را بر عهده اهلل واليت امر که حضرت شوقى افندى  ، سالىشمسى) ۱۳۰۰ميالدى ( ۱۹۲۱در سال 
.  وجود داشتدر سطح ملّى در آمريکا و ايران  ديانت بهائى ساختارهايى ابتدائى براى ادارۀ امور  تنهاگرفتند 

، حيطۀ عملش به رسميّت شناخته شده بود از طرف دولت معبد بهائى، گرچه هيئتى بود که هيئتدر آمريکا، 
بود.  در ايران، محفل روحانى  و مشّخص معدودجنبۀ ملّى داشت  داد و انجام مى که ىوظايفو  محدودبسيار 

 پخشکه از طريق آن هدايات واصله از ارض اقدس  کرد محلّى طهران به عنوان يک هيئت مرکزى عمل مى
 دراهلل  امر ولىّ قيادت حضرت  اندور ىّ در ط  .دنمو مىهماهنگ تمام کشور  براى اقدامات رابعضى شد و  مى

 ىهادر کشورمحافل ملّى ، “ بود يافته افزايش کافى حدّ  به بهائى محلّى جوامع نفوذ و تعداد”  که اقاليمى
آلمان و براى ) شروع کردند، يکى ۱۳۰۲( ۱۹۲۳را در سال  ه محفل کار خودتأسيس گرديد.  اّولين س مختلف

.  در زمان صعود آن کرد خدمت مى جزاير بريتانيا براىهندوستان و برمه و ديگرى براى اطريش، ديگرى 
حيطۀ اختيارات محفل ملّى در اکناف عالم مشغول فّعاليت بودند.   ۲۶) ۱۳۲۶( ۱۹۵۷حضرت در سال 

بسيارى از محافل روحانى ملّى اّوليّه دو يا چند کشور بود، اّما بعدًا با افزايش تعداد بهائيان در هر يک از آنها، 
  اى براى هر کشور تشکيل شد.   محافل جداگانه

، گيرد صورت مى جامعۀ بهائى تکاملى سريعى در فرهنگ اتهر گاه تغييرکه  تصّور کنيدتوانيد  مى
جديد با  هاىنظرچگونه غالبًا برايشان روشن نيست که ؛ آيد در ذهن احبّا به وجود مىسؤاالت زيادى 

.  فقط است نيز متفاوتک ادراح وهمانطور که سط است  عقايد متفاوت؛ ندياب مى تلفيققبلِى با هم هاى  روش
کنند که چگونه تمام  آئين بهائى، احبّا شروع به درک اين مطلب مى مرجع مداومِ هدايات با با گذشت زمان و 
و هريک در جاى صحيح ديگر  آهنگى با يک در همجديد اى  مرحلهها و فرايندهاى مختلف در  عناصر، سيستم

  شود. حفظ مىبراستى گذشته  با امورتداوِم کنند و چگونه  مى عملخود 

ر عالم بهائى داشت زيرا تا آن زمان محافل روحانى مهّمى ب تأثيراتتشکيل محافل روحانى ملّى 
طّى چندين بيانيه در بارۀ رابطۀ بين محافل اهلل  امر ولىّ از استقالل برخوردار بودند.  حضرت  حّدى تامحلّى 



  براى توزيع نيست – PP۱.۱.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲۹ – ۲ واحد ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

اى مهّم بوده و خواهد بود  هر چند محفل محلّى مؤّسسه.  ددنمورف تشريحرا اين موقعيّت جديد محلّى و ملّى 
بسته در هر کشور را که هريک بر حسب بينش خود از امر اهلل  غيرواولى هيکل مبارک سيستمى از مؤّسسات 

که البتّه دادند  بلکه مؤّسسات محلّى را با محفل روحانى ملّى پيوند مىفرمودند  ريزى نمى طرحانجام وظيفه کند 
.  تصويرى که از اين رابطه در توقيعات بايستى بعدًا تحت هدايت بيت العدل اعظم قرار گيرند خود آنها مى

احترام از  تحت ِاشرافش که در آن هم محفل ملّى و هم محافل محلّى استتصويرى  اند خود ترسيم فرموده
مشتاقند که همگى کنند و  خدمت مى ى يکسانىاهداف غاي براى هاذعان بر اينکه هماز صميمانۀ متقابل، 

    .يابند تحّرک مى هاى احبّا براى ترويج امر اهلل گردد همان تأييدات الهيّه شامل تالش

هر خواستند مطمئن شوند که  آن بود که مى بارهدر اين  اهلل امر ولىّ حضرت  مسائل مورد توّجهيکى از 
و بين آنچه بايد در دست محفل ملّى متمرکز  است برخوردارميزان صحيحى از اختيارات يک از مؤّسسات از 

محافل روحانى محلّى باقى بماند تعادلى برقرار گردد.  هيکل مبارک اين  تحت اختيارآنچه بايد باشد و 
دادند.  در اشاره به اعضاى  بسط بيشترىهاى آن  رابطۀ بين محفل روحانى ملّى و لجنه بطنموضوع را در 

  محفل ملّى فرمودند:

 تا بکوشند کند، مى تحميل آنها بر حاضر اوضاع که هايى محدوديّت به توّجه با بايد ملّى محافل”
 خدمات اجراى که مفرط گرايى تمرکز مضرّات از طرف يک از که نمايند حفظ نحوى به را تعادل
 و گردد، اجتناب کامالً کند مى  کم درازمّدت در را خدمات آن ارزش و مغشوش و مشکل را امرى
 نمايندگان دست از ادارى اختيارات شدن خارج به که ِصرف زدايى تمرکز خطرات از ديگر طرف از

  .    (ترجمه) ٤١“ .شود جلوگيرى قطعًا انجامد مى احبّا ملِّى 

اينجا بيائيد مکث کنيم تا در بارۀ مقتضيّات بعضى از نظرهاى بحث شده بينديشيم.  با هر تغييرى  در
آيد، منظور آئين بهائى که بايد تحّولى عميق در جامعه ايجاد کند، با  در فرهنگ که در جامعۀ بهائى پيش مى

ونه شعاع ساطع از ظهور حضرت توانند ببينند که چگ شود و عاّمۀ احبّا بهتر مى روشنى بيشترى مشّخص مى
دهد.  مرجعيّت يکى از آن مفاهيم است.  در گستره  بهاءاهلل مفاهيم بنيادين زندگى بشر را از نو شکل مى

اجتماع مفهوم اختيار و مرجعيّت البتّه اکثرًا سوء تعبير شده است.  چه بسيار مواردى که محرومان از قدرت و 
کنند در حالى که صاحبان قدرت و مرجعيّت دائمًا وظيفۀ اطاعت را به  ىاختيار بر عليه قدرتمندان طغيان م

امراهلل، بخصوص آنهائى که به پيدايش محفل روحانى  کنند.  در مکتوبات حضرت ولىّ  ديگران يادآورى مى
ر هاى کامًال متفاوت نسبت به مرجعيّت را، هم د  اى از گرايش شود، ما مجموعه ملّى در سراسر عالم مربوط مى

  کنيم. بين مؤّسسات امرى و هم در بين افراد و مؤّسسات، مشاهده مى
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اى  قدرت و اختيار وسيله  تر، شود آنست که در محيطى بالغ آنچه از مکتوبات آن حضرت روشن مى
طور  شود.  عينًا همان بخشيدن به اجتماع شناخته مى براى تسلّط نيست بلکه به منزلۀ عنصرى ضرورى براى نظام

کنند به همين ترتيب مجهودات فردى و جمعى نوع بشر نيز  قوانينى وجود دارند که جهان ماّدى را اداره مىکه 
بايد با قوانينى هدايت شوند که بسيارى از آنها ماهيّت روحانى دارند.  بعضى از مؤّسسات اجتماع بايد داراى 

هايى  مال اختيار و فرمان دادن بلکه براى ايجاد راهمرجعيّت و اختيار باشند تا قوانين را ترويج دهند، نه براى ِاع
پذيرى از قدرت و  براى شکوفا شدن صحيح استعدادهاى نهفتۀ نوع انسان.  يک چنين مفهوم مسئوليّت

شان را به  شود و افراد و مؤّسسات مرجعيّت موجب برانگيختن روح همکارِى مشحون از محبّت و اشتياق مى
   دهد. پيوند مى ديگر ترين وجه به يک طبيعى

  بخش يازدهم
اهلل بايد بين مؤّسسات و دواير نظم ادارى  امر براى درک بهتر ويژگِى روابطى که از نظر حضرت ولىّ 

بهائى برقرار باشد فرهنگ رقابت را که در واحد اّول اين کتاب توضيح داده شد به ياد آوريد.  در آنجا در بارۀ 
برترى يابند روح تضاد حتّى اگر بصورت  کوشند بر يکديگر ها مى روح تضاد سخن گفتين که وقتى افراد و گروه

ظاهر هم نمايان نباشد به طور غيرمشهود وجود دارد.  اين تصّور که منافع افراد در اکثر موارد باهم تضاّد پيدا 
افراد و خواهد کرد مورد پذيرش بسيارى از مردمان است.  در اين بستر به اين مسئله فکر کرديم که چگونه 

جويى،  کنند و چگونه سبقت در پيگيرى مقاصد خويش عليه يکديگر فّعاليت مى –وامعدر واقع ج –ها  گروه
در عين اند.   هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى امرى عاّدى و تثبيت شده گرديده رقابت و مبارزه در سيستم

رى صادقانه حال که منکر اين نيستيم که افراد بسيارى هستند که از موقعيت هاى متعدد براى مساعدت و همکا
کنيم که خطِر مستمّر بروز نفاق و اختالف، بر  کنند ولى تأييد مى به منظور نيل به اهدافى عالى استفاده مى

گذارد و تا حّدى ساختارها و طرز کار مؤّسسات اجتماع را تعيين  هاى رفتار انسان اثر مى عادات فکرى و شيوه
   نمايد. مى

دواير مختلف بر آن است که با حرص وحسادت حيطۀ  مؤّسسات و  در يک چنين فرهنگى تمايل
اختيارات خود را حفظ کنند.  ممکن است اين نکته صحيح باشد که در هر اجتماعى حيطۀ اين اختيارات را 

هاى حاکمه در سطوح مختلف براى بکار بردن  کند.  با وجود اين تصّور کنيد که در بين هيئت قانون تعيين مى
هاى سياسى، چه مقدار  بستگى از وسايلى مانند بودجه، آراء عمومى، دوستى، و همقدرت خود با استفاده 

ترين فکر در اذهان کسانى که جزئى از دفاتر نظم  شود ولى مهمّ  انرژى صرف رقابت و مذاکره و بده و بستان مى
رت و اهلل است.  اين افراد وسوسۀ حفظ قد ادارى بهائى هستند خدمت خاضعانه به آستان حضرت بهاء
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شان به عملکرد هماهنگ تمامى نظم ادارى است.  در هر دفترى که  اختيارات خود را ندارند بلکه توّجه
بخشد.   احتماًال در آن لحظۀ بخصوص مشغول خدمت باشند، وفادارى به نظم ادارى بهائى به آنان تحّرک مى

گى رابطۀ مؤّسسات و تشکيالت بهائى را هاى زير ويژ با توّجه به اين افکار ببينيد کدام يک از عقايد و نگرش
  کند. کند و کدام يک نمى توصيف مى

  است. آميز مصالحه هاى توافق در موّفقيت نتيجۀ ها بين گروه آشتىصلح و   ––––

بدانند و از  مشترکى اهداف اهداف در هر سطح، بايد خود را خادميندفاتر مؤّسسات و   ––––
  ديگر استقبال کنند. هاى يک موّفقيت

  .نه رقابت استوابستگى متقابل  ،عالم هستىبر فرما  حکم قانون  ––––

رقابت براى کاال و خدمات، رقابت  — رقابت براىآزادى اگر پيشرفت ثمرۀ رقابت است؛   ––––
براى پاداش و رقابت ، قدرشناسىمحبّت و براى رقابت براى ثروت و موقعيّت اجتماعى، 

انگيزه و پويايى خود را از دست و  خواهند شد، مردم تنبل شود مىسلب  —  رضايت
  .خواهند داد

تواند در تمام  مى و اتّحاد اى رسيده است که وحدت بشر در تکامل جمعى خود به مرحلهنوع   ––––
  هاى حياتش رخنه کند. جنبه

  .است زندگىموجد يگانگى، گرد هم آمدن، و جاذبۀ متقابل   ––––

بستگى، تعامل و  فرما است قانون هم حکم تمام عناصر گوناگونشقانونى که بر بدن انسان با   ––––
  فرما باشد. اجتماع و مؤّسسات آن  حکم عمليّاتبايد بر نيز کارى است؛ همين قانون  هم

   از نيروى اجبار است. تر قوى ،مؤّسسات هماهنِگ  عمليّاتاز  حاصله وحدِت  قدرِت   ––––

را  هها و جامع توانند نيروى نهفته در افراد، گروه مى خودآهنگ  هم کرداز طريق کار مؤّسسات  ––––
  عموم بکار رود. مصالح در راهآزاد کنند تا 

در سطوح  خود متناسب با حيطۀ مسئوليّت اختياراتىمؤّسساتى که هر يک با  داشتن بدون  ––––
ها و جامعه در مسير  ند، مشکل است که نيروى نهفته در افراد، گروهنک عمل مختلف جامعه

  عموم سوق داده شود. مصالح
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  .حمايت نيست شايستۀ گردد انجام مى فرد يا گروه ديگرىيک  از جانب که اقدامىهر   ––––

  شخص. ميزان نفوذ خودِ  اىاست بر تهديدى نهايتدر  ،آميز ديگران مجهودات موّفقيت  ––––

  کند. آميز ديگران قلب انسان را شاد مى مجهودات موّفقيت  ––––

  بخش دوازدهم
پردازيم.  بحث ما نظر به  اکنون به موضوع بعدى مطالعۀ خود يعنى ماهيّت انتخابات بهائى مى

اهلل يا از جانب آن  امر اهّميّت موضوع وارد جزئيّات مفّصلى خواهد شد و از بياناتى که توّسط حضرت ولىّ 
ه به حّد لزوم براى شود ک حضرت، و توّسط بيت العدل اعظم مرقوم شده استفاده خواهد کرد.  توصيه مى

اى که  هايى که فرايند انتخاباتى بررسى دقيق اين بيانات وقت صرف کنيد و با دّقت در بارۀ خصرصيّت
سازد تعّمق کنيد.  به خاطر داشته  تشکيالت بهائى را به اين شّدت از فرايندهاى سياسى جهان امروز متمايز مى

خواهيم اصولى را که شالودۀ  نتخابات بهائى نيست بلکه مىباشيد که منظور ما از اين مطالعه جوانب فنّى ا
زمان با ايجاد نظم ادارى آنها را بسط داده و  اهلل هم امر کرد آن است بررسى کنيم، اصولى که حضرت ولىّ  عمل

  تشريح فرمودند.

 اى است که بر همۀ مؤمنين فرض شده است.  هريک مشارکت در فرايند انتخابات بهائى البتّه وظيفه
اين وظيفه را خود  اى ناحيه انجمن شور در و  محفل روحانى محلّىاعضاى ه در انتخاب نساال از ما با شرکت 

شوند تا  انتخاب مى) deligate(نماينده به عنوان  هر کشور نيزکنيم.  هر سال تعداد معدودى از احبّاى  ايفا مى
 واجددر کشورهايى که  اينمحفل روحانى ملّى رأى دهند.  عالوه بر انتخاب اعضاى در کانونشن ملّى براى 

اى  شوراى منطقهدر مقام اعضاى يک منطقه به افرادى که  ، اعضاى محافل روحانى محلِّى هستند شرايط
که کنيم  آغاز مىبيان زير مطالعۀ خود از فرايند انتخاباتى را با  بررسىدهند.   بهائى خدمت خواهند کرد رأى مى

  فرمايند: ه مىتوصي اتّخاذ نمايند اتکه احبّا بايد نسبت به فرايند انتخاب ى رانگرش اهلل امر ولىّ حضرت در آن 

چون يوم انتخاب رسد بايد جميع ياران متّحدًا متّفقًا متوّجهًا اليه منقطعًا عن دونه طالبًا هدايته مستعينًا من ”
     ٤٢“ فضله بدل و جان اقدام بانتخاب نمايند.

فرمايند که احبّا مطلب زير را در  توصيه مى اهلل امر ولىّ ت يک محفل، حضرت در مورد شرايط عضويّ 
   نظر داشته باشند:
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بر نمايندگان منتخب فرض و واجب است که بدون ادنى توّجه به اميال فردى و تعّصب و فارغ ... ”
نظر بگيرند که به بهترين وجه جامع خصايص الزِم وفادارى از شئونات ماّديّه، فقط نام کسانى را در 

 ٤٣“ .ِصرف، ايمان و انقطاع محض، حسن درايت، لياقت و کفايِت مشهود و تجارب کافى باشند
   (ترجمه)

  فرمايند: را بيان مى ىبيشتر هيکل مبارک دستوراتدر اين مورد 

نظر گرفته شود و فقط کسانى که به شان بايد دقيقًا در  و اکتسابات کنونى کفايت واقعى آنان”
احسن وجه واجد شرايط عضويّت هستند، چه مرد و چه زن، و بدون توّجه به موقعيّت 

  ه) (ترجم ٤٤“ .شان، به مقام پرمسئوليّت عضويّت محفل بهائى انتخاب شوند اجتماعى

در شده تا  گذاشتهاحبّا  افراد بر عهدۀکه فرمايند  تأکيد مىبر مسئوليّتى در بيان زير اهلل  امر ولىّ حضرت 
  :بنمايندگزينش را ترين  حکيمانهانتخابات  وقت

به نظر اين عبد تحميل هر نوع محدوديّت بر آزادى احبّا در انتخاب افرادى از هر نژاد و مليّت و يا ”
صاحب هر طبع و ُخلقى که به احسن وجه واجد شرايط الزم براى عضويِّت مؤّسسات ادارى 

مغاير روح امر مبارک است.  احبّا بايد افراد را ناديده بگيرند و بدون تعّصب، فارغ از اميال هستند، 
ورزى، توّجه خود را حصر در خصايل و مقتضيّات عضويّت نمايند.  محفل بايد  فردى و يا غرض

  (ترجمه)   ٤٥“ .ترين عناصر هر جامعۀ بهائى باشد ترين و اليق ترين، متنّوع نموداِر نخبه

  :فرمايند بيان مى اين موضوعاعظم در بيان زير توضيحات بيشترى در بارۀ ت العدل بي

تواند به نحوى مناسب  فرد بهائى، با وقوف کامل به وظايفى که هيئت منتَخب بايد ايفا نمايد، مى”
کننده بايد از ميان کسانى  به ارزيابى نفوسى که به ايشان رأى خواهد داد، پردازد.  شخص انتخاب

هاى سنّى،  معتقد است واجد شرايط خدمت هستند با در نظر گرفتن عوامل ديگرى مانند تفاوت که
بايد نتيجۀ تفّکر   تنّوع نژادى و توّجه به شرکت زن و مرد، منتخبين خود را انتخاب کند.  اين انتخاب

  (ترجمه) ٤٦“ها قبل از رأى دادن باشد. و تعّمق دقيق مّدت

  ند:فرماي در اين مورد ارائه مى ىتربيت العدل اعظم هدايات بيش
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رود که در آينده ... تعداد افراد واجد شرايِط عضويّت در محافل روحانى بسيار زياد  انتظار مى”
توانند انتخاب شوند.  همچنين انتظار  خواهد بود و  البتّه در هر زمان فقط عّدۀ معدودى از آنان مى

آموزش و با کسب تجربه در فرايند و روح انتخابات بهائى، دهندگان از طريق تعليم و  رود که رأى مى
آگاهى خود را نسبت به مسئوليّت رأى دادن فقط به افرادى که طبق بيانات حضرت ولى امراهّلل 
واجد شرايط هستند افزايش داده باشند و بنابراين آشنا شدن با خصوصيّات و کفايات افراد فّعال 

رند بطورى که در روز انتخابات تا حّدى بدانند که از بين چه جامعه را وظيفۀ مستمرّ خويش بشما
   )ترجمه( ٤٧“ .کسانى بايد گزينش خود را انجام دهند

در عين حال که مباحثه در بين احبّا در مورد شرايط و لوازم عضويّت قابل قبول است اّما حضرت 
  نبايد اشاره شود: ها، يعنى به افراد مشّخصى دهند که به شخصيت هشدار مى اهلل امر ولىّ 

 و تفاهم سوء بروز سبب معيّنه اشخاص ذکر انتخابات شروع از قبل که آنست بر عبد اين عقيدۀ”
 و پردازند افکار تبادل به و کنند حاصل کامل آشنائى ديگر يک با بايد احبّا.  شد خواهد اختالف

 که نفوسى خصائص و شرايط به راجع خود بين در و جويند مؤانست و آميزش هم با آزادى کمال به
 اشخاص توصيف يا و نام اينکه بدون کنند مذاکره و بحث شوند انتخاب محفل عضويّت به بايد
 احتراز بايد ديگران عقيدۀ در نفوذ ِاعمال از.  نمايند ذکر مستقيم غير طور به حتّى را معيّنه
    ”  (ترجمه) ٤٨“ ....جوييم

هنگام رأى دادن انتخاب بتواند اينکه فرد بهائى  الزمۀند که فرماي اهلل توضيح مى امر ولىّ حضرت 
  :باشد مىجامعۀ بهائى  حياتدر   اشتغال کامل او انجام دهداى  حکيمانه

مسئوليّت هاى انتخابات بهائى آن است که روح  ها و شيوه الحقيقه يکى از مقاصد اصلى روش فى”
ها و  را در همۀ مؤمنين پرورش دهد.  با تأکيد بر لزوم آزادى کامل هر فرد در انتخابات، اين روش

سازد که در جامعۀ بهائِى محلِّ سکونت خود عضوى مّطلع و فّعال  ها فرد بهائى را موّظف مى شيوه
     (ترجمه) ٤٩“ گردد.

افراد  نامزد کردن فرمايند که عمِل  حضرت ولّى امراهلل به ما توصيه مى است که در پرتو اين مطالب
  با روح انتخابات بهائى است:مغاير و منافى  در محفل خدمتبراى 
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سازد که  به اين ترتيب حيات جامعۀ بهائى هر يک از احبّاى مؤمن و وفادار را موّظف مى”
دهد تا به اين علّو مقام نائل گردد.   آگاه و متعّهد باشد و نيز به او امکان مىاى هوشيار،  کننده انتخاب

فساد و  عالوه به گردد و به و چون تعيين نامزد انتخاباتى مانع وصول احبّا به اين خصايل مى
   (ترجمه) ٥٠“ .انجامد لذا بايد در جميع انتخابات بهائى بکلّى از آن احتراز نمود بندى مى دسته

  ند:فرماي عنايت مى العدل اعظم در اين مورد توضيح بيشترىبيت 

تفاوت اساسى بين سيستم مبتنى بر تعيين نامزد انتخاباتى و سيستم بهائى اينست که در نوع اّول، ”
گيرند چه کسى بايد به قدرت برسد و  نامزدهاى انتخاباتى و يا نامزدکنندگان هستند که تصميم مى

دهندگان هستند که اين  کنند.  اّما در سيستم بهائى تودۀ رأى عرّفى مىخود را براى انتخاب شدن م
گيرند.  اگر فردى با خودنمايى و با هدِف آشکاِر جلب آراِء مردم، خود را در معرض  تصميم را مى

انگارند.   انظار عموم قرار دهد، منتِخبين اين عمل را خودبينى تلّقى نموده آن را ناپسند مى
اند که بين فردى که ناطلبيده به خاطر خدمات عمومِى خالصانه و فّعاالنۀ  ائى آموختهدهندگان به رأى

  ترجمه)  ( ٥١“ .پردازد، فرق نهند خود شناخته شده و کسى که صرفًا براى جلب رأى به تظاهر مى

که هم در فرايند انتخابات و هم نمايد  مشّخص مىبيان زير از طرف بيت العدل اعظم الهى اصلى را 
  خدمت در مؤّسسات ادارى مرکزيّت دارد: در

عضويت در يک محفل از ديدگاه بهائى حّقى نيست که افراد آن را از آِن خود بدانند و يا ”
افتخارى نيست که خواهان آن باشند بلکه وظيفه و مسئوليّتى است که ممکن است به انجام آن 

شوند بايستى  فل انتخاب مىشوند.  مقصد اين است که کسانى که به عضويت مح فراخوانده 
تواند چنين باشد که همۀ  ترين افراد براى اين خدمت باشند اّما اين بدان معنا نيست و نمى شايسته

    (ترجمه) ٥٢“ .کسانى که اين شايستگى را دارند انتخاب خواهند شد

که در بيانات فوق ابراز شده  ىياهبه نظر تاد کمک خواهند کردهاى زير به شما کمک  تمرين
قناعت نکنيد و هريک از آنها را با اعضاى گروه مطالعۀ  جمالتبيانديشيد.  اميدواريم که فقط به کامل کردن 

.  اّما به خاطر خواهد رسيدها کامًال واضح به نظرتان  از مواقع جواب بسيارىخود مورد بحث قرار دهيد.  در 
فرصتى است بلکه  نيستشما از فرايند انتخابات بهائى  کدرامتحان ها  رينداشته باشيد که منظور از اين تم

  مربوط به آن تعّمق کنيد. و اصولدر ماهيّت  انتخابات  بتوانيدشما  که
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  دهيد:   پاسخبه سؤاالت زير  .۱
قرار که  اى را خصوصيّات عضويّت در مؤّسسهشرايط و در بارۀ که احبّا  کار درستى استآيا   .الف

  _________________________؟ گفتگو کنند بحث و انتخاب شود است
کنند، آيا  وقتى که احبّا در بارۀ شرايط و خصوصيّات عضويّت در بين خود بحث و گفتگو مى  .ب

 ؟اند ذکر نمايند کنند براى خدمت مناسب قابل قبول است که نام افراد خاّصى را که فکر مى
_________________________  

بدون کنند، آيا درست است که  مى شرايط و خصوصيّات عضويّت بحث  بارۀاحبّا در  وقتى که  .ج
 ؟اشاره نمايند ،اند کنند براى خدمت مناسب به افرادى که فکر مىذکر اسامى خاّصى 

_________________________  
کنند، آيا درست است که افراد  مى شرايط و خصوصيّات عضويّت بحث  بارۀاحبّا در  وقتى که  .د

  ______________________ ؟نام برندخاّصى را به عنوان نمونۀ خصوصيّاِت مورد بحث 
  ____________د؟ مورد بحث قرار دهنرا  کنونى محفل است که کارکرد اعضاى درستآيا   .ه
قبل از انتخابات، نقايصى را که در کارکرد محفل  نظرهاىدر تبادل است که احبّا  درستآيا   .و

  _________________________مشاهده شده مورد بحث قرار دهند؟ 
  ___________ ؟بداندمناسب خود ر ا براى خدمت در محفل  ىاست که شخص درستآيا   .ز
، آيا درست است که خصوصيّات و بدانداگر شخصى خود را براى خدمت در محفل مناسب   .ح

که عمًال از آنها بخواهد که به او رأى دهند؟  تجربيّاتش را به نظر ديگران برساند بدون اين
_________________________  

سازد، آيا  مشکل مى او خدمت در محفل را براىيک فرد شخصى و شغلى  هاى مسئوليّتاگر   .ط
  ___________قابل قبول است که اين مشکالت را قبل از انتخابات به نظر ديگران برساند؟ 

براى  آن شخصر مناسب بودن دداند که  مطلبى را در مورد يکى از احبّا مى فردىاگر   .ى
محفل مؤثّر است، آيا آن فرد اين مسئوليّت را دارد که آن مطلب را به اّطالع ساير  در عضويّت

  _________________________دهندگان برساند؟  رأى
بحث و اند  که به چه کسى رأى داده از انتخابات در مورد اين احبّا بعددرست است که  آيا  .ک

  _________________________کنند؟  مذاکره
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شناسد آيا نبايد در  يک از افراد جامعه را به حّد کافى نمى کند که هيچ مىاحساس  فرداگر   .ل
  _________________________انتخابات شرکت کند؟ 

کند که با ديگر اعضاى جامعه آشنائى کافى ندارد آيا بايد سعى کند  مى احساس فرداگر   .م
  ____________________دهند و به آنان تأّسى کند؟  ى رأى مىسک به چهبفهمد ديگران 

کند که با ديگر اعضاى جامعه آشنائى کافى ندارد، آيا بايد در وقت رأى  مى احساس فرداگر   .ن
هايى که به نظرش  تواند از ميان اسم دادن به دعا متوّسل شود و به بهترين وضعى که مى

  _________________________فردى را انتخاب کند؟  رسد مى
براى خدمت در يک ترين افراد  مناسبدر موقع بررسى خصوصيّات  ممکن است در زير چند عامل که .۲

نه ”  ،“ مهمّ ”  کنيد که آيا از نظر شما آنهابيان هرکدام  براى.  است ذکر شده کند محفل به ذهن خطور 
عالمت “ م ن”، و “ر ب”،“م خ ن”، “م”آنها را با   هستند.“  نامطلوب”   ، و يا“ ربط بى”  ،“ مهمّ  خيلى
  بزنيد.

  از درک تعاليم امرى برخوردار استميزان معقولى  ازکه او __________  

اجرا  در دست نقشۀ جهانِى  بارۀهاى بيت العدل اعظم در  که او درک خوبى از پيام__________  
   دارد در عالم بهائى

  است مشهود الهى جامۀ عمل پوشاندن به تعاليم براىاو توانائى که __________  

الهى که توانائى او براى کمک به ديگران در جهت جامۀ عمل پوشاندن به تعاليم __________  
  مشهود است

  سازد آهنگى ميان ايمان و عمل را منعکس مى که زندگى او ميزانى از هم__________  

اى  فزايندهمنجر به مشارکت تعداد کند که  کمک مى جّوىکه او قوًال و عمًال به ايجاد __________  
   شود در اقدام جمعى مى

  داردمشهود براى مشورت با ديگران او که توانائى __________  

  کند  که او در مشورت پافشارى مى__________  

  کند  هايى که جامعه بايد انجام دهد عرضه مى که او دائمًا پيشنهاداتى در مورد پروژه__________  
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  مخالفت استضّديّت و مستعّد که او __________  

  به اشتباه خود اذعان کند که او قادر است__________  

  است در جامعه به ايجاد يگانگى که او قادر __________  

  در ميدان تبليغ دارد تجربۀ زيادى که او __________  

  امرى خدمت کرده استادارى که او قبًال در مؤّسسات __________  

  بهائى بوده است که  است زيادى انکه او سالي__________  

  شما يکى استهاى  نگرانىبا  او در مورد جامعۀ بهائى هاى نگرانىکه __________  

  کند از نحوۀ ادارۀ جامعۀ بهائى انتقاد مى اغلبکه او __________  

  که او با پيشرفت جامعۀ بهائى در سراسر عالم آشناست__________  

  که او بسيار سفرکرده است__________  

  هاى ديگر آشناست که او با فرهنگ__________  

  کننده است هاى او خيلى سرگرم رانى که سخن__________  

  رانى خيلى باوقار است موقع سخنکه او در __________  

  اى دارد که او شخصيّت پرجاذبه__________  

  استدر اجتماع که او داراى مقام بااليى __________  

  داردبااليى که او تحصيالت __________  

  لباس است که او خيلى خوش__________  

  مند است که او خيلى ثروت__________  



  براى توزيع نيست – PP۱.۱.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۳۹ – ۲ واحد ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

مسلّمًا هنگام بررسى خصوصيّات کسانى که براى خدمت در محفل روحانى مناسب هستند، عوامل 
مايل باشيد چند خصوصيّت ديگر را در نظر بگيريد و در مورد  شايدکند.   بسيار ديگرى به ذهن انسان خطور مى

  آنها با گروهتان صحبت کنيد.

  بخش سيزدهم
جا از خصوصيّات بررسى کوتاهى که تا اين.  حتّى کنيم حال ماهيّت خدمت در محفل را مطالعه مى

يک محفل چقدر با عضويّت در  در مقام عضو دهد که خدمت يم نشان مىا همحافل محلّى و ملّى به عمل آورد
يک عمل  ۀنحو براى مثال به  متفاوت است. معمول در اجتماع دموکراتيِک  انتخابىهاى  انواع ديگر هيئت

باشد، با اين حال  شايستهبراى خدمت  او هر قدر هم که نيّتيک فرد در اکثر جاها تفّکر کنيد.   شوراى شهر
بايد اسم خود را براى انتخاب اعالن کند و بخصوص براى به دست آوردن آراء، خود را در برابر انظار عموم 

اجراى  در را ترويج کند، ىمعيّن رود که يک برنامۀ کار از او انتظار مى نانتخاب شد بعد ازقرار دهد. 
 شانس.  باشداکثريّت رأى دهندگان  هاىنظرنمايندۀ ، و بکوشد  در طول کمپين وعده داده شدهکه  هايى برنامه

 بسته به ميزان موّفقيّت او حّد اّقل تا حدودىبراى يک دورۀ ديگر  صاحب منصبىچنين  يکانتخاب مجّدد 
براى اينکه کارى از پيش ببرد بايد بر  شوراى شهربنا بر اين يک عضو .  بودخواهد  ها در دنبال کردن اين برنامه

، و به تصميماتى که با آنها موافق نيست اعتراض بده و بستان نمايد، کنددارى  جانبش پابرجا بماند، ياهنظر
  در تضاّد است.   شديدًابا نحوۀ کار يک محفل هرچه باشد،  ىسيستم چنين.  مزاياى کند

هاى هفتم به بعد را  در بخش ، ممکن است مرور بيانات مذکورتفاوتدر بارۀ ميزان اين تعّمق براى 
ايد،  ايد و در پرتو معلوماتى که در گذشته کسب نموده مطالعه کردهمفيد بيابيد.  بر اساس آنچه در اين واحد 

هاى  تمرين  در ذهنتان شکل گرفته است. باشد مى لغاب خدمت در يک محفِل  الزمۀمطمئنًّا مفهومى از آنچه 
  افکار کمک خواهد کرد:اين استحکام بخشيدن به  درزير 

  :ايد گرفتهکه در نظر  ى است لغااعضاى محفل بندۀ نک توصيفکدام يک از مشخّصات زير  .۱
  ى که عرضه کردند انتخاب شدند.ياهنظر يک سلسلهبر اساس  اعضا  ––––
  که دارا هستند انتخاب شدند. خصوصيّاتىبر اساس برخى از آنان   ––––
  دريافت کردند. خود  منتِخبين را از شان دستورالعملآنان   ––––
  .ننددا مىشان مسئول  خود را در برابر منتِخبين اعمالشانبراى آنان   ––––



  براى توزيع نيست – PP۱.۱.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲ ، واحدعهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۴۰

  رند.آو به حساب مى فرصتى براى ِاعمال قدرت را انتخاب خود به عضويّت محفلآنان   ––––
  شمارند. فرصتى براى گسترش دامنۀ نفوذ خود مىرا انتخاب خود به عضويّت محفل آنان   ––––
 استعدادهاى شخصى خودبراى ابراز  اى عرصه به منزلۀرا  عضويّت خود در محفلآنان   ––––

  .نددان ىم
آنان عضويّت در محفل را به منزلۀ امکان خدمت به امر اهلل به هر نحوى که مايل باشند   ––––

  دانند. مى
آورند تا به کسانى که  آنان اين عضويّت را هم يک وظيفه و هم يک موهبت به شمار مى  ––––

  دانند. اند خدمت کنند ولى خود را فقط در برابر خداوند مسئول مى انتخابشان کرده
را در حين مشورت به عنوان يک هيئت  اعضاى محفلچارچوب فکرى  زير خصوصيّات کدام يک از .۲

  ند؟ک مى توصيف
شان را در بارۀ موضوع مورد بررسى قبًال  کنند که تصميم شروع به مشورت مىدر حالى  اعضا  ––––

  اند.  گرفته
  پيش ببرند.را  کنند که عقايد شخصى خودشان با اين هدف شروع به مشورت مىآنان   ––––
ديگر کمک کنند تا بر موضوع مورد  کنند که به يک با اين هدف شروع به مشورت مىآنان   ––––

  هاى مختلف بنگرند. گاهديدبررسى از 
در بارۀ موضوع مورد  آراء کنند که به رسيدن به توافق با اين هدف شروع به مشورت مىآنان   ––––

   کنند. کمک بررسى
  کند؟ را به عنوان يک هيئت توصيف مى اعضايک از خصوصيّات زير ماهيّت مشاورات  کدام .۳

  و عقايد فردى خود متقاعد سازند. هاديگر را نسبت به مزاياى نظر يک تاکوشند  مى اعضا  ––––
  .ندکن مى پافشارى انفرادى خود و شخصى هاىنظر درقدرت  نشانۀبه عنوان آنان   ––––
بگذارند و منافع شخصى را ناديده هاى شخصى را کنار  کنند تا همۀ اولويّت تالش مىآنان   ––––

  بگيرند.
  بينند. درک بهتِر موضوع مورد بررسى مى به به منزلۀ کمکى و عقايد فردى خود را هانظرآنان   ––––
و در  شوند آنان مى هاىنظر تسليم تر اعضاى جوانگويند  تر سخن مى هرگاه اعضاى مسن  ––––

  کنند.  گونه مواقع سکوت اختيار مى اين
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  دهند. ت مىدانند بيشتر اهّميّ  شخصى خود مى انو عقايد کسانى را که دوست هانظرآنان   ––––
بدون توّجه به دانش و تجربۀ خاّصى که ممکن است يکى از اعضا در مورد موضوع آنان   ––––

  دهند. ت مىو عقايد همۀ اعضا به يک نسبت اهّميّ  به نظرها، مورد بررسى داشته باشد

رو شود.   به رو تىگاه با مشکال به بالغ باشد باز ممکن است گاه هم هرقدريک محفل روحانى 
پاسخ اين مشکالت  هچگونه بايد ب محفل اينکه اعضاى آن در بارۀهاى زير به شما کمک خواهد کرد تا  تمرين
  تفّکر نماييد:گويند 

مطمئن شود که  باشد و تسلّط داشتهبر مشاورات  که استاين يکى از اعضاء گرايش کنيد که فرض  .۱
  کنند؟ب  بايد شود.  ديگران چه غالب مىهميشه او  هاىنظر

