
االعدللبیت خدماتت دداامنۀ به نظریی
*االهی ااعظم

نخجواانی علی

مقدّّمه

 حضرتت وولیّ محبوبب اامرااللّه صعودد فرموددند،١۱٩۹۵٧۷هنگامی که ددرر چهاررمم نواامبر 
خبر ااین ووااقعه تمامی عالم بهائی رراا به لرززهه ددرر آآوورردد.  طولی نکشید که ددوومین لطمه
که مایۀ نگراانی بودد وواارردد شد وو آآنن هنگامی بودد که حضرااتت اایاددیی اامرااللّه ااعالمم
کرددند که حضرتت شوقی اافندیی ووصیتنامهاایی اازز خودد به جایی نگذااشته وو ااحدیی
رراا ووصیّ وو جانشین خودد به عنواانن وولیّ اامر االهی تعیین نفرموددههااند، وو کلّّیۀ ااغصانن

به ووررطۀ" پِیبُرددَنن به ااین ووااقعیت آآنها رراا "ااووّلین ااثرنیز نقض عهد کرددههااند.  "
.(۶۶، صصحاررسانن) "نااامیدیی اافکند

(١۱٩۹۶٣۳ ااکتبر ۶بعد اازز تشکیل بیتاالعدلل ااعظم، طولی نکشید که پیامی (به تارریخ 
اازز آآنن معهد ااعلٰى خطابب به عالم بهائی شرفف صدوورر یافت.  ددرر ااین پیامم ذذکر شدهه

به ااین نتیجه ررسید که طریق تعیین وولیّ ثانی اامر بهائی،ااست که بیتاالعدلل ااعظم "
ووصیّ حضرتت شوقی اافندیی رربّانی، به کلّّی مسدوودد وو اامکانن تشریع قواانینی که

).  ااحبّاءء ددرر٨۸٣۳، صصااررکانن) "تعیین مَنْ هُوَ بَعْدُُههُ رراا میسّر ساززدد، بالمرهّه مفقودد ااست
جمیع نقاطط، با تأمّل وو تفکّّر بر ااین پیامم، به ززووددیی ددرریافتند که محتواایی االوااحح

ووصایایی حضرتت عبداالبهاءء رراا به خوبی ددررکک نکرددهه بوددند.
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بنا بر ااین تکلیف ااحبّاءء کامالً ررووشن وو ووااضح بودد، بدین معنی که باید منتظر
" بیتاالعدلل ااعظم میماندند تا به توضیح وو تشریح آآنچه که یقیناًً ددررهداایت"

) قراارر ددااشت، بپرددااززدد.  شجر اانتظاررااتت۴٧۷٧۷، صصووصایا) "مسائل مبهمهززمرۀۀ "
ااحبّاءء ززمانی به بارر ررسید که بیتاالعدلل ااعظم ددرر جواابب سؤااالتت مطرووحه، سه

ه ٢۲٧۷ ،١۱٩۹۶۵ ماررسس ٩۹پیامم به تارریخ   صاددرر١۱٩۹۶٩۹ ددسامبر ٧۷، وو ١۱٩۹۶۶ م
 وو براایی ااحبّاءء حقایق ااساسی ززیربنایی تکامل نظم اادداارریی اامر مباررکک٢۲فرموددند

رراا توضیح ددااددند، وو آآنها رراا به ااین نکته متوجه ساختند که صعودد حضرتت وولیّ
محبوبب اامرااللّه بدوونن اانتصابب ووصیّ وو جانشینی به عنواانن وولیّ اامرااللّه وو مبیّن

پذیر وو رروویدااددیی قابل ددررکک بوددههمنصوصص آآیاتتااللّه، به ووضوحح اامریی اامکانن
ااست.

