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  *ميثاق در امر بهائيو  عهد
 

 خجوانینعلی 
 منوچهر درخشانی: ترجمه

 
ل تاریخ بهائی اشاره ای بسیار دقیق در تحّو ه به نکتهحضرت ولی عزیز امرالّل

ی اند که طرح کّل  تشریح فرمودهشاناند و در بیش از یک مورد در آثار فرموده
 ،و این فتوحاتی پی در پی است،  ها و پیروزیها بحران ه شاملپیشرفت امرالّل

مراتب ه نوبۀ خود مقدمۀ انتصاراتی به بار خواهد آورد که به هایی بزرگتر ب بحران
ان یه را بخشی از جرهیکل مبارک این روند پیشرفت امرالّل.  تر خواهد بود عظیم

ن های مزبور همیشه متضّم بحران.  اند گیری جامعۀ بهائی خوانده انسجام و شکل
هگاه عوامل خارج و داخل در در واقع َگ.  ارج یا داخل  استه از خحمله به امرالّل

هیکل مبارک همچنین نظر ما .  دهند مخالفت با امر دست به دست یک دیگر می
زمان با  اند، که هم را به جریان از هم پاشیدگی در امور جامعۀ انسانی جلب فرموده

ه این جریان دوم صورتی ک در.  دهد جریان انسجام در داخل جامعۀ بهائی، رخ می
سفانه جامعۀ بشری را به اعماق فساد و بدبختی سوق خواهد داد، فرایند أمت

ه در سراسر جهان حاد موجب پیروزی و تفوّق امر حضرت بهاءالّلانسجام و اتّ
 .خواهد شد
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اند که پیروانشان، بر اساس اشاراتی که در  مسیحیت و اسالم دو دیانت عمده
، همواره آرزومند فتح روحانی تمام ساکنان کرۀ زمین نصوص آن ادیان وجود دارد

ما .  اند اند؛ ولکن از آغاز تأسیس ادیانشان در این راه با شکست روبرو شده بوده
بهائیان چه ضمانتی داریم که امر بهائی به همان سرنوشت دچار نخواهد شد؟  

 مسأله ، به این نظم جهانی بهائیه، در توقیعات موسوم بهحضرت ولی امرالّل
ه است عهد و میثاق های حضرت بهاءالّل ق وعدهآنچه ضامن تحقّ.  اند پرداخته
کتاب این عهد و میثاق در احکام مربوط به وصایت و جانشینی در .  است

ه، نامۀ حضرت بهاءالّل ، یعنی وصیتکتاب عهدی تصریح شده و در مستطاب اقدس
 . تأیید گردیده است

ن گذشته وجود داشته ولی در کتب مقدسۀ آن ادیان این گونه وصایت در تمام ادیا
آثار و  ولکن در امر بهائی این وصایت که در.  به صراحت منصوص نگشته

.  ها شده است فرقه نصوص به صراحت ذکرشده مانع از بروز انشعاب و  ایجاد
از اول ابداع تا یومنا : "سازند که حضرت عبدالبهاء با این بیان ما را مطمئن می

 :فرمایند  و نیز می؛"سه چنین عهد محکم متینی گرفته نشدهدر ظهور مظاهر مقدّهذا 
 و ایضاً ؛"بدیهی است که محور وحدت عالم انسانی قوۀ میثاق است و بس"

قوۀ میثاق مانند حرارت آفتاب است که جمیع کائنات ارضیه را تربیت "فرمایند  می
الم نفوس و عقول و قلوب و بهم چنین نور میثاق ع.  نماید و نشو و نما بخشد

  )۴۷۲، صقرن بدیع." (ارواح را تربیت نماید
" انگیز جلوه و لمعان حیرت"حضرت ولی امراللّه در آثار خود، پس از اشاره به 

دو وظیفۀ اصلی عهد ) ۶۰۲–۶۰۱، صص قرن بدیع" (روح نبّاضش"کوکب پیمان و 
 :فرمایند و میثاق را تشریح می