 عضوِ بر در جلسۀ بعد  براى چيره شدن تاکنند  صحبت بين خود در خارج از مشاورات   ––––
  .بکشنداى  نقشهجو  سلطه

  خواهد بکند جو هرچه مى گذارند آن عضو سلطه براى حفظ اتّحاد مى  ––––
مستقيم هايى از آثار امرى در مورد ماهيّت مشورت بهائى، بطور غير  با پيشنهاد مطالعۀ قسمت  ––––

  .پردازند به اين مسئله مىدر جلسه 
بطور مستقيم به اين در بارۀ آن در يکى از جلسات، ريا و پرمهر  به نحوى بى علنى گفتگوىبا   ––––

  .پردازند مسئله مى
 صحيح است خاّص در بارۀ يک موضوع  او ىنظرها مطمئّن است که کامالً  يکى از اعضا کنيدفرض  .۲

يک از  هيچ که شده استبررسى شده و مشّخص  اين موضوع در مشورت بطور جامع هرچند که
  ؟کند .  او چکار مىنيستندعقيده  اعضاى ديگر با او هم

تعدادى  اينکه کند تا را طوالنى مى ها د و آنقدر مشورتکن پافشارى مى خود ىنظرها در  ––––
  .اعضا کوتاه بيايند ديگرکافى از 

  .ش غلط باشدينظرهاپذيرد که ممکن است  مى  ––––
اش به قّوت  کند که اعتراض اصلى آيد، اّما اين را روشن مى به خاطر حفظ اتّحاد کوتاه مى  ––––

  .خود باقى است
 ماحصلدر حکمتى بينند و حتمًا بايد  ديگر مى ىرا نوع اعضا شرايطپذيرد که اکثريّت  مى  ––––

  .مشاورات باشد
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غير ممکن شود که رسيدن به توافق آراء در بارۀ يک موضوع مورد بحث  ثابت  محفلفرض کنيد براى  .۳
شود.  اعضايى که نظرشان با نظر اکثريت فرق  مى گرفته تصميم و بنابراين بر اساس اکثريت آراء  است
  کنند؟ کند چه مى مى

  .کنند در بين اعضاى جامعه بيان مىآشکارا  اعتراضات خود را در مورد اين تصميم  ––––
  .کنند پذيرند اّما در اجراى آن شرکت نمى تصميم را مىآن   ––––
  .کنند عالقگى در اجراى آن تصميم شرکت مى با بى  ––––
اجرا  بهترين صورت  به کاملمطمئّن شوند که اين تصميم کنند تا  شان را مى نهايت سعى  ––––

  .و اطمينان دارند که اگر اشتباهى در کار است در ضمن يادگيرى تصحيح خواهد شد درآيد
ى که توّسط هيئت گرفته اتاز تصميم يکى کامًال قانع نيست که يکى از اعضاى محفل فرض کنيد .۴

.  او چکار شود مىثابت عمًال آن  درست نبودندر حين اجرا  بعدًا ، تصميمى کهدرست استشده 
  کند؟ مى

را قانع  اعضاى ديگرکند تا  نفوذ خود بر ديگران از اين موقعيّت استفاده مىافزايش براى   ––––
  .ه استکه از ابتدا حق با او بود کند

مشورتى که به اين تصميم ناقص شان در قضاوت و از فرايند  از ساير اعضاء به خاطر اشتباه  ––––
  .به حرف او گوش کنند همگى نمايد که در آينده کند و پيشنهاد مى انتقاد مى هانجاميد

دهد و به  کنند، ديگران را به خاطر اين اشتباه دلدارى مى که همه اشتباه مى اين ربا اذعان ب  ––––
  .توانند از آن درس بگيرند مىدهد که  آنان اطمينان مى

مطالعۀ آثار و هدايات و تحليل موقعيّت تجزيه و در با ديگران به عنوان يک هيئت  راحتىبه   ––––
  .کند شرکت مى هايى که بايد برداشته شود گامدر مورد  گيرى مربوطه براى تصميم

  بخش چهاردهم
بهائى را آن چنان که در  ادارى ماهيّت نظماين منظور بود که  هاى ما در چند بخش قبل به بحث

  روشن سازد.  يک مفهوم اساسى ديگر سزاوار تأّمل است. هتوسعه يافت اهلل امر ولىّ هدايات حضرت  پرتو

از قلم  حضرت عبدالبهاء اصول نازله.  گيرد نظم ادارى بهائى از آثار حضرت بهاءاهلل سرچشمه مى
همچنان که آن اصول را در جامعۀ بهائى در سراسر  اهلل امر ولىّ شرح و بسط دادند و حضرت را حضرت بهاءاهلل 
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 ۲۱خّطى موّرخ  آوردند به اين شرح و بسط ادامه دادند.  هيکل مبارک در دست جهان به مرحلۀ اجرا در مى
  :ندفرماي  مىبهائى چنين توضيح  ادارى ، در اشاره به نظم۱۹۳۰مارس 

، روحى که    ت بهاءاهّلل در عالم دميدهاند نفوسى که نتوانند تشخيص دهند که روحى که حضر قليل”
درجاِت مختلف از طريق مجهوداِت آگاهانۀ حاميان موقن حضرتش و بطور غير مستقيم از  خود را به 

تواند در نوع بشر نفوذ کند و تأثيرى  طريق برخى از مؤّسسات عاّم المنفعه ظاهر ميسازد، هرگز نمى
الب نظم مشهودى تجّسد يابد که به اسم اعظمش پايدار بر جاى گذارد مگر آنکه واضحًا در ق

موصوف است، با اصول و تعاليم مبارکش کامالً منطبق است و بر طبق حدود و احکامش عمل 
  )  ترجمه( ٥٣.نمايد مى

بهائى  بنيادين عقايداز جمله آئين بهائى است ناپذير از  بهائى جزئى انفکاک ادارى که نظم نکته اين
 را اى عمده شرايط)، ۱۳۰۴آبان  ۲( ۱۹۲۵اکتبر  ۲۴يگرى موّرخ خّط د در دست اهلل امر ولىّ .  حضرت باشد مى
 ه شودنظر گرفتدر تواند يک مؤمن حقيقى محسوب گردد  مى ىشخصآيا اين که  تصميم در بارۀبراى بايد که 
  فرمايند: مى تعيينين نچ

به نحوى که در الواح وصاياى حضرت  اعتراف تام به مقام مبّشر و شارع و َمَثل اعالى امر بهائى”
عبدالبهاء بيان شده؛ قبول بالشرط و اطاعت از آنچه به قلم مبارکشان نازل گشته؛ انقياد صادقانه و 
راسخ نسبت به هريک از فقرات الواح مبارکۀ وصاياى حضرت مولى الورى؛ و ارتباط نزديک با 

  (ترجمه) “  ٥٤.روح و شکل تشکيالت کنونى بهائى در تمام عالم

، بيان زير را که براى )۱۳۰۹فروردين  ۱( ۱۹۳۰مارس  ۲۱خّط موّرخ  در دست اهلل امر ولىّ حضرت 
است مرقوم  اساسىبهائى حائز اهّميتى  ادارى امر اهلل از جمله نظم بنيادينهاى  درک ما از بسيارى از جنبه

  دارند: مى

ريزى شده است که بر حسب  طرحهمچنين بايد در نظر داشت که نظام بهائى چنان خلق و ”
با اطمينان آنچه را که الزمۀ ابقاى امر الهى در صف  توان تمهيدات نازله از قلم حضرت بهاءاهّلل، مى

اهّلل در ورق هشتم از کلمات  هاى مترّقى است در آن گنجانيد.  بيان حضرت بهاء اّول جميع نهضت
تاب بر حسب ظاهر نازل نشده بايد امناى آنچه از حدودات در ک’  فردوسيّه گواه اين امر است: 

بيت عدل مشورت نمايند آنچه را پسنديدند ُمجرى دارند انّه يلهمهم ما يشآء و هو المدبّر 
   (ترجمه) ٥٥“ ‘.العليم
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، پس از ارائۀ )۱۳۰۱اسفند  ۲۰( ۱۹۲۳مارس  ۱۲خّط موّرخ  در دست اهلل امر ولىّ به عالوه، حضرت 
 مفّصل در رابطه با انتخاب و وظايف محافل روحانى محلّى، انتخاب و وظايف محافل روحانى ملّى،هدايات 

  فرمايند:   ، چنين بيان مىشور روحانى ملّىساالنه انجمن  و 

با انجام وظيفۀ اين محافل اعّم از محلّى و ملّى در سراسر عالم بهائى به نحوى هماهنگ و با ”
وسيلۀ الزم براى تشکيل بيت العدل اعظم فراهم خواهد بود.  اين معهد جّديّت و کارآيى، تنها 

اعلى پس از استقرار بايد وضع کلّى را مجّددًا بررسى نمايد و اصولى را که در هر زمان براى اداره 
    (ترجمه) ٥٦“ امور امراهّلل مقتضى داند مقرّر دارد

که نه فقط در رابطه با مؤّسساتى  — بسپاريمبه خاطر که الزم است بنابراين، يک مفهوم اساسى را 
ن آنهايى که در مراحل بعدى يتوسعه يافت بلکه همچناهلل  امر ولىّ در پانزده سال اّوليّۀ دوران قيادت حضرت 

يد بهائى است و در ظّل هدايات بيت العدل انظم ادارى بهائى جزء الينفّک عق  :اين است که — تأسيس شد
  اقتضاى زمان تکامل خواهد يافت.اعظم بر حسب نياز و 

  اظهارات زير درست است يا غلط. ببينيد بيانات فوق،  مقتضياتبراى تفّکر در 

 به منظورتوانند  اند که افراد مى نازل فرموده ى راتعاليم حضرت بهاءاهلل مجموعۀ  الف.
به کار  دانند مىبه نحوى که مناسب  در زندگى خود آنها رارشد روحانى خود، 

اجتماع  حياتاند که به تدريج در  را مقّرر فرموده ىاصول ۀهمچنين مجموع  .بندند
رسوخ خواهد نمود؛ ديگر احتياجى به دين سازمان يافته که در گذشته هميشه 

   غ    د  .سرچشمۀ اختالف و انشعاب بوده است، نيست

الزم است اّما بايد به  ادارى بعضى تمهيدات براى تمشيت امور درست است که  ب.
روح امر اهلل  و سريان حّد اقّل ممکن تقليل داده شود؛ در غير اين صورت جريان

   غ   د    .شد خواهد دچار مانع

 نظم آن افزايش کارايىيک هدف غائى است؛  ى خودخودبه بهائى  ادارى نظم  ج.
 بايد ىديگر مسئلۀبايد باالترين اولويّت جامعۀ بهائى در سراسر عالم باشد و هر 

  غ   د    .گيردآن قرار  تحت الّشعاع

از  نظم ظهور حضرت بهاءاهلل مندمج است؛ وجود آن اصلىمقصد نظم ادارى در   د.
  غ   د    است. ناپذير آيين بهائى جدايى
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الهى مظهر هاى منبعث از ظهور  رژىناجهت دادن مؤّسسات نظم ادارى نقش   ه.
  غ   د    د.باش مىبراى اين عصر 

احبّا براى ايفاى  يّت؛ اکثرهستندبهائى  دارىا نظمفقط عّدۀ معدودى مسئول   و.
در انتخابات رأى بدهند و در ضيافات حتمًا که  مسئوليّت خود فقط ملزم هستند

   غ   د    شرکت کنند.نوزده روزه 

کند که ما نه  ايجاب مى“  ارتباط نزديک با روح و شکل تشکيالت کنونى بهائى”   ز.
فقط در انتخابات رأى دهيم و در ضيافات نوزده روزه شرکت کنيم بلکه هر 

که در کسانى به کنيم  مشاهده مىتا قصورى را که  فرصتى را غنيمت شمريم
  غ   د    .نماييمزد  گوشکنند  تشکيالت خدمت مى

 کند که ما ايجاب مى“  ارتباط نزديک با روح و شکل تشکيالت کنونى بهائى”  ح.
نظم ادارى در آن کنيم که شرکت اى  جامعه درتوانيم فّعاالنه  که مى تاجايى

  غ   د    .به منّصۀ ظهور رساندهاى خود را  تواند رشد کند و توانايى مى

بدون حمايت قلبى افراد احبّا شکوفايى مستمّر نظم ادارى و بلوغ مؤّسسات آن به   ط.
  غ   د   . خوردخواهد  مانع بر

روحانى فرد رشد به تقويت ارتباط نزديک با روح و شکل تشکيالت کنونى بهائى   ى.
  غ   د   . کند مؤمن کمک مى

حضرت بهاءاهلل است يعنى نظم ادارى آن حضرت،  نظر سيستمى که منظور  ک.
در حال اين نظم قدرت بالقّوۀ خود را در آيندۀ دور بطور کامل نشان خواهد داد؛ 

   غ   د    اى براى ادارۀ امور روزمّرۀ ما است. وسيله حاضر فقط

حيات خود اين موهبت را خواهيم داشت تا به چشم خود ببينيم  همۀ ما در طول  ل.
بهائى قدم به قدم شکوفا  دارىا نظم ،در ظّل هدايات بيت العدل اعظم الهىکه 
   غ   د    رساند. مى به منّصۀ ظهور شود و به تدريج قدرت و زيبائى خود را مى
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  بخش پانزدهم
رسانيم.  گرچه توسعۀ محفل  به پايان مىدر اينجا  را در مورد مؤّسسۀ محفل روحانىبحث خود 

بايد  اّما آيدبه شمار  اهلل امر ولىّ بارز اولين پانزده سال قيادت حضرت  ويژگى به منزلۀ يک تواند روحانى مى
مند آن  و روش آميز محبّت تحت توّجهدر طول اين دوره اى بود که  بدانيم که اين فقط يکى از چندين مؤّسسه
ديگر به طور مختصر نظر  و در چند بخش بعدى به پنج مؤّسسۀ حضرت تکامل يافت.  در اين بخش

:  صندوق تبّرعات بهائى، مشرق االذکار، ضيافت نوزده روزه، حقوق اهلل، و مدرسۀ تابستانه.  در افکنيم مى
   کنيم.  اينجا با صندوق تبّرعات بهائى شروع مى

تأسيس فرمودند صندوق تبّرعات بهائى بود.  هيکل مبارک  اهلل امر ولىّ نهادهايى که حضرت  جمله از
باشد  ت و اتّساع اقدامات روحانى منوط و متّکى بر اسباب و لوازم ماّدى مىو از آنجا که پيشرف”  توضيح دادند

درنگ صندوق تبّرعات بهائى تأسيس گردد و  الزم و ضرورى است که پس از تأسيس محافل محلّى و ملّى بى
وظيفۀ مقّدِس هر بندۀ مخلص و ”  مضافًا مرقوم فرمودند“  .تحت نظارت انحصارى محفل روحانى قرار گيرد

مندانه  مند به پيشرفت امر مقّدسش آنست که تبّرعات خود را آزادانه و سخاوت باوفاى حضرت بهاءاهلل و عالقه
الزم ”  بيانات آن حضرت خطاب به يک محفل روحانى ملّى آن بود که “  .براى تقويت آن صندوق اهدا نمايد

نشان نمايم که تقديم همۀ تبّرعات بايد صرفًا و دانم اين اصل عمده را که بايد دائمًا مّد نظر قرار گيرد خاطر مى
تقاضا و يادآورِى عمومى با کلماتى ”   ولى هيکل مبارک تصريح فرمودند که “  .صورت گيرد مؤّکدًا داوطلبانه 

ما بايد مانند ”  مرقوم فرمودند احبّاد افراو در مورد  “  .سنجيده و لحنى مؤثّر و متين هميشه عملى پسنديده است
شود.   سازد و دائمًا از منبعى نامرئى دوباره پر مى اى باشيم که دائمًا خود را از آنچه دارد تهى مى فّواره يا چشمه

نوعان، بدون ترس از فقر و با توّکل به عنايات الريبيّۀ آن مطلع کّل خير و کّل غناء،  تبّرِع مستمّر براى سعادت هم
فرد بهائى هر چقدر هم فقير باشد بايد بداند که در ”  بود ايناحبّا  هدايت ايشان به “  .رمز زندگى صحيح است

اين رابطه چه مسئوليّت خطيرى بر دوش دارد و بايد اطمينان داشته باشد که پيشرفت روحانى او به عنوان يک 
ى فرد مؤمن در نظم جهانى حضرت بهاءاهلل، عمدتًا منوط به ميزانى است که آمادگى خود را براى کمک مادّ 

خّطى  در دست اهلل امر ولىّ حضرت  ،در اين مورد “  .رساند به مؤّسسات الهِى آئين حضرتش عمًال به ثبوت مى
هاى  در تأکيد بر لزوم حمايت عمومى و صميمانه از صندوق” نوشته شد تأکيد فرمودند: آن حضرتکه از طرف 

  “  .صرفًا عمل تبّرع رامختلف امرى، بايد هميشه روح تبّرع را در نظر داشته باشيم نه 

اند  اهلل وجه تمايز تقبلّى به صندوق بهائى ذکر فرموده امر برخى از مشّخصاتى را که حضرت ولىّ 
  :بنويسيد
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  بخش شانزدهم
و آن را در   ندتأسيس فرموداى که حضرت بهاءاهلل  هاى مشرق االذکار، مؤّسسه ويژگىو  طبيعت

هايشان براى ما  در برخى از اّولين مکتوب اهلل امر ولىّ حضرت  توّسط، ندمودذکر ن خويشترين کتاب  مقّدس
يک  اند مسلّمًا هيچ در بين همۀ مؤّسساتى که به نام مبارکش منتسب”  هيکل مبارک فرمودندتوضيح داده شد.  

بهائى را که هر دو براى تواند به نحو اکمل و اتّم ضروريّات عبادت و خدمت  جز مؤّسسۀ مشرق االذکار نمى
زيرا نجاح و فالِح جهان ”  که هيکل مبارک تذّکر دادند “  .تجديد حيات عالم الزم و واجب است تأمين نمايد

پرمشّقت، به يقين مبين بالمآل منوط به آگاهى نفوس از درياق اعظم آئين حضرت بهاءاهلل است که از يک 
طرف ديگر با تنفيذ حکيمانه و اجراى خالصانۀ اصول و قوانين طرف با ارتباط معنوى با روح آن حضرت و از 

   “  .گردد مى نازله از قلم اعاليش تقويت و تحکيم 

اى که درهايش براى دعا و مناجات به روى همگان باز  بنيان مرکزى يعنى در اشاره به مشرق االذکار
رئوف و ناظرى که در گذشته و در مراحل آنان يقين خواهند داشت که پدر آسمانِى ”  است مرقوم فرمودند: 

عنوان حاملين پيام و مظاهر انوار خود بر بشر ظاهر فرموده، ممکن  مختلِف تکامل نوع انسان پيامبران خود را به
نيست فرزندان خود را در اين دوران حساس از مدنيّت، از هدايتى که در ميان اين ظلمت حائله شديدًا به آن 

در اين  “  .مايد، ظلمتى که نه نور علم و نه عقل و هوش بشرى قادر به زائل کردن آن استنياز دارند محروم فر
اى  مجموعه  نبايد چنين استنباط نمود که محّوطۀ داخلِى بنيان مرکزى بهاّما ... ”  مورد احبّا را هشدار دادند که

ها  گاه ها و ساير عبادت د، کنيسهاز مراسم مذهبى و نيايشى با آداب و رسوم سنتِى معمول در کليساها، مساج
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دعا و ”   که ه استتوضيح داده شد هحضرت مرقوم گرديدآن خّطى که از جانب  در دست “  .تبديل خواهد شد
  “  .مناجات اصوًال ارتباطى است بين انسان و خداوند و به اين ترتيب فراتر از کلّيّۀ رسوم و مناسک است

، حضرت که در وقت مقتضى در اطراف مشرق االذکار تأسيس خواهد شد ملحّقاتىدر مورد 
عبادت بهائى هرقدر مفهومش متعالى و انجذابش شديد باشد ولى جدا از ”  که دهند مىتوضيح اهلل  امر ولىّ 

تواند  دوستانه و مساعى آموزشى و علمِى متمرکز در ملحقاّت مشرق االذکار، هرگز نمى اقدامات اجتماعى و بشر
تحّرک داشته  گير و يا عبادات عابد بى نتايجى برتر از ثمرات ناچيز و غالبًا زودگذر حاصله از تأّمالت زاهد گوشه

تواند به نفِس عبادت کننده رضايت و نفعى  اينچنين عبادتى نمى”  که دهند مىهيکل مبارک ادامه  “  .باشد
دمت مجّدانه و خالصانه به عالم انسانى حلول و پايدار ببخشد تا چه رسد به عاّمۀ نوع بشر مگر آنکه در خ

  “  .تجّسد يابد، خدمتى که ترويج آن اعظم موهبت ملحّقات مشرق االذکار است

اند  اهلل در بيان فوق بر آنها تأکيد فرموده امر برخى از مفاهيم ضرورى و نبيادينى که حضرت ولىّ 
  ؟چيست
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ايد مربوط به مؤّسسۀ مشرق االذکار است که دو جنبۀ  به آن توّجه نمودهنظرى که بدون شک در باال 
دهد: عبادت و خدمت.  حال به مساعى امروزه در  ناپذير حيات بهائى را به هم پيوند مى اساسى و تفکيک

اين  اى در بارۀ اين نکته بنويسيد که چگونه پيوند توانيد چند کلمه سطح محدودۀ جغرافيايى بينديشيد.  آيا مى
ها براى دعا و مناجات  آيى گردد، بخصوص در روح ستايشى که در گردهم گر مى هاى جارى جلوه دو در فّعاليّت
آورد؟  اين نوع مساعى در منطقۀ  اى که در نوع بشر قابليّت خدمت به وجود مى شود و فرايند آموزشى شکوفا مى

  کند؟ رهلل از مؤّسسۀ مشرق االذکار کمک مىام ريزى براى تحّقق بينش حضرت ولىّ  شما چگونه به شالوده
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   بخش هفدهم
توسعه يافت ضيافت نوزده روزه بود.  در مورد اهلل  امر ولىّ نهاد ديگرى که تحت هدايت حضرت 

ه که از طرف هيکل مبارک مرقوم گرديد چنين بيان شد مکتوبىدر  نوزده روزه تاضياف ماهيّت
نوزده روزه يکى از مؤّسسات امر مبارک است که اّول توّسط حضرت اعلى تأسيس شد و ضيافت ”  : است

 “  .شود سپس مورد تأييد حضرت بهاءاهلل قرار گرفت و اکنون بخش مهّمى از نظم ادارى آئين بهائى محسوب مى
اين ضيافت اگرچه از احکام مفروضه ”  که شده است توضيح داده ديگرى از طرف آن حضرت خّط  در دست

اند.  آن حضرت در کتاب مستطاب اقدس  بسيار مطلوب و پرارزش انگاشته حضرت بهاءاهلل آن را نيست ولى
اى براى  بخصوص بر جنبۀ روحانى و نيايشى و همچنين بر اهّميّت اجتماعى آن در جامعۀ بهائى به عنوان وسيله

اهّميت ادارى اين ضيافت  اهلل  امر ولىّ حضرت ”  . “ اند احبّا تأکيد فرموده ايجاد دوستى بيشتر و يگانگى در بين
د.  ان بهائى بيان نموده ادارى هاى نظم را با توّجه به نياز روزافزون احبّا به تعليم و آموزش بهتر در اصول و روش

اهّميِت نيايشى، اجتماعى و اى است داراى  جنبه دارد يعنى جلسه بدين ترتيب اهّميّت ضيافت نوزده روزه سه
ادارى.  اين ضيافت وقتى که هر سه خصوصيّت را توأمًا شامل شود مطمئنًّا منتّج بهترين و باالترين نتايج خواهد 

که حضرت بهاءاهلل آن   گشت و مسلّمًا چنين خواهد بود.  ولى احبّا بايد مراقب باشند که در اهّميّت اين مؤّسسه
الغه نکنند و در عين حال مواظب باشند که آن را ناچيز نشمرند و يا از اعتبار آن اند مب را مقّرر فرموده

        (ترجمه)“ .نکاهند
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 در شرکت”  :  فرمايند مى گرديده صادر مبارک هيکل االمر حسب که توقيعى در امراهلل وليّ  حضرت
 از را جلسات اين در حضور بايد ياران از يک هر.  دارد اهميت بسيار ولى نيست واجب روزه نوزده ضيافات
به ضيافت آن حضرت در اين بستر، )   ترجمه. (“ آرد شمار به موهبتى را آن در شرکت و دانسته خود وظايف

براى حفظ تماس  حياتى اى جلساتى که عالوه بر اهّميّت روحانى آن وسيله”  نوزده روزه چنين اشاره فرمودند:
نزديک و مستّمر بين احبّا، و همچنين بين احبّا و هيئت نمايندگان منتخبشان در جامعۀ محلى محسوب 

در ضيافت نوزده روزه وقت ”  فرمايند مى هحضرت نگاشته شد در مکتوبى ديگر که از طرف آن“  .شود مى
و پيشنهاداتى به محفل ارائۀ دهد.  مشّخصى اختصاص داده شده که جامعه نظر هاى خود را اظهار داشته 

(نقل شده در  )ترجمه(  “  .بخِش بحث و مذاکره باشند محفل و احبّاء بايد مشتاقانه منتظر اين فرصت مسرت
تأکيد شود که از کلّيّۀ  ... بايستى”  که هشدار دادند اّما آن حضرت    )۲۸روزه، ص  نوزدهضيافات ”  جزوۀ

تواند به تضعيف  اختيارات هيئت محفل منجر گردد،  انتقادات و مباحثاتى که جنبۀ منفى داشته و احيانًا مى
د افتاد و اغتشاش و اختالف بايد شديدًا احتراز جست زيرا در غير اين صورت اساس نظم امر اهلل به خطر خواه

در  هدايت آن حضرت  )۳۳روزه، ص  ضيافات نوزده”  (نقل شده در جزوۀ  “  .بر جامعه مستولى خواهد گشت
شود که  الورى از مکمن اعاليش پيوسته ما را متذّکر مىحضرت مولى ”  شود:  به اين موضوع مربوط مى ذيل

مان سبب شود که از  زنهار زنهار توّجه بيش از حد به امور ثانويّه و اشتغال وافر در جزئيّات امور و در اقدامات
به هايمان را کنار گذاريم و به تبليغ امر اهلل و  ترين وظيفۀ مبرم خويش غافل مانيم، يعنى بايد نگرانى اساسى

  (ترجمه)  “  .در اطراف و اکناف جهانى مصيبت زده بپردازيم  انتشار اين پيام نجات

همۀ اعضاى جامعه در يک  اجتماعد که ديگر امکان رس مى زمانىناگزير ، جامعۀ بهائى يک با رشد
برگزار شود.  تصّور  محلّهو غالبًا در سطح مختلف شهر هاى  و ضيافت نوزده روزه بايد در مکان بود نخواهدجا 

با شرکت سى تا مثًال ،  محلّهدر يک  اى جلسهضيافت در  برنامۀ اجتماعى هاى روحانى و اين که چگونه قسمت
کنيد که قسمت ادارى در يکى از چندين ضيافِت  .  اّما فکر مىنيست ىمشکلاجرا خواهد شد کار  چهل نفر
   محلِّى چگونه اداره خواهد شد؟ها، همه در تحت هدايت يک محفل روحانى  محلّهاين گونه 
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  بخش هجدهم
گرديد  مقّرر کتاب اقدس آن حضرت يعنى ترين اثر مقّدس حضرت بهاءاهلل در توّسطمؤّسسۀ حقوق اهلل 

 راىاز طريق منشى خود باهلل  امر ولىّ به تکامل خود ادامه داد.  حضرت  واليت امراهلل اندر دورۀ ميثاق و دورو 
هاى اّوليّۀ ظهور امر اهلل ُمجرا شده بود چنين  احبّاى ايران و کشورهاى مجاور که در آنها حکم حقوق اهلل از سال

التّجاره و ملک و عايدات است که بعد از  به مال آن تعلّقاهلل ...  اّما در خصوص حقوق ”  توضيح دادند: 
آن داده شود و چون يک مرتبه حقوق  فايده حاصل شود و بر مايه افزوده گردد بايد حقوق مخارج الزمه آنچه

خانۀ مسکونى و اثاث ”  “  .درس ن مال از شخصى به شخص ديگرآ مگر آنکه گيرد ادا شد ديگر بر آن تعلّق نمى
از جانب در اين مورد هدايت زير  “  اهلل راجع به مرکز امر است. حقوق”   “  .از تأديۀ حقوق معاف است ... البيت

اى است روحانى و محافل نبايد احبّا را  پرداخت حقوق اهلل وظيفه”  حضرت ولّى امراهلل به احبّا ارسال گرديد:
وادار به پرداخت آن کنند بلکه بايد آنان را تشويق نمايند تا اين وظيفۀ روحانى مفروض در کتاب اقدس را ايفا 

  (ترجمه)“ نمايند.

 بهاءاهلل در زمان حيات خويش دو نفر از مؤمنين را تعيين فرمودند که اين تبّرعات را دريافت و  حضرت
محّمد منشادى ملّقب به امين البيان و حاجى ابوالحسن اردکانى ملّقب به حاجى  نمايند: جناب شاه پرداخت
اميِن امين، حضرت ولّى امراهلل حاجى غالمرضا ملّقب به  ۱۹۲۸حاجى امين در سال صعود  بعد ازامين.  

به سمت منصوب فرموده بودند را دى که حضرت عبدالبهاء او را براى کمک به حاجى امين يعنى همان فر
و بعد از در اين مقام خدمت نمودند  ۱۹۳۹ اهلل تعيين فرمودند.  ايشان تا هنگام صعودشان در سال امين حقوق

ايشان را به مقام  ۱۹۵۱و در سال  اهلل برگزيدند اهلل ورقا را به عنوان امين حقوق جناب ولىاهلل  امر ولىّ حضرت  آن
به عالم بهائى ، حضرت ولّى امراهلل پيام زير را ۱۹۵۵با صعود ايشان در سال   ايادى امراهلل ارتقاء دادند.

اهلل ورقا،  محّمد، فرزند جناب ولى ع دهيد که جناب علىبه ايادى امراهلل و محافل ملّيّه اّطال”   مخابره فرمودند:
اند به ِسمت امين حقوق اهلل منصوب گشته و به  بجاى پدر که حال به جمع مالء اعلى در ملکوت ابهى پيوسته

  (ترجمه)“ اند. مقام ايادى امر اهلل ارتقاء يافته

هنوز وقت را براى ”  شرق بودند اهلل در در حالى که حضرت ولّى امراهلل مشغول توسعۀ مؤّسسۀ حقوق
منشى آن حضرت از طرف ايشان در اين مورد مرقوم  (ترجمه)  دانستند. مىن“  تأکيد اين حکم در غرب مناسب

تواند تنفيذ گردد و براى حصول نتيجۀ مطلوب  تعاليم حضرت بهاءاهلل تنها بصورت تدريجى مى”  داشت که
تحت اهلل  حکم حقوق  شمسى)، ۱۳۷۱( ۱۹۹۲در سال  يعنى بعدها  مّدت (ترجمه)“  .وقت بايد مناسب باشد

محّمد ورقا در  غرب الزم االجرا گرديد.  ايادى امر اهلل جناب دکتر على اى احبّاىربيت العدل اعظم ب هدايت
اطراف اين مؤّسسه ادامه دادند و ساختارى از معاونين و نمايندگان را در  به نظارت بر تکاملحقوق  مقام امين
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امناى  شمسى)، يک هيئت بين المللِى  ۱۳۸۶( ۲۰۰۷عالم به وجود آوردند.  پس از صعود ايشان در سال 
مسئوليّت کامل نظارت بر کار  ،شده بود تأسيسحقوق اهلل که دو سال قبل از آن توّسط بيت العدل اعظم 

مطالب بيشترى را در بارۀ حکم حقوق اهلل بر عهده گرفت.   عالم سراسراى و ملّى حقوق اهلل را در  امناى منطقه
    فرا خواهيد گرفت.هاى متسلسل  اين دوره بعدى هاى در يکى از کتاب

  بخش نوزدهم
يک  ،ديگرى را که بايد در اينجا مورد نظر قرار دهيم مربوط به مدرسۀ تابستانه است توسعۀ

مدارس  ترويجشود.   مى نيز تکرارمشابه آن در مواقع ديگر سال اغلب که  همعموًال چند روزساالنۀ آيى  گردهم
مؤّسسۀ  ايجادتبليغ، در پرتو  براىاى براى آماده سازى احبّا  وسيله عنوانبه  اهلل امر ولىّ حضرت تابستانه توّسط 

اهّميّت خاصى  ،شمسى) ۱۳۸۰(دهۀ  ۱۹۹۰جامعۀ بهائى توّسط بيت العدل اعظم در دهۀ  درآموزشى 
مايلم لزوم اين نکته را تأکيد ”  توضيح دادند:هيکل مبارک شمسى)  ۱۳۱۱( ۱۹۳۲در سال   .کند مىکسب 

نمايم که در جلسۀ تابستانۀ آيندۀ خود بر مطالعۀ سيستماتيک تاريخ اّوليّه و اصول امر، بر فّن نطق و خطابه در 
ف امر مبارک تمرکز نماييد.  اين مجامع عمومى، و بر مباحثات جامع رسمى و غيررسمى در بارۀ جوانب مختل

دانم که نسل آينده براى تضمين توسعه و  هاى فشردۀ تبليغى آتيه مى مسائل را مّقدماِت ضرورى براى فّعاليّت
ولى مهيّا نمودن مبلّغين تنها يکى از وظايفى    (ترجمه).“  .پيشرفت امر اهلل در آن سرزمين بايد به آن اشتغال ورزد

که اين بريم  پى مىى هاي اى از کمک به شّمه بيان زيربه مدرسۀ تابستانه محّول گرديد.  از بياناتى مثل بود که 
جهان ”   خوانيم: چنين مىمبارک ى ها خّط  دست يکى از امعۀ بهائى بنمايد.  درتواند به حيات ج مدرسه مى

شود.   تر مى بحران عظيمى روبرو است و اوضاع اجتماعى، اقتصادى و سياسى روز به روز پيچيدهبدون شک با 
قدم باشند بايد در ابتدا خود را تعليم دهند و به مشکالت و مصاعبى  اگر احبّا مايلند که در اصالح عالم پيش
ست که اين نوع تعليمات بايد کند پى برند.  در اين مدارس تابستانه ا که حقيقتًا ذهن انسان را مغشوش مى

   (ترجمه)“  .براى احبّا فراهم شود

در واحد بعدى اين کتاب مقتضيّات تأسيس مؤّسسات آموزشى در کشورهاى مختلف يکى پس از 
در اينجا ممکن است مفيد باشد که در بارۀ  . کنيم ديگرى براى توسعۀ امر اهلل در سراسر جهان را بررسى مى

امراهلل از اّولين روزهاى قيادت خود، اهّميّت تعليم، بخصوص تعليم در امر تبليغ  اينکه چگونه که حضرت ولىّ 
اين موضوع چه چيزى را در بارۀ ارتباط بين کسب دانش و خدمت به امر اهلل به شما .  اند را در نظر داشته

 گويد؟ مى
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  بخش بيستم
دوران  انتصاراتاى از  پيشرفت محافل روحانى و ساير مؤّسسات امرى رشحه بارۀ در مطالعۀ اخير

هاى مورد  که بسيارى از آنها در طول اّولين پانزده سال از سال دهد را به ما ارائه مى اهلل امر ولىّ قيادت حضرت 
بايد به خاطر داشته باشيم که نيروهايى هم از داخل و هم از  انتصاراتتأّمل بر اين  بابررسى اتّفاق افتاد.  
 به محض اينکهنمايند.   تضعيفرا  اهلل امر ولىّ حضرت  موردکار بودند تا در هر دست اندر  خارج جامعۀ بهائى

  .شدآغاز  هاى اغتشاشات داخلى هاى خود را در مقام واليت امر اهلل بر عهده گرفتند نشانه مسئوليّت آن حضرت
، افراد ندادندهاى خود از دست  يارانش که هيچ فرصتى را براى پيشبرد دسيسه عالوه بر محّمدعلى و دست

الواح  راتيحذت به اعتنا بىو  هاى خود بسوزند طلبى به آتش جاه تاوجود داشتند که اجازه دادند  فکرى کوته
    :دندنموقيام اهلل  امر ولىّ عليه حضرت  مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء،

 .من عصى امره فقد عصى اهّلل و من اعرض عنه اعرض عن اهّلل و من انکره فقد انکر الحّق ”
ز او دورى جويد از خدا نافرمانى کرده و کسى که ا اکند به خد سرپيچى امر او ازکسى که (مضمون: 

مبادا کسى تأويل اين کلمات را  )دورى جسته و کسى که او را انکار کند حّق را انکار کرده است
ئى کند و علم مخالفت برافرازد و خودرأيى کند و  نمايد و مانند بعد از صعود هر ناقض ناکثى بهانه

      ٥٧“ .باب اجتهاد باز نمايد

در دوران قيادت حضرت ولّى امراهلل نقض عهد در چندين مورد اتّفاق افتاد اّما هيچ کدام نتوانستند به   
قابل توّجهى مانع پيشرفت امر اهلل شوند.  ولى آنها ماهيّتى موذيانه داشتند و مدام بر دوش هيکل مبارک نحو 

کردند.  تجزيه و تحليل موقعيّت سه نفر از کسانى که عليه حضرت شوقى افندى و مؤّسسات بهائى و  سنگينى مى
از اين کار، شايد مايل باشيد بخش هفدهم نهايتًا عليه نفس امر الهى قيام کردند آموزنده خواهد بود.  قبل 
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کوشند  کنند چگونه مى ايم که کسانى که عهد و ميثاق را نقض مى واحد قبل را مرور کنيد که در آن بحث کرده
تا بذر شک و نفاق در بين احبّا بکارند.  مطالب آن بخش را در ضمن مطالعۀ اين سه مورد در نظر داشته 

خيزند الگوهاى رفتار  ه افرادى که در هر زمان به مخالفت با مرکز امر اهلل بر مىباشيد و خواهيد ديد که چگون
  . کنند مشابهى را دنبال مى

ملّقب گرديده بود در زمان حيات مرکز ميثاق يکى از  عبدالحسين که توّسط حضرت عبدالبهاء به آواره
به ارض اقدس سفر کرد تا در مشاوراتى که  اومبلّغين برجسته در ايران بود.  پس از صعود هيکل مبارک، 