 اانتشارر یافت،١۱٩۹٩۹٢۲ ددرر سالل کتابب مستطابب ااقدسسووقتی ترجمۀ اانگلیسی 
کتابب ااقدسس ۴٢۲بیتاالعدلل ااعظم فرصت رراا براایی توضیح مفاهیم ضمنی بند 

مغتنم شمرددند.  ددرر رراابطه با حکم ووصایت وو جانشینی ددرر اامر مباررکک، ااین بند
به صوررتت بیانی بسیارر مهمّ وو تعیینکنندهه جلوهه میکند.  حضرتت بهاءءااللّه ددرر

 به ووضوحح ززمانی رراا پیشبینی میفرمایند که هیچکتابب ااقدسسااین بند اازز 
مؤسّسهاایی ووجودد نخوااهد ددااشت که عهدههدداارر فعّالیتهایی محوّله به ااغصانن
منصوبب وو منصوصص (یعنی ووالیت اامرااللّه)  باشد.  عالووهه بر ااین، بیتاالعدلل
عمومی نیز ددرر آآنن ززمانن ووجودد نخوااهد ددااشت وو ززمانن نیز براایی اانتخابب معهد
ااعلٰى مقتضی نخوااهد بودد.  ااین نکاتت به طورر کامل ددرر یاددددااشتهایی شماررۀۀ

ملحقاتت کتابب ١۱۵٣۳ وو ١۱۵٢۲ (صفحاتت کتابب ااقدسس متن فاررسی ۶٨۸ وو ۶٧۷
) بیانن شدهه ااست.ااقدسس

    ١۱٩۹۶٣۳سالل 

 معهد ااعلٰى،١۱٩۹۶۵ ماررسس ٩۹االعدلل ااعظم، ددرر پیامم ددرر مورردد ززمانن اانتخابب بیت
که ددرر باال به آآنن ااشاررهه شد، نحوۀۀ ااشاررۀۀ حضرتت وولی اامرااللّه به اانتخابب

حضرتت وولی اامرااللّه به جهانن بهائیکنیم: "االعدلل ااعظم رراا مشاهدهه میبیت
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، یعنی١۱٩۹۶٣۳هایی صریح وو مشرووحح عنایت فرموددند که فقط تا ررضواانن نقشه
خاتمۀ جهادد ددههساله، اامتداادد ددااشت وو اازز آآنن تارریخ به بعد براایی جلوگیریی اازز
"ااین که خطریی متوجّه اامر نشودد، ااستمراارر هداایت ملکوتی ضرووررتت ددااشت

).  ااشاررااتت حضرتت وولی اامرااللّه ددرر توااقیع منیعه به٢۲٨۸٩۹، صصااررکانن)
االعدلل ااعظمنقشههایی که بعد اازز جهادد ررووحانی ددههساله تحت هداایت بیت

مقدّّرر بودد تهیّه شودد، ددلیل ددیگریی ددرر تأیید مناسب وو مقتضیبوددنن ززمانن
االعدلل بودد.  یکی اازز ااین ااشاررااتت ددرر بیانن ذذیل اازز توقیعی ااست کهاانتخابب بیت

ۀ ٢۲۵ددرر تارریخ  ، خطابب به محفل ررووحانی ملّّی جزاایر بریتانیا١۱٩۹۵١۱ فورری
ددررباررۀۀ نقشۀ ددوو سالۀ آآنن محفل که بالفاصله پیش اازز شرووعع جهادد ررووحانی

ددههساله مجریی شد عزّ صدوورر یافت: 
اانجامم موفّّقیتآآمیز ااین نقشه که ددرر ووسعت بیسابقه وو ددرر کیفیت
منفردد وو اازز جهت قواایی ررووحانیّه بسی عظیم ااست، ددرر مستقبل
اایّامم، ددرر عصر تکوین اامرااللّه، مشرووعاتی به ددنبالل خوااهد ددااشت
که تمامم محافل ررووحانیّه ددرر سرااسر عالم بهائی رراا ددرر نطاقق خودد
ددرر خوااهد آآوورردد.  مشرووعاتی که به خوددیی خودد ددرر عهودد آآیندۀۀ
همانن عصر مقدّّمۀ طرحح وو ااجراایی نقشههایی جهانی ووسیعتریی
ااست که مقدّّرر ااست اازز طرفف بیتاالعدلل ااعظم طرحح گردددد تا
ووحدتت جامعه رراا نمودداارر ساخته مجهوددااتت محافل ملّّیه رراا