. . .  که از مشيّت نافذۀ سبحانيّه سرچشمه گرفته قوای فائقۀ محيطه"تا . ۱
آهنگی و تداوم آن محفوظ  در مجاری حقيقيّۀ خويش سريان يابد و هم

 ) ۴۷۰، صقرن بدیع( "ماند
  )۶۰۲–۶۰۱، صص قرن بدیع( "حفظ وحدت و جامعيّت امر الهی. "۲

 قینیدر ارتباط با عهد و میثاق دو سوء تفاهم وجود دارد که از جانب محقّ
این .  الله تضغیف نمایند شود تا وفاداری یاران را به میثاق غیربهائی عنوان می
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ها را باید روشن کرد و اینجا دربارۀ هر یک، به اختصار و با مراجعه به  تفاهم سوء
 .شود نصوص، توضیحاتی داده می

 جمال  در الوهیت جلوۀ سوء تفاهم اول آنست که اگر به–الف
شیم، عهد و میثاق امری ثانوی محسوب مبارک اعتقاد داشته با

توان آن را به عنوان بخشی از امر بهائی که ضروری  گردد و می می
 .نیست به کنار کذاشت

 دوم اینکه دورۀ عهد و میثاق زمان قیادت حضرت عبدالبهاء –ب
بود و بنا بر این، پس از صعود مرکز میثاق، این فصل از تاریخ امر 

 .خاتمه یافته است

 هم اولسوء تفا
اند که  ه تشریح فرمودهحضرت ولی عزیز امرالّل )۳۳۲ص (قرن بدیعدر کتاب 
 بدان اشاره کتاب عهدیکه در جملۀ اول " میراث مرغوب ال عِدل له"مقصود از 

اگر : "متن کامل جملۀ مورد اشاره اینست.  شده عهد و میثاق در امر بهائی است
ل و تفویض از برای وّراث ائن توکّ از زخرف دنیا خالیست ولکن در خزافق اعلٰى

حضرت ) ۳۹۹، صمجموعۀ الواح مبارکه." (میراث مرغوب ال عِدل له گذاشتیم
دهند که آن میراث عهد و میثاق است و بنا بر این،  ما اطمینان میه ه بولی امرالّل

شود که  ل واضح میبا کمی تأمّ.  به یک اعتبار، ما همگی وارثان جمال مبارکیم
بپذیریم، و کاری جز این  ناچار باید آن میراث راه میراث را الهی بدانیم باگر منشأ 

اگر میراث را نپذیزیم آیا معنی این عمل انکار عالقه و .  غیر قابل تصور است
 بستگی به صاحب آن میراث نیست؟ دل

.  ه نازل شده است آخرین اثر مهمی است که از قلم حضرت بهاءاللّلوح ابن ذئب
ای مرقوم  کلمه" صحیفۀ حمراء"فرمایند که در  مال مبارک میدر آن لوح ج

آن کلمه قوت مکنونه در عباد را بتمامها ظاهر فرماید بلکه مثل آن "اند که  فرموده
در توقیعی به قلم منشی حضرت ولی )  ۲۴، صلوح ابن ذئب." (بر آن بیفزاید

که در " ای کلمه" از اند که مقصود جمال مبارک ه، هیکل مبارک اشاره فرمودهامرالّل
صحیفۀ حمراء اشاره است به .  صحیفۀ حمراء ثبت شده قدرت عهد و میثاق است

 و منظور از عبارت فوق همان نیرویی است که در عهد و میثاق وجود کتاب عهدی
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یا : " چنین استکتاب عهدیبیان مبارک در  . گردد دارد و از آن منبعث می
 کامله مکنون و مستور، به او و جهت اغصانی در وجود قوت عظیمه و قدرت

)  ۴۰۱، صمجموعۀ الواح مبارکه." (اتّحاد ناظر باشید، نه به اختالفات ظاهره از او
فرمایند که قدرت عهد و میثاق پنهان  در این دو جملۀ مختصر جمال مبارک می

ر و تعمق بارۀ اهمیت این موضوع تفّک به نظر من منظور اینست که باید در.  است
فرمایند که  جمال قدم همچنین ما را هدایت می .  تا بتوان به اهمیت آن پی بردکرد