در مورد تأسيس بيت العدل اعظم ترتيب داده بودند شرکت کند، هرچند که با تأخير وارد  اهلل امر ولىّ حضرت 
طلبى شخصى بوده، بر اين عقيده بود که بيت  جاهاش  رسد که انگيزه بوضوح به نظر مى حالشد.  آواره که 

تقويت  يعنى لزوم قدم اّولمبنى بر  اهلل امر ولىّ به ظاهر تصميم حضرت او تخاب شود.  العدل اعظم بايد فورًا ان
تعاليم الهى  درپذيرفت و به خواهش ايشان براى تزييد معلومات احبّا را هاى امر اهلل در کشورهاى مختلف  پايه

 در آنجا شروع به کرد و سپس به مصر رفت و زندگىبه انگلستان رفت.  او فقط مّدت کوتاهى در اروپا 
نامۀ  د.  آواره صّحت وصيّتياياوضاع از او دعوت شد که به ارض اقدس ب وخيم شدننمود.  با  انگيزى فتنه

حضرت عبدالبهاء را زير سؤال برد اما وقتى که نسخۀ اصلى به خّط مرکز ميثاق به او نشان داده شد به صّحت 
هايى به احبّا نگاشت و عدم رضايت خود  او پايان نيافت.  نامه اىه گرى فتنه َنَبردآن اعتراف نمود.  با اين حال 

از حضرت شوقى نهايتًا او به ايران برگشت و محفل روحانى طهران را از نحوۀ ادارۀ امور امر اهلل ابراز داشت.  
هاى واقعى  انگيزهشروع به درک به تدريج خود .  احبّا کنندرفتار چگونه افندى طلب هدايت کردند که با آواره 

شده و از رفتار خود نادم  ناک غضببه شّدت شد.  آواره که  مى به انزوا رانده روز به روز بيشتردند و او کر او مى
دست  بلّغين مسيحى هممسلمان و م روحانيّونو در حمله به امر اهلل با  گيرى کرد کناره آئين بهائىنبود باالخره از 

تا  ارسال داشتند اى همرقومبه محافل روحانى ملّى غرب ) ۱۳۰۶( ۱۹۲۷در سال حضرت شوقى افندى شد.  
هاى مغرضانۀ آواره در آنجا منتشر  آنها را نسبت به اين وضع هشدار دهند و به آنها توصيه کنند که چنانچه نوشته

  گردد. ذکر مىاهلل  امر ولىّ حضرت  مکتوبدر اينجا دو پاراگراف از  . مراقب باشندشود 

و در نهايت شرارت کوشيده است تا اتّهامات نه چندان ناآشناى ديرينه را از نو زنده کند و ا”
عاشقان حقيقى ايران را به صورت عدّو لدوِد هر نوع مرجعيّت مستقرّ در آن سرزمين و مخلِّ 
سرسخت آرامش آن کشور و مانِع عمدۀ اتّحاد آن ملّت و مخرِّب مصّمم آئين مقّدس اسالم جلوه 

تواند بينديشد متوّسل شده است تا در  پيشه مى .  وى به هر نيرنگى که ذهنى دنّى و خيانتدهد
بين و محّب بذر شّک و  صفحات کتابش در قلب مؤمن موقن وحشت برانگيزد، در ذهن فرد خوش

طرفان را زهرآگين کند و قدرِت سالح حملۀ معاندين را تقويت بخشد.   ترديد بيفشاند، افکار بى
سوس! او بيهوده تالش نموده است غافل از اين واقعيّت که تمامى قدرت و شوکت ولى اف
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ترين  ترين حّکام اسالم، کلّيّۀ وسايل ممکنه که شقى سالطين، جميع مساعى هماهنگ مقتدر
يک نتوانسته  اند، هيچ گر طّى نزديک به يک قرن به آن متشبّث شده گران يک قوم ستم شکنجه

ط را مقابله نمايد و به اطفاء نور مبين اين آئين نازنين موّفق شود.  اگر است امواج اين بحر محي
  اند تاريِخ امر مبارک را به دّقت مطالعه کنيم مطمئنًّا متوّجه خواهيم شد که تا کنون در شرق کم نبوده

اض تر و نفوذى بيشتر،  از اين امر اعظم تبرّى و اعر تر و مقاماتى عالى نفوسى که با تجاربى وسيع
نمودند و با نهايت حيرت دريافتند که تمامى استعدادهايشان از دست رفت، به سرعت به 

   (ترجمه) ٥٨“ کدۀ فراموشى سپرده شدند و نامى از آنان باقى نماند. خاموش

آواره عمرى طوالنى کرد و پس از مشاهدۀ فتوحات بسيارى که نصيب امر اهلل گرديد، از جمله آغاز 
  ) درگذشت. ۱۳۳۲ماه  (دى ۱۹۵۳ساله، در دسامبر  جهاد روحانى ده

شّک و  بذراز صعود حضرت عبدالبهاء، آواره بوضوح اميد داشت که  بعدهاى بالفاصله  در سال
ند.  فرض کنيد شما يکى از احبّايى بوديد که در آن زمان شافابيدر قلوب  مرجع امر اهللحّقانيّت و اعتبار شبهه بر 

حضرت شوقى افندى مسلّمًا جوان اليقى ”  گفت:  و مى هشد کرديد و شخصى به شما نزديک  زندگى مى
پيشرفت سير تجربگى ايشان  انتظار نداشتند که شخصى به جوانى و بىهستند.  اّما مطمئنًّا حضرت عبدالبهاء 

بيت العدل  وجودکه بدون  داردن اکام شوقى افندى هدايت کند.  چگونه براىبدون کمک ديگران امراهلل را 
  کرديد؟ شما اين اظهار نظرها را چگونه تجزيه و تحليل مى “  د؟ناعظم به نحوى مؤثّر انجام وظيفه نماي
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  بخش بيست و يکم
او احمد سهراب در دوران قيادت حضرت عبدالبهاء در غرب تا حّدى کسب شهرت و اعتبار نمود.  

گزار و آشپز دانشمند فاضل جناب ميرزا ابوالفضائل  خدمتبه ممالک متّحده فرستاده شد تا در سنين جوانى 
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يد معلومات احبّاى گلپايگانى که در آن زمان فردى مسن و شکسته بودند و حضرت عبدالبهاء مسئوليّت تزي
فرموده بودند که دستور حضرت مولى الورى به او  اينکه وجود با.  باشد غرب را به ايشان محّول فرموده بودند

) ايشان را همراهى کند، او تصميم گرفت ۱۲۸۳( ۱۹۰۴از آمريکا در سال  در مراجعت جناب ميرزا ابوالفضل
انگليسى ماهر شد و مآًال طّى سفرهاى حضرت عبدالبهاء به غرب به عنوان زبان که در آن کشور بماند.  وى در 

  .کردمترجم و سپس در ارض اقدس به عنوان منشى آن حضرت خدمت 

 ازو پس از صعود حضرت مولى الورى موافق انتخاب سريع بيت العدل اعظم با احمد سهراب مانند آواره، 
اش به  در مراجعت  فل روحانى محلّى و ملّى ناراضى بود.مبنى بر تقويت محا اهلل امر ولىّ تصميم حضرت 
داشت، از متابعت هداياتى که توّسط بسيارى که در آنجا نزد احبّاى غرب محبوبيّت  ، کشورىاياالت متّحده
.  به کمک يک زن دشورفتار با او  استثنايىشد بيزار و خواستار آن بود که مانند يک فرد  محفل ارائه مى

 جّديّتو با  سازمانى بنام انجمن تاريخ تشکيل داد ،محفل ملّى کسب هدايت از گونه  يچهبدون و  ثروتمند
اهلل، در  امر منشى حضرت ولىّ د و در جلب اعضاى جديدى کوشيد.  خود را دنبال نموشخصى مجهودات 

  :) چنين نوشت۱۳۰۹(مرداد  ۱۹۳۰در اوت از جانب ايشان اى خطاب به آن حضرت  نامه پاسِخ 

) به نحو بدى به History Society( ‘ انجمن تاريخ’ کنند که اشخاصى در اياالت متّحده فکر مى”
هاى احمد [سهراب] و نشريّات  معرّفى شده است.  منبع تمام اّطالعات ما نوشته امراهّلل ولىّ حضرت 

ى را که داد و تشريفات ادار هاى خود نغمۀ آزادى سر مى آن گروه است.  او در تمام متّحد المآل
کند، ... چيز  کرد.  آزادى، که احمد مکرّرًا از آن صحبت مى هاست تقبيح مى خصوصيّت سازمان

بدى نيست اگر طبق تعبير حضرت بهاءاهّلل در کتاب اقدس در نظر گرفته شود.  آزادِى مورد تحسين 
عناى آن حضرت ثمره و نتيجۀ قانون و تشکيالت صحيح است. نوع ديگرى از آزادى را که به م

باشد شأن حيوانات و عارى از هر گونه منفعت براى نوع انسان انگاشته و  سرپيچى از قانون مى
(مضمون: بگو آزادى حقيقى در اطاعت از اوامر من  ٥٩“ .‘قل الحرّيّة فى اتّباع اوامرى’  فرمايند:  مى

  (ترجمه)  )است

 توانستنفوذ در جامعۀ بهائى به کار برد اّما تنها ِاعمال  براىآهنگى  هاى هم احمد سهراب تالش
محفل روحانى ملّى اياالت به از طريق منشى خود اهلل  امر ولىّ زودگذر ايجاد کند.  توصيۀ حضرت  اضطرابى

  :اين بود ) در حين اوج اقدامات احمد سهراب۱۳۱۴( ۱۹۳۴متّحده و کانادا در سال 

اند که اين گونه حمالت،  قبالً فرموده امراهّلل ولىّ هاى احمد سهراب، حضرت  در مورد فّعاليّت”
آنها   اگرچه عهدشکنى است ولى با اين حال شايسته نيست که احبّا به آنها پاسخ دهند و يا عليه
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گونه تأکيد غير اقدام مستقيمى بنمايند.  محفل روحانى ملّى بايد آنها را بکلّى ناديده بگيرد زيرا هر 
اش سبب خواهد شد که آنان چنين تصّور  ضرورى بر حمالت وارده به امر اهّلل توّسط احمد و حاميان

شان خطرى واقعى براى آئين بهائى و تهديدى براى مؤّسسات آنست.  چنانچه اين  کنند که اقدامات
به محفل روحانى ملّى توصيه حمالت ادامه يابد و اهّميّتى جّدى بيابد حضرت ولّى امراهّلل مطمئنًّا 

  (ترجمه)  ٦٠“ .خواهند فرمود که به اقدامى صريح و قاطع  مبادرت ورزد

مرقوم گرديد توضيحات بيشترى در  اهلل امر ولىّ ) از طرف حضرت ۱۳۲۷( ۱۹۴۸اى که در سال  در نامه
يافتۀ امر اهلل را ترک کرد و از توافق با  پس از آنکه او به ميل خود هيئت سازمان”  مورد احمد سهراب داده شد: 

محفل روحانى ملّى آمريکا،  بهآغاز نمود، ابتدا را مسئولين ادارى امر اهلل  بهحمالت خود آن امتناع ورزيد، 
نهايتًا سهراب با ناقضين ديرينه در ارض  ٦١“ .امراهلل نفس حضرت ولىّ  هتمامى نظم ادارى، و نهايتًا ب هسپس ب

، يّکه و تنها ۱۹۵۸دسامبر اى به بار آورد. او در  اّما حتّى اين تماس نيز نتوانست نتيجه اقدس تماس برقرار نمود
  وفات نمود.

اى بيش نبود.  تصّور کنيد که شما يکى از  که حمالت احمد سهراب به تشکيالت بهانهشّکى نيست 
 تشکيالت ادارى داشتن زيستيد.  شما نيز با هاى پس از صعود حضرت عبدالبهاء مى ه در سالاحبّايى بوديد ک

چگونه آنها را تجزيه و شما کرد  بهائى نامأنوس بوديد.  اگر شخصى اين مطالب را با شما نجوا مى در جامعۀ
تجربه هستند.   من از تمام اين اوضاع در عجبم.  حضرت شوقى افندى خيلى کم ؟ميدانى”  کرديد:  تحليل مى

صرف کرده و وقت از احبّايى مانند احمد سهراب که آن همه با حضرت عبدالبهاء آيا عجيب نيست که ايشان 
از  که حضرت شوقى افندى بايدرسد  واقعًا به نظر مىگيرند؟   کند کمک نمى آثارشان را باين خوبى درک مى

اعتنا باشند؟   بى به احمد سهراب گويند که نصايح احمد سهراب استقبال کنند.  چرا ايشان به همه مى
حرف  رسد و اند چندان مؤثّر به نظر نمى اتّخاذ کرده امور ادارىنسبت به اهلل  امر ولىّ رويکردى که حضرت 

اهلل نه از آنچه  امر شايد حضرت ولىّ .  ندشو مىمحافل مانع ابتکارات فردى  گويد مى صحيح است کهسهراب 
 گيرى گذرد تصوير درستى در دست دارند و نه تمام اّطالعاتى را که براى تصميم در خارج از ارض اقدس مى

  “ صحيح الزم  دارند در اختيارشان است.
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  بخش بيست و دّوم
) ۱۲۹۸( ۱۹۲۰که در سال  آمريکا بود اّوليّۀيکى از مؤمنين  ،)Mrs. Ruth Whiteوايت ( تخانم رو

از صعود آن حضرت، اين خانم  بعددر ارض اقدس به حضور حضرت عبدالبهاء مشّرف شده بود.  چند سال 
امرى به شّدت مخالفت  مؤّسساتالواح مبارکۀ وصاياى آن حضرت را زير سؤال برد و با تأسيس  موثّق بودن

به رئيس رساند که  جايى هاى حضرت عبدالبهاء دانست.  او کار را به ورزيد و آن را اقدامى مغاير با خواسته
استفاده ”  را از آن کشور نامه نوشت و از او خواست که محفل روحانى ملّى پست عمومى اياالت متّحّدۀ آمريکا

نشين حضرت عبدالبهاء و ولّى که شوقى افندى را جا مطالب دروغى از ادارۀ پست اياالت متّحّده براى پخش
 وى) ممنوع سازد.  او همين مطالب را به ادارۀ پست ارض اقدس نيز نوشت.  “  کند ئين بهائى معّرفى مىامر آ

که فقط به عدم رضايت خودش قانع نبود مجّدانه کوشيد تا عقايد خود را به ديگران نيز بقبوالند و کتابى در 
 .Drيگل (خود منتشر کرد.  يکى از کسانى که در رّد الواح وصايا به او پيوست دکتر ويلهلم هر يداعقتوضيح 

Wilhelm Herrigel  .در پاسخ به يکى از اهلل  امر ولىّ حضرت )، يکى از اعضاى اّوليّۀ جامعۀ بهائى آلمان بود
  نوشته بود فرمودند:  نامه به ايشان  اين وضعدر مورد  )۱۳۱۹( ۱۹۳۰احبّا که در سال 

دارد بيشتر  مىعمال ) اِ Mrs. Whiteهايى که در حال حاضر خانم وايت ( نسبت به تالش”
کنم تا خطر.  اين مساعى، هرقدر شديد و وسيع، محکوم به فناى محض است.   احساس تأّسف مى

شود  نمايد چون به حيثيّت امر اهّلل مربوط مى مطلبى به اين عظمت و اهّميت که ايشان عنوان مى
اهد شد که چه وقت متوّجه خو  مطمئنًّا دير يا زود حقيقتش نمايان خواهد گشت و معتقدم که آن

برد احساس  هايى که اکنون خانم وايت به کار مى نسبت به کوششخطاى عظيمى مرتکب شده است
کنم تا هراس.  هرچقدر اين مساعى شديد و وسيع باشد، محکوم به نابودى است.  مطلبى  ترّحم مى

شود، مطمئنًّا  امر الهى مربوط مى حيثيّت هسازد، چون ب به اين عظمت و اهّميت که ايشان مطرح مى
کنم در آن وقت ايشان متوّجه وخامت اشتباه خود  دير يا زود حقيقتش نمايان خواهد شد، و فکر مى

ترين شائبۀ ترديدى وجود  نامۀ مبارک معتبر و موثّق است کوچک در اين که وصيّت  خواهد گرديد.
پيام حضرت بهاءاهّلل به  مخالفان امر الهى در شرق که با اساس ترين سرسخت و قدرتمندترينندارد.  

اند و به اصول و تعاليم و حتّى شأن و مقام حضرت بهاءاهّلل و حضرت عبدالبهاء  مبارزه پرداخته
اى به امکان مجعول بودن الواح وصايا  ترين اشاره اند، حتّى کوچک حمالت شديده وارد نموده

گاه شک و  ّما در اصالت آن هيچاند ا اند.  آنان با حّدت و شّدت به تمهيدات آن حمله نموده نکرده
   ٦٢“ اند. اى ابراز نداشته شبهه
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  و در ادامه چنين توضيح فرمودند:

... تعاليم آئين بهائى صرفًا به دفاع از برخى از اصول عمومى، يا طرح يک فلسفۀ خاص و يا حتّى ” 
مجموعۀ  پردازد.  عالوه بر تمام اينها بخش در مؤمنين خود نمى القاى يک روح جديد و حيات

کند، و اصول اجتماعى بنيادينى را براى  دهد، مؤّسسات خاّصى را تأسيس مى قوانينى را ارائه مى
  (ترجمه) ٦٣“ نمايد. هدايت اجتماع آينده وضع مى

توانست زبان  کار سختى نيست که انسان متوّجه شود که اعتراضاتى که خانم وايت، شخصى که نمى
لواح مبارکۀ وصايا وارد آورد، سرپوشى براى مخفى کردن احساسات ديگرى فارسى را بخواند يا بنويسد، بر ا

و در حقيقت نه حتّى  ––بود.  حتّى نه احمد سهراب که قبًال منشى حضرت عبدالبهاء بود و بعدًا ناقض شد 
در  نامه را زير سؤال نبردند.  اگر شما يکى از احبّايى بوديد که يک اعتبار و صّحت وصيّت هيچ —محّمدعلى 

کرد، شما آن را چگونه در ذهن خود  کرديد و يک نفر با اين استدالل به شما برخورد مى آن زمان زندگى مى
ام و به بيانات آن حضرت در مورد  من افتخار مالقات حضرت عبدالبهاء را داشته”  : کرديد تجزيه و تحليل مى

صحبت کنند.  موضوع ادارى در مورد تشکيالت  ام.  هرگز يک بار هم از ايشان نشنيدم که داده امر اهلل گوش 
 يک نوعصميمانه بود.  اينست دينى که من به آن پيوستم نه  مؤانست و عشق و محبّتمباحث ايشان دائمًا 

به روحانى مسائل توّجه تام به  جاى که به آمده برخى از اديان گذشته چه بر سرمقّرراتى.  ببينيد و  ادارىسازمان 
واقعى ماهيّت !  حضرت شوقى افندى دارند ادارى پرداختند.  اين همه صحبت از تشکيالتدنيوى امور 

  “ دهند. ديانت بهائى را تغيير مى

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
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  بخش بيست و سّوم
 شدند که ولى امر اهلل غالبًا به احبّا يادآور مى مقامحضرت شوقى افندى در ايفاى مسئوليّت خود در 

ند که ادد و به آنان اطمينان مى که سه نمونه از آن ذکر شد بنگرندجامعه  درونى هاى بر آشفتگى چگونه بايد
کنيد.   مالحظه مىدر زير .  يکى از اين گونه بيانات را گرددهاى امر اهلل  پايهتقويت  موجب توانند مىفقط نها اي

  را پر کنيد. ت بعدىآن را چند بار بخوانيد و سپس جاهاى خالِى جمال

اى هر قدر مغرضانه و مصرّانه  تجارب گذشته، نتيجۀ نهايى چنين کوششهاى بيهوده با توّجه به”
تر خصوصيّات شاخصۀ آئين حضرت بهاءاهّلل دربين آشنا و بيگانه  تر و عميق باشد به درک وسيع

نمايد.  اين انتقادات شديد، چه از روى سوء نيّت باشد و چه نباشد تأثيرى جز اين ندارد  کمک مى
تر نمايد و آئين  اميان دلير امر اهّلل را قّوت بخشد و جمع مرّوجين باوفايش را مستحکمکه قلوب ح

شان با جمع اهل بهاء سبب تحقير نام  اى تطهير نمايد که ادامۀ ارتباط الهى را از عناصر مضرّه
گردد.  لهذا از حمالت آشکارى که دشمنان لدود  نيکوى امر اهّلل و تضييع تقّدس روح آن مى

سازند نه تنها بايد استقبال کنيم بلکه بايد هر طوفان فتنه و فساد را که  ًا بر امر الهى وارد مىمستمرّ 
دست معرضين يا مّدعيان ايمان برپا ميشود نعمتى در جامۀ نقمت شمريم.  اين حمالت  گاه به به گاه

تر و  کمچه از داخل و چه از خارج، به جاى آنکه سبب تضعيف امراهّلل گردد اساسش را مستح
شود سبب  ريزى مى  هايى که براى اطفاء تالٔلؤ امر الهى طرح کند.  دسيسه اش را شديدتر مى شعله

نظير و جامعيّت نفوذ آن به تمام  اعالن ماهيّت متعالِى تعاليم مبارکه و وحدت کامله و موقعيِّت بى
   (ترجمه) ٦٤“ .گردد جهانيان مى

____________ آن خواهد بود که چنين کوششها ۀ نهايى که نتيج فرمايند مىبه ما امراهلل  حضرت ولىّ   .۱
 _____________________________________________________________________

  .دنماي کمک 
دهند  انتقادات شديد، چه از روى سوء نيّت باشد و چه نباشد توضيح مى  آن حضرت با اشاره به اين  .۲

 __________________________________________________________________که 
  تر نمايد. جمع مرّوجين باوفايش را مستحکم و

______________________  ى خواهد شداز عناصرآئين الهى  موجب تطهير گونه انتقادات اين  .۳
____________________________________________ .  
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____________________________  کنند که افندى به ما توصيه مىبه اين ترتيب حضرت شوقى   .۴
_____________________________________________________________________ 

____________________ ________________________ بلکه بايداستقبال کنيم  نه تنها بايد
  نعمتى در جامۀ نقمت شمريم. ________________________________________________

__________  اين حمالت چه از داخل و چه از خارجدهند که  امراهلل به ما اطمينان مى حضرت ولىّ   .۵
 ______________ اساسش را ______________________________________________

  .  ________________اش را  شعلهو 
__________________  شود سبب اعالن ريزى مى  تالٔلؤ امر الهى طرح اطفاءهايى که براى  دسيسه  .۶

و  _________________________ و ______________________________________
  گردد. مى _________________________________________ و __________________

  بيست و چهارمبخش 
توسعه يافته  آنقدرادارى امر اهلل  تشکيالت) ۱۳۱۶( ۱۹۳۷حدود سال  درگرديم.   بر مى تاريخ حال به
اين مّدت مجبور به تعويق آن  طول که درمعطوف نمايند توّجه خود را به مشروعى اهلل  امر ولىّ بود که حضرت 

که حضرت عبدالبهاء  با اشاره به طرحىاهلل  امر ولىّ اجرا گذاشتن نقشۀ ملکوتى.  حضرت به ، يعنى شده بودند
فرموده بودند، چنين  تعيينبراى انتشار امر اهلل در سراسر عالم  )۱۲۹۶و  ۱۲۹۵( ۱۹۱۷و  ۱۹۱۶هاى  در سال

شروع رسمى و گستردۀ آن نقشه قريب بيست سال معّوق مانده بود ولى در ظّل هدايت و ”   اند:  توضيح داده
پروردگار فرايندهاى يک نظم ادارِى در حال تکوين دواير الزم براى اجراى مؤثّر و منّظم آن عصمت حضرت 

  (ترجمه)  ٦٥“ .نمود نقشه را ايجاد و تکميل مى

هاى تحميل  با ايجاد محدوديّت ُنه محفل روحانى ملّى وجود داشت گرچه) ۱۳۱۶( ۱۹۳۷در سال 
مجبور به انحالل شدند و اين تعداد به هفت محفل کاهش بزودى شوروى دو محفل  جماهير دولتشده توّسط 

حضرت بهاءاهلل در سياه چال، اين  خفىّ  هاى صدمين سال اظهار امر جشن تاطّى شانزده سال بعد   يافت.
را براى   حضرت ولّى امراهلل يک سلسله نقشه هدايات، تحت ه بودشد تأسيسمحافل و محافل ديگرى که 

گرچه چندتا از آنها اهدافى بين  ها جنبۀ ملّى داشت اکثر اين نقشهترويج سيستماتيک امراهلل به اجرا در آوردند.  
 ساله ده روحانىعنى جهاد ي ۱۹۵۳جهانى در سال  نقشۀاّولين  شروع هشدند.  اين دوره ب المللى را نيز شامل مى

  .تندداش در آن مشارکتتمام محافل ملّى موجود  که انجاميد
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“ مجريان اصلى”مخاَطبان الواح نقشۀ ملکوتى يعنى احبّاى آمريکاى شمالى که غالبًا به عنوان 
) مشروعى هفت ساله را آغاز کردند که داراى دو ۱۳۱۶( ۱۹۳۷(ترجمه) آن نقشه به آنها اشاره شده، در سال 

حد اقّل يک مرکز در هر يک از اياالت ”  :  استقرارهدف اّوليّه بود که حضرت ولّى امراهلل تعيين فرموده بودند
و “  جمهورى آمريکا، و در هريک از جمهورى هاى قاّرۀ آمريکا که تاکنون در تحت لواء امرش در نيامده اند

.  در سال بعد محفل روحانى ملّى هندوستان و برمه به ابتکار خود يک “ مشرق االذکارتزيينات خارجى ”  اتمام
عزيز کامل حضرت ولّى  تصويب”  مورد کهجامعۀ خود آغاز نمود، تصميمى  ساعاتّ نقشۀ شش ساله را براى 

  .قرار گرفت“  امراهلل

دامنۀ فّعاليّت ساير جوامع ملّى را براى مّدتى به ) ۱۳۱۸( ۱۹۳۹بروز جنگ جهانى دّوم در سال 
ساله را در  نقشۀ شششّدت محدود ساخت.  اّما با نزديک شدن پايان جنگ محفل روحانى ملّى جزاير بريتانيا 

سه نقشۀ جديد به جريان افتاد:  يک ) ۱۳۲۵( ۱۹۴۶آغاز نمود.  دو سال بعد در سال ) ۱۳۲۳( ۱۹۴۴سال 
توّسط احبّاى ايران، و يک نقشۀ چهار سال و  ماهه ۴۵سالۀ ديگر توّسط احبّاى آمريکا، يک نقشۀ  نقشۀ هفت

دو جامعۀ ملّى ديگر به اين گروه پيوستند به ) ۱۳۲۶( ۱۹۴۷نيمه توّسط محفل ملّى هندوستان و برمه.  در سال 
ساله اتّخاذ  ساله، و محفل ملّى عراق يک نقشۀ سه اين ترتيب که محفل ملّى استراليا و زالند نو يک نقشۀ شش

محفل ملّى مصر و سودان همانند محفل ملّى آلمان و اطريش يک ابتکار  ) ۱۳۲۷( ۱۹۴۸کردند.  در سال 
تصميم بر آن گرفتند که جامعۀ  اهلل امر ولىّ حضرت ) ۱۳۲۷( ۱۹۴۸همچنين در سال ساله را شروع کرد.   پنج

خود را سالۀ  و اقدام پنج همتّحده جدا شد اياالتتوانست از جامعۀ  اى رسيده بود که مى بهائى کانادا به مرحله
  دنبال کند. 

، هريک از محافل روحانى ملّى جزاير بريتانيا، هندوستان، پاکستان، و برمه )۱۹۳۰( ۱۹۵۱سال  تا
ساله را آغاز کنند.  يک  تا يک مجهود دو هاى قبليشان را به اتمام رسانده بودند، آمادگى آن را داشتند که نقشه

ساله را شروع کرد.   که تازه تشکيل شده بود يک نقشۀ يک ى مرکزىسال بعد محفل روحانى ملّى آمريکا
به اجرا در آمده بود، از چند محفل روحانى ) ۱۳۳۲تا  ۱۳۳۰( ۱۹۵۳تا  ۱۹۵۱آفريقا که از سال کمپين 

 شان مشترک دعوت نمود تا در اّولين تالش —بريتانيا، مصر، هندوستان، ايران، و ممالک متّحده   — ملّى
  .تشريک مساعى نمايند

اهلل آنها را مقّرر  امر شد، يا حضرت ولىّ  ها تعيين مى در تمام اين موارد، اهدافى که براى اين نقشه
انداز رشد سيستماتيک امر الهى را  فرموده بودند و يا به تصويب آن حضرت رسيده بود.  در اين اهداف چشم

فقط بطور مبهم، اّما در وراى اين توان مالحظه نمود هرچند  که در ذهن مبارک در حال شکل گرفتن بود مى
شد.   هاى جديد ايجاد مى انداز، ضرورى است که قابليّتى را تشخيص دهيم که با آغاز  هريک از نقشه چشم
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اى از افکار آن  اهلل به محفل ملّى استراليا و زالند نو نوشته شده گوشه امر اى که از طرف حضرت ولىّ  نامه
  .سازد حضرت را براى ما روشن مى

نظر قاطع هيکل مبارک آنست که وقت آن فرا رسيده که احبّاى استراليا و نيوزيلند چون سپاهى ”
ترين  سالۀ خود را محّقق سازند.  آن عزيزان اکنون يکى از قوى فاتح قيام کنند و اهداف نقشۀ شش

تانياى مجامع مؤمنين در سراسر جهان هستند و در رديف جوامع فّعال و متقّدمى مانند کانادا، بري
کبير و هندوستان قرار دارند.  دوران  نورستگى آنان در امر الهى منقضى شده است؛ حال بالغ 

اند و بايد مستقيمًا با مشکالت موجود در راه ايفاى نقشۀ خود با تدبير و پختگى مقابله کنند.   شده
ار جوامع آمريکا و ايران توانستند به ک مسئوليّت نوجوانى آنان، يعنى وقتى که مى پذير و بى دوران دل

اى در حدِّ اقويا بنگرند و خود را به دليل عدم رشد کافى از تأّسى به آنان  به منَزلۀ وظايف عظيمه
  (ترجمه)   ٦٦“ .معذور بدانند، براى هميشه سپرى گشته است

مايل باشيد  شايدتأّمل است.  به منظور تفّکر در بارۀ اين مطلب،  اندکى شايانقابليّت ادارى مسئلۀ 
که سؤال زير را در گروهتان مورد بحث قرار دهيد:  واضح است که قبل از اينکه محفل روحانى ملّى بتواند 

يک  نيز.  اّما اين ه باشدداشت وجود جامعه  آنبايستى ميزان مشّخصى از قابليّت در  اى را آغاز کند مى نقشه
يابد.  با  ازدياد مىه به نيازهاى يک نقشه بيش از پيش گويى جامع با پاسخ که يک چنين قابليّتى حقيقت است

  يابد؟ اجراى يک نقشه اين قابليّت ادارى از چه طريقى افزايش مى

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
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 ۱۹۵۳و  ۱۹۳۷هاى  هايى که بين سال قبل از اينکه تحقيقات خود را در مورد نقشهشود که  توصيه مى
  مثال ذکر شده تکميل کنيد. طبق) اجرا شد ادامه دهيم جدول زير را ۱۳۳۲و  ۱۳۱۶(

  جامعۀ ملّى هاسال نقشه
 آمريکاى شمالى ۱۹۴۴–۱۹۳۷ نقشۀ هفت ساله

۱۹۴۶–
۱۹۳۸– هندوستان، [پاکستان]، و برمه
۱۹۴۶–
۱۹۵۱–
۱۹۴۴–  جزاير بريتانيا
۱۹۵۱–
۱۹۴۶–  ايران
۱۹۴۷–  عراق
۱۹۴۷– استراليا و زالند جديد
۱۹۴۸–  مصر و سودان
۱۹۴۸–  آلمان و اطريش
۱۹۴۸–  کانادا
۱۹۵۲–  آمريکاى مرکزى

  بخش بيست و پنجم
ک را به پيشرفت هر ي اهلل امر ولىّ حضرت  شد به اجرا گذاشته مى هاى جوامع مختلف نقشه همچنان که

هاى  که بين سال هايى مرقومهفرمودند.  بسيارى از  دند و توسعۀ بيشتر آنها را هدايت مىنمو دّقت دنبال مى
مثًال نقشۀ چهل و پنج شد.   ها مربوط مى ارسال داشتند به اين نقشه )۱۳۳۱تا  ۱۳۱۶( ۱۹۵۳ و ۱۹۳۷
هم وسيع ) به آن مبادرت کرده بود شامل اهدافى ۱۳۲۵( ۱۹۴۶در اکتبر  ايران اى که محفل روحانى ملّى ماهه
هاى ايران وظيفۀ  کشور و هم در سه سرزمين مجاور بود.  براى نيل به اين اهداف به هريک از استان داخلدر 

 مهيّا مهاجرت راىب رابهائيان طهران به تنهايى دعوت شده بودند که پنجاه خانواده شده بود.   محّولمشّخصى 
) ۱۳۲۹و  ۱۳۲۵( ۱۹۵۰و  ۱۹۴۶هاى  باالتر رفتند بطورى که بين سالبه مراتب از اين هدف  ننمايند اّما آنا
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تلگرامى  )۱۳۲۶( ۱۹۴۷در فوريۀ اهلل  امر ولىّ صد وشصت خانواده اقدام به مهاجرت نمودند.  حضرت  يک
  به آن جامعه مخابره فرمودند: خطابانگيز  اين بيانات هيجان شامل

اند  اى که اُمناى محفل ملّى جامعه عزيز و محبوب موطن حضرت بهاءاهّلل طرح کرده از نقشۀ جليله”
اي است که از  الحقيقه شايسته جامعه هاى وسيع آن فى نهايت سرور و شعف حاصل شد.  برنامه

 حيث قدمت و جمعيّت و مفاخر تاريخى از تمام جوامع بهائى عالم سبقت گرفته است.  دوستان و
اند  دشمنان داخل و خارج و قاطبۀ مؤمنين در شمال و جنوب و شرق و غرب با کمال دقت مراقب

اند به  دار شده که چگونه پيروان امر حضرت بهآءاهّلل در ايران بزرگترين مشروعى را که تا کنون عهده
ى امر اهّلل و انجام خواهند رساند.  هياکل قدسيّه مؤّسسين اين آئين نازنين و حروفات حّى و اياد

اولياء و اصفياء و شهداء طرًا از ملکوت ابهي با کمال اشتياق ناظر به اعمال امناء برگزيدۀ اين 
است.  ظهور و  اند سپرده شده اند که به نسل کنونى که در مهد امراهّلل قائم بخدمت ميراث مرغوب

آن در ايران در رتبه اولي  بروز قواى روحانيّه براى استخالص امر الهى و تسريع در حصول رسميّت
      (ترجمه) ٦٧“ .منوط به موفقيت در انجام اين نقشه در مّدت مقرّره است

ايجاد ها، در بين احبّا شوق و شور  پيشرفت هر يک از نقشه هدايِت عالوه بر  اهلل امر ولىّ حضرت 
نمودند که  ايجاد مى ىمأموريّتدند، و در آنان حّس کر شان تشويق و تشجيع مى مساعى دند، آنان را درفرمو مى

 تر قوىشدند  ىشمارى که ناگزير با آن روبرو م آورد و در برابر موانع بى آنان را براى خدمت به حرکت در مى
هايى از  .  در زير قسمتسازد را منعکس مىجنب و جوش روحانِى آن زمان هاى هيکل مبارک  پيامد.  نمو مى

گرچه از وقتى که اين بيانات مبارکه به رشتۀ  گردد.  ى مختلف ارائه مىچند پيام خطاب به چندين جامعۀ ملّ 
زمانى که حضرت در هستند که امروز گذرد با اين حال به همان اندازه مناسب حال  مى سال ها در آمد ده تحرير

  کنونى و آينده هاى جهانى اگر ضمن دنبال کردن نقشهخواهد بود  مفيدبسيار ولّى امراهلل آنها را مرقوم فرمودند.  
اهلل را  امر براى ايفاى وظايف محّوله از طرف حضرت عبدالبهاء در سبيل اشاعۀ امر اهلل، اين بيانات حضرت ولىّ 

شود که بيانات ذيل را چند بار بخوانيد و سپس  مّد نظر قرار دهيم.  با توّجه به اين نکته، از شما تقاضا مى
  .آيد پر کنيد آن مىجاهاى خالى را در جمالتى که به دنبال 

ميدان خدمت فى الحقيقه چنان وسيع، زمان چنان خطير، امر الهى چنان عظيم، خّدام آستان ”
يک از پيروان آئين حضرت بهاءاهّلل که  چنان قليل، وقت چنان قصير و موهبت چنان جليل که هيچ

  (ترجمه) ٦٨“ دهدتواند آنى توّقف و فتور به خود راه  اليق انتساب به نام مبارک اوست نمى
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ها مبرم و سنگين  و هدف مشهود و قابل الحصول.  هرچند مسئوليّت ،نداى الهى بلند، مسير روشن”
گين، با اين حال اگر متّحدًا و مصّممًا قيام نمايند و تا پايان استقامت کنند،  و موانع متعّدد و سهم

    (ترجمه)  ٦٩“.واهد نمودقّوۀ قاهرۀ روح اين آئين مقّدس آنان را موّفق به فتح و ظفر خ

و ميدان خدمت مهيّا.    هاى مردم تشنۀ آب حيات وقت تنگ است و جاى تأخير و درنگ نه، توده”
تر و  وعدۀ محکم و محتوم الهى نازل، نقشۀ ملکوتى در حرکت و تحرّکش با گذشت هر روز سريع

بديل و نظير است.  اهل  بىقواى آسمان و زمين به اسبابى غيبى معاضد اجراى آن.  چنين فرصتى 
ترديد بايد به پا خيزند و صّحت اين قول را شخصًا امتحان کنند.  سعى و استقامت موجب ظفر و 

   ٧٠(ترجمه)“  ضامن نصرت نهائى و کامل است.