(٢۲٩۹٠۰، صصااررکانن) همآآهنگ وو متّّحد نماید.
مشرووعاتی ... که تمامم محافل ررووحانیّه ددررتواانن ددااشت که عباررتت "ترددیدیی نمی

" ددرر توقیع فوقق، مسلّّماًً بهسرااسر عالم بهائی رراا ددرر نطاقق خودد ددرر خوااهد آآوورردد
هایی ااشاررهه دداارردد که حضرتت وولیّ اامرااللّه به هر یک اازز ددووااززددهه محفل ملّّینقشه

 نقشۀ ددههساله توصیف شدند.٣۳عنایت فرموددند؛ محافلی که به عنواانن قائدین
، وو نیز ددرر چنین بیاناتی، که ددرر باال نقلکتابب ااقدسس ۴٢۲با تصریحی که ددرر بند 

شد، به عمل آآمدهه، به عقیدۀۀ ااین عبد، ااعتقادد به ااین که حضرتت وولی اامرااللّه
ووااقف نبوددند که ززمانن صعودد اایشانن ددرر میانۀ جهادد ددههساله خوااهد بودد، اابدااًً
قابل قبولل نیست.  لهذاا، ااگر اایشانن وولیّ اامر ثانی رراا به عنواانن ووصیّ خویش
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تعیین نفرموددند، وو ااگر هیکل ااطهر، به شیوۀۀ سنّّتی وو مرسومم، ووصیتنامهاایی
مرقومم نفرموددند، آآیا منطقی نخوااهد بودد که ااستنتاجج شودد خودددداارریی اازز مباددررتت

گاهانه اازز سویی اایشانن بودد؟ به ااقداامم ددرر ااین مواارردد فی نفسه ااقداامی آآ
گفته شدهه که حضرتت وولی اامرااللّه ددرر محاووررااتی که با ززاائرین ددااشتهااند مکرّررااًً

 مانند ووصیتنامۀ اایشانن ااست.  اامَا، آآنچه که ددررددوورر بهائیفرموددههااند که توقیع 
میانن توااقیع مباررکک بیش اازز سایر مواارردد به چنین ااستنتاجی نزددیک ااست،

 خطابب به١۱٩۹٣۳۵ ژژاانویۀ ١۱٠۰مکتوبی ااست که اازز طرفف هیکل مباررکک ددرر تارریخ 
فرمایند که توقیع مباررککجنابب ددکتر مولشگل نوشته شدهه وو ددرر طیَ آآنن می

االوااحح ووصایایی حضرتت عبداالبهاءء" بر متمّمی ااررززشمند" عباررتت اازز "ددوورر بهائی"
.(۶۵، صص١۱، ججنورر هداایت جمالل مباررکک ااست (کتابب عهدییوو نیز 

 مربوطط میشودد، مطلب ذذیل رراا١۱٩۹۶٣۳وو اامَا ددررباررۀۀ نبوَتت دداانیالل نبی که به سالل 
ددرر یکی اازز االوااحح حضرتت عبداالبهاءء ززیاررتت میکنیم:

وو اامَا ما سألُتَ من ااآلیة االموجوددةة فی سفر دداانیالل، "طوبی
لمن یریی أألف وو ثالثث مأةة وو خمسة وو ثالثین" هذهه سنة
شمسیّة لیسَت بقمریّة ألننّّ بذلک االتارریخ ینقضی قرنن من
طلوعع شمس االحقیقة وو تعالیماالله تتمکّّن فی ااألررضض حقَ
االتّّمکََن وو تمأل ااألنواارر مشاررقق ااألررضض وو مغارربها؛ یومئذٍٍ