شود و هم " حاداّت"تواند موجد  عهد و میثاق مانند شمشیری دو لبه است که هم می
ه نیروی متحد وظیفۀ ما اینست که فکر و قلب خود را متوّج.  به بار آورد" اختالف"

اثی است که  از جانب جمال مبارک به ما عهد و میثاق میر.  کنندۀ آن نماییم
محور وحدت عالم اند،  چنان که حضرت عبدالبهاء فرموده عنایت شده و هم

توانیم در آن به صورت امری بنگریم که  به این ترتیب چگونه می .  استانسانی
  در درجۀ دوم از اهمیت است؟

 سوء تفاهم دوم
باید به .  هد و میثاق گذشته استسوء تفاهم دوم اینست که تصور کنیم که زمان ع

 در ارتباط با دورۀ قیادت خود مرقوم الورٰى خاطر داشته باشیم که حضرت مولی
بنا بر این اگر آن دوره تنها صبح و  . بود" صبح میثاق"اند که آن دوره تنها  فرموده

زمان طلوع شمس میثاق بود پس ما هنوز یک روز کامل عهد و میثاق در پیش 
منتحباتی از مکاتیب دو لوح که در جلد پنجم .  نی تا انتهای دور بهائیداریم، یع

 .  درج شده حاوی این بیان مرکز میثاق است) ۲۱۳ و ۱۶۵صص  (حضرت عبدالبهاء
 سال دورۀ قیادت ۲۹به این ترتیب واضح است که عهد و میثاق تنها منحصر به 

ضل و مکرمت به اهل به صرف ف"الورٰى نبود، بلکه جمال قدم آن را  حضرت موی
با توجه به این مفهوم است که )  ۸، ص۳، جقرن بدیع." (عالم عنایت فرمودند

 به کمال هذا یوٌم لن یعقبه اللّیلفرماید  حقیقت بیان مالک امکان که می"
 )۳۰، ص۱۵، فصل قرن بدیع." (وضوح معلوم و مبرهن گردید

 ناقض کیست؟
ی کنیم و ببینیم نصوص در این باره اکنون باید موضوع نقض را به اختصار بررس

گویند، تا بدانیم دالئل و موجباتی که بعضی را به سوی نقض عهد سوق  چه می
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.  دهد کدام است و به چه جهت باید از معاشرت با این نفوس اجتناب کنیم می
 در قلم اعلٰى .  استکتاب مستطاب اقدسحکم وصایت یکی ازمهمترین احکام 

است و پس از " مطلع وحی"ه الّل در امرد که مرجع اعلٰىفرمای خصوص اوقاف می
اند،  سدرۀ الهی که به عنوان مرکز امر منصوب شده" اغصان"او امر راجع است به 

کتاب مستطاب (شود به بیت العدل اعظم  و سپس مرکزیت میثاق الهی راجع می
 ).   ۴۲، بند اقدس

" عرفان مشرق وحی" که فرمایند در اولین آیات همان کتاب مستطاب تصریح می
دو وظیفۀ ال ینفک فرد مؤمن است و یکی بدون دیگری " اتّباع ما اُمر به"الهی و 

س که بندی را در سلسلۀ وصایت نادیده   بنا بر این هرکَ.)۱بند (پذیرفته نیست 
شود  تشخیص اینکه کدام فرد ناقض شمرده می.  شود بگیرد ناقض عهد شمرده می

.  ه قرار داردس امرالّلأای است که در ر رکز امر الهی و مؤسسههمیشه از اختیارات م
عهد و میثاق، همان طور که اشاره شد، سبب ایجاد وحدت است و در عین حال 

 توصیه فرموده که به قلم اعلٰى.  ممکن است که اختالفاتی هم به وجود آورد
 . کنیم  متمرکزه نکنیم و نظر را در نیروی متحد کنندۀ عهد و میثاقاختالفها توجّ

پارچه خواهد  ه، چنان که وعده داده شده، یکباید اطمینان داشت که هیکل امرالّل
ه ایادی عزیز امرالّل . ق بخشد متعال وحدت عالم را تحقّماند تا مطابق ارادۀ رّب