شان را پاک و منزّه نمايند، بينش  از صميم قلب از آنان تمنّا دارم که متّحد و متّفق شوند، قلوب”
شان را جزم کنند، هّم خود را وقف وظيفۀ جليلۀ خويش نمايند، مجّدانه  بخشند، عزمخود را وسعت 

شان ترسيم فرموده گام بردارند، هر مانعى که راهشان را  در سبيلى که حضرت عبدالبهاء براى
سازد در هم شکنند، و با اطمينانى قاطع و اتّحادى کامل و قدمى راسخ به پيش روند تا  مسدود مى
شان را با موّفقيّت به پايان   خود نايل گردند و اّولين مرحله از سير تکاملِى وظيفۀ جمعى به اهداف
  (ترجمه)   ٧١“ .رسانند

ها هر چند در حال حاضر عظيم و مهيب جلوه نمايد اّما وقتى که به نظر دقيق و بصر  اين فداکارى”
اى خواهد  انى که نصيب جامعهکر شمرده شود و در مقايسه با منافع بى حديد مالحظه گردد ناچيز 

اهّميت  شد که چنين نقشۀ تاريخى و مشحون از امکانات فوق تصّور را فاتحانه به انجام رساند، بى
   ٧٢(ترجمه)“  مشاهده شود.

مضافًا، موالى توانا که از عالم باال بر امکانات متغيّر اين نقشه ناظر و بر مقّدرات آن حاکم است ”
احتمال قوى در هر دو جهان، نصيب  جهان و يا در جهان ديگر و بهچه پاداش عظيمى در اين 

ترين لحظات احتياِج نقشه به کمک آن شتافته منتها درجۀ  کسانى خواهد فرمود که در شديد
شجاعت و دالورى را به شهود رسانده و با طيب خاطر منافع خود را فداى احتياجات آنى و شکوه 

  (ترجمه)   ٧٣“ .آتى جامعۀ خويش خواهند نمود
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شان را برکت و استحکام بخشند.  مرکز عهد  اند تا اقدامات مالٔ اعلى بر اعمال آنان ناظرند و آماده”
و ميثاق بنفسه المقّدس مشتاقانه مترّصد مشاهده شواهد پيروزى آنان است و چنانچه با عزمى جزم 

پيشگاه جمال اقدس  دون ترديد در قيام کنند و در ميدان خدمت به جوالن پردازند، حضرتش من
   ٧٤(ترجمه)“  آنان شفاعت خواهد فرمود.  ابهى در حّق 

جنود مجنّدۀ غيبيّۀ مالٔ اعلى در صفوف منّظم و مستحکم منتظر و مترّصدند تا در شديدترين اوقات ” 
  (ترجمه) ٧٥“ .به تقويت و کمک مجاهدان و رافعين لواء امر حضرت بهاءاهّلل بشتابند ...احتياج 

  جاهاى خالى در جمالت زير را پر کنيد:بر اساس بيانات فوق  .۱

،  _________________________ميدان خدمت  فرمايند حضرت ولّى امراهلل به ما مى  الف.
، خّدام آستان  _____________________، امر الهى  _____________________زمان 

   . ________________موهبت  ________________، وقت  ______________

    . ________________و  ________و هدف  ________، مسير  ________نداى الهى   ب.

تشنۀ آب  ________________،  _____________و جاى تأخير  _____________وقت   ج.
، نقشۀ  __________.  وعدۀ محکم و محتوم الهى  ________________و ميدان   حيات

  .تر با گذشت هر روز سريع ________________ملکوتى 

  جاهاى خالى در جمالت زير را پر کنيد:حاال  .۲

پاک و منّزه  ____________________، يمشو ____________________ما بايد   .الف
، يمجزم کن _________________يم، وسعت بخش ____________________، نماييم

سبيلى که حضرت  __________، يمخويش نماي وقف وظيفۀ جليلۀ ________________
ان را ، هر مانعى که راهم ____________________مان ترسيم فرموده  عبدالبهاء براى

 _____________________________________،  ______________سازد  مسدود مى
و  ___________________________________تا  پيش روييم به ______________

_______________________________________________________________ .  

___________ از پيروان آئين حضرت بهاءاهلل که اليق انتساب به نام مبارک اوست  يک هيچ  ب.
____________________________ .  
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  . ________________________________________موجب  استقامتسعى و   ج.

 __________هر چند در حال حاضر عظيم و مهيب جلوه نمايد، اّما وقتى که  ها فداکارىاين   د.
در مقايسه با  شمرده شود و ____________مالحظه گردد  ___________________

_______________________ اى خواهد شد که  که نصيب جامعه ________________
  . _______________________________ فاتحانه به انجام رساند، ______________

و بر  ___________________________________مضافًا، موالى توانا که از عالم باال   ه.
و يا  __________________چه پاداش عظيمى  __________________مقّدرات آن 

، نصيب کسانى خواهد  __________________احتمال قوى  و به ________________
به کمک آن شتافته  _____________________________ترين  فرمود که در شديد

را به شهود رسانده و با طيب خاطر  ___________________________________
جامعۀ  ________________و  __________________فداى  ________________

  خويش خواهند نمود.

  بيانات مبارکه تکميل نماييد:جمالت زير را بر اساس در پايان،  .۳

،  __________و  __________و موانع  __________و  ________ما   مسئوليّت هرچند  الف.
،  _______________و تا پايان  يمقيام نماي __________و  __________با اين حال اگر 

  خواهد نمود. ___________________________را  ماقّوۀ قاهرۀ روح اين آئين مقّدس 

_______________________________ و  __________ما  __________مالٔ اعلى بر   ب.
 ______________________برکت و استحکام بخشند.  مرکز عهد و ميثاق بنفسه المقّدس 

________________________________________ است  مامشاهده شواهد پيروزى 
دون ترديد در پيشگاه جمال اقدس ابهى  ، حضرتش من __________________________

___________________________________.  

مالٔ اعلى در صفوف  __________________________بايد به خاطر داشته باشيم که   ج.
______________ اوقات  __________تا در  _____________________________

  . __________حضرت بهاءاهلل  ________________مجاهدان و  _____________
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  بخش بيست و ششم
 تعيين ۱۹۵۳و  ۱۹۳۷هاى  هاى آغاز شده بين سال اهلل از طريق نقشه امر الگوى رشدى که حضرت ولىّ 

شد،  عمدتًا به گسترش جغرافيائى امر الهى مربوط مى که فرمودند کامًال روشن و مشّخص بود.  اين الگو مى
بروند، به از نظر روحانى فتح نشده بود کرد که افراد احبّا قيام کنند، به يک نقطۀ خاّص که  ايجاب مىچنين 

عنوان مهاجر در آنجا مستقّر شوند، به تبليغ بپردازند، و به تدريج در هر نقطه گروهى از احبّا را دور هم جمع 
تا بتوانند يک محفل روحانى محلّى تشکيل دهند.  مکتوبى خطاب به محفل روحانى ملّى هندوستان اين  کنند

در مورد همان گونه که در مورد امور ادارى عمل فرموده بودند،  امراهلل، ولىّ سازد که حضرت  مطلب را روشن مى
  .قرار داده بودندنيز عالم بهائى را در يک فرايند يادگيرى رشد جامعه 

فرمايند که لزوم اعزام مهاجرين براى تبليغ در اياالت و  مخصوصًا پيشنهاد مىاهّلل  امر ولىّ حضرت ”
اند مورد تأکيد قرار گيرد.  احبّايى که هم  هايى در هندوستان و برمه که هنوز فتح روحانى نشده استان

اشد تمّکن مالى و هم قابليّت تبليغ را دارند بايد تشويق شوند تا با فداکارى الزم هرقدر هم عظيم ب
در اين اقاليم بکر ساکن گردند تا زمانى که محفل محلّى تأسيس شود و يا حّد اقّل تا وقتى که 

قدم تشکيل گردد که بتواند با اطمينان و به تدريج به يک محفل محلّى با  گروهى از احبّاى ثابت
از طريق ساختارى مستحکم و کارآمد تکامل يابد.  به تجربه ثابت شده است که اين روِش تبليغ 

اند، مؤثّرترين  احبّاى آمريکا را به آن تشويق و ترغيب فرمودهاهّلل  امر ولىّ سکونت در محل که حضرت 
به محفل با اطمينان نحوۀ استقرار امر اهّلل در اقاليم جديد است و بنا بر اين به کار بردن اين روش را 

  (ترجمه)   ٧٦“ .فرمايند شما توصيه مى

ساله که  ده روحانىکه در طول اين زمان بکار گرفته شد و همچنين جهاد هاى مختلفى  پيشرفت نقشه
کسانى که براى ترويج امر اهلل خانه و آشيانۀ خود را به دست  —بر حرکت مهاجرين به وضوح ، به دنبال آمد

گونه نفوس فداکار است که مال  هايى از اين متّکى بود.  تاريخ اين آئين مشحون از داستان — فراموشى سپردند
هاى ناشناس شدند.  با اين حال  و منال دنيويشان را ترک کردند و صرفًا به خاطر محبّت اهلل راهى سرزمين

حلّى جديد استقرار ، چندان اين نيست که در مچه کنونى و چه در آن زمانچالش پيش روى تمام مهاجرين، 
يابند، هر قدر هم که اين کار ممکن است دشوار باشد، بلکه چالش مهم آنست که از بين سکنۀ محّل کسانى 

اين نکته را در چندين مکتوب، از اهلل  امر ولىّ را پرورش دهند که بتوانند امور امر اهلل را به پيش برند.  حضرت 
  کى از افراد احبّا مرقوم فرمودند تأکيد نمودند:به ي) ۱۳۲۷( ۱۹۴۸جمله مکتوبى که در سال 
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اند،  اند و شروع به قبول مسئوليّت کرده حال که تعداد بيشترى از مؤمنين آمريکاى التين فّعال شده”
توانند  هاى خارج هرگز نمى امور بر اساسى پايدارتر به پيش خواهد رفت زيرا مهاجرين از سرزمين

امر اهّلل در   هاى آتيۀ اساس پيشرفت مؤمنينى که هميشه بايد اّس جاى مؤمنين محلّى را بگيرند، 
  (ترجمه)   ٧٧“ .کشور خود باشند

) بطور ۱۳۱۷( ۱۹۳۸اهلل آن را در سال  امر با بيان زير که حضرت ولىّ  ۶و البتّه شما از مطالعۀ کتاب 
  :آشنا هستيدباشد  کلّى در زمينه تبليغ مرقوم فرمودند و بخصوص مناسب حال آن مهاجرين مى

نبايد از پاى بنشيند تا آنکه در فرزند روحانى خويش چنان شور و اشتياق عميقى به [شخص مبلّغ] ”
وجود آورد که او نيز به نوبۀ خود مستقالً قيام کند و قواى خود را وقف احياى نفوس ديگر نموده و 

  (ترجمه)   ٧٨“ .به اجراى احکام و مبادى دين جديدش عامل گردد

اما با توّجه به نقش مهّمى که مهاجرين داخلى و بين  نيستامر مهاجرت در بارۀ گرچه اين واحد 
دارند، ممکن است برايتان مفيد باشد که چند به عهده المللى حتّى امروزه در گشودن و تقويت مراکز جديد 

خصايص ضرورى براى  به راجعصرف تفّکر بيشتر در بارۀ اين ميدان خدمت بنماييد.  در گذشته  را اى لحظه
اند، در  توضيح دادهاهلل  امر ولىّ ايد.  همان طور که حضرت  کنند انديشيده کسانى که به تبليغ امر اهلل قيام مى

که بذرهايى ، بيفشاندآئين الهى را در يک نقطه   بذرتر وجود دارد که  قلب مساعى هر مهاجر اين چالش مشکل
واقعيّت اند تعاليم آن حضرت بر  که مشتاقخيزد  پيروان حضرت بهاءاهلل بر از آن يک جامعۀ فّعال و پرشور از

سازد  ميّسر مىبراى يک مهاجر گويى به اين چالش را  پاسخکه  اى به شرايط روحانى شان اثر گذارد.  اجتماعى
خلوص، انقطاع و محويّت بخصوص به نتايج هريک از  بينديشيد.  چگونه ممکن است خصايل روحانِى 

گونه مساعى کمک کند؟  به بيانات اين بخش و بخش قبل نظر بيفکنيد و همراه با ساير اعضاى گروهتان  اين
در اين مورد براى هر يک از مهاجرين چه انتظاراتى در دل داشتند.  اهلل  امر ولىّ سعى کنيد که ببينيد حضرت 

  بنويسيد.توانيد در زير  مىبعضى از افکار خود را 
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  و هفتم بخش بيست
در استحکام نظم ادارى  ۱۹۵۳و  ۱۹۳۷هاى  بين سالدر دست اجرا  هاى از نتايج فورى نقشهيکى 

اى افزايش  ملّى بود.  تعداد محافل روحانى محلّى در سراسر عالم به نحو قابل مالحظههم محلّى و هم  سطح
 کردند. صالبت بيشترى انجام وظيفه مىيافت و محافل روحانى ملّى که تعدادشان از ُنه به دوازده رسيده بود با 

در اواخر اين دوره کردند،  امر اهلل کمک هاى  به تقويت پايهاز اين طريق ها  نقشه اجراى در عين حال که
  گام بسيار مهّم برداشتند.ساختار نظم ادارى چند بيشتر براى پيشبرد خود حضرت ولّى امراهلل 

خطاب به عالم بهائى مطلب ذيل را اعالم  ۱۹۵۱ژانويه  ۹در تلگرامى به تاريخ  اهلل امر ولىّ حضرت 
  :فرمودند

تصميم خطير و تاريخى تأسيس اّولين شوراى بين المللى بهائى را به محافل ملّيّه در شرق و غرب ”
در  ابالغ نماييد.  اين شورا طليعۀ تشکيل مؤّسسۀ کبراى ادارى است که مقّدر است در ميقات معيّن

جوار حيفا و عکا مستقر است سر  اکنون در دو شهر  هم ظّل مرکز روحانى جهانى امراهّلل که هم
   (ترجمه) ٧٩“ برافرازد

شوراى بين المللى بهائى هيئتى انتصابى مستقّر در ارض اقدس بود که سه وظيفه بر عهده داشت: 
مقامات دولتى، کمک در بناى مقام حضرت رّب اعلى، و حّل و فصل برخى از مسائل تحکيم روابط با 

اهلل نام  امر ) حضرت ولىّ ۱۳۳۱(فروردين  ۱۹۵۲ادارى بهائى با مقامات مدنى.  چهارده ماه بعد، در مارس 
داد (خر ۱۹۵۵هشت نفر مؤمنينى را که به عضويّت آن هيئت منصوب فرموده بودند اعالم نمودند.  در مه 

) با افزودن يک عضو ديگر تعداد اعضا را به ُنه نفر رساندند.  بطورى که بعدًا خواهيم ديد در رضوان ۱۳۳۴
) و در دوران قيادت حضرات ايادى امر اهلل، اين شورا به يک هيئت انتخابى تبديل شد که ۱۳۴۰( ۱۹۶۱

   .بايست دو سال بعد با تشکيل بيت العدل اعظم الهى منحّل گردد مى

)، تقريبًا يک سال پس از تأسيس شوراى بين المللى بهائى، ۱۳۳۰ماه  دى ۲( ۱۹۵۱دسامبر  ۲۴روز 
خطاب به بهائيان عالم چنين مرقوم  ىتاريخى را صادر فرمودند.  در تلگرام يّۀدّومين اعالماهلل  امر ولىّ حضرت 
د حال بر طبق تمهيدات الواح وصاياى به تأخير افتاده بوها  مّدتباالجبار  وقت آنست که قدمى که”  داشتند: 

با انتصاب اّولين عصبۀ ايادى امر اهلل برداشته شود.  اين انتصاب جمعًا شامل  ...مبارکۀ حضرت عبدالبهاء 
 ٨٠“ دوازده نفر است که بطور مساوى به ارض اقدس و قاّرات آسيا، آمريکا، و اروپا اختصاص داده خواهند شد.

که اين  دانيد و مى هستيد آشنا تاريخچۀ مؤّسسۀ ايادى امر اهلل با واحد اّول اين کتابمطالعۀ  ازشما (ترجمه) 
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اهلل با ارتقاء چهار نفر از مؤمنين به اين مقام شامخ تأسيس گرديد؛ حضرت عبدالبهاء  مؤّسسه توّسط حضرت بهاء
اين عنوان اشاره فرمودند؛ و نيز  ااّما به چهار نفر ديگر ب تعيين نفرمودند  ايادى نفسى را به مقامگرچه شخصًا 

دانيد که به نّص صريح در الواح مبارکۀ وصايا انتصاب تعداد بيشترى از ايادى امر اهلل و هدايت توسعۀ اين  مى
دکتر  )۱۳۰۴( ۱۹۲۵در همان اوايل يعنى در سال اهلل  امر ولىّ اهلل واگذار فرمودند.  حضرت  امر مؤّسسه را به ولىّ 

به مقام ايادى ان آن هاى متعاقب چندين نفر ديگر را پس از صعود و در سال ،از صعودش جان اسلمنت را پس
 توصيف بيشترِ  فرايند ،خود) ۱۳۳۰( ۱۹۵۱ با اعالميّۀ دسامبر اهلل امر ولىّ حضرت  اّما  .منصوب فرمودندامر اهلل 

نمودند.  ايشان در اين اعالميّه به ايادى ساکن خارج  آغاز وظايف ايادى امر اهلل و ارتباط آنان با نظم ادارى را
وظايف  ،و تا وقتى که بر حسب نياز ،هاى مأموريّت خود باقى بمانند از ارض اقدس توصيه فرمودند که در محل

آنان را تشويق فرمودند که وظايف ادارى و تبليغى خود را ادامه دهند.  همچنين گردد  محّولمشّخصى به آنان 
که قرار بود يکى پس از ديگرى در آفريقا،  المللى  بيننمايندۀ آن حضرت در تمام چهار کنفرانس  به عنوان

    برگزار شود شرکت نمايند. )۱۳۳۲( ۱۹۵۳آمريکا، اروپا، و آسيا در طى سال 

هفت نفر ديگر از ) ۱۳۳۰بهمن  ۱۲(۱۹۵۲فوريۀ  ۲۹حضرت شوقى افندى پس از دو ماه، در روز 
بعد  دورۀ سراسردر  آن حضرتنفر رساندند.  ۱۹احبّا را به رتبۀ ايادى امر اهلل ارتقاء دادند و تعداد کّل آنان را به 

) ۱۳۳۶( ۱۹۵۷شروع و با صعود آن حضرت در سال ) ۱۳۳۲( ۱۹۵۳ سال ساله در ده اعالن نقشۀکه با 
دادند.  قبل از اينکه به مطالعۀ اين دوره بپردازيم، بايد به  خاتمه يافت به توسعۀ اين مؤّسسۀ نظم ادارى ادامه 

 فتيا افزايش مى امر الهىعليه اهلل  امر ولىّ مسئلۀ مخالفت باز گرديم و نيروهايى را که در دوران واليت حضرت 
  قرار دهيم. مورد بررسى

  بخش بيست و هشتم
 يم. کن تأّمل مى در امر الهى بحران و پيروزىالگوى  در بارۀبخش و در بخش بعد يک بار ديگر در اين 

 اهلل امر ولىّ حضرت که را زير  بيانذکر شد و همچنين اين واحد سّوم بيست و بيانى را که در بخش  بدين منظور
  گيريم: مىخود مرقوم داشتند در نظر  هاى بودر يکى از اّولين مکت

باشد  اعتقادى که هرگز از ذهنم دور نشده و هميشه موجب اطمينان و قّوت قلب اين عبد مىاّما ”
اش مضطرب کننده باشد ولى مشحون از  افتد هرقدر اثرات آنى آنست که آنچه در امر اهّلل اتّفاق مى

از  انجامد.  تجربيّات ما، هم هاى بالغۀ النهايه است و مآًال به ترويج مصالح امر اهّلل مى حکمت
توان در حقيقِت اين اصل  گذشتۀ دور و هم از وقايع اخير براستى چنان متعّدد و متنّوع است که نمى



  براى توزيع نيست – PP۱.۱.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۷۳ – ۲ واحد ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

مان در  اساسى ابدًا شّک و ترديدى به خود راه داد، اصلى که در طّى فراز و نشيب مأموريّت مقّدس
  (ترجمه) ٨١“ .اين عالم هرگز نبايد آن را ناديده بگيريم يا فراموش کنيم

 گرديم.  مىبراهلل  امر ولىّ ، به آغاز دوران واليت حضرت مسئلۀ مخالفت را مرور کنيم مجّددًابراى اينکه 
، ناقضين هاى واليت و به دست گرفتن زمام مسئوليّت حضرت ولّى امراهلل به ارض اقدس مراجعت بعد از
حضرت بهاءاهلل را تصاحب کرده و مرقد از فرصت استفاده نمودند و به تحريک ميرزا محّمدعلى کليد  بسرعت

که  زمانىدر مسئولين مقام مبارک بشناسند.   قانونى متصّدىکه مقامات مدنى آنان را به عنوان  خواستار شدند
شد  مستردبه حضرت شوقى افندى مآًال کليدها خود نگاه داشتند.  پيش کليدها را  اين مسئله تحت بررسى بود

گروه رو به کاهش ناقضين که  در مقام مرجع آئين بهائى بود.  اهلل  امر ولىّ  شناسائى حضرتکه اين خود نشانۀ 
براى حضرت عبدالبهاء ايجاد کرده بودند با اين شکست خود از پاى ننشستند و به  اندوهآن همه غم و 

د و با مساعى آنان به جايى نرسييک از  هيچادامه دادند.  اّما  اهلل امر ولىّ برانگيختن مشکالت براى حضرت 
  مرقوم داشتند: چنين اهلل امر ولىّ ، حضرت )۱۳۱۶ماه  (دى ۱۹۳۷مرگ ميرزا محّمدعلى در دسامبر 

يد قدرت الهى ناقض اکبِر عهد و ميثاق حضرت بهاءاهّلل را در حالى از ميان برداشت که ”
اميدهايش بر باد رفته، دسيسه هايش خنثى شده و جمع اعوانش خموش گشته بود.  امِر غالب 

اش محفوظ، مقصدش منزّه از هر آاليش و بنيانش در نهايت  لهى در تقدم، وحدت و يگانگىا
استحکام است.  چنين مرگى نه سبب سرور است و نه مالمت، بلکه موجب تأّسف و ترّحمى عميق 

   (ترجمه) ٨٢“ نظير در تاريخ اديان. است نسبت به سقوطى بس اسفناک و بى

) وارد شد وقتى که مسئولين ۱۳۳۶(خرداد  ۱۹۵۷دستان محّمد على در ماه ژوئن  آخرين ضربه به بقاياى هم
خود را جايگاه حرم اقدس که حول بايستى از محّوطۀ  مىناقضين  مبنى بر اينکهکردند  را تأييد ىفرمان امور

.  به اين خارج شوند ندآن شده بودهاى اطراف  هاى توسعۀ زمين ده و مانع اجراى نقشهدر آنجا مستحکم نمو
 و سّرًا اعوانه فسوف ترونه و”  : فرمايند که مى ترتيب بيان حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکۀ وصايا تحّقق يافت

  )آشکار خواهيد ديد در خسران ظاهرًا و باطنًادستانش را  (مضمون: بزودى او و هم ٨٣“ مبين خسران فى جهارًا

همين راه  در گذشته، و به دنبال آنان بسيارى از نسل اهلل امر ولىّ متأّسفانه بستگان بالفصل حضرت 
گردانى محّمدعلى  کنندۀ روى ويران که اثرات  آن حضرتعموها، عموزادگان، برادران و خواهران  قدم نهادند. 

رت شوقى افندى برخاستند.  به مخالفت با حضيکى بعد از ديگرى را در زندگى خود احساس کرده بودند 
بر آنان  دانستند د که فردى که او را با خود برابر مىنبپذير ندتوانست يک از آنان نمى که هيچ رسد چنين به نظر مى
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نسل قبل از خود ترجيح اعضاى مانند   .داشته باشد ىمرجعيّت گونهبه عنوان پيروان حضرت بهاءاهلل هيچ 
  داشته باشند.سهمى در آن  بدانند و همگى حق خانوادهدادند که مرجعيّت امر اهلل را  مى

شماريم چون شما قبًال در اعمال ميرزا  بر نمى را اهلل امر ولىّ سوء رفتار منسوبين حضرت  چگونگى
تواند چشمشان  حسادت و اميال دنيوى مىتا چه حّد  اند ايد که کسانى که به مرکز امر نزديک محّمدعلى ديده

توانستند   بودندحيات در قيد را کور کند.  کافى است در اينجا ذکر شود که تا زمانى که حضرت ورقۀ عليا 
ناقضين قديمى محفوظ بدارند.  اّما پس از صعود ايشان  عصبۀ مهلکاز نفوذ تا حّدى اعضاى خانواده را 

هاى صبورانه و  .  با وجود کوششرو به ازدياد نهادحضرت شوقى افندى  راتهاى مخالفت آنان با اختيا انهنش
بى اعتنا ماندند.   آن حضرتمداوم آن حضرت براى تشويق آنان به وفادارى به امر الهى، نسبت به هشدارهاى 

مجبور به اقدام  گرديد هيکل مبارکآشکار تبديل مخالفت به  حضرت ولّى امراهللبه  اعتراض نسبت آنگاه که
، در شرايطى را برعهده داشتند آن مقام واليِت  که محافظت امر اهلل در جهتمسئوليّت خود  در ايفاى.  شدند

برکنار  عضويّت جامعۀ بهائىرا از  يشيک اعضاى خانوادۀ خو نهايت دردناک بود، يک که برايشان بى
. بکلّى تنها ماندندالبهاء روحيّه خانم  ، به جز وجود همسر محبوبشان امة به اين ترتيب در خانواده نمودند و

نوا  سپر بالى اين بندۀ بى”  ،“ مددکار اين عبد ناتوان”  به عنوان از همسر خويش روحيّه خانماهلل  امر حضرت ولىّ 
اشاره “  که بر عهده دارم ناپذيرم در انجام وظايف دشوارى... مساعد خستگى”  ، و“ وفا در برابر سهام ناقضين بى

  .فرمايند مى

  بخش بيست و نهم
تقريبًا يک سال قبل از صعود حضرت عبدالبهاء پيش از آنکه ناقضين کليدهاى مقام حضرت بهاءاهلل 

مسکونى  بيتشده بود.   غصبديگرى توّسط دشمنان امر اهلل گاه بهائى  زيارتبه زور از متصّدى آن بگيرند را 
 عناصرتعيين فرموده بودند به وسيلۀ  زيارت ى براىحضرت بهاءاهلل در دوران تبعيدشان در بغداد که آن را محلّ 

هاى مکّررى براى بازيافتن  تالش اهلل امر ولىّ تصاحب شده بود.  در تمام دوران واليت حضرت  اجتماعمتعّصب 
هاى عراق  نکه اين موضوع چندين بار به دادگاه) پس از آ۱۳۰۷( ۱۹۲۸تملّک آن به عمل آمد.  در سال 

 — جامعۀ مللدواير محفل روحانى بغداد را تشويق فرمودند که از يکى از  اهلل امر ولىّ ارجاع شده بود حضرت 
اين هيئت به نفع محفل   د.دادخواهى نماي — به وجود آمده بود که تا آن زمان  المللى هيئت بينترين  عظيم

.  حضرت نگشت باز جامعۀ بهائىهرگز به  بيتاز اقدام باز ماندند و اين باز هم رأى داد اّما مقامات عراقى 
  :فرمودنددر اشاره به اين قضيّه در کتاب قرن بديع چنين مرقوم  اهلل امر ولىّ 
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منتها و اعتراضات و تسامح  بى که عليرغم اين تعلّل و تعرّض و قصور کند ذکر اين نکته کفايت مى”
هاى شوراى جامعۀ ملل و کميسيون دائمى قيموميّت،  فاحِش مقامات مربوطه در اجراى توصيه

صيت و شهرتى که از اين اقامۀ دعوى تاريخى و دفاع از  قضيّه آن، يعنى دفاع از اصل حقيقت و 
د چنان بود که موجب ترين محکمۀ جهان،  براى آئين الهى حاصل گردي عدالت، توّسط عالى

   (ترجمه) ٨٤“ .اعجاب و شگفتى دوستان و مورث بهت و دهشت دشمنان شد

با  بايداهلل  امر ولىّ خارجى بود که حضرت   در بغداد تنها يکى از چندين بحرانتصاحب بيت مبارک 
رفت نقشۀ ملکوتى را هدايت و پيش نهادند مى زمان نظم ادارى را بنا در حالى که همنمودند  مى مقابله آن
 که از جانب دولت تازه تأسيس داشتندهايى قرار  تحت محدوديّتجوامع بهائى دند.  در ترکستان و قفقاز کر مى

با  از پانصد نفر از احبّا تر شد و بيش وخيم) ۱۳۱۷( ۱۹۳۸اين وضع در سال شد.   شوروى ِاعمال مى جماهير
اعضاى برجستۀ اين جوامع به سيبريه و ساير مناطق دورافتاده تبعيد شدند و  مآالً   عدالتى به زندان افتادند. بى

بود  عالم بهائىآباد که مايۀ مباهات  مانده به ايران اخراج گرديدند.  مشرق االذکار عشق اکثر اعضاى باقى
هايى که به جنگ جهانى  سال در آلمان طىّ شد و به يک موزۀ هنرى تبديل گرديد.   مصادرهتوّسط اولياى امور 

يافته اساسًا  تمام اقدامات سازمان ،گرديدهاى شديدى بر جامعۀ بهائى تحميل  محدوديّت شد دوم منتهى
  .گرديدندهاى آنها منحّل  و محافل روحانى و لجنهشد متوّقف 

اکثرًا  احبّابر حمالت  شد.  اضافه مىدر ايران گاه خشونت عليه بهائيان  به گاه بروزها  بر اين قبيل بحران
 ۱۹۲۶آمد.  وقتى که در سال  دستى مقامات دولتى به عمل مى به تحريک علماى شيعه و گاهى با هم

 تقاضاى زير را به محافل روحانى اهلل امر ولىّ تضييقات جنوب کشور را فرا گرفت حضرت موجى از ) ۱۳۰۵(
  ارسال داشتند:ملّى سراسر عالم 

نمايم که توّجه  فورى و جّدى خود را به اين مسئلۀ خطير  بخصوص از کلّيۀ محافل ملّى تمنّا مى”
معطوف دارند و طرق و وسايلى تدبير نمايند که مظالم وارده بر جامعه را به نحوى کامل به اّطالع 

شود بايد صحيح، محکم و در عين  آنچه منتشر مىدارم که  عموم رسانند.  آن محافل را متذکر مى
  (ترجمه)   ٨٥“ حال عارى از اهانت باشد.

اينجا جاى آن نيست که مظالمى که در آن مّدت عليه بهائيان ايران صورت گرفت مورد بحث قرار 
آمد،  اى که براى امر اهلل پيش ش مهّم است اينست که با هر بحران غيرمنتظرها درکدر اينجا گيرد.  آنچه 

حضرت بهاءاهلل  جهانىاعالن پيام  براى خود و حقوق جامعۀ بهائى را براى دفاع ازقابليّت  اهلل امر ولىّ حضرت 
آن حضرت امروز در مجهودات سيستماتيک مؤّسسات بهائى و  مساعى.  ثمرات افزايش دادندبه جهانيان 
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عمومى در بارۀ مسايل  هاى  شرکت در گفتمانبراى در پهنۀ اجتماع و  دواير آنها براى اعتالى وجهۀ آئين بهائى
از زمان حيات حضرت ولّى قابليّت نمايان است.  براى پى بردن به ميزان رشد اين  به وضوح مهّم اجتماعى

چه در  — دانيد در هريک از ميادين زير مى عالم بهائى جارِى  مجهوداتامراهلل تا کنون، آنچه را که در بارۀ 
با ساير  —در صحنۀ بين المللى  چهاى که در آن ساکن هستيد، و  جغرافيايى محدودۀجامعۀ محلّى خود، 

  قرار دهيد: گفتگواعضاى گروه خود مورد 

 خواهند آن را تضعيف کنند نيروهايى که مى مقابلدر اهلل دفاع از امر  −

 برقرار ساختن روابط حسنه با مقامات دولتى −

 وسيع آئين بهائى معّرفى هاى عمومى براى رسانهاستفاده از  −

در بارۀ مسايلى از قبيل برابرى  ىها و تصميمات گزارى هاى اجتماع که به سياست شرکت در گفتمان −
 دهند مرد و زن، حفظ محيط زيست، تغيير آب و هوا، بهداشت عمومى، و حاکميّت شکل مى

  بنويسيد. در قسمت خالى زيرتوانيد  را مىدر گروهتان بحث شده ى نظرهاعقايد و بعضى از 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
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  ما بخش سى
 ۱۳۵۷تا  ۱۹۵۳، از اهلل امر ولىّ هاى پايانى واليت حضرت  و به سال گرديم مجّددًا به تاريخ برمى

) ۱۳۳۲( ۱۹۵۳ساله در رضوان  ده روحانىدانيد که جهاد  اکنون مى نگريم.  شما هم مى) ۱۳۳۶تا  ۱۳۲۲(
نقطۀ  از.  براى اينکه به اهّميّت اين مجهود جهانى دريگ تمام دورۀ مورد بحث را در بر مىآغاز شد.  اجراى آن 

   يم.بنگر تر تاريخنظر حضرت شوقى افندى پى ببريم الزم است که آن را در بس

چال طهران  حضرت بهاءاهلل در سياه اظهار امر خفىّ گرد  ) صدمين سال۱۳۳۱(مهرماه  ۱۹۵۲بر اکت
 اى اشاره فرمودند و دوره“  جشن افخم اعظم”  به عنوانداد عظيم  اين روىبه اهلل  امر ولىّ بود.  حضرت 

) را يک سال مقّدس تعيين ۱۳۳۲تا مهرماه  ۱۳۳۱(مهرماه  ۱۹۵۳تا اکتوبر  ۱۹۵۲ماهه از اکتبر  زدهادو
المللى  شد شامل برگزارى چهار کنفرانس تبليغى بين مقدس مربوط مىهايى که به اين سال  نمودند.  جشن

ايادى امر اهلل را به عنوان نمايندگان خود به آنها اعزام امراهلل  دانيد حضرت ولىّ  بهائى بود که همانطور که مى
ت نهضتى عظماهلل  امر ولىّ ) حضرت ۱۳۳۱مهرماه  ۱۶( ۱۹۵۲اکتبر  ۸فرمودند.  در افتتاح اين سال مقّدس در 

  آشکار ساختند: بايستى در رضوان آينده به آن مبادرت ورزند را که بهائيان جهان مى

هاى بين المللى در چهار قاّرۀ عالم را فرصتى مناسبت براى اعالن آغاز جهاد کبير  انعقاد کنفرانس”
سالۀ ملّى  دهزمان دوازده نقشۀ  دانم، مشروعى خطير و مهيّج که شامل شروع هم ساله مى روحانى ده

و مشارکت عمومى تمام محافل روحانى ملّى عالم بهائى به منظور اتّساع سريع سيطرۀ روحانى 
مانده از  حضرت بهاءاهّلل و بالمآل، تأسيس ساختار نظم ادارى آن حضرت در جميع اقاليم باقى

ها و  ميرنشينها، ا نشين ها، سلطان نشين شامل شاهزاده  جمله ممالک مستقّل، مناطق تحت الحمايه
هاى تحت قيموميّت موّقت، و مستعمرات سلطنتى  ها، کشورهاى تحت الحمايه، سرزمين نشين شيخ

 شريعت قاهرۀ غالبۀ جمال ابهى 
ِ
پراکنده در سراسر بسيط غبرا است.  حال از جميع حاميان موقن

ى را که طّى صد شود که در طول يک دهۀ واحد به فتوحاتى نائل گردند که کلّيّۀ انتصارات دعوت مى
 ٨٦“ الشعاع قرار دهد.  و ده سال گذشته، تاريخ مهاجرت بهائى را مشعشع نموده است تحت

   (ترجمه)

 در رضوان“  جشن افخم اعظم”  داشت هايى براى بزرگ الهى با جشن روحانىاختتام اين جهاد 
  شد. مصادف مى — گرد اظهار امر علنى حضرت بهاءاهلل در بغداد صدمين سال —) ۱۳۴۲( ۱۹۶۳
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اقدامى بس عظيم را به عالم بهائى که در آن زمان نسبتًا محدود بود  اهلل امر ولىّ به اين ترتيب حضرت 
 به هيکل مبارک هافوق العاّده بنمايد.  بعد پيشرفتى که امر اين بود آن حضرتنقشۀ هدف فرمودند.   محّول
اى که تا کنون براى اجراى منّظم نقشۀ ملکوتى حضرت  وسيلهاعظم ”  به عنوان اکبرکبير روحانى جهانى جهاد 

قبل از آن  دورۀکه ايشان بطور مستمّر در  اى تشکيالتى هاى قابليّتاشاره نمودند.  تمام “  عبدالبهاء تکوين يافته
ساخت که  تدارکى که عالم بهائى را قادر مى –عظيم  مشروعاين  اجراى نموده بودند تدارکى بود براى ايجاد

 موّفق شده بودبه آن بيش از آنچه در عرض صد سال گذشته  به مراتب به ميزانىاش را  در مّدت ده سال دامنه
  گسترش دهد.