بهاءءااللّه ٢۲٧۷٨۸(نقل بیانن مباررکک اازز صفحۀ یفرحح االمؤمنونن." 
(وو عصر جدید

 بودد که جامعۀ جهانی بهائی، طی جهادد هیجانناانگیز وو١۱٩۹۶٣۳ددرر ووااقع ددرر سالل 
نیرووبخش ررووحانی ددههسالۀ حضرتت وولی اامرااللّه تواانست نورر اامر االهی رراا به

االعدللسرااسر جهانن بتاباند، وو نهتنها اانتصاررااتت منبعث اازز آآنن، بلکه ظهورر بیت
ااعظم رراا ددرر مؤتمر جهانی بهائی ددرر لندنن جشن بگیردد.

بهعالووهه، ددوو بند اازز توقیع مباررکک که ذذیالً نقل میگردددد کامالً میتوااند به نفس
ااین مضمونن مربوطط باشد.  ددوو بند ذذیل حاوویی یکی اازز ااووّلین ااشاررااتت حضرتت

فرمایند ااست، که هیکل مباررکک می١۱٩۹۶٣۳وولی اامرااللّه به ااهمّیّت ااین تارریخ 
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" ررفیع اامر مقدََسس االهیبنایی بنیاننتارریخی ااست که سراانجامم منجر به ااتمامم "
خوااهد شد:

اایی همکارراانن عزیز  بر ما ااست که با نظریی ررووشن وو همَتی
بلند برخیزیم وو ددرر بنایی بنیانی مجاهدتت نماییم که ااساسش
رراا حضرتت بهاءءااللّه ددرر ددللهایی ما نهاددهه ااست وو بر ما ااست
که اازز رروواالل عمومی حوااددثث ااخیرهه، هر چند تارریک وو
ناگواارر به نظر آآید، تابب وو تواانن گیریم وو اامیدوواارر گرددیم وو اازز
ددلل وو جانن ددعا نماییم تا جمالل یزدداانی آآنن مقصد آآسمانی
رراا، که ااعظم نتیجۀ ذذهن ووقّّادد حضرتت بهاءءااللّه وو اابهٰى ثمرۀۀ
تمدّّنی ااست که چشم عالم تا کنونن مشاهدهه ننموددهه، هر چه

ززووددتر ددرر عالم اامکانن تحقّّق بخشد.
اایی کاشش صدمین سالل ااظهارر اامر حضرتت بهاءءااللّه با آآغازز
چنین عصر ددررخشانی ددرر تارریخ عالم اانسانی مقاررنن باشد.

(۶٨۸، صصنظم جهانی بهائی)

هماهنگی وو اانطباقق نصوصص مباررکه

شودد:اازز مطلبی که ددرر باال به ااختصارر بیانن شد سه نکته به ووضوحح مستفادد می
پیشبینی شدهه که موجوددیت ووالیت چنینکتابب مستطابب ااقدسس – ددرر ١۱

اامرااللّه وو بیتاالعدلل ااعظم ددرر ززمانن ووااحد نخوااهد بودد.
، ددرر پایانن١۱٩۹۶٣۳– تارریخ اانتخابب بیتاالعدلل ااعظم میبایستی ددرر سالل ٢۲

نقشۀ ددههساله باشد.
– ااین فرضیه یقیناًً منطقی ااست که حضرتت شوقی اافندیی اازز صعودد٣۳