فرمودند که در ادوار گذشته، زمانی که یکی از  جناب ابوالقاسم فیضی می
کرد، ولی در این  گرفت و رشد می کاشتند می ا میهای شکستۀ امر الهی ر شاخه

های شکسته، حتی اگر آنها را غرس کنند و پرورش دهند،  دور، این شاخه
ه تنها و الّل  بلکه خشک شوند و شجر امر،سرنوشتشان اینست که رشد نداشته باشند

گز باید مطمئن باشیم که نقض عهد هر.  ناپذیر باقی بماند نظیر و مثیل و تسخیر بی
 .موجب ایجاد تفرقه و انشعاب در امر نخواهد شد

 چرا از ناقضین دوری می جوییم؟
در خصوص لزوم اجتناب از معاشرت با ناقضین حضرت عبدالبهاء مثال امراض 

.   یک واقعیت علمی، به سادگی– برند مسری مانند جزام و سل را به کار می
اند و این گونه  ئه فرمودهه در این باره توضیح بیشتری اراحضرت ولی امرالّل

چون به نظر دقیق مالحظه : "...اند ها را برکاتی در لباس مشکالت دانسته بحران
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شود که این صرصر حوادث و شدائد با آنکه به صورت ظاهر علت  نماییم معلوم می
تشویش و اضطراب دوستان و موجب تشتیت و تفریق شمل یاران و مورث حدوث 

عواصف شدیده سبب نزول برکات الهیه بالعکس هبوب . ..بالیای فراوان گردید 
و ارکان و ... گردید و حدوث مصائب و فتن علت شمول تأییدات الریبیه شد 

حضرت مولی الورٰى ناقضین )  ۵، فصل قرن بدیع." (دعائم جامعه تشیید پذیرفت
منتخباتی از مکاتیب حضرت ." (در فکر ریاستند"خوانند که  می" مفسدین"را 
" علت تفریق" آنها را الواح وصایاو در ) ۲۰۹، ص۱۶۸، بند ۱، جلبهاءعبدا
طلبی و حسد و بغض است  فرمایند جاه علل دیگری که ذکر می.  دانند می

ما را هدایت ).  ۱۵۹، ص۱۴۱، بند ۱، جمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء(
نده، به زبان بظاهر اغنامند و در باطن گرگ در"فرمایند که این قبیل افراد  می

، ۲۳۳، بند ۱، جمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء." (شیرین و به دل سّم قاتل
البته هر مغرور ارادۀ فساد و "دهند  هشدار می) ۱۲ص (الواح وصایادر )  ۳۰۵ص

ه در توضیح حضرت ولی امرالّل."  »غرض دارم«گوید که  تفریق نماید صراحًة نمی
این افراد را  . فرمایند را برای نقض بیان میهای دیگری  این مطلب انگیزه

ها و تمایالتی  فرمایند که تحت تأثیر هوس توصیف می" جو ماجرا"و " خواه خود"
، "های واهی خیال"، "شکنی درخور تحقیر پیمان"، "بینی بی حد و حصر خود"مانند 

: رمایندف در جای دیگر می.  اند قرارگرفته" نادانی باور نکردنی"، و "توزی کینه"
ای سرطانی را که در بدنش پیدا شده بریده و بدور اندازد تا  اگر کسی غده"

گویند که به خاطر وحدت و  سالمت و حیات خود را حفظ کند، هرگز به او نمی
، Lights of Guidanceترجمه از ." (یگانگی باید آن غده را به بدنش برگرداند

توانند به جامعۀ بهائی   نمیاین بدان معنی نیست که ناقضین هرگز)  ۱۸۴ص
 زیرا همیشه ،در واقع به ما امر شده که برای این گونه افراد دعا کنیم.  برگردند

.  باید آنها را به حال خود رها کنیم.  احتمال برگشتن آنان به دامان امر وجود دارد
اگر پشیمان شوند و مرکز امر تشحیص دهد که پشیمانی آنان از صمیم قلب است، 