  بخش سى و يکم
دعوت نمود که تمام انرژى خود را در اهداف  امرى ساتاز مؤمنين و مؤسّ  ساله ده روحانىجهاد 

صد و سى و يک کشور و اقليم ديگر، تشکيل  اى شامل موارد زير متمرکز نمايند:  استقرار امر اهلل در يک پردامنه
چهل و يک محفل روحانى ملّى جديد، به ثبت رساندن سى و يک عدد از اين محافل، ازدياد وسيع 

، و به چند برابر تعداد حظائر قدس ملّى افزايشسۀ مطبوعات امرى ملّى، مطبوعات بهائى، تأسيس شش مؤسّ 
محافل  تکميلىهاى  نقشههايى براى بناى مشارق اذکار در آينده و بنا نمودن دو فقره از اين معابد.   ابتياع زمين

ار و ثبت در مجموع به پنج هز ،سراسر عالم در افزايش تعداد محافل روحانى محلّى خواستارروحانى ملّى 
  . بوداز آنها  فقرهصد و پنجاه  رسمى سى

ساله  اصلى جهاد روحانى دهويژگى به وضوح گسترش جغرافيايى امر اهلل از طريق مستقّر شدن مهاجرين 
که در  صاليى به جنب و جوش در آمدند، و عمل اقدام براى اهلل امر ولىّ حضرت  صالىبود و بهائيان جهان با 

فقط يک نمونه از بيانات مهيّجى را که ايشان در زير .  انداز بود حضرت طّى آن دوران طنينهاى آن  تمام پيام
  نماييد: مرقوم فرمودند مالحظه مىدر آن زمان 

هدف قطعى و اصلى اين جهاِد روحانى جز فتح مدائن قلوب نيست.  صحنۀ عمليّاتش تمامى ”
با صدمين سال ميالد رسالت حضرت بسيط زمين و امتدادش يک دهۀ کامل است.  آغازش مقارن 

اش مصادف با صدمين سال اعالن علنى همان رسالت.  دوايرى که در  بهاءاهّلل است و خاتمه
باشد.   کنند مؤّسسات ادارِى نوزاِد يک نظم الهِى در حال تکامل مى تمشيت امورش مساعدت مى

ّشر آنست و حضرت بهاءاهّلل اش قّوۀ نافذۀ ناشيه از ظهورى است که حضرت اعلى مب نيروى محرّکه
مثالش نفسى نيست مگر طرّاح نقشۀ ملکوتى، رافعين لوايش حضرات ايادى  مؤّسس آن.  قائد بى
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کننده در  امراهّللِ منتَصبه در تمام قاّرات کرۀ زمين و سردارانش دوازده محفل روحانى ملّى شرکت
ء و ياران و ياوران آنان.  تازانش مجريان اصلى نقشۀ بديعۀ حضرت عبدالبها پيش  .اجراى آن

اى  و در انجام وظيفه  جنودش فردفرد مؤمنينى که به پشتيبانى همان دوازده محفل روحانى قائم
اند.   گيرد شريک و سهيم هاى آمريکا، اروپا، آفريقا، آسيا و استراليا را در بر مى جهانى که جبهه

طّهر نفس مرکز عهد و ميثاق الهى، درِع کنندۀ مسيرش الواح جاودانى نازله از کلک م منشور تعيين
فزاى پيام الهى در اين يوم اعظم، اصول و مبادى نظم موعودۀ مظهر  سپاهيان چاالکش بشارات جان

صاليى که به زنان و مردان فرماست.  ظهورش، و احکام و قوانينى که در دور مقّدسش حکم
   (ترجمه) ٨٧“.لى استاالع بخشد نعرۀ يا بهاءاالبهى و يا علىّ  مى  دالورش جان

حّس  باط و يکانضنظم و حالت اند  در بيان فوق به کار برده اهلل امر ولىّ ى که حضرت اتتشبيه
داشتند  انتظار چقدرکه حضرت شوقى افندى  دريابيمتوانيم  آن مى رزمىاز اشارات   انگيزد. قهرمانى را برمى

جهاد  اين کند.  منظورِ  اتّخاذ کردى سيستماتيک  روىامر اهلل  رفتاش براى پيش که عالم بهائى در مساعى
هدفش پيشبرد  بلکه دست آوردن قدرت دنيوى نبودبه البتّه نمود  شروع به اجراى آنکه جامعۀ بهائى  روحانى

  جمالت زير را تکميل کنيد:مبارک مدنيّت روحانى بود.  بر اساس اين بيان 

  .بود  ____________________ جز  ساله ده هدف اصلى جهاِد روحانى  .۱

  .بود  ______________________  صحنۀ عمليّاتش  .۲

  .بود  _______________________________ امتدادش   .۳

  .بود  ______________________________________________________  آغازش مقارن با  .۴

  .بود  __________________________________________________  اش مصادف با خاتمه  .۵

   ___________________________________  کنند دوايرى که در تمشيت امورش مساعدت مى  .۶
   .بودند__________ _________________

 _____________________و __________ ________________________اش  نيروى محّرکه  .۷
  .بود ________________

  .نبود  _____________________________  مگر نفسى مثالش قائد بى  .۸
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  .بودند  _____________________________________________________ رافعين لوايش   .۹

  .بودند  _______________________________________________________ سردارانش   .۱۰

  .ودندب  ______________________________________________________  تازانش پيش  .۱۱

  .بودند  _________________________________________________________ جنودش   .۱۲

  .بود  _______________________________________________ کنندۀ مسيرش  منشور تعيين  .۱۳

  .بود  _________________________________________  درِع سپاهيان چاالکش  .۱۴

  .بود  ______________________________ بخشد  مى  صاليى که به زنان و مردان دالورش جان  .۱۵

  :حفظ کنيدمايل باشيد بيان زير از آثار حضرت عبدالبهاء را  شايد ،افکار فوق توّجه بهبا 

مجاهدۀ در اين آيۀ مبارکه در اين کور اعظم بسيف و سنان و رماح و سهام نبوده بلکه بنواياى ”
نافعه و اخالق رحمانيّه و افعال مرضيّه و صفات ربّانيّه و تربيت صادقه و مقاصد صالحه و نصائح 

عموميّه و هدايت نفوس انسانيّه و نشر نفحات روحانيّه و بيان براهين الهيّه و اقامۀ حجج قاطعۀ 
و چون نفوس مقّدسه بقّوت ملکوتيّه بر اين شيم رحمانيّه  .صمدانيّه و اعمال خيريّه بوده و هست

صّف اتّحاد بيارايند هر يک از اين نفوس حکم هزار يابد و امواج اين بحر اعظم حکم  قيام نمايند و
ست که کل چون سيول و انهار و جداول و سواقى و ا اين چه موهبتى .افواج جنود مالٔ اعلى يابد

قطرات در يک صقع واحد جمع گردد بحر عظيمى تشکيل گردد و چنان وحدت اصليّه غالب و 
و احکام و تعيّنات و تشّخصات وجود وهمى اين نفوس چون قطرات بکلّى محو و  فائق شود که آثار

   ٨٨“ فانى شود و بحر وحدت روحانيّه موج زند.

  بخش سى و دّوم
هاى آينده آن را با تحسين و  ساله وجود داشت که همۀ نسل ده روحانىدر جهاد يک ُبعد خاّص 

اعالن ) ۱۳۳۲خرداد  ۷( ۱۹۵۳مه  ۲۸ به تاريخ تلگرامى درتمجيد به ياد خواهند آورد.  حضرت ولّى امراهلل 
در کشورها و اقاليم مذکور در  بهائى اّولين پايگاه که موفق به استقرارِ  را مهاجرينىتصميم دارند که فرمودند 

  بيان آن حضرت اين بود:    .تسميه خواهند شد“  فارسان حضرت بهاءاهلل”  دنساله گرد ده روحانىجهاد 
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االبد از دست رود  نمايم که قبل از آنکه فرصت کنونى الى مجّددًا از اعضاى همۀ جوامع تمنّا مى”
بپيوندند.  وقت آنست که خود را از آاليش به قيام نمايند و به صف مجاهدين حضرت بهاءاهّلل 

زخرف دنيا رها کنند، سمند ثبوت و استقامت را راکب شوند، رايت انقطاع را برافرازند، جوشن 
محويّت صرفه در امر اهّلل را بر تن پوشند، خود را به زيور عّفت و طهارت مزيّن دارند، سيف بيان 

اش را  هاى حتميّه ت او را به دست گيرند، توّکل به وعدهجمال قدم را از غالف برون آرند، سپر محبّ 
تنها توشۀ راه خود سازند، ترک وطن نمايند و در اطراف و اکناف منتشر شوند تا جميع اقطار غير 

قرار بر اينست که اسامى فاتحين روحانى به ترتيب تاريخ بر . ...  مفتوحه در سراسر عالم را فتح کنند
شده نگاشته شود و در ختاِم مظّفرانۀ مرحلۀ افتتاحِى جهاد جهانى يعنى  يک لوحۀ افتخاِر تذهيب

جهادى که مقّدر است با جشن عظيم تجليل صدمين سال بعثت حضرت بهاءاهّلل اکمال يابد، به 
عنوان يادبودى جاودانى از خدمات باسالن امر اعظمش در عتبۀ درب ورودى بقعۀ درونى مقام 

هاى  اسامى آن فارسان دالور پس از ورودشان به محل ...شود.  رده مقّدس آن حضرت به وديعه گذا
    (ترجمه) ٨٩“.مهاجرتى براى اجراى مأموريّت تاريخى خويش گاه به گاه اعالن خواهد شد

حضرت  و پنج ماه بعد از شروع جهاد روحانى جهانى) ۱۳۳۲شهريور  ۲۹( ۱۹۵۳روز بيستم سپتامبر 
نايل شده  “فارسان حضرت بهاءاهلل”که به افتخار دريافت لقب  اسامى کسانى ولّى امراهلل اّولين تلگرام شامل

تقريبًا ربع تعداد الزم براى رسيدن به هدف ”  فهرستى که —را ارسال داشتند  هبودند، همراه با نام اقاليم مربوط
پايان اّولين سال جهاد .  تا شد شامل مى يک کشور و اقليم بکر در ظّل امر الهى را صد و سى افتتاح “  عظيمِ 

“ لوحۀ افتخار”هايى که تعيين شده بود مهاجرين مستقر گرديده بودند و  روحانى تقريبًا در تمام کشورها و سرزمين
فارسان حضرت ”اى با نام  حضرت ولّى امراهلل دستور تهيّۀ لوحه ۱۹۵۴نزديک به اکمال بود.  در تابستان 

لوحۀ ”کردند به اين  ود که مآًال اسامى مهاجرينى که اين عنوان را کسب مىرا صادر فرمودند و  قرار ب“ بهاءاهلل
در بهجى طّى مراسمى شايستۀ صدمين سالگرد صعود حضرت بهاءاهلل،  ۱۹۹۲اضافه شود.  و در سال “ افتخار

رموده ها قبل تعيين ف امراهلل سال اى که حضرت ولىّ  ترين مقام، در نقطه اين لوحه در کنار درب ورودى مقّدس
  بودند به وديعه نهاده شد.

گذارى  عالمت عالمپيشرفت اين هدف را بر روى يک نقشۀ  اهلل امر ولىّ شايد شما بدانيد که حضرت 
تهيّۀ آن دّقت و توّجهى که در  چاپ شده است.  بعد نمودند که تصوير آن به ميزانى کوچک در صفحۀ مى

اند و جزئيّات آن را مطالعه   ايستاده نقشهکنار  در سازد که را در نظر مجّسم مى هيکل مبارکبکار رفته نقشه 
  بر شانه در اوان جوانىاهلل  امر در مقام ولىّ آن حضرت که را  ىمسئوليّتسنگين بار تواند  مىفرمايند.  انسان  مى
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جنبش و تحّرک تواند عشق و وفايى را احساس نمايد که به مؤمنينى  کند.  همچنين انسان مى داشتند احساس 
ساله سرزمين مألوفشان را ترک کرده و براى تحّقق اهدافى که آن حضرت  بخشيد که طّى جهاد روحانى ده مى

هاى روى آن  برايشان تعيين فرموده بودند در دورترين نقاط کرۀ زمين مستقّر شدند.  در وراى هر يک از نقطه
دانيد  ها را مى است.  اگر شما يکى از اين داستان نقشه، شرح حال و داستان اقدامات يک چنين نفسى نهفته

  شايد مايل باشيد امروز آن را براى ساير اعضاى گروهتان بيان کنيد.

  بخش سى و سّوم
ساله شامل  گردد جهاد روحانى ده بايست توّسط محافل روحانى ملّى دنبال  عالوه بر اهدافى که مى

هاى مرکز جهانى امر اهلل فقط به  فت.  اّما مطالعۀ ما از پيشرفتيا اهدافى بود که بايد در ارض اقدس تحّقق مى
اهلل را بطور کامل در بر خواهد گرفت.  آن  امر آن دوره محدود نخواهد شد، بلکه تمام دوران قيادت حضرت ولىّ 

راى مرّمت، اهلل شروع به اقداماتى ب امر هاى مقام واليت  حضرت تقريبًا بالفاصله بعد از به دست گرفتن مسئوليّت
گسترش و حفظ اماکن وابسته به حيات هياکل قدسيّه و عائلۀ مبارکه نمودند.  در اين بخش تنها در بارۀ جزء 
کوچکى از اقداماتى که حضرت شوقى افندى براى توسعۀ مرکز جهانى به آن مبادرت ورزيدند بحث خواهيم 

يين بهجى، تکميل مقام حضرت اعلى و کرد و مختصرًا به سه موضوع خاص خواهيم پرداخت:  توسيع و تز
بناى ساختمان دار االٓثار.  حتّى اين اقدامات نيز به مختصرترين وجه بررسى خواهند شد.  البتّه مرکز جهانى 

هايى که  ها و پيام دهد و شما از طريق خواندن گزارش تحت هدايت بيت العدل اعظم به تکامل خود ادامه مى
  اين پيشرفت مداوم مّطلع خواهيد شد.  گردد از از ارض اقدس صادر مى

دانيد که بالفاصله پس از صعود حضرت عبدالبهاء ناقضين کليدهاى مقام حضرت بهاءاهلل را  شما مى
هاى اطراف آن  که ساختمان کوچکى در نزديکى قصر بهجى است غصب کرده و خود را بطور دائمى در خانه

) محّمدعلى قصر بهجى را که محّل ۱۲۷۱( ۱۸۹۲در سال  مستّقر نمودند.  از زمان صعود حضرت بهاءاهلل
هاى آخر حيات دنيوى آن حضرت بود تصاحب نموده و در آن ساکن شده  سکونت مظهر ظهور الهى در سال

 ۱۹۲۹اى افتاد که محّمدعلى و بستگانش آن را در سال  بود.  قصر مزبور باالخره به چنان وضع مخروبه
امراهلل طى دو سال متعاقب، اين ساختمان را به زيبايى اّوليّۀ آن برگرداندند  ) ترک کردند.  حضرت ولىّ ۱۳۰۸(

از قبيل  — بهاى وابسته به دوران حيات حضرت بهاءاهلل و اشيائى را که ارزش تاريخى داشت و آثار گران
 هايى از اسناد مربوط به ثبت رسمى هاى مهاجرين، نسخه هاى مختلف، عکس مطبوعات بهائى به زبان

گير بود که مقامات مدنى آن را به عنوان  در آن قرار دادند.  بازسازى ساختمان به حّدى چشم — محافل
  گاه و يک موزۀ تاريخى شناخته و از هر گونه اّدعاى آيندۀ ناقضين محفوظ داشتند. زيارت
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قسمت اعظم دوران واليت  اّما حضرت شوقى افندى ماند محفوظ اين طريق قصر بهجى بهگرچه 
اطراف مقام حضرت بهاءاهلل صرف نمودند.  در ژانويۀ  در  ساير قطعات زمينِ  براى به تملّک درآوردند را خو

ترين نقطۀ روى زمين، بر پايۀ  عنى مقّدسمقام ي خودِ به منظور قطعى شدن مالکيّت  )۱۳۰۱(بهمن  ۱۹۲۳
توّسط اولياى امور به آن مقام کليدهاى برداشتند.  پس از مّدت کوتاهى  اى هاى اّوليّه قدمقانونى محکم 

 ۱۴۵اّما ابتياع بالغ بر .  گرديد واگذارآئين بهائى  مرجعحضرت ارجاع و حّق نگاهدارى آن به ايشان در مقام 
) تحّقق يافت، و اين ۱۳۳۱( ۱۹۵۲آرزويى ديرينه بود فقط در سال هاى اطراف مقام که  زمين از هزار متر مربّع

تحت نظر دقيق آن بپردازند که  هاى پرشکوهى افندى فراهم شد که به توسعۀ باغموقعيّت براى حضرت شوقى 
) به سکونت در منزلى در ۱۳۲۶( ۱۹۵۷.  ناقضين تا سال به وجود آمدهاى خشک  زمين با تبديلحضرت 

که آن را ترک کنند.  اين ساختمان  ندادامه دادند تا اينکه اولياى امور به آنان دستور دادحول مقام 
هايى جاى آن را گرفت.  مرکز روحانى  تخريب شد و باغاهلل  امر ولىّ از صعود حضرت  بعدچند ماه خراش  شمچ

  محفوظ گرديد. براى هميشه تطهير وقبلۀ اهل بهاء  و جهانى آئين بهائى

رمس  استقراردانيد که ساختمان مقامى بر فراز کوه کرمل در حيفا براى  شما با مطالعۀ واحد قبل مى
 پيکربود.  اين ساختمان عبارت از چند اطاق بود که  دورۀ ميثاقهاى  اعلى يکى از موّفقيّت رّب  مطّهر حضرت

 هاى اطاق يکى از حضرت اعلى در يکى از آنها قرار گرفته بود.  رمس حضرت عبدالبهاء نيز بعدًا در عنصرى
پشت مقام مبادرت بردارى  کوه به هللا امر ولىّ حضرت ) ۱۳۰۷( ۱۹۲۸مجاور به خاک سپرده شد.  در سال 

 اش زيبايىو بر  شتهرا محفوظ نگاه دامقام آن  صدفىبه مانند  که باز شود براى بناى ساختمانىراه ورزيدند تا 
براى  را مدل طرحى ،)۱۳۲۳خرداد  ۲( ۱۹۴۴مه  ۲۳گرد اظهار امر حضرت اعلى،  در صدمين سال.  بيفزايد
  .فرمودند اعالن — يک رواق متّوج به يک گنبد طاليىمتشّکل از  — روبنا

 ۱۹۴۸تا سال  به علّت جنگ جهانى دّوم و آشوب متعاقب آن در ارض اقدس، عمالً کار ساختمان  
بخصوص تحت  ضريح مطّهر قسمت فوقانىساختن  مربوط به شمار جزئيّات بى شرح) به تعويق افتاد.  ۱۳۲۷(

هاى مرمر در ايتاليا بريده و  .  تمام سنگ، غيرممکن استا بودمرف حکم فرسايى که بر آن ناحيه شرايط طاقت
به طول همراه با سيمان و فوالدى که بشّدت مورد نياز بود، چندين سال  ،به حيفا هاحّکاکى شد و حمل آن

 ۱۹۵۰گرد شهادت حضرت رّب اعلى در ژوئيۀ  .  تا صدمين سالرسيد اتمامبه  ساختمانتا اينکه  انجاميد
هاى زّرينى که  ) اّولين کاشى۱۳۳۲( ۱۹۵۳و سه سال بعد در رضوان  ندها برپا شده بود ) طاق۱۳۲۹(مرداد 

ساله  جهاد روحانى ده شروعکه  اى در روز نهم آن جشن فرخنده . نصب شدندپوشاند در جاى خود  گنبد را مى
در کو را  ن حضرت باب در ماداشت حضرت شوقى افندى شخصًا قطعۀ کوچکى از سقف زنذا اعالم مىنيز را 

باالى گنبد، با  سنگى در ىفانوس نهائى يعنى قسمتگنبد قرار دادند.  بناى  هاى مطّالى زير يکى از کاشى
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به اهلل  امر ولىّ ) مصادف بود.  اين است پيامى که حضرت ۱۳۲۲ماه  (مهر ۱۹۵۳اختتام سال مقّدس در اکتبر 
  ارسال فرمودند: کنفرانس به مناسبت تشکيل آن المللى در دهلى نو چهارمين کنفرانس بين

انبوه دائم الّتزايد بازديدکنندگان از دور و نزديک که در بسيارى از روزها تعدادشان از يک هزار ”
آورند و  شود روى مى هايى که به بقعۀ داخلى اين مقام پرشکوه منتهى مى بنفر متجاوز است، به در

ب جالس و به تاج وّهاج ذهبى متّوج و به رداى متالٔٔال بيضا ملبّس به ملکۀ کرمل که بر سرير جبل الرّ 
کند،  ها را مجذوب مى و به حلقۀ سبز زمرّدين مزيّن، و از سوى آسمان و دريا و تپّه و صحرا چشم

  (ترجمه)   ٩٠“ .نمايند اداى احترام مى

بنا نهاده اهلل  امر ولىّ در چند صد مترى شرق مقام، سه مقبرۀ کوچک مرمرين سالها قبل توّسط حضرت 
گاه مادر و برادر ايشان را.  اين  نمود و دوتاى ديگر آرام گاه حضرت ورقۀ عليا را مشّخص مى شده بود، يکى آرام

فرمودند.    طرحدر باالى آنها  و پردامنه يک قوس وسيع اهلل امر ولىّ  هايى تزيين شده بودند و حضرت مراقد با باغ
آينده در اطراف آن  المللى بهائِى  هاى ادارى بين ساختمان بايستى د که مىبو خيابانىدهندۀ  نشاناين قوس 

  ساله گرديد.  .  بناى اّولين بنيان از اين ابنيه يکى از اهداف جهاد روحانى دهشوندمرتفع 

س و تاريخى مورد نياز بود مناسب براى نگهدارى آثار و اشياء مقدّ  ىساختماندر ارض اقدس چون 
آن حضرت  المللى کار را شروع کنند.  شوقى افندى تصميم گرفتند که با ساختمان داراالٓثار بينحضرت 

ساختمان  نظارت بر، بطور نزديک در طرح بنيان و ندبود فرمودهکه در مورد مقام حضرت اعلى عمل  طورهمان
کارهاى قسمت خارجى بنا در ) آغاز شد و ۱۳۳۴( ۱۹۵۵بردارى در نوروز  داشتند.  خاک اشتغال نيز دار االٓثار
ايتاليا  در شکل به بيست و دو ستون عظيم که تمامًامستطيل ) به پايان رسيد.  اين بنيان ۱۳۳۶( ۱۹۵۷رضوان 
اتّفاق  اتمام کار ساختمانى چند ماه پس از اهلل امر ولىّ حضرت صعود مزيّن است.  وقتى که ساخته شده  از مرمر
ساله به اتمام  تا پايان جهاد روحانى دهاين پروژه را و ايادى امر اهلل  بود نشدهمجّهز هنوز ساختمان  داخلافتاد، 

  شد. مانده به بيت العدل اعظم محّول مى هاى باقى بنا رساندند.  مسئوليّت ساختمان

و  جمالها و نظارۀ  از باغ عبورحّس آرامشى را که درحين باشيد   اگر به مرکز جهانى بهائى سفر کرده
اين باغات ايد.  چه بسا کسانى که وارد  احساس نموده سازد آکنده مىهاى آن روح انسان را  ساختمانجالل 

مشاهده  را انعکاسى از دنيايىاهلل است  امر مناظرى که مخلوق بصيرت حضرت ولىّ   در زيبائىشوند  مى
  ست کرۀ زمين را فرا گيرد.شکوهى که مقّدر ا انعکاس –کنيم  تنش تالش مىکه ما براى ساخنمايند  مى
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  بخش سى و چهارم
ارتباطى بسيار در سراسر کرۀ زمين  بهائى م نظم ادارىيتحکى آئين بهائى با ارتفاع مرکز ادارى جهان

) مرقوم داشتند شخصًا اين نکته را ۱۳۳۰( ۱۹۵۱داشت.  حضرت شوقى افندى در پيامى که در سال نزديک 
شبکۀ مؤّسسات ملّى و محلِّى ”  بر ايجاد و اکمال متّکىها بر فراز کوه کرمل  نقشه پيشرفت روشن نمودند که

که نمادهاى آن  ۀ جامدىبين تکامل مؤّسسات مرکزى آن نظم و پيدايش ابنيّ   .باشد مى“  نظمى نوزاد
که حضرت شوقى افندى با مهارتى کامل آن را هدايت  تعاملى—جود داشت تعامل پويايى اند  مؤّسسات

نظم و  ميزاندر ، و نمودند ايجادکه  اى زيبائى در معيارهايى که بنا نهادند،  انساختمفرمودند.  در عظمت 
اى که مرکز ادارى  هالعاد خارقاى از ذکاوت و درايت  توانيم شّمه کردند، مى خلق فيزيکىمحيط  درکه  ترتيبى

  بهائى را به وجود آورد مشاهده کنيم. جهانى آئين

نمود لوح مبارک کرمل بود.  اين لوح که از قلم نفس  را هدايت مى اهلل امر ولىّ منشورى که حضرت 
المللى در ارض اقدس را   روحانى براى ارتفاع و استقرار مؤّسسات بين تحّرک هحضرت بهاءاهلل نازل گرديد

  گوئى فرمود. اعظم الهى را بر فراز کوه مقّدس خداوند پيشفراهم نمود و تأسيس مقّر بيت العدل 

 من و أالرض اشرقت به ساطع بنور و العالم غلب بسلطان المکنون اتى قولى صهيون بّشرى کرمل يا
 کعبة و الّسمآء من نزّلت الّتى اهّلل مدينة طوفى ثمّ  اسرعى مقامک فى متوّقفة تکونى ان ايّاک عليها
 بقاع من بقعة کلّ  ابّشر ان احّب  و العالين المالئکة و المخلصين و المقرّبين مطاف کانت الّتى اهّلل

 و الملک الّسدرة نادت و الّطور فؤاد انجذب به الّذى الّظهور بهذا مدائنها من مدينة کلّ  و أالرض
 اهّلل عنايات من بعد من يظهر بما اخبره و البرّ  البحر بّشر فيه يوم هذا أالرباب رّب  هّلل الملکوت
 اهل به يظهر و عليک اهّلل سفينة تجرى سوف افرح بحر يا أالبصار و العقول عن المستورة المکنونة
بشارت بده و بگو  ندا کن و کرمل صهيون رااى مضمون: ( ٩١أالسمآء کتاب فى ذکرهم الّذين البهآء

که زمين و آنچه  نورى ابر عالم غلبه نموده و ب با سلطنتى کهظاهر شده است  اکنون آنکه پوشيده بود
مدينۀ الهى را  طواف کن مبادا در جاى خود ساکن بمانى بشتاب وروشن شده او از  روى زمين است

و مالئک عالّين بوده است گاه مقّربين و مخلصين  را که طواف الهىکه از آسمان نازل شده و کعبۀ 
بشارت دهم به اين ظهورى از شهرهاى آن  شهر هربه هاى زمين و  از بقعه بقعه هربه دوست دارم که 

که ملک و ملکوت متعلّق است به خداوند رّب سدره ندا کرد منجذب شد و آن  بهکه قلب طور 
عنايات خداوند که از خبر داد که  را اوو  بشارت داد را زمين دريا االرباب امروز روزى است که در آن

بزودى سفينۀ  .  اى بحر شادى کناز اين ببعد ظاهر خواهد شدها مکنون و مستور است  ها و چشم عقل
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د در آن ظاهر ان دهو اهل بهاء که در کتاب اسماء ذکر ش الهى بر فراز تو به حرکت در خواهد آمد
  )خواهند شد

فرمايند که هر يک فرايند مشّخصى را به  به سه منشور الهى اشاره مى اهلل امر ولىّ در بيان زير حضرت 
آورد:  اّول، لوح کرمل براى توسعۀ مؤّسسات آئين بهائى در مرکز جهانى و دو منشور ديگر، الواح  مىحرکت در

اسر مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء و الواح نقشۀ ملکوتى، براى ترويج امر اهلل و تأسيس نظم ادارى در سر
  جهان.

شمول، زنده و متّحد، که از  دعاى قلبى و مستمرّ اين عبد آنست که اعضاى اين جامعۀ جهان”
گانۀ منبعثه از لوح مبارک کرمل نازله از يراعۀ مّقدسۀ حضرت بهآءاهّلل، و الواح  تأثيرات قواى سه

حرکت و فّعاليّت در مباركه وصايا و الواح نقشۀ ملکوتى صادره از كلك مطّهر مركز ميثاق الهى به 
سه اثر سه منشورى است که سه   اند روز به روز به قّوتى جديد و فتوحاتى بديع نائل گردند.  اين آمده

توسعۀ مؤّسسات امرى در مرکز جهانى  :  منشور اّول عاملِ  است  فرايند مشّخص را به جريان انداخته
اهّلل و استقرار نظم ادارى امر اهّلل در  بهائى در ارض اقدس است و دو منشور ديگر عامل نشر نفحات

خود يوم تحّقق نواياى   سرتاسر بقيّۀ عالم بهائى.  اميد وطيد آنست که احبّا با مجهودات کنونى
بالّمره از هم بگسلد،  است شان مانِع رشد آئين نازنين ى کهومقّدسه را تسريع نمايند، يومى که قي

وس االشهاد مرتفع گردد، امر اهّلل بر سرير ّعزت ابديّه جالس اهّلل رسمًا على رئ اَعالم استقالل شريعت
شود و عصاى قدرت و سيطرۀ روحانى و ظاهرى را در دست گيرد،  يومى که تالٔلؤ انواِر شکوه و 

 ٩٢“ .جالل اين آئين مقّدس تمام کرۀ ارض را منّور نمايد و سلطه و نفوذش بر بسيط غبرا مُستقر گردد
     (ترجمه)

امروز بر زندگى هر يک از ما اثر  ،مذکور در بيان فوق اى که اين سه منشور عظيمِ  نحوهدر بارۀ 
اند.  آنان در همه جا در ايجاد  در همه جا براى پيشبرد نقشۀ ملکوتى مشغول فّعاليت احبّاگذارد بينديشيد.   مى

کنند و يا از پيشرفت مداوم  نمايند، يا بطور مستقيم در مؤّسسات و دواير آن خدمت مى نظم ادارى مشارکت مى
.  همۀ ما هر روز باشد شان مى نمايند.  و در همه جا قلوب مؤمنين متوّجه به مرکز جهانى آئين آن حمايت مى

که  —اى جسمانى از حالت درونى ما  جلوه — کنيم توّجه مىترين نقطۀ روى زمين  براى دعا و نماز به مقّدس
به بيت العدل اعظم  زمان با آن دائمًا گردد.  هم آن قلوبمان به سوى جمال اقدس ابهى معطوف مى ضمنِ در 
هزاران  ىدعاها افکار و کهاين کنيد فکر مىشويم.   مىجمع هاى آن  دظر هدايات و رهنموتمن آوريم و مى ىرو

  ؟تأثيرى دارد چه متمرکز است ر مرکز ادارى و روحانى امر اهللببه اين نحو هزار نفر 
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   

  بخش سى و پنجم
که در ظّل امر اهلل فتح شده بودند از صد و  ) تعداد کشورها و اقاليمى۱۳۳۶(مهرماه  ۱۹۵۷اکتبر  در

بيست و هشت در آغاز جهاد کبير روحانى به بيش از دويست و پنجاه رسيده بود.  به موازات اين گسترش، 
هاى نظم ادارى به عمل  تقويت پايهاى و بين المللى براى  آهنگى در سطوح محلّى، ملّى، قاّره هاى هم تالش

در سراسر جهان که .  محافل روحانى ملّى ه بوداز هزار تجاوز کرد روحانى محلّىمحافل آمده بود.  مثًال تعداد 
به آنها اشاره فرموده “  آتيه اعظم العدل بيت ارکان”  به عنوان کرارًاو حضرت شوقى افندى  مشغول به کار بودند

سرعتى بود که  ،مورد قابل توّجه در ايننکتۀ به بيست و شش بالغ شده بود.  همچنين تعدادشان ، بودند
  در توسعۀ مؤّسسۀ ايادى امر اهلل بکار بردند. اهلل امر ولىّ حضرت 

 ۱۹۵۱در سال  گروه ايادىاّولين انتصاب ى که از زمان متتابعمکاتبات در اهلل  امر  ولىّ حضرت 
به  مفّصلى ) مرقوم فرمودند، با ذکر جزئيّات۱۳۳۶( ۱۹۵۷در سال  خود) تا حين صعود غير مترّقبۀ ۱۳۳۰(

در فوريۀ  هيکل مبارکدانيد که  وظايف مؤّسسۀ ايادى امر اهلل و شکل دادن به ساختار آن پرداختند.  مى تشريح
 ۸افزايش دادند.  در پيام موّرخ نفر به اين مقام را از دوازده به نوزده  ينمنصوب ) شمار۱۳۳۱(بهمن  ۱۹۵۲
ساله را اعالم فرمودند، قدم مهّم ديگرى در جهت توسعۀ  ده) که جهاد روحانى ۱۳۳۱مهر  ۱۶( ۱۹۵۲اکتبر 

  اين مؤّسسه برداشتند:

شود که به موجب مسئوليّت وااليى که در مقام  از پانزده ايادى امراهّلل در پنج قاّرۀ عالم دعوت مى”
با انتخاب پنج  ۱۹۵۴براى ترويج امر الهى بر عهده دارد، در رضوان سال  مقام اى عالى مؤّسسه

يئت معاونت، يک هيئت در هر قاّره و هر يک شامل نُه عضو، مأموريّتى تاريخى را آغاز نمايند.  ه
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اى که در  عنوان دستياران يا معاونين ايادى و همراه با محافل روحانيّه ملّيۀ مختلفه اين هيئت ها به 
ز بهائى در اجراى هاى منّظم با مراک اند، از طريق مالقات هر يک از قاّرات عالم به خدمت مشغول

   (ترجمه) ٩٣“ مؤثّر و سريع دوازده نقشه تبليغى ملّى مساعدت خواهند نمود

هاى  هيئتب به بهائيان عالم، به تأسيس اخط )۱۳۳۳( ۱۹۵۴در پيام رضوان اهلل  امر حضرت ولىّ 
ايادى امر اهلل در به “  مساعدت و توصيه”  ها يئته اعضاى آنوظايف اشاره فرموده و توضيح دادند که  معاونين
) يعنى يک ماه ۱۳۳۶(مهر  ۱۹۵۷ايشان که تا اکتبر    خواهد بود.“  نقشه دهساله مورد اجراى مؤثّردر ”  هر قاّره

 ى راديگر گروه آن تاريخ در ،نده بودنوزده نفر نگاه داشت بهاهلل را  خود، تعداد ايادى امر ناگهانىقبل از صعود 
يک هيئت معاونت  اين انتصابزمان با  هم  .نفر افزايش دادند ۲۷ به  را ايادىکل  تعداد وفرموده نتصب م

ايجاد نمودند.  به اين ترتيب در هر قاّره دو هيئت با وظيفۀ خاّص نظارت بر حفظ امر اهلل ديگر در هر قاّره 
دانيد تا به  همان طور که مىآن.   صيانتامر اهلل و ديگرى براى  ترويجمعاونت شروع به کار کرد، يکى براى 

دهند.  قبل از اينکه به گفتگوى خود ادامه دهيم، شايد  معاونت به خدمت ادامه مى  امروز در هر قاّره دو هيئت
همانطور مايل باشيد به سؤاالت زير نظرى بيفکنيد.  گرچه ممکن است جواب همۀ آنها را ندانيد اّما بطور يقين 

   خوريد. دهيد به اين اّطالعات برمى که به يادگيرى در بارۀ نظم ادارى امر اهلل ادامه مى

   ________________  وجود دارد؟در قاّرۀ شما چند عضو هيئت معاونت براى تبليغ امر اهلل   الف.

   _______________ وجود دارد؟ در قاّرۀ شما امر اهلل  صيانتچند عضو هيئت معاونت براى   ب.

   _________ کند؟  عيين مىهاى معاونت را ت تعداد اعضاى هر يک از هيئت چه کسى امروزه  ج.

   __________________________  است؟ چه مّدتدورۀ خدمت اعضاى هيئت معاونت   د.

   ______________________________ شود؟  شروع مى ىشان در چه تاريخ دورۀ خدمت  ه.

تواند به عنوان عضو يک محفل محلّى  آيا يک فرد در حينى که عضو هيئت معاونت است مى  و.
   _________________________________________________ يا ملّى خدمت کند؟ 

انجمن نماينده در تواند به عنوان يک  آيا يک فرد در حينى که عضو هيئت معاونت است مى  ز.
   __________________________________________  ملّى خدمت کند؟ شور روحانى

مؤّسسۀ يک تواند در هيئت مديرۀ  آيا يک فرد در حينى که عضو هيئت معاونت است مى  ح.
  ________________________________________________ آموزشى خدمت کند؟ 
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مرقوم  اهلل امر ولىّ ت ) توّسط حضر۱۳۳۶تا  ۱۳۳۰( ۱۹۵۷تا  ۱۹۵۱ خطيرکه در دورۀ  مراسالتى
ايادى  جمعبه  هيکل مبارککند.   مؤّسسه را تعيين مى آناز ساختار و وظايف  ىعد مهّم ديگرگرديد يک بُ 

اى را محّول فرمودند؛ به  آئين بهائى و ايادى قاّره مرجعساکن ارض اقدس نقش رابط بين آن حضرت در مقام 
 صريحبه منظور  را ىبا محافل روحانى ملّ  برقرار ساختن ارتباطتمام ايادى امر اهلل در سراسر عالم مسئوليّت 

 تعييندر مورد  گيرى اختيار تصميمنمودند؛  محّولساله  ا براى نيل به اهداف جهاد روحانى دههآن کمک به
هاى آنان و نحوۀ  در مورد توسعۀ فّعاليّت ثانويّهاعضاى هيئت معاونت و همچنين مسائل  وليّتمسئنواحى 
اى در  با محافل روحانى ملّى را به ايادى امر اهلل در هر قاّره واگذار فرمودند؛ و پنج صندوق بهائى قاّره  همکارى

ها  اجراى وظايف محّوله به اين هيئتهريک از قاّرات آفريقا، آمريکا، آسيا، اقيانوسيّه و اروپا، به منظور تسهيل 
  سيس نمودند.تأ

  بخش سى و ششم
از  بعدنمايان است.  بوضوح عمليّات قوۀ ميثاق  ،اين دوره طىّ در توسعۀ سريع مؤّسسۀ ايادى امر اهلل 

در مّدت زمانى که اهلل  امر ولىّ ، حضرت تبليغ در زمينۀ اش وظايف تعييناين مؤّسسه با  قابليّتتقويت و تحکيم 
امر اهلل  صيانتوظايف مربوط به  تصريح و تأکيد، شروع به مبارک بودهيکل عنصرى حيات هاى  آخرين ماه

به ايادى امر اهلل را نه فقط توّجه دقيق  و تمرکز) ۱۳۳۶(خرداد  ۱۹۵۷نمودند.  ابتدا در پيام موّرخ ژوئن 
و از آنان دعوت نمودند که در  معطوف داشتندآن  صيانت نسبت بهبلکه همچنين  اهللتبليغ امر مسئوليّت 

    اقدام نمايند. براى حفظ جامعۀ بهائى از هر خطر احتمالىآهنگى با محافل روحانى ملّى  هم

مؤّسسۀ ايادى امراهّلل که به ارادۀ الهى مقرّر و به موجب اختياراتى که در الواح وصاياى مرکز عهد و ”
يانت و انتشار امر حضرت بهاءاهّلل موّظف شده، به اجراى وظائف دوگانۀ ص  ميثاق به آن محّول

گردد.  بر وظيفۀ اخير  گشته، اکنون به مرحلۀ جديدى در مسير بسط مأموريّت مقّدس خود وارد مى
آميز  اين مؤّسسه يعنى مساعدت به محافل روحانى ملِّى عالم بهائى به منظور خاصِّ اجراى موّفقيّت

اقبت و تضمين حفظ و صيانت جامعۀ جهانى بهائى مر  جهاد جهانى روحانى، حال مسئوليّت مهمّ 
  ... .شود نيز با همکارى نزديک با همين محافل ملّى اضافه مى

فرد فرِد اعضاى  نازنين، حفظ سالمت روحانى جوامع بهائى، نشاِط ايمان آئين اين صيانت”
اند، به ثمر  جامعه، انجام وظيفۀ صحيح تشکيالت ادارى امرى که با زحمت فراوان تأسيس شده

رساندن مشروعات بهائى در سراسر جهان، تحّقق مقّدرات غائيۀ شريعۀ الهيّه، همه و همه مستقيمًا 
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اين دو مؤّسسه قرار اعضاى  هاى سنگينى است که اکنون بر شانۀ منوط به اجراى شايستۀ مسئوليّت
        (ترجمه)٩٤“  .دارد

“  وظيفۀ مقّدس”  مجّددًا اهلل  امر ولىّ ) مرقوم گرديد حضرت ۱۳۳۶(مهر  ۱۹۵۷و در پيامى که در اکتبر 
امر “  رتبه منصبان عالى صاحب”  تأکيد فرموده و به آنان به عنوان“  الهىامر  حارسان”  ايادى امر اهلل را در مقام

آن  .  ناميدند“  حضرت بهآءاهلل جهانىجنينى جامعۀ مشترک المنافع  برجستۀخّدام ”  آنان را  هنموداشاره اهلل 
  فرمودند.اظهار ساله  ده ىجهاد روحان هاى حاصله طىّ  را در بطن پيشرفتبيانات حضرت اين 

گروهى انگيز، در ميدانى چنين وسيع، در مّدتى چنين کوتاه، و به دست  پيشرفتى چنين شگفت”
کند که در اين مرحله از پيشرفت جهاد کبير دهساله و در  چنين معدود از نفوسى دالور، ايجاب مى

مسير بسط تدريجى يکى از مؤّسسات اصلى و محورِى مقرّره از کلک مقّدس حضرت بهاءاهّلل و 
انتصاب  مورد تأييد در الواح مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء، مرحلۀ ديگرى اعالن گردد؛ يعنى با

گروه ديگرى از ايادى امراهّلل تعداد خّدام برجستۀ جامعۀ مشترک المنافع جنينى جهانى حضرت 
بهاءاهّلل به سه برابر عدد نُه افزايش يابد، خّدامى که از کلک ملهم مرکز عهد و ميثاق وظائف دوگانۀ 

 انتشار امر ِ والد ارجمندش به عهدۀ آنان محّول ش
ِ
  (ترجمه) ٩٥“ .ده استصيانت امر اهّلل و تأمين

چند هفته پس از صدور پيام فوق اهلل  امر ولىّ دانيم حضرت  در حالى که مى و بر گذشته نگاهى با
هايى که آن حضرت براى پرورش چنين سريع مؤّسسۀ  را در گام مشيّت الهىتوانيم عمليّات  فرمودند، مى صعود 

ايشان اين مؤّسسه را هم در ارض اقدس و هم   کنيم.ايادى امراهلل در عرض فقط شش ماه برداشتند مشاهده 
ت و عزّ اى محکم استوار فرمودند و اطمينان حاصل نمودند که در انظار مؤمنين جايگاهى از  در پنج قاّره بر پايه

کرۀ  اطراف ، مؤمنينى که در آن وقت ديگر از نظر جغرافيايى منحصر به چند مرکز پراکنده درستاحترام دارا
 دادند.  دوران قيادت حارسان را شمول، دائم االتّساع و متنوع را تشکيل مى جهاناى  ند بلکه جامعهزمين نبود

نيروى ه صرفًا ب) را که در طول آن ۱۳۴۲تا  ۱۳۳۶( ۱۹۶۳تا  ۱۹۵۷دورۀ بين يعنى –کنيم  بررسى مى بعدًا
اهلل  امر ولىّ ، ايادى امر اهلل عالم بهائى را از مسيرى که حضرت الهىتأييد قّوۀ گذشتگى و بر اثر  خود فداکارى و از

ساله را با پيروزى به اتمام رساندند و بر انتخاب بيت العدل  مقّرر فرموده بودند گذراندند و جهاد روحانى ده
اهلل براى بر عهده  مؤّسسۀ ايادى امر قابليّتبينديشيد که اگر  به ايندر اين لحظه اعظم الهى نظارت نمودند.  