االوقوعع خودد مُطَلع بوددند.قریب
حالل، توجّه به ررووشی که حضرتت بهاءءااللّه ددرر کتابب عهدیی ددرر ااررتباطط با سلسلۀ
ووصایت وو جانشینی ااتّّخاذذ فرموددههااند، میتوااند مفید باشد.  ددرر ااین ااثر
مقدّّسس، هیکل مباررکک تصریح میفرمایند که میرززاا محمّدعلی باید جانشین
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حضرتت عبداالبهاءء بشودد.  ااکنونن، ااین رروویّه رراا با آآنچه که حضرتت عبداالبهاءء
ددرر بخش نخست االوااحح مباررکۀ ووصایا ااتّّخاذذ فرموددند مقایسه نمایید.  طلعت
میثاقق ددرر ااین ااثر مباررکک تصریح میفرمایند که، بعد اازز حضرتت شوقی اافندیی،
ااغصانن اانتصابی، نسل ااندرر نسل، باید به جانشینی هیکل مباررکک به عنواانن
ووالةة اامرااللّه خدمت نمایند.  به نظر ااین عبد ددرر ااینجا تشابه ررووشش ووجودد دداارردد؛
اازز ااین لحاظظ که ددستورر ااستمراارر شیئی صاددرر شدهه وولی کشف ااین مقصد که
عدمم تحقّّق آآنن شیئی باعث اامتحاناتت یارراانن خوااهد شد مکتومم ماندهه ااست.

" رراا، به نظر ااینووالةة آآیندۀۀ اامرااللّهااشاررۀۀ حضرتت وولی اامرااللّه ددرر آآثاررشانن به "
عبد، کامالً میتواانن به همانن میزاانن وو ررووشش محسوبب نمودد تا همه ددرر میقاتت
معیّن اازز لحاظظ ووفادداارریی وو تمسّک به عهد وو میثاقق االهی مورردد اامتحانن قراارر

گیرند.
آآیا ااین تشابه ررووشش ما رراا به یادد کلید ززررّینی نمیااندااززدد که حضرتت وولی اامرااللّه
براایی بازز کرددنن قفل اازز یکی اازز ااسراارر وو ررموزز االوااحح مباررکۀ ووصایا به ما عنایت
فرموددند؟  هیکل مباررکک خطابب به ما خاطرنشانن فرموددند که مطالعۀ نصوصص

نشاننموثّقه ددرر آآثارر حضرتت بهاءءااللّه وو نیز ززیاررتت آآثارر حضرتت عبداالبهاءء "
میددهد که هر ددوو با یکدیگر ااررتباطی نزددیک ددااررند وو هر ددوو مقصدشانن یکی

.(٨۸، صصنظم جهانی) "ااست وو دداارراایی ررووشش ووااحدیی هستند
کتابب مستطابب اایقاننآآیا بازز هم ما رراا نسبت به هشداارر حضرتت بهاءءااللّه ددرر 

اامتحاناتت االهیّه همیشه ددرر مابین عبادد ااوو بوددهه وو خوااهد بوددمتذکََر نمیساززدد، "
) وو نیز ددرر همانن کتابب٧۷، صصاایقانن) "تا نورر اازز ظلمت ... ممتازز وو معلومم شودد

مقصودد اامتیازز حقّ اازز باطل ... ااست؛ ااین ااست که ددررمستطابب میخواانیم، "
"کلّ حین اامتحاننهایی مُنزَله اازز جانب ررببّاالعزهّه چونن غیث هاطل جارریی ااست

.(۴١۱، صصاایقانن)
چه مرجعی حیطۀ ااختیاررااتت رراا محدوودد میساززدد؟

فرمایند که خاطرنشانن میددوورر بهائیحضرتت وولی اامرااللّه ددرر توقیع مباررکک 
"تعیین حدوودد ووظائف تقنینیّۀ منتخََبین"یکی اازز ووظائف ضرووررّیۀ اایشانن تمهید 
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).  بدیهی ااست که ددرر ااینجا ااشاررۀۀ هیکل مباررکک به۵۶، صصااررکانن) ااست
ااعضاءء منتخب محافل ررووحانی محلّّی، اانجمنهایی شورر ررووحانی ملّّی، محافل