 .شود مال سرور به آنها اجازۀ برگشتن به جامعۀ بهائی داده میبا ک
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 الواح وصایای حضرت عبدالبهاء و صعود حضرت شوقی ربانی
رهبری یکی از اغصان ) ۴۲بند  (کتاب مستطاب اقدسرسد که در  نظر میه ب

الواح بینی نشده است، و این با قسمت اول  العدل اعظم پیش زمان با بیت هم
اند که  ه فرمودهولی حضرت ولی امرالّل.   تناقض داردت عبدالبهاءوصایای حضر
تواند با آن   است و بنا بر این نمیکتاب مستطاب اقدس "لمکّم "الواح وصایا

ب از سه بخش دهد که مرکّ  نشان میالواح وصایامطالعۀ .  تناقض داشته باشد
" رئیس"و العدل  در بخش اول حضرت شوقی افندی به عنوان عضو بیت.  است

العدل اعظم تحت هدایت   بخش دوم بیتصورتی که در  در؛اند آن تعیین شده
ه، و بخش سوم نسبتاً  بدون حضور و مشارکت ولی امرالّل،شود الهی معرفی می

 . مختصر است و این موضوع در آن مطرح  نیست
 "مؤیّد"و در واقع " مکمّل "الواح وصایاچگونه ممکن است که : حال سؤال اینست

ای قسمتها با آن سفر جلیل تضاد داشته   باشد ولی در پارهکتاب مستطاب اقدس
چه بسا که به همین علت حضرت ولی .  پوشیده این مطلبی است پیچیده و باشد؟ 
 الواح وصایادادند که  د به یاران غرب و شرق تذکر میه در توقیعات متعّدامرالّل
الواح در همان .   آنها ممکن نبوداسراری است که در آن زمان فهم رموز و شامل
ای و مبهمی در امر پیش  اند که نکات پیچیده الورٰى فرموده ت مولی حضروصایا

.  العدل اعظم خواهد بود که آنها را روشن و مفهوم کند خواهد آمد و وظیفۀ بیت
 در توقیعی ۱۹۲۴، حضرت ولی امراللّه، در سال الواح وصایادر تأیید همین بند از 

به طبع رسیده، ) بهائیتشکیالت  (Bahá’í Administrationمجموعۀ  که در
العدل  فرمایند که باید اطمینان داشته باشیم که با گذشت زمان و با هدایت بیت می

.  تر از مفاد آن سفر کریم دست خواهیم یافت تر و روشن اعظم الهی به درکی کامل
 وجود آورد که کامالً با متن  داد وضعی را به به بعد رخ۱۹۵۷یعی که از سال وقا

ه جانشینی از آنجا که حضرت ولی امرالّل .  مطابقت داشتکتاب مستطاب اقدس
برای خود به عنوان ولّی امر و مبیّن نصوص تعیین نفرموده بودند بالطّبع غصن 

 .العدل اعظم در یک زمان وجود نداشت منصوص و بیت
ای   به تدریج پرده از روی پاره، ١٩۶٣العدل اعظم، پس از انتخاب در سال  بیت
 Messages)در سه دستخط که در مجموعۀ دستخطها .   برداشتنداین ابهاماتاز

from the Universal House of Justice, 1963-1986; Letters 5, 23, and 35) 
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 را الواح وصایا این نکتۀ مبهم در ٰىمنتشر شده و در دسترس است، معهد اعل
نمایند که آنچه در کتاب  ن سه دستخط به وضوح مشخص میای . تشریح فرمودند

ناپذیر  الرّعایه و تغییر اقدس آمده مافوق همه است و بدون شک همواره واجب
العدل اعظم مستقل و تحت هدایت الهی منبعث از دو  خواهد ماند، یعنی بیت

بینی  ه خود پیشمظهر ظهور این دور است، و هیکل مبارک حضرت ولی امرالّل
سه سؤال .  یل خواهد شد تشک۱۹۶۳در سال العدل اعظم  موده بودند که بیتفر

 :شود که باید مورد بررسی قرار گیرد فرعی هم مطرح می
 اند؟ های آینده اشاره فرموده ه به ولی امرچرا حضرت ولی امراللّ. ۱
گاه بودند و می. ۲ دانستند که در زمان تشکیل  آیا از قرب زمان صعود خود آ