احتماًال اهلل ايجاد نشده بود،  امر به يد تواناى حضرت ولىّ با آن جّديّت و مداومت  گرفتن وظايف دوگانۀ خود
  .کرد جامعۀ بهائى را تهديد مى خطراتىچه 
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  بخش سى و هفتم
 ۴شب دوشنبه  از نيمه بعدغم و اندوه عالم بهائى بود.  ساعاتى ) زمان ۱۳۳۶(آبان  ۱۹۵۷نوامبر 

ساله که در آن  بغتتًا صعود نمودند.  جهاد روحانى ده طّى سفرى به لندناهلل  امر ولىّ آبان) حضرت  ۱۳نوامبر (
 تاکوشيدند  مى عالم با جّديّتسراسر در و بهائيان  ،رسيد زودى به نيمه راه مىب رفت مىبه خوبى پيش  زمان

  .  ندرفته بود بدون هيچ هشدارى، آن حضرت از ميانشان و حالدر آن را فتح کنند.   اهداف آن

وارد لندن شده بودند تا مبلمان و  همراه با روحيّه خانم مهر) حضرت شوقى افندى ۲۸اکتبر  ( ۲۰روز 
 ۲۷آن را خريدارى کنند.  روز يکشنبه  هاى فوق االٓثار بين المللى و باغ وسايل الزم براى درون ساختمان دار

و روحيّه خانم التماس  داردتصلّب کند و حالت  هايشان درد مى فرمودند دست روحيّه خانمآبان) به  ۵اکتبر (
و صبح روز بعد دکترى به بالينشان  گرديد مبارک استراحت کنند.  آن شب تب عارض وجودايشان کردند که 
اند و فورًا داروئى برايشان  به آنفلوانزاى آسيائى مبتال شدهاهلل  امر ولىّ تشخيص داد که حضرت  دکتر.  آورده شد

هفتۀ متعاقب حضرت شوقى افندى در بستر به کار خود ادامه دادند و مکاتباتى را که طول تجويز کرد.  در 
وز شنبه حضرت ر  کرد. بازديد مىدادند و دکتر هر روزه از ايشان  انباشته شده بود مطالعه فرموده و پاسخ مى

ساله را  پيشرفت جهاد روحانى دهاى که  امراهلل به حّد کافى بهبود يافته بودند که چندين ساعت روى نقشه ولىّ 
به کار پردازند.  روز بعد چند نامه به روحيّه خانم ديکته روى ميزى در اطاقشان گسترده شده بود و داد  نشان مى

فرمودند.  آن شب قبل از اينکه  اضافهبودند  هاى ديگرى که ايشان قبًال آماده نموده  و چند سطرى به نامه هکرد
رسيد و دکتر  به استراحت بپردازند مّدتى با هم صحبت کردند.  حضرت شوقى افندى حالشان خوب به نظر مى

بعد از نيمه شب  ىطّى ساعاتبود اّما به آنان اطمينان داده بود که بزودى قادر به عزيمت به حيفا خواهند 
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 به علّت.  دکترها به اين نتيجه رسيدند که آن حضرت نداندوه شدماتم و غرق  صعود فرمودند.  روحيّه خانم
کنيد که  را مالحظه مى پيامى .  در زيربودند فرمودهصعود هيچ درد و ناراحتى  و بدون ناگهانىقلبى يک حملۀ 

  مخابره گردد: تلگرافًاامة البهاء خواهش نمودند کمى ديرتر در آن روز از حيفا به تمام محافل روحانى ملّى 

دنبال  حضرت شوقى افندى، محبوب القلوب عموم و وديعۀ مقّدس موالى حنون نزد اهل بهاء، به”
نى در حين خواب به ملکوت ابهى صعود فرمود.  به ابتال به آنفوالنزاى آسيائى بر اثر حملۀ قلبِى ناگها

اى که  احبّاى عزيز توصيه نماييد که با ثبوت و رسوخ به مؤّسسۀ ايادى امر اهلل تشبّث نمايند، مؤّسسه
آن را در ظّل الطاف خويش پرورش داده، اخيرًا آن را تقويت نموده و بر آن تأکيد  امراهلل ولىّ حضرت 

تواند به نحوى شايسته گواِه وفادارى جميع  ت قلوب و وحدت هدف مىفرموده بودند.  تنها وحد
کلّى فداى خدمت  محافل ملّى و قاطبۀ احبّاى الهى نسبت به موالى فقيدى باشد که وجود خود را به

   ٩٦“ .به امر اهلل فرمود

جارى اکناف کرۀ زمين اطراف و هاى عشق و وفادارى خطاب به حضرات ايادى امر اهلل از  سيل پيام
براى شرکت در مراسم تشييع جنازۀ حضرت خارج به لندن هاى  شکسته از کشور شد و ورود بهائيان دل

صد و شصت نفر از احبّا شامل حضرات  سى قريبشد بزودى آغاز گرديد.   مىکه روز شنبۀ بعد برگزار اهلل  امر ولىّ 
اى در  ضور داشتند.  به دنبال مراسم سادههاى معاونت ح ايادى امر اهلل و اعضاى محافل روحانى ملّى و هيئت
شده بود، داده  صمناسب تشخي اهلل امر ولىّ حضرت جسد يک قبرستان در خارج شهر که براى به خاک سپردن 

 مبارک زده از کنار تابوت ، هم از شرق و هم از غرب به مّدت بيش از دو ساعت در حالتى غماحبّا
 مقام قسمت درونىکوچکى از  قاليچۀدر کف آن قرار تابوت در درون قبر که استسپس، قبل از گذشتند.   مى

  .  هاى بيشترى تالوت گرديد حضرت بهاءاهلل در بهجى نهاده شده بود، مناجات

به خاک  اهلل امر ولىّ که جسد عنصرى حضرت  مکانىچندى بعد يک يادبود ساده اّما با شکوه بر 
هاى  بر روى آن عقابى زّرين با بال ره کهستون مرمر سفيد متّوج به يک کُ يک شامل سپرده شده بود برپا شد، 

  بر روى ستون حّک گرديد:کلمات .  اين استگشوده نشسته 

“BEHOLD! HE IS THE BLEST 
AND SACRED BOUGH THAT HAS 

BRANCHED OUT FROM THE 
TWIN HOLY TREES. WELL IS IT 
WITH HIM THAT SEEKETH THE 
SHELTER OF HIS SHADE THAT 
SHADOWETH ALL MANKIND.” 
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 ”  مبارک مقّدس فرع هو و اال
   المبارکتين الّشجرتين من منشعب

  الممدود ظلّه فى استظلّ  لمن طوبى
  “ .العالمين على

، و اوست شاخۀ مقّدس و مضمون: بنگر(
دو شجرۀ مبارکه منشعب مبارکى که از 

وشا به حال کسى که در سايۀ است.  خ شده
)که عالميان را فرا گرفته است پناه يابد.او   

  بخش سى و هشتم
آئين بهائى به دوش قبل از تأسيس بيت العدل اعظم، مسئوليّت امور  اهلل امر  ولىّ با صعود حضرت 

آنان  اهلل امر  ولىّ نفر بود.  حضرات ايادى که حضرت  ۲۷مؤّسسۀ ايادى امراهلل افتاد که در آن زمان تعدادشان 
آن “  رتبۀ منصبان عالى صاحب”  و“  حضرت بهآءاهلل جهانى جامعۀ مشترک المنافع جنينى برجستۀام دّ خ”  را

.  آنان از زمان را بر عهده داشتندآئين ناميده بودند، وظايف مقّدس دوگانۀ صيانت امر اهلل و ترويج تعاليم آن 
و پيروان حضرت بودند  اهلل امر ولىّ تحت نظارت و هدايت حضرت  ،)۱۳۳۰( ۱۹۵۱اّولين انتصاب در سال 

  آوردند. ًا به آنان روى تعيو اضطراب طب ماتم دورانبهاءاهلل در سراسر عالم در اين 

حضرت  بعد ازوالة امر ديگرى  وجوداز آنجايى که در الواح مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء امکان 
در توضيحات بيشترى نيز در مرقوماتشان  مراهللا ولىّ حضرت بينى شده بود و از آنجايى که  شوقى افندى پيش

اين امکان داده بودند، عالم بهائى پنداشته بود که سلسلۀ والة امر اهلل ادامه خواهد يافت.  با اين ترتيب بارۀ 
اّولين کارى که پيش روى حضرات ايادى امر اهلل قرار داشت اين بود که مطمئن شوند که آيا حضرت شوقى 

اند يا نه.  آپارتمان آن حضرت که به خاطر سفرشان از ارض  جا گذاشته در اين زمينه به لعملىا افندى دستور
 ۲۸( ۱۹۵۷نوامبر  ۱۹روز .  قفل گرديدترى  از صعودشان به نحو محفوظ بعداقدس قفل شده بود، بالفاصله 

ر العملى از آن حضرت بدّقت ) ُنه نفر از ايادى امر اهلل به درون آپارتمان رفتند و در جستجوى دستو۱۳۳۶آبان 
  به کاوش پرداختند.  هيچ گونه دستورى پيدا نشد.

صريح و الواح مبارکۀ وصايا در مورد مسئلۀ انتخاب جانشين حضرت شوقى افندى بيانات مندرجه در 
حضرت شوقى  بمنتَص بود.  اگر قرار بود ولّى امر دّومى وجود داشته باشد، او بايد از اغصان باشد،  روشن
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افندى در ايّام حياتشان باشد، و مورد تأييد ُنه نفر معيّن از ايادى امر اهلل قرار گيرد.  حضرت ولّى امراهلل فرزندى 
را نقض نموده بودند.  هيئت ايادى به اين نتيجه رسيدند که الهى نداشتند و همۀ اغصان موجود عهد و ميثاق 

نامۀ حضرت عبدالبهاء  شروط مذکور در وصيّتنۀ رعايت کامل عدم تعيين جانشين از جانب آن حضرت نشا
  بود.

.  آيا بودداده نشده وضعيّت جديدى پيش آمده بود که در آثار مقّدسه هيچ دستور روشنى در مورد آن 
العدل اعظم  توانست توّسط بيت فقط مىاى بود که  مسئله هراه ديگرى براى برگزيدن ولّى امر وجود داشت يا ن

 راجع منصوصه غير مسئلۀ هر و اقدس کتاب کل مرجع”  الواح وصايا:  زيرا طبق بيان قاطع تصميم گرفته شود
نا بر ب  ٩٧“ .است اهلل مراد و حّق  همان يابد تحّقق آرا باکثريّت يا و باالتّفاق آنچه عدل ببيت عمومى عدل ببيت

اين حضرات ايادى امر اهلل تصميم گرفتند از عالم بهائى دعوت نمايند تا قواى خود را وقف اتمام و اکمال 
بيان  چونبياناتى آن بيت العدل اعظم الهى انتخاب گردد.   پاياندر  تاساله کنند  آميز جهاد روحانى ده موّفقيّت

که  نمودند مىعمل بخشيد که در اتّخاذ اين تصميم مطابق و موافق با اميدى  اطمينان مى حضرات ايادىزير به 
ام اّولين سال جهاد پس از اختت )۱۳۳۳( ۱۹۵۴ابراز فرموده بودند.  آن حضرت در سال  اهلل امر ولىّ حضرت 

  :داشتندمرقوم چنين شرق ساله، خطاب به احبّاى  روحانى ده

آنچه اليوم الزم و واجب و مغناطيس تأييد  .شماست و وقت وقت شما يا احبّآء البهآء يوم يوم”
الهيست قيام جّم غفيرى از مؤمنين و مؤمنات از شيخ و شاب و غنّى و فقير و اّمى و اديب و سياه و 

بايد کّل کثلّة واحده در سنين تسعۀ باقيه قيامى عاشقانه و دليرانه  .سفيد بر نصرت دين مبين است
قدم انقطاع بر کّل من فى أالرضين و ’  سيط غبرا منتشر گردند و بفرمودۀ جمال قدمنمايند و در ب

و با قلبى فارغ و  ‘ الّسموات گذارند و آستين تقديس بر کّل ما خلق من المآء و الّطين برافشانند
روحى خفيف و دلى افروخته و عزمى ثابت و قدمى راسخ در اتّساع دائرۀ امر اهّلل و انتشار نفحات 
اهّلل و استحکام اساس شريعة اهّلل و ارتفاع صيت دين اهّلل و ازدياد عدد پيروان مذهب اهّلل ليالً و نهارًا 

زنان و يابهآءأالبهى گويان بسوى اقاليم غير مفتوحه و مراکز جديد التّأسيس  نعره  .هّمت بگمارند
 مبادرت نمايند و اين مراکز منفرده بشتابند و بتأسيس مراکز منفرده که بمنزلۀ نقاطند متوّکالً على اهّلل

را بأسرع ما يمکن در نتيجۀ تبليغ و هدايت نفوس قوًال و عمالً بجماعات که بمنزلۀ حروفاتند مبّدل 
نمايند و جماعات را متعاقبًا بمحافل محلّيّه که بمثابۀ کلمات تاّماتند تبديل دهند و در ازدياد اين 

ختلفه متماديًا هّمت بگمارند تا وسائل انعقاد انجمنهاى شور محافل روحانيّۀ محلّيّه در ممالک م
روحانى متدّرجًا بکمال متانت فراهم گردد و محافل ملّى روحانى که بمنزلۀ آيات بيّناتند تشکيل 
گردد و ارکان ديوان عدل الهى مرتّبًا منصوب شود و بر اين ارکان قبّۀ بنيان الهى که بيت عدل اعظم 
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ن است مرتفع گردد و مؤّسسات نظم بديع الهى باين تاج مفخرت عظمى متّوج و بمثابۀ کتاب مبي
    ٩٨“ .گردد و در دامنۀ کرم الهى جبل الرّّب در مقرّ معيّن استقرار يابد

  بخش سى و نهم
با   .يادى امر اهلل شديد و کوبنده بودچقدر براى ا اهلل امر ولىّ که صعود حضرت  توانيد تصّور کنيد مى

 درناپذير سّکان عالم بهائى را به دست گرفتند و آن را  با عزمى تزلزلخود  درونى رغم اندوه على و اين حال
، کردند و صيانت هدايت) ۱۳۴۲تا ارديبهشت  ۱۳۳۶(آبان   ۱۹۶۳تا آوريل  ۱۹۵۷دورۀ متالطِم بين نوامبر 

طومار   مقّرر فرموده بودند منحرف شوند. اهلل امر ولىّ سرمويى از مسيرى که حضرت  هرگزبدون اينکه 
در سبيل امر اهلل  ِصرف در فداکارى و ازخودگذشتگىآنان  نظير بى پايدارىشهامت و  گواههايشان  موّفقيّت

  است.

امالک و ساير اموال امرى در ارض اقدس  هاى فورى حضرات ايادى امر اهلل حفاظِت  يکى از نگرانى
) توانستند ۱۳۳۵ماه  (دى ۱۹۵۷.  در دسامبر را حفظ کننداهلل  امر حضرت ولىّ آوردهاى  دست بتوانند تابود 

بنا بر توصيۀ و  اجرا نمايند منزلى در بهجى که قبًال در تملّک ناقضين بود تخريبنقشۀ آن حضرت را براى 
که آن  هايى ) هريک از ايادى در کنفرانس۱۳۳۵ماه  از ژانويۀ سال بعد (بهمن اهلل، امر صريح حضرت ولىّ 

.  حضرات ايادى امر اهلل طّى ساله فرا خوانده بودند شرکت نمودند راه جهاد روحانى ده حضرت به يادبود نيمه
سراسر کرۀ زمين را پيمودند تا مطمئّن ناپذير  به نحوى خستگى ساله ج سال متعاقب به منظور ترويج نقشۀ دهپن

ى در بهائ تعداد مراکزامر اهلل  ايادىآن به تحّقق خواهد رسيد.  در دوران کوتاه قيادت  ۀشوند که اهداف عالي
 رسيد.  بعالوه ۵۶به  ۲۶بالغ گرديد.  تعداد محافل روحانى ملّى از  ۱۱۰۰۰به  ۴۱۰۰ قريباکناف عالم از 

االذکارهاى کامپاال در اوگاندا، سيدنى در  براى ساختن مشرق اهلل امر ولىّ هاى حضرت  موّفق شدند نقشه آنان
االٓثار که  ) ساختمان دار۱۳۳۹( ۱۹۶۱.  در زمستان ندرسانبه تحّقق استراليا، و فرانکفورت در آلمان را 

  درونى آن زير نظر آنان تکميل شده بود به روى زائرين گشوده شد. اتترتيب

در سالن  همگىحضور يافتند که عمومى  امر اهلل در شش مجمع ايادى کلِّ هيئتدر طول اين دوره 
آبان تا  ۲۷( ۱۹۵۷نوامبر  ۲۵تا  ۱۸که از  مجمعفوقانى قصر حضرت بهاءاهلل در بهجى برگزار شد.  طّى اّولين 

 متصّديان يا ُنه نفر را از بين خود انتخاب کردند که به عنوان حارسين ايادى به طول انجاميد )۱۳۳۶آذر  ۴
  به خدمت پردازند. مرکز جهانىقانونى در 
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بينى  ) بود که ايادى امر اهلل بر اساس پيش۱۳۳۸( ۱۹۵۹به دنبال سّومين مجمع خود در سال 
) توّسط اعضاى ۱۳۴۰( ۱۹۶۱هايى براى انتخاب ُنه نفر از احبّاى بالغ در رضوان  امراهلل، نقشه حضرت ولىّ 

مللى بهائى در ارض اقدس را اعالن محافل روحانى ملّى سراسر جهان به منظور خدمت در شوراى بين ال
اهلل  امر ) توّسط حضرت ولىّ ۱۳۳۰( ۱۹۵۱دانيد اّولين شوراى بين المللى در سال  نمودند.  همانطور که مى

انتصاب گرديد و از نظر ايشان تکامل آن به صورت هيئتى انتخابى قدمى مهّم در جهت انتخاب متعاقب بيت 
ت ايادى با صدور اين بيانيّه تقاضا کردند که خوِد آنان براى انتخاب شد.  هيئ العدل اعظم الهى محسوب مى

اهلل برايشان تعيين فرموده  امر به عضويّت شورا منظور نگردند تا بتوانند آزادنه به اجراى خدماتى که حضرت ولىّ 
را فراهم  ) مقّدمات انتخاب بيت العدل اعظم۱۳۴۲( ۱۹۶۳بودند بپردازند.  دو سال بعد وقتى که در رضوان 

نمودند تقاضاى مشابهى را تکرار کردند.  اهّميّت درخواست آنان نبايد کم انگاشته شود.  با توّجه به تاريخ  مى
کس انتظار نداشت که افرادى که کنترل کامل امور امر اهلل را در دست داشتند به اين آسانى از  اديان هيچ

حالى اختيارات موّقت  ادى امر اهلل در نهايت سرور و خوشوسوسۀ حفظ اختياراتى براى خود امتناع ورزند.  اي
خود را بالکل کنار نهادند و خود را براى خدمت کامًال در اختيار بيت العدل اعظم قرار دادند.  در بارۀ 
انتخاب آن هيئت در واحد بعد مطالعه خواهيم کرد و اين بخش را با تمجيد و تقديرى که بيت العدل اعظم در 

  :دهيم ) از هيئت ايادى امر اهلل به عمل آورد خاتمه مى۱۳۴۴( ۱۹۶۵سال 

گرفتند دريافتند که چون تضمين   اى که قيادت امر الهى را به عهده ايادى امر اهّلل از همان لحظه”
هدايت الهى آنچنان که بالترديد به ولّى امراهّلل و بيت العدل اعظم اعطا شده ضرورتًا شامل آنان 

ا در هاى حضرت شوقى افندى ر خّط مشىآن است که دستورات و  مطمئنّ باشد، تنها مسير  نمى
در سراسر تاريخ اديان چنين انضباط شديدى، .  کمال ثبوت و بدون ادنى انحرافى دنبال نمايند

از وجود  بغتتًا، و چنين ازخودگذشتگى کاملى از جانب رهبران يک دين که چنين وفادارى محضى
تا ها بلکه  نسل تا سپاسى که نوع بشر.  سابقه است اند بى ملَهم الهى خود محروم گشته هادى

تر از آنست که به  آفرين است عميق اعصار آتيه مديون اين معدود نفوس غم زدۀ ثابت قدم و حماسه
  (ترجمه) ٩٩“ .تصّور در آيد

حضرت ولّى امراهلل بود، امر الهى را به مرحلۀ يد مصنوع عظيمى که  مشروعساله،  جهاد روحانى ده
تقريبًا و فرموده در نظر مجسم  )۱۳۰۱( ۱۹۲۲سال همان گونه که آن حضرت در و اش انتقال داد  بعدى توسعه

واالترين واحد و اکليل جليل نظم ”  بودندنموده يّکه و تنها شروع به استحکام امر اهلل در سطوح محلّى و ملّى 
   .ناپذير استقرار يافت بر اساسى متين و خلل الهى يعنى بيت العدل اعظم“  ادارى آيين بهائى
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  بخش چهلم
که گرچه آئين بهائى در پناه حفظ و حراست عهد و  به ياد آوريم ومکث کنيم  اى لحظه الزم است

شود، با اين حال گاه به گاه کسانى هستند که منغمس در اهوا و اميال  تر مى ميثاق الهى روز به روز قوى
بگيرند.   کوشند تا در بين مؤمنين ايجاد اغتشاش کنند به اين اميد که زمام امر را در دست خود شخصى، مى

.  تقريبًا دو و انتخاب بيت العدل اعظم به عمل آمد اهلل امر ولىّ طّى دورۀ بين صعود حضرت  يک چنين کوششى
) که در آن زمان يکى از Charles Mason Remey، چارلز ميسن ريمى (اهلل امر ولىّ سال پس از صعود حضرت 

آموزنده  کردند او را دنبالکه  کسانىبر سرنوشتى که در انتظار او و  ىايادى امر اهلل بود اّدعاى واليت کرد.  مرور
 . خواهد بود

را در حيفا براى يافتن اهلل  امر ولىّ ميسن ريمى يکى از ُنه ايادى امر اهلل بود که آپارتمان حضرت 
تأييد کرده بود که .  ريمى مانند ساير ايادى شخصًا ندکرد جستجو و يا هر گونه آخرين دستور العمل نامه وصيّت

را  ) مبنى بر اين موضوع۱۳۳۶( ۱۹۵۷حضرت شوقى افندى جانشينى تعيين نفرموده بودند و بيانيّۀ صادره در 
حاوى دعوت احبّا به اى که  را امضا کرده بود، بيانيّهامر اهلل  مين بيانيّۀ ايادىو همچنين دوّ ا  امضاء کرده بود.

هيئت ايادى تصميم خواهند گرفت  کلّ  آن بود کهساله و حاکى از  جهاد روحانى ده و اتمام اکمال اتّحاد در
 خواهد و به انتخاب بيت العدل اعظم منجر وراى بين المللى بهائى تکامل يافتهش ترتيب چهبه که چه وقت و 

ارض اقدس، تقريبًا به مّدت دو سال در مشاوراتى که پيشرفت جامعۀ  ساکنِ شد.  در مقام يکى از ُنه ايادى 
  کرد مشارکت نمود. بهائى را هدايت مى

اى صادر کرد و اّدعا  ) اعالميّه۱۳۵۹(ارديبهشت  ۱۹۶۰در آوريل در سّن هشتاد و چهارسالگى سپس 
گاه نه کتبًا و نه شفاهًا او را به  هيچ اهلل امر ولىّ اين واقعيّت را که حضرت  واست “  اهلل امر ولىّ دّومين ”  او نمود که
به هيچ وجه امکان نداشت حضرت  که انتصابى —خود منصوب نفرموده بودند کامًال ناديده گرفت  ىينجانش
 بايستى مىواليت مقام البهاء نامۀ حضرت عبد با توّجه به نّص صريح وصيّت چون داده باشندانجام  اهلل امر ولىّ 
نوادگان ذکور حضرت بهاءاهلل، يعنى يک غصن فرزند ذکور و ارشد حضرت شوقى افندى يا يکى ديگر از به 

خود در زمان حيات  آن حضرت اگر هم بالفرض.  اين شرط روشن را نيز ناديده گرفت که شود محّولديگر 
اهلل واقع شود.  ريمى در عوض فرد منتخب ايشان مورد تأييد ُنه ايادى امر الزم بود که فردى را برگزيده بودند، 

) به رياست هيئت نوزاد شوراى بين المللى بهائى بدين ١٣٣٠( ۱۹۵۱ کرد که انتصابش در سال استدالل مى
“  اهلل امر ولىّ دّومين ”  معنا بود که بطور اتوماتيک بايد رياست بيت العدل اعظم را بر عهده بگيرد و بنا بر اين او

 سزاوار کسى الف از قبل”  کهفرمود بودند  تصريح آشکار بود.  حضرت عبدالبهاء اّدعاى اوسخافت  . است
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 غصب کنترل اموراز تالش خود براى  که چون نپذيرفتريمى   ١٠٠“ .باشد واليت مقام ولو نيست بحرفى تکلّم
  توّسط هيئت ايادى از آئين بهائى طرد شد. صرف نظر کند اهلل امر

ل او گمراه شده به دنبا افرادِ اّدعاى ريمى ايجاد شده بود گروه کوچکى از  اى که با در اغتشاش اّوليّه
“  بهائيان تحت لواى واليت”  که خود را يک گروهبپيمايد.   آن را م بودصمّ زارى شدند که او م راهى شوره

)Bahá’ís under the Guardianship (۱۹۶۲و  ۱۶۶۱هاى  ناميدند بين سال )در مکزيک ۱۳۴۱و  ۱۳۴۰ (
نى محفل روحا”  را تشکيل دادند که اسمش را هيئتىِگرد هم آمدند.  يک سال بعد از آن  هو در اياالت متّحدن

 National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of the(“  واليت موروثى ملّى بهائيان ممالک متّحده تحت
United States under the Hereditary Guardianship(  که امالک مشرق بود گذاشتند.  اميدشان بر آن

رسمى آئين بهائى در آن کشور صداى  وسايل قانونى تحت کنترل خود در آورند و از طريقرا االذکار در ويلمت 
رسمى به دست آورد که حّق  ىوقتى بر باد رفت که محفل روحانى ملّى حکمولى اين اميد شناخته شوند 

که ريمى آن گروه را  نکشيد طولى کرد.  ى و تجاوز به حقوق محفل را از آنان سلب مىاستفادۀ گروه از واژۀ بهائ
  منحل کرد.

دّومين ”  اسم آن را وديگرى را به وجود آورد  گروه) ريمى ۱۳۴۳(شهريور  ۱۹۶۴سپس در سپتامبر 
 Joelال (وئل مارانججنهاد و  )Second International Bahá’í Council(“  شوراى بين المللى بهائى

Marangella بعد شورا نظر ريمى افتاد و ريمى دو سال از ال مارانجاز قرار معلوم ) را به رياست آن برگزيد.  اّما
 ) ريمى۱۳۴۶( ۱۹۶۷ال دستور داد که تمام اوراق را به او باز گرداند.  در سال را منحل کرد و به مارانج

به جانشينى خود برگزيد.  او “   امر ولىّ سّومين ”  عنوان ) را بهDonald Harveyدونالد هاروى ( شخصى به نام
منصوب نمايد که امور آئين حضرت بهاءاهلل را در “  بيست و چهار مرشد”  مقام بهتصميم داشت افرادى را 

کارى با هاروى اداره کنند اّما قبل از اينکه انتصابات خود را به اکمال برساند از اين عقيده منصرف شد.   هم
ريمى بود نه هاروى، و هيئتى را  حقيقى ال اعالم کرد که او جانشين) مارانج۱۳۴۸( ۱۹۶۹از آن در سال  پس
به وجود  )National Bureau of the Orthodox Bahá’í Faith(“  کسورتودا بهائىملّى ديانت  دفتر”  بنام

  آورد.

نازع تهاى م گروه به صورت و متفّرق شدن از هم پاشيدنپيروان ريمى شروع به  ،با گذشت زمان
که هر دو به گروه  متّحدۀ آمريکا به وجود آمد اياالتدر  ها اين گروهتا از تر نمودند.  دو  تر و کوچک کوچک
کرد.   ) يک گروه انشعابى را رهبرى مىReginald Kingوابسته بودند.  رجينالد کينگ ( ومکزيکنيو عمر کوتاه

ال را ترک مارانج چندى بعد ال پيوست.  اّماکينگ به مارانجوقتى که ريمى ارتباط خود را با کينگ قطع کرد، 
  باشد. مى“  مقام دّوم قائم”  است و خودش) Regent(“  مقام قائم”  در حقيقت يکريمى کرد و اّدعا نمود که 
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ديگرى از پيروان  کوچک) که گروه Leland Jensenجنسن (ليالند اى طوالنى با  کينگ مشاجره
که  اى کننده منهدم ) براى فرار از سيالب۱۳۴۳( ۱۹۶۴ در سال او کرد داشت.  رهبرى مى آمريکاريمى را در 
آنجا دچار در ) نقل مکان کرد.  Montanaنتانا (والبتّه هرگز اتّفاق نيفتاد، به مو گوئى کرده بود  ريمى پيش

او اّدعا کرد   د.محکوم گردي“  مستهجن و شهوانى”  به جرم رفتار) ۱۳۴۶( ۱۹۶۹شد و در سال درگيرى با قانون 
 عىنو [جنسن] وىکه  استبه او گفته  و از او ديدن کرده يىآسا فرشته ۀبازديدکنند دوران مسجونيّت درکه 

و چند نفر از زندانيان شروع به متابعت او نمودند.  پس از آزادى از زندان به اطراف اياالت  ،پيامبر است
پيروان ريمى را به صورت يک گروه سازمان يافته دور هم جمع کند.  بقاياى  تامتّحّده مسافرت نمود و کوشيد 

 Bahá’ís Under the Provisions of the(“  ميثاق تمهيداتبهائيان تابع ”  ) گروه۱۳۷۰( ۱۹۹۱در سال 
Covenantنسن اين را تشکيل داد.  در يک وهله ج ديگرى“  دّومين شوراى بين المللى بهائى”  ) را ايجاد کرد و

فردى که ريمى او را به فرزندى پذيرفته  )،Giuseppe Pepe( ىسپى پپواّدعاى سخيف را عنوان کرد که ژي
اش با آئين بهائى مشّخص نبود، هرچند که در يک وهله به مرکز  که رابطه پپىبود.  “   اهلل امر ولىّ چهارمين ”  بود،

از پيروان ريمى که  هاى متنازعى و کار داشتن با دسته ، از سراى نوشته بود که بگويد او بهائى نيست جهانى نامه
) چند ۱۳۸۰( ۲۰۰۱سر باز زد.  در سال  دبو“    اهلل امر ولىّ چهارمين ”  ، و يا از قبول اينکه اوندبه وجود آمده بود

نسن اّدعا کرد که توّسط ج يکى ديگر از اعضاى گروهِ  نسن و پپى هر دو درگذشته بودندسال پس از اينکه ج
  منصوب شده است.“  واليت”  مقام پپى به

عمر شروع به حمله او در اواخر ) در گذشته بود.  ۱۳۵۳( ۱۹۷۴ سال قبل در ها مّدتالبتّه خوِد ريمى 
براى توسعۀ تشکيالت بهائى  آن حضرتهاى  ظهار داشت که کوششنمود و ا اهلل امر ولىّ به کارهاى حضرت 

از نو شروع کند.  در زير تلگرام صادره از بيت العدل اعظم در  اين کار را اشتباه بوده است و او، ريمى، بايد
  را به اّطالع عالم بهائى رساندند. نماييد که مرگ او ) را مالحظه مى۱۳۵۳( ۱۹۷۴سال 

اش براى غصب مقام واليت پس از صعود حضرت  چارلز ميسن ريمى که مساعى گستاخانه”
شوقى افندى منجر به طرد روحانى او از جامعۀ پيروان امر اهّلل گرديد در فلورانس ايتاليا در سّن صد 

اند دفن  ن سابقش او را رها کردهسالگى از دنيا رفت و بدون مراسم مذهبى و در حالى که پيروا
آميز از طرف شخصى که مورد عنايات و مواهب عظيم از طرف  شد.  داستان اين انحراف تأّسف
ثمر بودن هر تالشى براى تضعيف  امراهّلل بود نمونۀ ديگرى از بى حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ 

   (ترجمه) ١٠١“ عهد و ميثاق مبرم حضرت بهاءاهّلل است.