ررووحانی ملّّی وو نیز بیتاالعدلل ااعظم ااست.
ااین ووظیفۀ ووالیت اامرااللّه تا حدّّیی ددرر ززمانی ااجراا شد که، تحت هداایت هیکل
مباررکک، ااساسسنامههایی محافل ررووحانی محلّّی وو ملّّی تدووین وو ددرر ددوورراانن
قیاددتت مباررکک اایشانن به مرحلۀ ااجراا ددرر آآمد.  آآنچه که باقی میماند حدوودد وو
ثغورر فعّالیت بیتاالعدلل ااعظم بودد.  عباررااتی که حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح
مباررکۀ ووصایا به کارر برددههااند فوققاالعاددهه ااست.  طلعت میثاقق مرقومم فرموددند،

"وولیّ اامرااللّه وو بیت عدلل عمومی ... آآنچه قراارر ددهند مِن عندااللّه ااست"
بیت عدلل آآنچه باالتّّفاقق وو یا به).  هیکل مباررکک اافزووددند "۴۶٧۷، صصووصایا)

.(۴٧۷٧۷، صصووصایا) "ااکثریت آآررااءء تحقّّق یابد همانن حقّ وو مرااددااللّه ااست
حضرتت وولی اامرااللّه براایی تتمیم وو تکمیل ووظیفۀ خودد، به عنواانن مبیّن ااین

" چنین مرقوممددوورر بهائیکلماتت ددرر رراابطه با فعالیت بیتاالعدلل ااعظم، ددرر "
فرموددند:

تفسیر وو تبیین ووالیت اامر ددرر دداایرۀۀ خویش همانقدرر مورردد
تمکین وو اانقیادد ااست که قواانین موضوعۀ بیت عدلل که
حقوقق وو اامتیاززااتش ووضع قواانین وو ااحکامم غیرمنصوصۀ
حضرتت بهاءءااللّه ااست.  هیچیک اازز ااین ددوو نمیتوااند به
حدوودد مقدّّسۀ ددیگریی تجاووزز نماید وو هرگز نیز تعدّّیی
نخوااهد نمودد.  هیچیک ددرر صددد تزییف سُلطه وو ااختیاررااتت
مخصوصۀ مسلّّمۀ ددیگریی که اازز طرفف خدااووند عنایت گشته

(۵٨۸، صصااررکانن (نقل اازز ااست بر نخوااهد آآمد.
ااین مطلب به غایت حائز ااهمّیّت ااست که حضرتت وولیّ اامرااللّه، ضمن تشریح
ووظیفۀ خودد به عنواانن وولیّ اامرااللّه براایی تبیین آآیاتت مُنزله، ددرر اادداامۀ کالمم به
جامعه، وو نیز به عالم اانسانی، ااطمینانن میددهند که بیتاالعدلل ااعظم، ززمانی که

" تبیین، که حقّ اانحصارریی ووبه حدوودد مقدّّسس وو منصوصصاانتخابب شد، "
، نقل ااززددوورر بهائی" نخوااهد نمودد (تخطّیمخصوصص ووالیت اامرااللّه ااست، "
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 جلد ااووّلل مجموعۀ ددستخطها).  ااین ااطمینانی که حضرتت وولی١۱٧۷١۱صص
االعدلل ااعظم اانتخابب شد، کامالً تحقّّقاامرااللّه عنایت کرددند، ددرر ززمانی که بیت

یافت وو به مورردد ااجراا گذااشته شد.  ددرر قانونن ااساسی بیتاالعدلل ااعظم آآمدهه
ااست:

منشأ بیتاالعدلل ااعظم وو سُلطه وو ااختیارر وو ووظائف وو دداائرۀۀ
ااقدااماتش، کلّ، منبعث اازز آآیاتت مُنزَلۀ حضرتت بهاءءااللّه
ااست.  ااین آآیاتت باهرااتت با تبییناتت وو توضیحاتت مرکز
میثاقق وو وولیّ اامرااللّه که بعد اازز حضرتت عبداالبهاءء یگانه
مبیّن منصوصص بیاناتت مقدّّسهااند، کلّ مجموعاًً مرجع
ووااجبااالطاعه وو ااسسّ ااساسس بیتاالعدلل ااعظم محسوبب.