 دل اعظم حیات نخواهند داشت؟الع بیت
  چرا وصیتنامه تنظیم نفرمودند؟. ۳

  های آیندهامر ولِی
امرهای آینده باید به  در خصوص سؤال اول و اشارۀ حضرت شوقی افندی به ولِی

کر ذ الواح وصایاخاطر داشت که حضرت عبدالبهاء این امکان را در بخش اول 
ه چند نفر از اغصان وجود داشتند الّلدر ایام حیات حضرت ولی امر.  فرموده بودند

، آنها را شایستۀ چنین مقام الواح وصایاه، طبق متن که اگر حضرت ولی امرالّل
در آن صورت .  دانستند ممکن بود برای این منظور در نظر گرفته شوند بلندی می

ه نفر از ایادی منتخب از بین هیأت ایادی بایستی به تصویب ُن هم این انتخاب می
توانستند این مراحل را آغاز  ه میتنها حضرت ولی امرالّل.  سراسر جهان برسددر 

امرهای آینده  شود حدس زد که اشارۀ هیکل مبارک به ولیِ بنا بر این می.  نمایند
ه کلیدی برای حل این حضرت ولی امرالّل.   بودهالواح وصایابا توجه به بخش اول 
 که ١٩٢٩ فبروری ٢٧قیعی به تاریخ در ابتدای تو . اند معما ارائه فرموده

 درج شده (The World Order of Bahá’u’lláh) نظم جهانی بهائی  ۀدرمجموع
اند که جمال  فرمایند که حضرت عبدالبهاء همان روشی را به کار برده تشریح می
 اختیار فرموده بودند، یعنی روشی واحد در تعیین جانشین کتاب عهدیمبارک در 

 .خود
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علی نسبت به حضرت عبدالبهاء وفادار  دانستند که محمد الله یقیناً میحضرت بهاء
 رویدادی را که خانم گوهر یکتا حضرت حرم روحیه خانم در کتاب.  نخواهد بود

: کنند دکتری آلمانی در محضر حضرت عبدالبهاء مشاهده کرده بود  تعریف می
مبارک بود که خانم دکتر فالشر پزشک عائلۀ مبارکه بود و روزی در حضور 
پس از آنکه .  نوجوانی وارد شد و با احترام و ادب به طرف هیکل مبارک رفت

هیکل مبارک آهسته چیزی در گوش او فرمودند نوجوان، با همان حالت خضوع و 
آنگاه حضرت عبدالبهاء به دکتر فالشر .  قب رفت و خارج شدَع قباحترام، َع

ه به که حضرت بهاءالّل اضافه فرمودندفرمودند این نوجوان الیشیای من است، و 
 یکی از الورٰى ایشان فرموده بودند که در آینده الزم خواهد شد که حضرت مولی

ه به ظاهر ولکن حضرت بهاءالّل.  های خود را به جانشینی انتخاب کنند اوالد یا نوه
 به عنوان جانشین حضرت عبدالبهاء تعیین فرموده کتاب عهدیعلی را در  محمد
آیا جمال قدم برای حفظ حضرت عبدالبهاء  آیا این رمز و سری نیست؟ .  ندبود

علی را جانشین ایشان اعالم فرمودند؟  آیا هدف از این کار آزمایش مؤمنین  محمد
 علی بوده؟ و در عین حال امتحانی برای محمد

به صراحت حضرت عبدالبهاء را ) ۵۸ص (دور بهائیحضرت ولی امراللّه در توقیع 
بنا بر این باید اطمینان داشته باشیم .  خوانند می" فضائل و کماالت الهی"ی دارا

 شوقی افندی  خالۀدانستند که دو برادر و پنج  پسر  یقیناً میالورٰى که حضرت مولی
الواح  آیا آن حضرت این بند را در  .نسبت به او وفادار نخواهند بود) اغصان(

 در ظل امر باقی بمانند؟  آیا مانند اب  ذکر فرمودند تا شاید این اغصانوصایا
دانیم این هفت نفر  همان طور که می بزرگوارشان هدفهای دیگری نیز داشتند؟ 