دهند اّما  پيروان ريمى به کوشش خود براى کاشتن بذر شّک و شبهه در ذهن مؤمنين ادامه مىبقاياى 
مونيان وهاروى، ژاک سوق دستان هماثر بسيار ناچيزى بر پيشرفت امر اهلل داشته است.  يکى از  شان اقدامات
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)Jacques Soghomonian(  ًچهارمين ولّى امر”  داشت هاروى او را به عنوان سندى تهيّه کرد که بيان مى مآال  “
اعالم نموده، در حالى که مارانگال “  پنجمين ولّى امر”  اکنون جانشين خود را در مقام برگزيده است.  او هم

با استفاده از  افراداين رد.  آو به شمار مى“  چهارمين ولّى امر”  جانشينى براى خود تعيين نموده که او را
دارند. اّما براى کنند که پيروان زيادى  وانمود مى براى اشاعۀ عقايد خود هاى عمومى از جمله اينترنت رسانه

) ذکر شده تعداد به اصطالح "بهائيان ارتودوکس" در اياالت ۱۳۸۶( ۲۰۰۷مثال، در سندى مربوط به سال 
  .متّحّدۀ آمريکا کمتر از پنجاه نفر است

کنند قلب انسان  هاى کسانى که در تمّسک به عهد و ميثاق الهى قصور مى تفّکر در بارۀ روش هرچند
سازد، با اين حال اين نکتۀ اخير شايان تأمل است.  در دنياى امروز، بخصوص با  را پر از غم و اندوه مى

ّدعاهاى غلطى را اظهار دارد سرد و نااميد امکان دارد که انواع ا گسترش اينترنت، براى هر فرد يا هر گروِه دل
راه سازد.  آنها با  اّطالع در مورد هر موضوعى از جمله آئين بهائى و هدف و تاريخ آن را گم تواند افراد بى که مى

توانند هر گونه اعتقادات را با ظاهر پر زرق و برِق يک سازمان منظم و پويا  حّد اقّل منابع و با جزئى مهارتى مى
هر يک از ما حائز نهايت اهّميّت است که از وجود چنين امکاناتى آگاه باشيم.  مثًال در  جلوه دهند.  براى

رسيد خودش تنها عضو واقعى آن بود و شروع به  يک مورد يک فرد واحد گروهى را تأسيس نمود که به نظر مى
يگرى اقدام به پخش پخش مرتّب عقايد مغرضانۀ خود در بارۀ امراهلل در اينترنت نمود.  در موارد مشابه د

ها يا نوشتجات ناخوشايندى رو به  مکاتبات به همين منظور نيز شده است.  هر کدام از ما ممکن است با نامه
رو شده باشيم که چه علنًا و چه تلويحًا هدفشان حمله به مبانى و بنياد جامعۀ بهائى بوده است.  تاريخ امر اهلل به 

هايى به عمل آيد اثرات آن بسيار غيرقابل توّجه است.  ممکن  کوشش دهد که اگر هم چنين روشنى نشان مى
است خروشى گذرا برپا کنند، اّما نه چيزى بيش از آن.  امر الهى در ظّل ميثاق به پيشرفت و ارتقاء خود ادامه 

 شوند.  پس کوشند بذر شّک و ترديد بپاشند به دست فراموشى سپرده مى دهد، در حالى که آنان که مى مى
چنانچه با اين گونه مطالب رو به رو شويم، بهتر است آنها را اهّميّت ندهيم و به آنها توّجهى نکنيم.  هدايات 

  زير از بيت العدل اعظم را که در اين رابطه ارائه شده در گروه خودتان بحث کنيد:

هايى بر  ه کتابتوان انتظار داشت ک رسانيم که مى ... به دستور بيت العدل اعظم به اّطالعتان مى”
هايش را  اش را تحريف کنند، موّفقيّت عليه آئين بهائى به رشتۀ تحرير درآيد به اين نيّت که تعاليم

اش را ويران کنند.  احبّاى الهى البتّه  اعتبار سازند، به مؤّسسين و رهبرانش توهين نمايند و شالوده بى
يّه را بزرگ تلّقى کنند.  نبايد هيچ کوششى ها بيش از حد نگران شوند و قض نبايد از نشر اين کتاب

ها به عمل آيد.  از طرف ديگر هيچ  هايى از کتابخانه براى از بين بردن يا برچيدن چنين نوشته
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ها را به دست آورند؛ حقيقتًا بهترين تدبير آنست که آنها را کامالً  احتياجى نيست که احبّا اين کتاب
  (ترجمه) ١٠٢“ ناديده بگيرند.

اى در اينترنت که اشارات موهنى به استفاده  در مورد مقاله ۲۰۱۱ژوئيه  ۶الکترونيکى موّرخ پيام ”
نمايد به مرکز جهانى بهائى واصل شد.  توّجه و  از مواد آموزشى مؤّسسۀ روحى در کشور ... مى

نگرانى شما که سبب سبب گرديد نظر بيت العدل اعظم را به اين موضوع معطوف داريد موجب 
نى است.  معهد اعلى البتّه بر وجود تعدادى پايگاه اينترنتى که اّطالعاتى غلط و اکثرًا قدردا

کنند واقفند و در عين حال که اين مسئله را به دّقت دنبال  تحقيرآميز را در بارۀ امر اهّلل منتشر مى
توانند  احبّا مىدانند.  بهترين روشى که  ها را جاى هيچ نگرانى نمى نمايند وجود اين قبيل پايگاه مى

  (ترجمه) ١٠٣“ گونه نوشتجات اتّخاذ کنند آنست که آنها را کامالً ناديده بگيرند. در برابر اين

الزم است در نظر داشته باشيم که اينترنت انعکاسى است از دنياى اطراف ما و در صفحات ”
يابيم که شاخص آشوبى است که  شمار آن همان نيروهاى رقابت کنندۀ تأليف و تحليلى را مى بى

ار عامل در آن برکن  نوع بشر گرفتار آن است.  بهائيان بايد در استفاده از اينترنت از نيروهاى منفِى 
باشند، از امکانات بالقوۀ آن براى انتشار کالم الهى، و براى الهام بخشى و تقويت روحيّۀ ديگران 

  (ترجمه) ١٠٤“   ...استفاده نمايند 

  بخش چهل و يکم
اهلل براى تأسيس نظم ادارى و  امر ما قسمت اعظم اين واحد را به کارهاى خارق العاّدۀ حضرت ولىّ 

ايم.  اّما فتوحات آن حضرت  براى هدايت عالم بهائى در مراحل متوالى اجراى نقشه ملکوتى اختصاص داده
يادت اين شخصيّت در اين مورد هرچند بسى عظيم است، درست نخواهد بود که دامنۀ انتصارات دورۀ ق

را فقط به اين قسمت از  —ترين گوهر گرانبها  مثيل ترين و بى نشان الهى بر روى زمين، آن عجيب —نظير بى
مجهودات محدود کنيم.  ايشان پس از صعود حضرت عبدالبهاء مبيّن کلمة اهلل بودند و در آثار بسيار غنى و 

ند که فقط با گذشت قرون و اعصار قدر و اهميّت آنها ا اى از هدايات به جاى گذاشته متعدد خود، گنجينه
  . بخوبى درک خواهد شد

از واحد قبل مورد بررسى قرار داديم و به شما توصيه شده  ۱۲و  ۱۱هاى  مسئلۀ تبيين را قبًال در بخش
که اين نکته تا ها مراجعه کنيد و آنها را دوباره بخوانيد.  در آنجا مباحثات ما متمرکز در اين بود  که به آن بخش
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چه حد در عهد و ميثاق الهى محورى و مهم است که حضرت بهاءاهلل حضرت عبدالبها را مبيّن کالم خود 
ناميدند و حضرت عبدالبهاء حضرت شوقى افندى را مبيّن کلمات خود، و به اين ترتيب درب را به روى 

ستند.  شايد شما مايل باشيد در زير اهّميّت اند ب هرگونه تفرقه و انشقاقى که اديان گذشته به آن مبتال بوده
   موهبت برخوردارى اهل بها از وجود دو مبيّن موثّق و پى در پى را به زبان خودتان توضيح دهيد.

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   

شد، غيرممکن خواهد بود که در اين کتاب حجم عظيم تبييناتى را همان طور که در واحد اّول اشاره 
اهلل  امر ولىّ چه توّسط حضرت عبدالبهاء و چه توّسط حضرت  — ۀ حضرت بهاءاهلل به ما عطا شدهکه از آثار نازل

بهائى است.  به منظور مطالعۀ  اعتقاداتشمار  بىدر جوانب  کاوش مستلزماين کار  ؛مورد بررسى قرار دهيم —
م امراهلل به توضيح مقا حضرت ولىّ  هاکه در آنکنيم  اکتفا مىاز بياناتى  فقرهچند  بررسىخود در اينجا، به 

.  پردازند مى — ، و حضرت عبدالبهاءحضرت بهاءاهلل، حضرت باب —ۀ آئين بهائى يّ سقد طلعاتهريک از 
امتناع شخص خودشان  ترين ذکرى در بارۀ کوچک که از حضوع و خشوعى داشتند آنچنان آن حضرتالبتّه 
 آن حضرت، در بطن توضيحات مقام ايشان را درک کنيم توانيم مى از آنهابياناتى که اند، و بنا بر اين  دهورزي

در اين است که مورد توّجه و تمرکز ما  مندمج در مورد مؤّسسۀ واليت امر اهلل، بيت العدل اعظم و نظم ادارى
  در بخش قبل بود و نياز به بسط و تفصيل بيشترى ندارد.  بخش و 

سۀ امر اهلل، در اثر هر يک از هياکل مقدّ توضيح مقام در اهلل  امر ولىّ حضرت بيانات  ترين قوىاز  بعضى
اى به  هنامصورت به ) ۱۳۱۳( ۱۹۳۴شود.  اين اثر که در سال  يافت مى “ کتاب دور بهائى”  ايشان ِى توصيف

ارائه آئين بهائى قرار دارد با بيانى قاطع عقايد کنه اى را که در  احبّاى غرب نگاشته شد، حقايق اصلى
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د.  براى شروع، بيان ماين زايل مىبود  رايجکه در آن زمان در بين احبّا  رخى ادراکات غلط را، و بدهد مى
  :کنيدرا مطالعه  انگيز شگفتافتتاحى آن سند 

گرد تأسيس آيين حضرت  در روز بيست و سّوم ماه مِه اين سال فرخنده، عالم بهائى نودمين سال”
گرفت.  در اين حين که در آستانۀ آخرين دهۀ قرن اّول دور بهائى هستيم بهآءاهّلل را جشن خواهد 

اى تأّمل نموده در مقّدرات پراسرار ظهورى چنين مبارک و عظيم تعّمق  شايسته چنانست که لحظه
اى که تحّوالت اين نود سال در برابر ديدگان ما  چه وسيع وچه مسحورکننده است منظره  نماييم.

نظير، و  کننده است.  تفّکرى هرچند محدود در اين منظر بى عظمتش مبهوت گشايد.  علّو و مى
تجّسمى هرچند مبهم از وقايع وابسته به شروع و پيشرفت تدريجى اين ظهور اعظم الهى، و به 

بارى که طلوعش را اعالن و تقّدمش را تسريع  خاطر آوردنى هرچند اجمالى از مشّقات اسف
منصفى را نسبت به حقايقى جاودانى که علّت حيات امر اهّلل است و  نموده، کافى است تا هر ناظر

  .اش ادامه خواهد داد اقناع نمايد الزامًا به پيشبرد آن تا نيل به اوج فتح و ظفِر مقّدره

مثال حضرت بهاءاهّلل با حشمت و عظمتى ملکوتى در منتهاى هيمنه و وقار در سمّو  هيکل بى”
ظرۀ محيّرالعقول حاکم.  جمال پرطراوت و جالل حضرت باب، آن فردانيّت خود بر سراسر اين من

جوهر عطوفت و مالحت و آن اعظم آيِت استقامت و شهامت با دوران حياتى پرهيجان، کوتاه اّما 
نظير در اين صحنۀ ذهنى، در تالٔلؤ و درخشش، و هرچند در ظّل حضرت بهاءاهّلل ولى  پرحادثه و بى

مقّدرات اين دور اعظم ناظر.  و باالخره در اين صحنه، نفس نافذ و  در معيّت آن حضرت متّحدًا بر
جّذاب حضرت عبدالبهآء در صقعى منحصر به خود و در مقامى کامالً جدا از دو طلعت مقّدس 
ماقبل خود، نمايان و نور عظمت و قدرتى را که صرفًا در مظاهر مقّدسۀ الهيّه به وديعه نهاده شده به 

 ١٠٥“ .، قادر بر آن نيستهرچند رفيع مقامىنمايد که احدى، ولو در  طع مىاى بازغ و سا درجه
   (ترجمه)

  بخش چهل و دّوم
مربوط به هر يک از هياکل مقّدسۀ “  دور بهائى”  کتاب هاى خاّص  به بعضى از قسمت محال بيايي

حضرت چگونه اينکه  بارۀدر  ،خوانيد همچنان که اين بيان را مىآئين بهائى بنگريم و با بيان زير شروع کنيم.  
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دهند تفّکر  ولّى امراهلل در حين توصيف مقام حضرت بهاءاهلل رابطۀ بين خداوند و مظهر ظهورش را توضيح مى
  نماييد:

 د،ينما ىظهور حضرت بهاءاهّلل تفّکر و تعّمق م تيّ ماه ۀفوق در بار اناتيکه در پرتو ب ىمبادا کس”
.  انتساب مقام دينما ريمقصد شارع مقّدسش را غلط تعب ايآن به خطا رود و  اتيّ در فهم خصوص

 دينبا رّمآنچنان مک ىدر نفس  هيّ کامل اسماء و صفات اله ىآنچنان معّظم و تجلّ  ىبه وجود تيّ الوه
 ديبا ميبند ىخود پا نيآئ ديبه اشتباه درک شود.  اگر به اصول و عقا ايگردد  ريسوء تعب وجه چيبه ه

 نونتيهمواره از ک دياست با ىمنيظهور مه نيچن گاه ىکه تجلّ  ىبشر ىکليکه ه ميداشته باش مانيا
بودن مظاهر  ىبماند.  هر قدر اله زيمتما ىبکلّ ‘ جوهر الجواهر قدم’و آن  ‘ىقيروح االرواح حق’آن 

اّما معقول،  بيخداوند متعال، آن ذات غ ستيهرگز ممکن ن م،يعالم بستائ نيظهورش را در ا
 ىموجود فان کيو محدوِد  ىخود را در قالب عنصر زالْ يو ال درکيال ۀطيمح ِى نامتناه قتيحق

را  شيذات خو تواندکه ب ىحضرت بهاءاهّلل، خداوند ميبر طبق تعال قهيالحق ىتجّسد بخشد.  ف
 ِى ليّ و تخ فيسخ يۀنظر ني.  اگردد ىساقط م ىاز مقام خداوند نيالح ىتجّسد بخشد، ف گونه نيا

و با آن متناقض است  ديبع ىبهائ ديانسان به همان اندازه از اصوِل عقا کليدر ه ىحلول ذات اله
 اناتيقابل قبوِل وحدت وجود و تجّسم خداوند به صورت انسان، دو مفهوم که ب ريغ ميکه مفاه

   (ترجمه) ١٠٦“ .سازد  ىمردود و بطالن آن را مبرهن م دًايحضرت بهاءاهّلل هر دو را اک

  شود که تمرين زير را انجام دهيد: ، به شما توصيه مىفوق اتدر بيان تفّکر در مفاهيم مندرجبراى 

انتساب الوهيّت  دهند که در اشاره به مقام حضرت بهاءاهلل، حضرت ولّى امراهلل به ما هشدار مى .۱
 _________________________________و تجلّى کامل  _________________________

  . _________________________وجه  نبايد به هيچ

 __________________خود  نيآئ دياگر به اصول و عقا فرمايند که به ما مى افندىحضرت شوقى  .۲
چنين ظهور  _______________هيکلى بشرى که  که ______________________________

و  _________________________________بايد همواره  _______________________
 ___________________خداوند،   متمايز بماند. بکلّى _____________________________

عالم اين در  _________________________هر قدر ،  _________________________
 را خود _________________________حقيقت  _____________________، ادنى بستائيم

   . _________________________ محدودِ  و عنصرى قالب در
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 بهاءاهلل، حضرت تعاليم الحقيقه بر طبق فرمايند که فى حضرت ولّى امراهلل در ادامۀ اين بحث مى  .۳
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ .  

) در کنار ساير عقايد مانند وحدت وجود divine incarnationبا قرار دادن مفهوم حلول ذات الهى (  .۴
)pantheism تجّسم خداوند به صورت انسان) که معتقد است خداوند در همه چيز وجود دارد، و  
)anthropomorphism ّو ___________________اين فرمايند که  امراهلل مى )، حضرت ولى 

 _________________ به همان اندازه ________________________________________
،   __________________________________________________________ ئىعقايد بها

  سازد.  بودن آنها را مبرهن مى واهىدو مفهوم که بيانات حضرت بهاءاهلل هر دو را اکيدًا مردود و 

 ناپذير ايم که معنى اينکه خداوند جوهرى است شناخت در گذشته در بارۀ اين نکته تفّکر و تأّمل نموده
اى که آنان را به  ت مقّدسۀ الهيّهتوانيم با درک بيشتر و بهترى از صفات او از طريق آن ذوا و چگونه مى چيست

 تحّقق بخشيم. را شناسيم، منظور از حياتمان، يعنى شناخت و عبادت خداوند  عنوان مظاهر ظهور الهى مى
بارۀ ماهيّت خداوند و مظاهر ظهور او از ميان فاهمى را در تامکان چه سوء  در بيان فوق حضرت شوقى افندى

  دارند؟ بر مى

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   

و همچنين بر اساس معلومات خودتان از آئين ، شدبر اساس اين بيان و بيانى که در بخش قبل بازگو 
  بنويسيد.“  حضرت بهاءاهلل کيست؟”  يک يا دو پاراگراف از زبان خودتان در بارۀ موضوعبهائى، 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   

  بخش چهل و سّوم
  دهند: مقام دوگانۀ حضرت باب را توضيح مىاهلل  امر ولىّ ، حضرت “ دور بهائى”  در بيان ذيل از کتاب

با  ديحضرت بهآءاهّلل مؤّکدًا تصريح شده و اهل بها با اميکه در پ ىا از حقايق اساسيّه گريد ىيک”
از مظاهر اولو العزم و  ىکيبدان معترف باشند آنست که حضرت باب شارع دور بابيّه  تيّ قاطع

مستقلّه است.   ىرسالت اراتيسلطنت و اقتدار مطلقه و حائز کلّيّۀ حقوق و اخت ىمقّدسۀ الهيّه و دارا
صرفًا مبّشر  ىکه حضرت اعل مينما دياين نکته را تبيين و بر آن تأک دانم ىخود م ۀفياين عبد وظ

تصريح فرموده همان موعود  ىنيست بلکه چنانکه خود در کتاب بيان فارس ىظهور جمال ابه
   .... استقبل تحّقق يافته  ىبا ظهورش مقصود جميع انبيااست که  ىمقّدس

شّکى نيست که دعوِى دو مقام که پروردگار توانا براى حضرت اعلى مقّدر کرده، دعوى صريحى ”
که آن حضرت شخصًا اظهار نموده و حضرت بهآءاهّلل کرارًا آن را تأييد فرموده و باالخره الواح 

اين وصاياى حضرت عبدالبهآء بر حّقانيّت آن صّحه گذارده، باالترين وجه تمايز دور بهائى است.  
اى است که به اين  نظيرى و تأکيدى محکم بر قدرت و حاکميّت معنويّه اّدعا خود دليلى ديگر بر بى

کور ُمقّدس عنايت شده است.  در حقيقت عظمت حضرت باب صرفًا در آن نيست که به مقام 
 مبّشر ملکوتى چنين ظهور منيعى برگزيده شده بود بلکه در مرحلۀ اولى در آنست که با قدرت و
اختيارات شارع اولو العزِم دورى جديد مبعوث گرديد و عصاى رسالتى مستقل و بى مثيل در 

    (ترجمه) ١٠٧“ .ظهورات گذشته را در يد اقتدار داشت
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از جمالت زير را پر کنيد.  منظور  نديشيد، جاهاى خالِى امقتضيّات اين بيان بي در بارۀقبل از اينکه 
  عقايدى است که ارائه شده است. مشّخص نمودن سلسلۀ تمريناين 

 ____________________که در پيام حضرت بهآءاهلل  ____________________يکى ديگر از  .١
________________ که حضرت باب  آنست _________________________اهل بها بايد و 

و  _________________________الهيّه و داراى  مظاهر اولو العزم و مقّدسۀ _____________
    .رسالتى مستقلّه است _________________________

ظهور جمال ابهى  ___________________فرمايند که حضرت اعلى  امراهلل تأکيد مى ولىّ  حضرت .٢
____________ .  

___________________________  فرمايند که حضرت باب مىتصريح امراهلل  ولىّ  حضرت .٣
  . ___________________جميع انبياى قبل مقصود  _________________

مقّدر کرده، دعوى صريحى که آن  که پروردگار توانا براى حضرت اعلى ___________دعوِى  .۴
 _________________________و حضرت بهآءاهلل  ___________________حضرت شخصًا 

،  ______________________________و باالخره الواح وصاياى حضرت عبدالبهآء بر 
دليلى ديگر  ________________________ .دور بهائى است _______________________

که به  _________________________و  ___________و تأکيدى محکم بر  ___________بر 
   عنايت شده است.  _______________اين 

چنين ظهور  _________________________صرفًا در آن نيست  در حقيقت عظمت حضرت باب .۵
 ___________________در آنست که  ___________________ شده بود بلکهمنيعى برگزيده 

و عصاى رسالتى مستقل و بى مثيل در  ___________________شارع اولو العزِم دورى جديد 
  . ___________________ظهورات گذشته 

ى در مورد تاريخ ديانت ديگر مطالب ازهاى متسلسل و همچنين  اين دوره کتاب چهارمِ با مطالعۀ 
تداوم احکام و سنن کهنه، شيوع جهل و  —بهائى، با اوضاع و احوال ايران در زمان ظهور حضرت باب 

اى  در اينجا چند کلمه به حّد کافى آشنا هستيد که بتوانيد —تعّصب  ، و تسلِّط هخرافات، فساد طبقۀ حاکم
  .بگوييدآن حضرت بر زندگى مردم  پرعظمتدربارۀ اثرات دور کوتاه اّما 
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   

  بخش چهل و چهارم
که مقام حضرت عبدالبهاء  “ دور بهائى”  هايى از کتاب ، با قسمتمطالعۀ بخش پانزدهم واحد قبل از

دهند که گرچه حضرت عبدالبهاء  مى در ابتدا توضيح اهلل امر ولىّ نمايد آشنا هستيد.  حضرت  را توصيف مى
، اّما مظهر شوند محسوب مى بهائىهياکل مقّدسۀ آئين جمله حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، از  همراه با

فرمايند که حضرت عبدالبهاء حائز مقامى  در ادامۀ بيان خود مىاهلل  امر ولىّ حضرت  ولىالهى نيستند.   ىظهور
هاى معمولى است.  در اين مورد  نظير و به مراتب باالتر از مقام انسان تاريخ دينى بى عرصۀهستند که در تمام 

 نمايند و سپس چنين بيان ذکر مى را چندين قسمت از آثار مقّدسه از جمله بياناتى از نفس حضرت عبدالبهاء
  فرمايند: مى

بياناتى چنين واضح که رسمًا تنصيص شده هرچند مغاير و مباين ادعاى نبّوت است اّما نبايد از ”
وجه چنين استنباط شود که حضرت عبدالبهاء فقط يکى از بندگان جمال مبارک و يا  آنها به هيچ

ن فکرى به باشد.  محال است که اين عبد چني صرفًا مبيّن منصوص تعاليم اب بزرگوارش مى
خاطرش خطور نمايد و يا در صدد القاى چنين نظرى باشد.  چنين استنباطى خيانتى فاحش به 

گردد.  مقامى که قلم اعلى به حضرت  ميراث گرانبهاى حضرت بهاءاهّلل براى نوع بشر محسوب مى
دمج در آثار عبدالبهاء اعطا فرموده بسى رفيع و به مراتب برتر و باالتر از آن است که از مفاهيم من

ترين  ترين و عظيم گردد.  چه در کتاب مستطاب اقدس مقّدس کتبى حضرت مولى الورى مستفاد مى
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اثر جمال قدم، چه در کتاب عهد يا کتاب ميثاِق جمال ابهى، و چه در سورۀ غصن، اشاراتى که از 
ارش خطاب به مرکز يراعۀ حضرت بهاءاهّلل نازل گشته، اشاراتى که در الواِح نازله از قلم اب بزرگو

ميثاق تأکيد گرديده، چنان قدرتى به حضرت عبدالبهاء عطا کرده و با چنان هالۀ تقديسى وجود 
  .  مبارکش را محاط نموده که نسل حاضر هرگز چنانکه بايد و شايد قادر به ادراک آن نخواهد بود

جامع حضرت بهاءاهّلل و اعلى مثيل و  حضرت عبدالبهآء در رتبه اولى مرکز و محور عهد و ميثاق بى”
صنع يد عنايتش و مرآت صافى انوارش و مثل اعالى تعاليم و مبيّن مصون از خطاى آياتش و جامع 
جميع کماالت و مظهر کلّيّۀ صفات و فضائل بهائى و غصن اعظم منشعب از اصل قديم و غصن 

انى و رايت صلح اعظم و االَٔمر و حقيقت من طاف حوله أالسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انس
قمر سمآء اين شرع مقّدس بوده و ِالى أالبد خواهد بود و نام معجز شيم عبدالبهآء بنحو اتّم و اکمل 

 ‘ سرّ اهّلل’  و احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف است.  و اعظم از کلِّ اين اسماء عنوان منيع
اند و با آنکه اين  ت اختيار فرمودهاست که حضرت بهآءاهّلل بنفسه المقّدس در توصيف آن حضر

کند مع الوصف حاکى از آن  وجه انتساب مقام رسالت به آن حضرت را توجيه نمى عنوان به هيچ 
بشرى در وجود  است که چگونه خصايص متباينه متعلّق به کينونت بشرى و علم و کماالت فوق

   (ترجمه) ١٠٨“ .است حضرت عبدالبهآء ممزوج و متّحد گشته 

بر  بازنگرىممکن است براى  ايد.  با اين حال پاراگراف دّوم را در واحد قبل مطالعه نمودهشما 
  مفيد بيابيد.کامل کردن جمالت زير را  ،محتواى هر دو پاراگراف باال

پس از روشن نمودن اين نکته که حضرت عبدالبهاء مظهر ظهورى الهى نيستند، امراهلل  حضرت ولىّ   .۱
______________ شود که حضرت عبدالبهاء فقط استنباط ايد چنين نب دهند که هشدار مى

  . ____________________________________________و يا صرفًا  ________________

را فقط يکى از بندگان جمال مبارک و يا صرفًا حضرت عبدالبها  فرمايند که امراهلل مى حضرت ولىّ   .۲
به ميراث گرانبهاى حضرت  _______________ انگاشتنمبيّن منصوص تعاليم اب بزرگوارش 

  . ______________________________بهاءاهلل 

اثر جمال قدم،  ____________________________________________________در  چه  .۳
، اشاراتى که از  _______________، و چه در  ______________________________چه در 

_____________________________________________ يراعۀ حضرت بهاءاهلل نازل گشته، 
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_______________________________________________  ،___________________ 
محاط  ______________________________________به حضرت عبدالبهاء عطا کرده و 

  . __________________________________________هرگز  _______________که نموده 

 ____________ محور و مرکز ____________ عبدالبهآء حضرتفرمايند که  امراهلل مى ولىّ  حضرت  .۴
 و بهاءاهلل حضرت ____________ و مثيل بى

 و يد عنايتش ____________اعلى  -
 انوارش و __________________ -
 و  ____________مثل اعالى  -
 آياتش و __________________ -
 کماالت و __________________ -
 و صفات و فضائل بهائى ____________ -
 منشعب از اصل قديم و __________________ -
 و  االمر ____________ -
 و من طاف حوله االٔسماء ____________ -
 و وحدت عالم انسانى __________________ -
 اعظم و صلح ____________ -
 اين شرع مقّدس بوده و ِالى االٔبد خواهد بود ____________ -

است که  ________________________اعظم از کلِّ اين فرمايند که  امراهلل مى حضرت ولىّ   .۵
و با  __________________________________________حضرت بهآءاهلل بنفسه المقّدس 

توجيه  __________________________________________وجه  آنکه اين عنوان به هيچ 
________________________________ مع الوصف حاکى از آن است که چگونه  کند نمى

در وجود حضرت عبدالبهآء  ______________________________و  ________________
______________________________ .  

که در فوق مطالعه نموديد و بيانات مندرج در واحد قبل، اهلل  امر ولىّ بر اساس توضيحات حضرت 
به قلب و “  سّر اهلل االعظم”  برخى از افکارى را که در حين تفّکر در بارۀ مقام حضرت عبدالبهاء به عنوان

  کند بنويسيد. ذهنتان خطور مى
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   

  بخش چهل و پنجم
 اهلل  امر ولىّ ، حضرت عالم بهائى که حکم تبيين موثّق را دارد بهبيانات بسيارى و  آثار اعطاىعالوه بر 

از وقت و انرژى خود را صرف ترجمۀ آثار هياکل مقّدسه از فارسى و عربى به انگليسى قابل توّجهى ر يدامق
از آثار حضرت منتخباتى ، کتاب ايقان، کلمات مکنونهتوان  مىمودند جمله آثارى که ترجمه نفرمودند.  از 

را  الواح مقّدسۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء، و لوح ابن ذئب، هاى حضرت بهاءاهلل ادعيه و مناجات، بهاءاهلل
باشد.  و همانند  هاى آن حضرت تا حّدى حاوى تبيينات مى نام برد.  البتّه بايد توّجه داشته باشيم که ترجمه

را زيبائى  از معيارىهم ضوابط و هم  اهلل امر ىّ ولهاى حضرت  ند، ترجمها هکه انجام داد ىديگر کارهاى بسيارِ 
  . ستا  دهمونتعيين آثار مبارکه براى همۀ مترجمان آيندۀ 

 — محّمد زرندىنوشتۀ تاريخ مهيّج ايّام اّوليّۀ آئين بهائى  اهلل امر ولىّ اين نيز بايد ذکر شود که حضرت 
ترجمه و ويراست نمودند.  تاريخ  را —معروف به نبيل اعظم، لقبى که حضرت بهاءاهلل به او عطا فرموده بودند 

به دستور حضرت بهاءاهلل نوشته شد.  يک نسخۀ آن که پس از تقديم به  )۱۲۶۷( ۱۸۸۸نبيل در حدود سال 
مبارک، توّسط ميرزا محّمدعلى  حضور حضرت بهاءاهلل تصحيح شده بود در بين اوراقى بود که پس از صعود

شان بود  رس اى که در دست به دست نيامده است.  حضرت ولّى امراهلل از نسخه هنوزده شد.  اين نسخه بور
-The Dawn  آن را تحت عنوان جناب نبيل، ام بخشيدن به متن نسخۀ اصلى نوشتۀبا انسج استفاده نمودند و

Breakers: Nabíl’s Narrative of the Early Days of the Bahá’í Revelation  ) مطالع االنوار: تاريخ
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به انگليسى ترجمه فرمودند.  اتمام آن نتيجۀ نهائى هشت ماه زحمت مداوِم  )نبيل از ايّام اّوليّۀ ظهور آئين بهائى
دوران اّوليّۀ اين نهضت  حقايق واقعىآن بود که  امراين  انجام”  از آن حضرت بود.  اميد اهلل امر ولىّ حضرت 

اش بود بار ديگر الهام  خادمين اّوليّه که مشّوق و محّرک روحانى را به دوستان غربى ارائه نمايند تا همان روحى
   (ترجمه) ١٠٩“ .انگيزد هاى بيشترى بر بخش دوستان گردد و آنان را به مجهودات و فداکارى

  بخش چهل و ششم
تکميل گرديد.  آثار الهى مجموعۀ تبيينات موثّق  اهلل امر ولىّ دانيد که با صعود حضرت  شما مى

مجلّدات متعّدد آثار قلمى ايشان همراه با الواح بسيارى که به وسيلۀ حضرت عبدالبهاء نازل شد و متون مصّوبۀ 
ر هاى آيندۀ بشر خواهد بود و بر معنا و مقتضيّات ظهو کرانى از هدايت براى نسل خطابات آن حضرت منبع بى

تان بارها اين موقعيّت را  اعظم حضرت بهاءاهلل پرتو خواهد افکند.  شما به عنوان يک بهائى در طول زندگى
چنانچه قبًال اين  شود که به شما توصيه مى  .مراجعه کنيد اهلل امر ولىّ هاى حضرت  خواهيد داشت که به نوشته

رستان است طرح  يستماتيک مجلّداتى که در دستاى براى مطالعۀ س نقشهبراى خودتان  ايد، حال کار را نکرده
  کنيد.

که ايشان خطاب به افراد،  استهايى  ها و پيام از نامهمتشّکل  اهلل امر ولىّ هاى حضرت  اکثر نوشته
مرقومه  ۱۱،۰۰۰ند.  در حال حاضر بيش از ا همؤّسسات و جوامع، به انگليسى و به فارسى و عربى مرقوم داشت

خّط به زبان  دست ۱۲،۰۰۰يا از طرف ايشان نوشته شده، و بيش از  آن حضرتبه زبان انگليسى، که بقلم 
تلگرام در اختيار دارد  ۹،۰۰۰.  اين دفتر بعالوه بهائى موجود است ىفارسى و عربى در دار االٓثار مرکز جهان

شود که بسيارى از آنها در آثار مطبوعۀ آن حضرت در  بالغ مى ۳۲،۰۰۰بيش از که در مجموع تعداد آنها به 
  باشد. رس مى دست

مکاتبات وسيعى با جامعۀ بهائى  اهلل امر ولىّ عالم بهائى درآن زمان، حضرت  با توّجه به  طبيعت
.  مرقومات دندبه عمل آور ،داشتبر دوش  را امور ادارى و تبليغى ى ازميعظ قسمت بار آمريکاى شمالى که

پيروى از  اب و هآورى گرديد هاى زمانى در مجلّداتى جمع عمومى آن حضرت به آن جامعه بر حسب دوره
هاى فرعى به آنها داده شد.  برخى از  عنوانبراى راحتى مراجعه،  اى که به تصويب ايشان رسيده بود، نمونه

به طبع برسند.  امروزه ما از طريق اين  ]هايى[ کتابمرقومات ايشان به حّد کافى طوالنى بود که منفردًا بصورت 
  رسى داريم. از اين مرقومات دست بااليىمجلّدات به درصد 
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مکاتبات عمومى حضرت شوقى افندى خطاب به جامعۀ بهائى آمريکاى شمالى از زمان ارتقاى 
 Bahá’íب ) در کتا۱۳۱۱تا  ۱۳۰۱( ۱۹۳۲ سال تا ،۱۹۲۲ايشان به مقام واليت امر اهلل در سال 

Administration )از الواح مبارکۀ وصاياى حضرت  منتخباتىشوند.  اين کتاب با  يافت مى )نظامات بهائى
 ۲۱خطاب به احبّاى اياالت متّحده و کانادا موّرخ  اهلل امر ولىّ شود و اّولين مرقومۀ حضرت  عبدالبهاء شروع مى
 ۱۹۳۲ژوئيه  ۱۷تکريم حضرت ورقۀ عليا موّرخ اى در  يادنامهآيد و با  ماه) به دنبال آن مى ژانويه (اّول بهمن

هاى عمومى ارسال شده به جامعۀ بهائى  وجود دارد که پيام يابد.  دو مجلّد ديگر ) پايان مى۱۳۱۱ماه  تير ۲۶(
تحت عنوان  دًامجدّ ) که ى به آمريکايها پيام( Messages to Americaآورد.   آمريکاى شمالى را ِگرد هم مى

This Decisive Hour مانند  شود و شامل مى) را ۱۳۲۵تا  ۱۳۱۱( ۱۹۴۶تا  ۱۹۳۲مکاتبات دورۀ  ،منتشر شد
Citadel of Faith )۱۹۵۷تا  ۱۹۴۷هاى دورۀ  از پيام است اى ) که مجموعهحصن حصين شريعت اهلل 

  .به عمل است گر دعوت نمايان)، ۱۳۳۶تا  ۱۳۲۶(

عديده را با جامعۀ بهائى آمريکاى شمالى به حجيم و در حينى که اين مکاتبات اهلل  امر ولىّ حضرت 
مرقوم داشتند که بسيارى از آنها  به ساير جوامع ملّى موجود در آن زمان نيز هاى متعّددى نامهآوردند،  عمل مى

  اند، از جمله: هاى خطاب به آنان به چاپ رسيده هاى مشابهى از مکتوبات و تلگرام در مجموعه
The Unfolding Destiny of the British Bahá’í Community; Messages of Shoghi Effendi to the 
Indian Subcontinent; The Light of Divine Guidance; The Messages from the Guardian of the 
Bahá’í Faith to the Bahá’ís of Germany and Austria; Messages to the Antipodes; 
Communications from Shoghi Effendi to the Bahá’í Communities of Australia; Messages to 
Canada; Arohanui: Letters from Shoghi Effendi to New Zealand; High Endeavours: 
Messages to Alaska. 