(٣۳، صصقانونن ااساسی بیتاالعدلل ااعظم)
باید به خاطر ددااشت که بیتاالعدلل ااعظم، غیر اازز ووظیفۀ حیاتیااشش به عنواانن

 توسّط حضرتتکتابب ااقدسس ۴٢۲عالیترین هیأتت تقنینیۀ بهائی، ددرر بند 
بهاءءااللّه به عنواانن مؤسّسۀ ااصلی وو مرکزیی تعیین شدهه که جامعۀ بهائی باید بعد
اازز اانقطاعع سلسلۀ ااغصانن به آآنن توجّه نمایند.  ااین ووااقعیت با بیانن حضرتت
وولی اامرااللّه که ددوو مؤسّسۀ ووالیت اامرااللّه وو بیتاالعدلل ااعظم جانشینانن برگزیدۀۀ

نظمحضرتت بهاءءااللّه وو حضرتت عبداالبهاءء هستند، تأیید وو تصدیق گرددید (
).  بر مبنایی ااین نصوصص، بیتاالعدلل ااعظم ددرر قانونن٢۲۵، صصجهانی بهائی

" رراا به عنواانن مسؤوولیتی بیانن نموددهه که تضمینمقصد ااعالیشااساسی خودد "
قدررتت وو سیطرۀۀ االهیه که اازز مصدرر شریعۀ رربّانیّه جارریی گشته تسلسل وونماید "

چونن بعد ااززاافزاایند، ")، وو سپس ااین عباررتت رراا می٢۲" (صصااستمراارر یابد
حضرتت شوقی اافندیی جانشینی ددرر مقامم ووالیت اامرااللّه موجودد نه، رریاست
"اامرااللّه با بیتاالعدلل ااعظم ااست که معهد ااعلٰى وو مرجع ااهل بهاءء ... ااست

).  مقامم وو موقف بیتاالعدلل ااعظم به عنواانن مرجع اامرااللّه، بنا به٣۳(صص
تا ززمانی که به ااررااددۀۀ االهیه مظهر اامر" ،(٣۳مندررجاتت قانونن ااساسی مزبورر (صص

جدیدیی ددرر عالم ظاهر شودد وو ددرر آآنن یومم ززمامم اامر وو حکم ددرر قبضۀ قدررتت ااوو
" به قوَتت خودد باقی خوااهد ماند.  قراارر گیردد
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با توجّه به بیاناتی که ددرر باال نقل شد، ااین مطلب ووااضح میشودد که هداایت
االهی هموااررهه شامل بیتاالعدلل ااعظم ااست وو بنا بر ااین ددرر ظلّ همین هداایت
رربّانی هرگز به حدوودد وو ثغورر تبیین آآیاتت تجاووزز وو تخطّی نخوااهد نمودد، عالووهه
بر ااختیاررااتت تقنینی، مسؤوولیت هر آآنچه رراا که باید شامل صالحیّت وو ووظایف
ضروورریۀ مرجعیّت اامرااللّه باشد نیز به عهدهه دداارردد.  همچنین، ااین مطلب نیز
بدیهی ااست که ددوو ززمینۀ عمدۀۀ مسؤوولیت بیتاالعدلل ااعظم – یعنی ووضع
ااحکامم وو قواانین وو اایفایی ووظایف مرجعیّت رریاست اامرااللّه – به همانن میزاانن
تفکیکناپذیر وو ضروورریی ااست که ددرر مورردد حضرتت وولی اامرااللّه،
مسؤوولیتهایی هیکل مباررکک ددرر مقامم مبیّن آآیاتت وو مرجع اامرااللّه جدااییناپذیر