علی در گذشته، به دلیل غرور و نادانی خود از حضرت ولی  اغصان، مانند محمد
 .ه صالحیت جانشینی را از دست دادنده اطاعت نکردند و با خروج از امرالّلامرالّل

 شود؟ ونه نصوص در بارۀ جانشینی باعث امتحان احباء میچگ
امتحانات الهیه همیشه در مابین عباد او : "فرمایند  میکتاب ایقانجمال مبارک در 

بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق از کذب و حق از باطل و هدایت از 
 ) ۷ص." (ضاللت و سعادت از شقاوت و خار از گل ممتاز و معلوم شود
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" کلّ حین"فرماید که این گونه امتحانات در  قلم اعلٰى می) ۴۱ص(در همان کتاب 
توان  بنا بر این می.  آید و در هر مرحله از تحول هر یک از ادیان الهی پیش می

گفت که در طرح کلّی الهی برای نظام عالم بدون شک اسرار و رموزی نهفته 
شود تصور کرد که حضرت  میو همچنان که پیش از این هم اشاره شد .  است

های خود به ثبوت و رسوخ در عهد و میثاق امکان  عبدالبهاء برای تشویق نوه
 .هائی را در آینده در الواح وصایا ذکر فرمودند امر وجود ولیِ

 

گاه بودند که صعودشان نزدیک است؟   آیا حضرت ولی امرالله آ
ارمغانی به حضرت " تحت عنوان ۲۰۰۰ویولت نخجوانی در سال  در شرحی که

در آن  . تألیف نمود این نکته تا حدودی روشن شده است" البهاء روحیه خانم ةام
یکی .  کند نوشته دو رویداد ذکر شده است که در فهم بهتر این موضوع کمک می

آن که هیکل مبارک در اواخر ایام حیات از حضرت خانم پرسیدند که پس از 
گیر و ناراحت  ت خانم از این سؤال غافلالبته حضر.  ایشان چه خواهند کرد

شدند، و هیکل مبارک به سؤال خود پاسخ دادند که البد ایشان برای تشویق احباء 
دانیم که حضرت خانم بعد از تشکیل  البته همه می . به سفر خواهند رفت

 .  العدل اعظم دقیقاً به همان سفرها پرداختند بیت
 حیات در هتل در لندن هیکل مبارک به رویداد دوم آن بود که درروزهای آخر

حضرت خانم فرمودند که قصد مراجعت به حیفا ندارند و خانم باید تنها به حیفا 
 شده بودند، حضرت خانم چون هیکل مبارک به آنفلوزای شدیدی مبتلٰى . بروند

 . پنداشتند که دلیل این بیان مبارک وضع سالمت ایشان است
، حضرت ولی ۱۹۵۷ جون ۴ از صعود، در تاریخ پیشعالوه، در حدود پنج ماه ه ب

حانی ه و سالمت روه در توقیعی فرمودند که اکنون سرنوشت و حفاظت امرالّلامرالّل
ه و محافل جامعۀ بهائی باید متّکی بر همکاری نزدیک بین حضرات ایادی امرالّل

ک مقرّر در آخرین پیام خود خطاب به عالم بهائی، هیکل مبار.  ی باشدّلروحانی م
و فرمودند که هیأت معاونت جدیدی تشکیل شود که وظیفۀ اصلی آن حفظ 

منصبان  صاحب"در همان آخرین پیام عمومی، عنوان .  صیانت امراللّه باشد
را در بارۀ حضرات ایادی امراللّه به کار " التّکامل اداری جهانی رتبۀ نظم سریع عالی
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، صص ۱۹۵۷ اکتبر –۱۹۵۲، اکتبر توقیعات مبارکۀ حضرت ولی امراللّه(بردند 
ق شدند که احباء را به بر این اساس  بود که حضرات ایادی موفّ).  ۲۹۱–۲۹۰

در این خصوص .  قیامی صمیمانه برای اکمال اهداف جهاد کبیر اکبر برانگیزانند
 به نظر کتاب مستطاب اقدس است که به خاطر بیاوریم که در بسیار جالب و مهّم