Messages to the Bahá’í World: 1950-1957 )۱۹۵۰-۱۹۵۷هاى خطاب به بهائيان عالم:  پيام (
خطاب به بهائيان اهلل  امر ولىّ است.  اين کتاب که شامل مرقومات عمدۀ حضرت  قبيلمجلّد مشابهى از اين 

سال  به سوىآن  ساله و ترسيم پيشرفت تدريجى آوردهاى جهاد روحانى ده عالم است، از نظر گزارش دست
  نظيرى است. حائز اهّميّت بى ۱۹۶۳ساز  سرنوشت

 The World Order ofهاى عمومى، چهار اثر بسيار مهم وجود دارد.   هاى پيام عالوه بر اين مجموعه
Bahá’u’lláh )و  ۱۳۰۸( ۱۹۳۶و  ۱۹۲۹هاى بين  سال) شامل هفت مرقومه است که در نظم جهانى بهائى

) خطاب به احبّاى غرب به رشتۀ تحرير در آمده و بينش روشنى از ارتباط بين جامعۀ بهائى و فرايند ۱۳۱۵
ظهور ( The Advent of Divine Justiceنمايد.    تکامل اجتماعى در ظّل ظهور حضرت بهاءاهلل را بيان مى

) خطاب به جامعۀ بهائى ۱۳۱۷ماه  دى ۴( ۱۹۳۸دسامبر  ۲۵وّرخ ) که شامل يک نامۀ طوالنى معدل الهى
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 Theکند.   آميز مأموريت آن جامعه را تشريح مى آمريکا است، شرايط روحانى الزم براى اجراى موفّقيّت
Promised Day Is Come )۱۳۲۰فروردين  ۸( ۱۹۴۱مارس  ۲۸)، مکتوبى به تاريخ قد ظهر يوم الميعاد (

هاى نوزدهم و بيستم را با طلوع ظهور حضرت بهاءاهلل ارتباط  يان غرب، تاريخ قرنخطاب به عموم بهائ
دهد.  و باالخره کتاب فوق العاده پرقدرت آن حضرت در بارۀ تاريخ اّولين صد سال آئين بهائى است،  مى

 ) به چاپ رسيد و شرحى است از۱۳۲۳( ۱۹۴۴) که در سال کتاب قرن بديع( God Passes Byتحت عنوان 
  .يابد اش در صحنۀ جهان ادامه مى که با ميالد ظهور بابى آغاز گرديده و دنباله  انگيزى روحانى نمايش هيجان

 سيل مداوم، عمل نموده بودند د جامعۀ آمريکاى شمالىگونه که در مور همان اهلل امر ولىّ حضرت 
.  ،موجود را در خود داشت ترين جامعۀ بهائى که بزرگ ، کشورىجارى داشتند به ايران خود رامکاتبات 

ى نظر از جمله، باشند رس مى در دست منتشر شده بسيارى از توقيعات آن حضرت به زبان فارسى در مجلّداِت 
“  قرن بديع”  کتابکه با محتواى  است“  لوح قرن”  تحت عنوان اّولين صد سال آئين بهائى بر تاريخ کلّى
همانطور که قبًال ذکر شد، شمار مکاتبات فارسى و عربى   .است تر کوتاهخيلى ، هرچند از آن باشد مى قياس هم

هاى  دانيد به اّطالعاتى در مورد عنوان ان فارسى را مىبگردد.  اگر شما ز بالغ مى ۱۲،۰۰۰ايشان به بيش از 
انگليسى و زبان به  اهلل امر ولىّ رسى خواهيد داشت.  مآًال آثار فارسى و عربى حضرت  هاى موجود دست کتاب

  هاى بسيار بزرگترى قرار خواهد گرفت. رس گروه ها زبان ديگر ترجمه خواهد شد و در دست سپس به ده

  بنويسيد. اين قسمتبرنامۀ مطالعۀ شخصى خود را در  توانيد مى شما

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________   
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  بخش چهل و هفتم
را در نظر بگيريم، از عمق و وسعت هداياتى که آن  اهلل امر ولىّ اگر کليّۀ آثار منتشر شدۀ حضرت 

دهند که  توضيح مى در آنهاهداياتى که  —شويم  زده مى شگفت اند فرمودهحضرت به عالم بهائى عنايت 
مان بايد چگونه باشند، و اجتماعى را که مؤّسسات بهائى در آن در حال تکامل  بهائى بودن يعنى چه، جوامع

و براى تفّکر در بارۀ آنچه که براى صحبت در بارۀ خودمان  زبانى را که نفسيم.  چگونه بايد بنگرهستند 
اى  ، نحوهبريم بکار مىها و وسايلى که براى رسيدن به اهدافمان  نوع روش ،کنيم دهيم استفاده مى انجام مى

شمارى هستند که در درياى وسيع  هاى بى فقط چندتا از موضوع اينها —يم پرداز مىها و موانع  چالش هکه ب
  آثار قلمى آن حضرت به آنها پرداخته شده است.

انداز بهائى بر تاريخ، مأموريّت جامعۀ بهائى، و  هاى متسلسِل مؤّسسۀ روحى، چشم کتاب نهم از دوره
منظور بررسى جامعى از بيانات نقطۀ تمرکز جامعه در زمان حاضر را مورد کاوش قرار خواهد داد و بدين 

اهلل مربوط به ماهيّت اجتماع، جامعۀ بهائى، و فرد را فراهم خواهد ساخت.   امر شمار و عميق حضرت ولىّ  بى
اهلل در اين واحد کامل نخواهد بود اگر ذکرى از هدايات صميمانه و  امر اّما مرور فعلى بر قيادت حضرت ولىّ 

آن حضرت به سوى افراد احبّا در اطراف و اکناف جهان جارى بود به ميان  هاى گرمى که مدام از قلم تشويق
هاى آن حضرت خطاب به افراد به دستور و از طرف ايشان توّسط تعداد معدودى از  نياورد.  بسيارى از مرقومه

ئين ترين خزائن آ شد.  يکى از ارزنده کردند نوشته مى هايى که در طول ساليان به آن حضرت کمک مى منشى
فرمودند که  ها اضافه مى بهايى که ايشان به خّط خود به نامه هاى گران اى است از يادداشت بهائى مجموعه

هايى از آنها به پايان  و اميد بود.  در زير، اين واحد را با ذکر فقط نمونه  و تشويق  عمومًا سرشار از محبّت
اهلل  امر شگفتى خواهد انداخت عمق محبّت حضرت ولىّ  رسانيم.  آنچه که مطمئنًا بيش از هر چيز شما را به مى

  :باشد که در بيانات زير نمايان است تک احبّا مى به تک

يار معنوى از مضمون نامه رائحۀ معّطرى استشمام گرديد اّميدوارم بآنچه آرزوى دل و جانست نائل ”
انشآءاهّلل بهّمت آنجناب صيت  و مفتخر گرديد و بخدماتى باهره در آن سرزمين مؤيّد و موّفق شويد تا

امر اهّلل در آن سامان مرتفع و مشتهر گردد و آئين نازنين در قلوب اهالى آنصفحات مستحکم شود و 
    ١١٠“ ليس ذلک على ربّنا البهّى أالبهى بعزيز.

مساعى متزايدۀ ايّها الحبيب قيام عاشقانه و خدمات صميمانه و همم عاليه و مجهودات متماديه و ”
آن محبوب القلوب احبّا و منادى و حامى و معين عزيزان محبوب ابهى در اين ايّام پرابتال مورث 

منتهاى اينعبد ضعيف است و موجب مسرّت و ممنونيّت اين قلب کئيب قدر و  فرح و ابتهاج بى
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دد و علّت انتباه بعد مکشوف و عيان گر منزلت اين همم مبذوله و مساعى مشکوره حال معلوم نه من
و اسباب عبرت بيگانه و آشنا شود استقامت نمائيد روح الهى و جنود آسمانى ظهير و حافظ و دليل 

   ١١١“ و ناصر آنعزيز است مطمئن باشيد.

ايّها العزيز الوفّى حّقا که بتمام قوى بر ترويج امر بها قائمى و در استحکام اساس شريعۀ سمحآء ”
و نهارًا جاهد و ساعى اين خدمات متماديه و مساعى جليله و مجهودات عظيمه و اقدامات  ليالً

متتابعه مغناطيس تأييد رّب مجيد است و جاذب الطاف نامتناهيۀ موالى قدير و فريد اثراتش در آن 
      ١١٢“ ش در ملکوت آلهى عظيم و جزيل ...اقليم شديد است و اجر

حقيقى صميمى از اعماق قلب موّفقيّت و مصونيّت آنحبيب را سائل و آملم و از آستان مقّدس يار ”
تأييدات متتابعۀ آلهيّه را از براى آن عزيز متمنّى و طالب همواره منتظر و مترّصد وصول اخبارى 

شرف فرحبخش از آن سامانم و مشتاق هبوب نسائم جانپرور از آنديار زيرا آن بقاع متبرّکه از ا
بعد شأن و منزلتش در انظار خاص و عام از جهانيان  مقامات در آن کشور مقّدس محسوب من

مکشوف و عيان گردد مطمئن باشيد و بتمام قوى در تشييد ارکان امر بها در آن بقاع متبرّکۀ عليا 
   ١١٣“ منتهى مبذول فرمائيد. هّمت بى

موش ننمايم ايّام مؤانست از نظر نرود و خلوص نيّت و جّديت و يار ديرين و حبيب نازنين را فرا”
پاکى فطرت و علّو هّمت آنجناب از خاطر محو نشود در اين جوار در احيان زيارت توّجه بمصدر 
فيض نمايم و آن خادم صادق آستان مقّدس را تأييدات غيبيّۀ متتابعۀ آلهيّه خواهم تا در تحصيل و 

      ١١٤“ امريّه تمامًا و کماًال فائز المرام گرديد ...امور زندگانى و خدمات 

ورقۀ طيّبۀ صابرۀ مبتهله الى اهّلل را در اين احزان وارده سهيم و شريکم محزون مباشيد آن مؤمنۀ باهّلل ”
از قفس آالم برهيد و بديار پرفسحت جانان بشتافت و در جوار رحمت کبرى در ظّل شجرۀ طوبى 
مقرّ گزيد پس صابر باشيد و شاکر و بتمام قوى در اين ايّام باقيۀ زندگانى بآنچه علّت و سبب 

     ١١٥“ رستگارى ابديست مشغول گرديد.

عزيزان حّق محزون و مغموم مباشيد آن طير گلشن محبّت اهّلل از قفس امکان برهيد و بر شاخسار ”
بگزيد از زندان نجات يافت و در ايوان پرفسحت ملکوت جاودان  شجرۀ طوبى در عالم باال مقرّ 

مأوى يافت عليه من الّصلوات اکملها وابهاها و من التّحيات اطيبها و ازکيها آن نفس نفيس غريق 
عالم انوار است و در جوار رحمت کبرى مقيم و مستجير بر بازماندگانش از ملکوت ابهى ناظر است 
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رى مترنّم اميد چنانست که متعلّقين و منتسبين آن بزرگوار اقتدا و تأّسى بآن و بنداى يا طوبى و يا بش
متعارج الى اهّلل نمايند و برضاى آلهى در جميع شئون مؤيّد و نائل شوند آن روح پاک نزد اينعبد 

     ١١٦“ بسيار عزيز بود و از خاّصان آلهى محسوب اغمسه اهّلل فى بحر فضله و احسانه.

يار معنوى در اين جوار پرانوار همواره موّفقيّت و مصونيّت آن خادم فّعال مجرّب درگاه حضرت ”
يزدانرا ملتمس بوده و هستم مطمئن القلب و آسوده خاطر باشيد اّميدوارم اسباب و وسائل آسايش و 

بترويج تعاليم اهّلل و رفاهيّت من تمام الجهات فراهم گردد بحّدى که تمام اوقات و ليالى و ايّامرا 
تشريح اصول شريعة اهّلل و تقويت اساس دين اهّلل صرف نمائيد زيرا اينست مايۀ مسرّت جان و روان 

    ١١٧“ و علّت سعادت دو جهان ايّدکم اهّلل على هذه الموهبة العظمى.

ن و عنايت حضرت خفّى بندۀ خدوم جانفشان آستان مقّدس را تأييدات رّب منّان طلبم و عو”
أاللطاف خواهم تا در جميع شؤون مؤيّد گرديد و از مکاره و آفات اينعالم ظلمانى محفوظ و مصون 
مانيد باعمال طيّبه و افعال مرضيّه ترويج امر رّب ودود نمائيد و در استحکام و تعزيز شريعة اهّلل در آن 

رديد و علم فتح و ظفر آئين آسمانى شويد سامان هّمت شايان مبذول داريد نجم دّرى افق هدايت گ
    ١١٨“ رّب حّقق آمال عبدک الضعيف بحولک و قّوتک.

اى ورقۀ محزونه و يادگار آنجوهر حّب و وفا از خبر دهشت اثر ارتقآء آن طير حديقۀ وفا بگلزار ”
پايان حاصل آتش حسرت مشتعل و اشک از ديده منهمر ايّام  ابهى و جنّت عليا حزن و اندوه بى

يش در پيش مؤانست اينعبد با آنخادم برازنده در جوار عتبۀ مقّدسه در ياد و خاطر است و روى نوران
نظر مجّسم از اعماق قلب غمين علّو درجات در ملکوت رّب آيات البيّنات از براى آن متصاعد الى 
اهّلل طلبم [اغمسه اهّلل فى لّجة رحمته و ادخله فسيح جنانه واسکنه فى اعلى غرف جنّته و 

    ١١٩“ رضوانه.

منتها حاصل البتّه کمال  جمال ابهى سرور و فرح بىحبيب عزيز از خبر سالمتى آن خادم دلدادۀ ”  
جهد و سعى را در تشييد دعائم محفل روحانى آنمدينه مبذول داريد و در ايجاد روابط محکمۀ 
متقنه با اولياى امور هّمت بليغ بگماريد و يارانرا متذّکر داريد که بقدر وسع و امکان احکام 

مايند و با دشمنان امر مداهنه ننمايند و در اعزاز و استحکام منصوصۀ کتابرا در نهايت اتقان تنفيذ ن
    ١٢٠“  .شريعة بديعۀ آلهيّه بتمام قوى جهد متمادى مبذول فرمايند لعّل اهّلل يحدث بعد ذلک امرًا
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استدعا يار معنوى اينعبد از درگاه حضرت خفّى أاللطاف سرور و آسايش و موّفقيّت آن يار عزيز را ”
و تمنّا نمايم تا مظهر تأييدات متتابعه گرديد و انوار يوم ظهور را در آنصفحات منتشر نمائيد جّم 
غفيرى را بشاهراه هدايت داللت نمائيد و بآنچه آمال و آرزوى مقرّبين است مفتخر و نائل 

  ١٢١“ گرديد.

ه و نخواهيد بود زيرا از بندگان صادق يار معنوى در اين بساط از فراموش شدگان محسوب نبود”
مخلص خدوم حضرت يزدانيد و در زمرۀ اهل وفا و سلک مقرّبين آستان بها محشور پس با قلبى 
شاد و روحى مستبشر و قلبى مطمئن و خاطرى آسوده بترويج يگانگى و الفت و اتّحاد و تعاون و 

ه و استحکام اساس شريعة اهّلل پردازيد تعاضد و حسن تفاهم در جمع ياران و تعزيز مؤّسسات امريّ 
اّميد چنانست اسباب و وسائل زيارت بقاع مقّدسۀ عليا کرّة اخرى در آينده قريب مهيّا گردد و 

     ١٢٢“ آرزوى آنحبيب باکملها و احسنها تحّقق پذيرد.

بقعۀ مقّدسه ذاکر و مّکبرم حبيبان باوفا و بندگان مخلص جمال اقدس ابهى را بتحيّات قلبيّه از اين ”
الحقيقه شايستۀ تقدير و تحسين و تمجيد است زيرا اتّحاد و  خدمات و همم مبذولۀ آنعزيزان فى

يگانگى ياران اّس اساس است و وسيلۀ نجاح و ترّقيات کلّيّه در دو جهان اّميدوارم در جميع موارد 
    ١٢٣“ ائز شويد فراموش نشده و نخواهيد شد.مؤيّد و موّفق گرديد و بآمال و آرزوى خويش نائل و ف

ايد موجب تشّکر عميق و تسلّى اين عبد گرديد.  فقدان وارده بر  اى که ابراز نموده عواطف لطيفه”
نهايت عظيم است.   اى چون امةاهّلل الزکيّه خانم ماکسول بى امر الهى از صعود مهاجر برجسته

کنم که  اهّلل براستى تاريخى و سرمشقى براى ديگران است.  دعا مىخدمات آن جذوۀ نار محبّت 
به الطاف و تأييدات الهى موّفق گرديد تا بر اثر اَقدام آن امۀ موقنۀ مشى نماييد و مانند ايشان به 

 ١٢٤ “ .فتوحاتى عظيم و پايدار نائل گرديد.  همواره در ادعيۀ خود به ياد شما هستم.  مطمئن باشيد
   (ترجمه)
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  مراجع بيانات
                                                   

 :Shoghi Effendi in Oxford, (Oxfordمراهلل، به نقل از رياض خادم درا حضرت ولىّ ۱۹۲۰ژوئن  ۱۱از مکتوب موّرخ  . ١
George Ronald, 1999), p. 61,  (ترجمه)  

)، ترجمۀ ابوالقاسم فيضى، (النگنهاين: لجنۀ نشر آثار :The Priceless Pearl Rúḥíyyih Rabbání( گوهر يکتا. کتاب  ٢
  .۶۴) ص. ۱۹۸۲امرى به لسان فارسى و عربى، 

  . همانجا ٣
    . همانجا ٤
  . همانجا ٥
 Bahá’íامراهلل خطاب به بهائيان کانادا و اياالت متّحده مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۲۲ژانويه  ۲۱از توقيع موّرخ  . ٦

Administration: Selected Messages 1922-1932 (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1974, 1998 printing), 
p. 15 .(ترجمه)  

، (طهران: مؤّسسۀ ملّى )۱۹۲۶- ۱۹۲۲توقيعات مبارکه (امراهلل مندرج در   ولىّ  حضرت۱۹۲۲ژانويه ۱۹. از توقيع موّرخ  ٧
  .۱بديع) ص. ۱۲۹مطبوعات امرى، 

 Bahá’íامراهلل خطاب به بهائيان آمريکاى شمالى مندرج در حضرت ولىّ ۱۹۲۲ژانويه  ۲۱از توقيع موّرخ  . ٨
Administration, pp. 15-16  (ترجمه)  

، [طهران]: (مؤّسسۀ ملّى )۱۹۴۸-۱۹۲۲( قيعات مبارکهتوامراهلل مندرج در  حضرت ولىّ ۱۹۲۲. از مکتوب موّرخ مه  ٩
  .۱بديع)، ص.  ۱۳۰مطبوعات امرى، 

  . (ترجمه)۱۰۳، ص. گوهر يکتا. کتاب  ١٠
  .همانجا ١١
  . همانجا ١٢
  . همانجا ١٣
  . همانجا ١٤
  همانجا . ١٥
  همانجا . ١٦
  .۱۰۴، ص. . همانجا ١٧
  همانجا . ١٨
  . همانجا ١٩
  همانجا . ٢٠
  . همانجا ٢١
  .۱۶۴)، ص. ۱۹۸۸، ([پاريس]، فرانسه: پيام بهائى، نشر دّوم، ۱. حضرت بهاءاهلل، پيام آسمانى جلد  ٢٢
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امراهلل و  اى از الواح حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء و توقيعات و مکاتيب حضرت ولىّ  بهائيّه خانم، مجموعه.  ٢٣

آلمان: لجنۀ ملّى  - ، تدوين دايرۀ مطالعۀ نصوص و الواح مرکز جهانى بهائى. (النگنهاينت ورقۀ علياهاى حضر خّط  دست
 .۱۲)، ص. ۱۹۸۵ –بديع ۱۴۲هاى فارسى و عربى،  نشر آثار امرى به زبان

 Excerpts from a letter of the“: خطاب به بهائيان آمريکا مندرج در ۱۹۲۴خّط حضرت ورقۀ عليا موّرخ  . از دست٢٤ 
Greatest Holy Leaf to the American Bahá’ís, 1924”, A Compendium of Volumes of The Bahá’í World: 

An International Record, I-XII (Oxford: George Ronald, 1981), p. 33  (ترجمه)  
 ٢٥.Ella Goodall Cooper  ), 1932( 7, no. 23, vol. West Star of theAn Appreciation”, —ánumKhBahíyyih “

ánum, KhProphet’s Daughter: The Life and Legacy of Bahíyyih ; cited by Janet Khan, in 202 p.
Outstanding Heroine of the Bahá’í Faith (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2005), p. 63.  (ترجمه) 

 ٢٦.Marjory Morten,  . 39 p.A Compendium of Volumes of The Bahá’í World, ánum”, KhBahíyyih “ 
  (ترجمه)

٢٧ . “Excerpts from Diary of Mrs. Keith Ransom-Kehler”, in ibid., p. 40; cited by Janet Khan, in Prophet’s 
Daughter, p. 207.  (ترجمه)  

ت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء و توقيعات و مکاتيب حضرت اى از الواح حضر مجموعه، بهائيّه خانم حضرت ورقۀ عليا.  ٢٨
  ۴.، صص. هاى حضرت ورقۀ عليا خّط  امراهلل و دست ولىّ 

  .۴۴- ۴۳. همانجا، صص. ٢٩ 
)، (طهران: مؤّسسۀ ملّى ۱۹۲۶- ۱۹۲۲( مندرج در توقيعات مبارکه امراهلل حضرت ولىّ ۱۹۲۲ژانويه ۱۹از توقيع موّرخ  . ٣٠

  .۶- ۵بديع) صص. ۱۲۹مطبوعات امرى، 
  ، (ترجمه)۲۰ص.  Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در   حضرت ولىّ ۱۹۲۲مارس  ۵. از توقيع موّرخ  ٣١
  ۲۷- ۲۶، صص ۳۰)، بند ۱۹۹۵. حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، (حيفا: مرکز جهانى بهائى،  ٣٢
  ، (ترجمه)۱۸ص.  Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در  حضرت ولىّ ۱۹۲۲مارس  ۵خ . از توقيع مورّ  ٣٣
  ۸۳)، ص. ۱۹۷۹، (ويلمت، ايلينوى: مؤّسسۀ مطبوعات بهائى، ۱جلد  – منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء.  ٣٤
  ۸۶-۸۴.همانجا، صص.  ٣٥
  )ترجمه( ۸۰ص.  Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در   حضرت ولىّ  ۱۹۲۵ژانويه  ۲۹از توقيع موّرخ  . ٣٦
  )ترجمه( ۴۱امراهلل مندرج در کتاب باال، ص.  حضرت ولىّ  ۱۹۲۳مارس  ۱۲توقيع موّرخ  از . ٣٧
 The Local Spiritualج درامراهلل به يکى از احبّا مندر از طرف حضرت ولىّ ۱۹۳۵اکتبر  ۲۸از مکتوب موّرخ  . ٣٨

Assembly: An Institution of the Bahá’í Administrative Order (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1970) 
p. 80   )ترجمه(  

  )، (ترجمه۶۴- ۶۳صص.  Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۲۵ژانويه  ۲۹از توقيع موّرخ .  ٣٩
   ۶۳همانجا،ص. . ٤٠ 

  . (ترجمه)۱۴۲امراهلل مندرج در کتاب باال، ص.  حضرت ولىّ  ۱۹۲۷اکتبر  ۱۸. از توقيع موّرخ  ٤١
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، )۱۹۲۶- ۱۹۲۲توقيعات مبارکه (امراهلل خطاب به بهائيان ايران مندرج در  حضرت ولىّ ۱۹۲۳فوريه  ۲۷. از توقيع موّرخ  ٤٢

  .۳۲۲ص. 
  (ترجمه) ۸۸ص.  Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در  حضرت ولىّ ۱۹۲۵ژوئن  ۳از توقيع موّرخ  .٤٣ 

امراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى هندوستان و برمه مندرج در  حضرت ولىّ ۱۹۲۳دسامبر  ۲۷. از توقيع موّرخ  ٤٤
Messages of Shoghi Effendi to the Indian Subcontinent 1923-1957 (New Delhi: Bahá’í Publishing Trust, 

 1995), p. 10. (ترجمه)  
(مرکز  حرمت و کيفيّت انتخابات بهائى امراهلل به يکى از احبّا مندرج در حضرت ولىّ  ۱۹۳۳اوت  ۱۱. از مکتوب موّرخ  ٤٥

  (ترجمه) ۱۰- ۹)، صص. ۱۹۹۰جهانى بهائى: دايرۀ مطالعۀ نصوص و الواح، 
  بيت العدل اعظم خطاب به بهائيان عالم (ترجمه) ۲۰۰۷ارس م ۲۵. از پيام موّرخ  ٤٦
حرمت و کيفيّت انتخابات  بيت العدل اعظم به دار التّبليغ بين المللى مندرج در۱۹۸۸نوامبر  ۱۶. از يادداشت موّرخ  ٤٧

  . (ترجمه)۱۷، ص. بهائى
  . (ترجمه) ۹، ص. همانجا. ٤٨ 
بيت  ۲۰۰۷مارس  ۲۵امراهلل به يکى از احبّا مندرج (که در پيام موّرخ  حضرت ولىّ  ۱۹۳۵فوريه  ۴. از مکتوب موّرخ ٤٩ 

 The Light of Divine Guidance: Theالعدل اعظم خطاب به بهائيان عالم نقل گرديده)، اصل انگليس مندرج در 
Messages from the Guardian of the Bahá’í Faith to the Bahá’ís of Germany and Austria (Hofheim-

Langenhain: Bahá’í-Verlag, 1982), vol. 1, p. 68, (ترجمه)   
، جلد  The Light of Divine Guidanceامراهلل به يکى از احبّا مندرج در حضرت ولىّ  ۱۹۳۵فوريه  ۴از مکتوب موّرخ . ٥٠ 
  (ترجمه)،  ۶۸، صفحۀ ۱
حرمت و کيفيّت انتخابات  بيت العدل اعظم به دار التّبليغ بين المللى مندرج در۱۹۸۸وامبر ن ۱۶. از يادداشت موّرخ ٥١ 

  . (ترجمه)۲۶، ص. بهائى
  . (ترجمه)۱۶. همانجا، ص.  ٥٢
هوشمند فتح  ترجمه و اقتباس، نظم جهانى بهائىامراهلل مندرج در کتاب  حضرت ولىّ  ۱۹۳۰مارس  ۲۱. از توقيع موّرخ  ٥٣

  ۱۷)، ص. ۲۰۰۶(کانادا: مؤّسسۀ معارف بهائى، نشر سّوم،  اعظم
، (طهران: لجنۀ ملّى نشر نظامات بهائى امراهلل به يکى از احبّا مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۲۵اکتبر  ۲۴. از مکتوب موّرخ  ٥٤

  .۶- ۵تا)، صص.  آثار امرى، بى
  .۲۲ص. ، نظم جهانى بهائىب حضرت ولّى امراهلل مندرج در کتا ۱۹۳۰مارس  ۲۱. از مکتوب موّرخ  ٥٥
(مجموعۀ آثار)، جلد اّول (النگنهاين:  امر و خلقامراهلل مندرج در کتاب  حضرت ولىّ  ۱۹۲۳مارس  ۱۲. از مکتوب موّرخ  ٥٦

  .۴۱۶بديع)، ص  ۱۳۷لجنۀ نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى، 
  .۲۸-۲۷)، صص. ۱۹۶۰([کراچى]: محفل روحانى ملّى بهائيان پاکستان،  الواح وصاياى مبارکۀ حضرت عبدالبهاء.  ٥٧
  ، (ترجمه)۱۳۹- ۱۳۸صص.  Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۲۷اکتوبر  ۱۷. از توقيع موّرخ  ٥٨
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، ۴۶، شمارۀ Bahá’í Newsامراهلل به يکى از احبّا مندرج در  از طرف حضرت ولىّ ۱۹۳۰اوت  ۳۰. از مکتوب موّرخ  ٥٩

  ، (ترجمه). ۹، ص. ۱۹۳۰نوامبر 
امراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى اياالت متّحده و کانادا  از طرف حضرت ولىّ  ۱۹۳۴مارس  ۲۱. از مکتوب موّرخ  ٦٠

  ، (ترجمه).۱، ص. ۱۹۳۴، مه ۸۳، شمارۀ Bahá’í Newsمندرج در 
هلل خطاب به محفل روحانى ملّى آلمان و اطريش مندرج در     امرا از طرف حضرت ولىّ ۱۹۴۸مه  ۱۱. از توقيع موّرخ  ٦١

The light of Divine Guidance (ترجمه). ۱۳۶- ۱۳۵، صص. ۱، جدل ،  
  به يکى از احبّاء. (ترجمه) ۱۹۳۰مارس  ۱۹امراهلل موّرخ  . از يک مکتوب منتشر نشدۀ حضرت ولىّ  ٦٢
  . همانجا (ترجمه) ٦٣
  ، (ترجمه)۱۳ – ۱۲، صص. نظم جهانى بهائىامراهلل مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۳۰مارس  ۲۱از توقيع موّرخ .  ٦٤
 Messages to America:  Selected Letters andامراهلل مندرج در: حضرت ولىّ  ۱۹۴۵مارس  ۲۹از توقيع موّرخ .  ٦٥

Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North America, 1932–1946 (Wilmette: Bahá’í Publishing 
Committee, 1947), p. 78.  (ترجمه)   

 :Shoghi Effendi, Letters from the Guardian to Australia and New Zealand 1923-1957 (Sydney:از کتاب.  ٦٦
National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Australia Incorporated, 1970), p. 97.  (ترجمه) 

 A Compendium of Volumes of The Bahá’í مندرج در امراهلل ولى تحضر ۱۹۴۷فوريه  ۱۲از تلگرام موّرخ . ٦٧ 
World, pp. 405-406  (ترجمه)   

آمريکايى، - ترجمۀ نصراهلل موّدت، (ويلمت، ايلينوى: لجنۀ امور احبّاى ايران ظهور عدل الهى، ،امراهلل ولي تحضر.  ٦٨
  . ٨۹ص.  ،)۱۹۸۵محفل روحانى ملى بهائيان اياالت متحده، 

امراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى اياالت متّحده و کانادا مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۳۷ژوئن  ۴. از توقيع موّرخ  ٦٩
Messages to America .(ترجمه)۱۰-۹، صص .  

امراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى اياالت متّحده و کانادا مندرج در کتاب  حضرت ولىّ  ۱۹۳۹ژانويه  ۲۸. از توقيع موّرخ  ٧٠
  . (ترجمه)۱۷باال، ص. 

 The Light of Divineامراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى آلمان مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۴۹ژوئن  ۳۰. از توقيع موّرخ  ٧١
Guidance, vol. 1, p. 156,   (ترجمه)  

 ٧٢ Shoghi Effendi, The Unfolding Destiny of the British Bahá’í Community: The Messages from the 
Guardian of the Bahá’í Faith to the Bahá’ís of the British Isles (London: Bahá’í Publishing Trust, 1981), 

  ,p. 233  (ترجمه)
  همانجا.  ٧٣
 Messages ofحضرت ولّى امراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى هند و برمه مندرج در ۱۹۴۹آوريل  ۹. از  توقيع موّرخ  ٧٤

Shoghi Effendi to the Indian Subcontinent 1923-1957 (New Delhi: Bahá’í Publishing Trust, 1955), p. 300, 
 (ترجمه) 
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حصن امراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى اياالت متّحده مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۵۱نوامبر  ۲۳. از توقيع موّرخ  ٧٥

  (ترجمه) ۲۷- ۲۶]، صص ۱۹۹۷، [النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى]، حصين  شريعت اهلل
 Messages ofامراهلل خطاب به محفل روحانى ملّى هند و برمه مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۴۳فوريه  ۱۷. از  توقيع موّرخ  ٧٦

Shoghi Effendi to the Indian Subcontinent 1923-1957, p. 178,  (ترجمه)  
   احبّاء. (ترجمه)به يکى از  ۱۹۴۸ژانويه  ۳۰امراهلل موّرخ  . از يک مکتوب منتشر نشدۀ حضرت ولىّ ٧٧
  . (ترجمه)۱۱۱- ۱۱۰، صص ظهور عدل الهىامراهلل،  . حضرت ولى ٧٨
 Messages to the Bahá’í Worldامراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در   حضرت ولىّ  ۱۹۵۱ژانويه  ۹. از تلگرام موّرخ  ٧٩

1950-1957 (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1971, 1999 printing), p. 7,  (ترجمه) 
-Messages to the Bahá’í World 1950  امراهلل به بهائيان عالم مندرج در حضرت ولىّ  ۱۹۵۱ژانويه  ۹. از تلگرام موّرخ  ٨٠

1957, p. 20,  (ترجمه)  
  ، (ترجمه).۲۷، ص. Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در   حضرت ولىّ  ۱۹۲۲دسامبر  ۲۳. از مکتوب موّرخ  ٨١
 Messages to America: Selectedامراهلل به بهائيان آمريکا مندرج در حضرت ولىّ  ۱۹۳دسامبر  ۲۰تلگرام موّرخ . از  ٨٢

Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North America, 1932–1946, p. 11,  (ترجمه)  
  .۶ص.  ،الواح وصاياى مبارکۀ حضرت عبدالبهاء.  ٨٣
)، ترجمۀ نصراهلل موّدت، (دانداس، کانادا: مؤّسسۀ معارف بهائى God Passes By( کتاب قرن بديعامراهلل،  . حضرت ولىّ  ٨٤

  .۷۲۳) ص. ۱۹۹۲به لسان فارسى، 
  ، (ترجمه).۱۰۵، ص. Bahá’í Administrationامراهلل مندرج در   حضرت ولىّ  ۱۹۲۶آوريل  ۲۲. از توقيع موّرخ  ٨٥
، )۱۹۵۷-۱۹۵۲توقيعات مبارکه (امراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در  حضرت ولىّ ۱۹۵۲اکتبر  ۸خ از تلگرام مورّ .  ٨٦

  .۵- ۴صص. 
 Messages to the Bahá’í Worldامراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۵۳مه  ۴. از تلگرام موّرخ  ٨٧

1950-1957, pp. 152-153,  (ترجمه)  
  . ۲۵۱) جلد اّول، ص. ۱۹۷۹، (ويلمت، ايلينوى: مؤّسسۀ مطبوعات امرى، مکاتيب حضرت عبدالبهاءمنتخباتى از . ٨٨ 

-Messages to the Bahá’í World 1950امراهلل به بهائيان عالم مندرج در  حضرت ولىّ  ۱۹۵۳مه  ۲۸. از تلگرام موّرخ  ٨٩
1957, p. 49,  (ترجمه)  

امراهلل خطاب به چهارمين کنفرانس بين المللى تبليغى در دهلى نو مندرج در  ولىّ حضرت  ۱۹۵۳اکتبر  ۷. از تلگرام موّرخ  ٩٠
  . (ترجمه)۱۶۹کتاب باال، ص. 

(النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى به لسان  اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعه.  ٩١
  ۱۰۱و  ۹۸بديع)، ص  ۱۳۷فارسى و عربى، 

)، ۱۹۵۷-۱۹۵۲امراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در توقيعات مبارکه ( حضرت ولىّ  ۱۹۵۵موّرخ آوريل  . از توقيع ٩٢
  . (ترجمه)۲۲۵- ۲۲۴صص.

  ، (ترجمه).۱۴امراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در کتاب باال، ص.  حضرت ولىّ  ۱۹۵۲اکتبر  ۸. از تلگرام موّرخ  ٩٣
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. ۲۹۱- ۲۹۰امراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در کتاب باال، صص.  رت ولىّ حض ۱۹۵۷ژوئن  ۴. از تلگرام موّرخ  ٩٤

  (ترجمه)
  . (ترجمه)۲۹۸امراهلل خطاب به بهائيان عالم مندرج در کتاب باال، ص.  حضرت ولىّ  ۱۹۵۷. از تلگرام موّرخ  اکتبر  ٩٥
  . (ترجمه)۴۹۹- ۴۹۸، صص. گوهر يکتا.  ٩٦
  .  ۲۱بديع)، ص. ۸۱، (مصر: گلستانه، عبدالبهاءالواح مبارکۀ وصاياى حضرت .  ٩٧
  .۱۹۴- ۱۹۲صص.  )۱۵۷-۱۵۲توقيعات مبارکه (بديع، مندرج در  ۱۱۱. از توقيع نوروز  ٩٨
 Messages fromبيت العدل اعظم خطاب به محفل روحانى ملّى هلند مندرج در  ۱۹۶۵مارس  ۹خّط موّرخ  از دست.  ٩٩

the Universal House of Justice, 1963–1986:  The Third Epoch of the Formative Age (Wilmette: Bahá’í 
Publishing Trust, 1996), p. 51,   (ترجمه) 

  .۵۰۰)، ص. ۱۹۲۱الکردى،  اهلل ذکى ، جلد سّوم، (مصر: فرجمکاتيب حضرت عبدالبهاء.  ١٠٠
 Messages from theروحانى ملّى مندرج دربيت العدل اعظم خطاب به جميع محافل ۱۹۷۴آوريل  ۵از تلگرام موّرخ . ١٠١ 

Universal House of Justice, 1963–1986:  The Third Epoch of the Formative Age, p. 271.  (ترجمه)  
  از طرف بيت العدل اعظم به يکى از محافل روحانى ملّى (ترجمه) ۱۹۷۶مارس  ۳۰خّط موّرخ  . از دست ١٠٢
  به امضاى داراالنشاء بيت العدل اعظم به يکى از احبّا (ترجمه) ۲۰۱۱ژوئيه  ۲۴. از نامۀ موّرخ  ١٠٣
  از طرف بيت العدل اعظم به يکى از احبّا (ترجمه) ۲۰۰۸آوريل  ۹خّط موّرخ  . از دست ١٠٤
) ۱۹۸۸، (النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى، نشر سّوم، کتاب دور بهائىامراهلل،  . حضرت ولىّ  ١٠٥

  (ترجمه) .۲- ۱صص. 
  . (ترجمه)۲۹- ۲۸. همانجا، صص.  ١٠٦

  . (ترجمه)۴۲- ۴۱. همانجا، صص. ١٠٧ 
 . (ترجمه)۵۸- ۵۷، صص. همانجا.  ١٠٨
  به يکى از احبّا (ترجمه) ۱۹۳۱ژانويه  ۱۹امراهلل موّرخ  . از يک مکتوب منتشر نشدۀ حضرت ولىّ  ١٠٩
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۸ژانويه  ۲۸امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٠

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۳۵مارس  ۲۰امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١١

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۳۷فوريه  ۱۱ر مکتوب موّرخ امراهلل به خّط خود در آخ . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٢

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۸ژانويه  ۲۸امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٣

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۷فوريه  ۹به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  امراهلل . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٤

 اند. نوشته شده اضافه فرموده
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که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۸فوريه  ۱۱امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٥

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۸نوامبر  ۱۵امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  حضرت ولىّ . جمالتى که  ١١٦

 اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۸فوريه  ۳امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٧

 اند. فرمودهنوشته شده اضافه 
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۳۴۵رمضان  ۲۸امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٨

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۳۳ژوئيه  ۱۹امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١١٩

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۷نوامبر  ۲۰امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١٢٠

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
به يکى از احبّا  که از طرف ايشان ۱۳۴۴شعبان  ۱۹امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١٢١

  اند. نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به يکى از احبّا  ۱۹۲۸فوريه  ۱۸امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١٢٢

  اند.  نوشته شده اضافه فرموده
که از طرف ايشان به اعضاى لجنۀ  ۱۹۲۸فوريه  ۲۵امراهلل به خّط خود در آخر مکتوب موّرخ  . جمالتى که حضرت ولىّ  ١٢٣

  اند. اتّحاد در يزد نوشته شده اضافه فرموده
به يکى از  از طرف ايشانکه  ۱۹۴۰ آوريل ۲۶موّرخ  آخر مکتوب در امراهلل به خّط خود جمالتى که حضرت ولىّ ترجمۀ .  ١٢٤
 .اند اضافه فرموده نوشته شده احبّاء
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