بهاءالله امکان خاتمۀ دورۀ اغصان را در رأس جامعۀ بهائی رسد که حضرت  می
 آن سفر کریم ۴۲در بند .  اند مودهبینی فر العدل اعظم پیش قبل از تأسیس بیت

" عد اذنهاهل البهاء الذین ال یتکلّمون االّ ب"فرمایند که در چنین دورۀ فترت  می
.  لعدل اعظم تأسیس شودموقتًا امور جامعۀ بهائی را اداره خواهند نمود تا بیت ا

حقیقتاً درخور توجه است که جمال مبارک به این وضوح آینده را پیش بینی 
 .اند فرموده

 نامه تنظیم نفرمودند؟ چرا حضرت شوقی افندی وصیت
اینکه : "اند که در جواب فرمودند العدل اعظم پرسیده عین این سؤال را از بیت

تواند به  ه به جای نگذاردند نمینام ه وصیتهیکل مبارک حضرت ولی امرالّل
  بلکه آیا نباید .ه شناخته شودعنوان دلیل عدم اطاعت حکم حضرت بهاءالّل

اعتراف کرد در سکوت ایشان حکمتی است و آن خود عالمتی است از مصونیت 
  )ترجمه از انگلیسی" (ایشان از خطا؟

عمول اقدامی نامه به صورت م رساند که عدم تنظیم وصیت این بیان به وضوح می
چنان که در باال ذکر شده هیکل .  عمدی از جانب حضرت ولی امرالله بوده

ای به حضرت خانم در بارۀ اقداماتشان بعد از صعود  مبارک راهنمائی و توصیه
ه و حارس توان تصور نمود که ولی امرالّل آیا می . ه نمودندحضرت ولی امرالّل

 زه پس اند ولی به حفظ و حراست امرالّله دربارۀ آیندۀ همسرشان فکر کنامرالّل
ه، پس از صعود ه سمندری، ایادی عزیز امرالّلالّلجناب طراز صعودشان نیندیشند؟ 
فرمودند که اگر حضرت شوقی افندی از حفظ و صیانت  ه میحضرت ولی امرالّل

سنجی و  نکته.  فرمودند ه بعد از صعودشان اطمینان نداشتند صعود نمیامرالّل
ه واقعیت اینست که حضرت ولی امرالّل.  انگیز است ی این ایادی عزیز حیرتبین تیز

اند  حضرت عبدالبهاء دانسته" یالواح وصایا" خود را متمّم" دور بهائی"کتاب 
(The Light of Divine Guidance, p. 65). و همچنین به چند نفر از حضرات ایادی 



  عهد و ميثاق در امر بهائي                                                                                                      1١سفينة عرفان دفتر 

154 

نامۀ ایشان   را در مقام وصیتئیدور بها و زائرین فرموده بودند که احباء باید
 .بدانند

الواح فرمایند که   حضرت ولی امراللّه به وضوح میدور بهائیبعالوه در همان 
ای بود که عصر رسولی را به عصر تکوین مرتبط   حضرت عبدالبهاء حلقهوصایای

با توجه به .  کرد و به همان ترتیب عصر تکوین را به عصر ذهبی ارتباط خواهد داد
 را الواح وصایاتوانیم بفهمیم چرا حضرت ولی امراللّه   نکته است که میاین

 ).۸، ص۲۲، فصل قرن بدیع(اند  نظام تمدن جهانی آینده دانسته" منشور"
مراقب سرنوشت امر عزیزش است و باید قلوبمان مطمئن باشد که جمال مبارک 

در .  ت اوستمعهد اعالئی که برای ما مقرّر و تأسیس فرموده تحت حفظ وحمای
  ."هذا یوٌم لن یعقبه اللیل"بریم که در بارۀ آن حقّ فرموده است  زمانی بسر می

 )     ۳۰، ص۱۵، فصل قرن بدیع(
  

 یادداشت
ای به زبان انگلیسی  به قلم جناب علی نخجوانی  ایست از مقاله این مقاله ترجمه* 

 . است نشر شدهLights of `Irfán, Book Eight, pp. 299–308که در 
 

 
 
 
  
 