االعدللبودد.  به ااین ترتیب، ااگر کِسی بیباکانه بگوید که حیطۀ ااختیاررااتت بیت
ااعظم منحصر به ووضع ااحکامم ااست، چنین فرضیهاایی به ووضوحح بیااساسس وو به

کلّّی توجیهناپذیر وو نامُوَجّه ااست. 
لذاا ااین نتیجه حاصل میشودد که هیچ مؤسّسه یا فرددیی نمیتوااند به ددررستی
تعیین کند که آآیا وولیّ اامرااللّه یا بیتاالعدلل ااعظم، ددرر هر مقطعی اازز ززمانن،
ددااخل یا خاررجج اازز محدووددۀۀ ااختیاررااتت خودد عمل کرددهه وو یا میکنند.  ااین نکته
ددرر یکی اازز توااقیع حضرتت وولیّ اامرااللّه نیزکه ددرر طیّ آآنن ااین حقیقت رراا ددرر

کمالل ووضوحح مطرحح فرموددههااند، مورردد تأیید قراارر گرفته ااست:
ددرر حدّّ اافراادد ااحبّاءء نیست که حیطۀ  ااختیاررااتت وولیّ اامرااللّه
رراا تحدید نمایند، یا قضاووتت کنند که چه ززمانن اازز وولیّ
اامرااللّه ااطاعت کنند وو چه ززمانن تصمیماتش رراا قابل قبولل
نداانند.  چنین طرزز تلقّـی وو نگرشی، بدیهی ااست، به
آآشفتگی وو شقاقق منجر خوااهد شد.  اازز آآنجا که وولیّ اامرااللّه
مبیّن منصوصص آآیاتتااللّه ااست، ااین مسؤوولیت به عهدۀۀ ااوو
ااست که بیانن نماید چه موااررددیی مربوطط به مصالح ااصلیۀ اامر
االهی ااست وو بنابر ااین باید اازز هداایاتت وو ااوواامر ااوو  تمکین وو

 (ترجمه /ااطاعت کامل وو بال قید وو شرطط ددااشته باشند.
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 ااووتت٢۲٢۲ به نقل اازز مکتوبب ١۱٠۰۵٠۰، شماررۀۀ اانواارر هداایت
١۱٩۹٧۷٧۷)

قاعدههاایی که ددرر باال به ووضوحح توسّط حضرتت وولیّ اامرااللّه بیانن شدهه به همانن
ددررجه ددرر مورردد بیتاالعدلل ااعظم نیز مصدااقق دداارردد، ززیراا موااررددیی که بر مصالح
اامرااللّه ددرر اابعادد جهانی تأثیر میگذاارردد به بهترین ووجه توسّط نفس بیتاالعدلل
ااعظم مورردد قضاووتت ووااقع شدهه ددررباررۀۀ آآنن تصمیمگیریی میشودد.  همانطورر که

ددووررددرر باال ااشاررهه شد، ااطمینانی که حضرتت وولیّ اامرااللّه ددرر توقیع مباررکک 
، ررسماًً وو ددرر کمالل ااعتمادد به کلّّیۀ بهائیانن ددرر جمیع نقاطط وو نیز به کلّبهائی

عالم بشریی عنایت فرموددههااند، که بیتاالعدلل ااعظم اابدااًً اازز حیطۀ ااختیاررااتت
خودد تجاووزز نخوااهد کردد، باید حفاظت غایی وو تضمین نهایی براایی جمیع
تلقّّی گردددد که مبانی وو ااساسی که بنایی نظم اادداارریی بر پایههایی آآنن ااستواارر

ااست، ددرر کمالل ااستحکامم وو متانت نهاددهه شدهه وو ثابت وو پایداارر ااست.

آآیا بیتاالعدلل ااعظم قیاددتت نظامی کامل وو عارریی اازز نقص رراا بر عهدهه دداارردد؟

ددووررحالل محتواا وو مفاهیم یکی اازز فقرااتت خطیر وو حیاتی ددرر توقیع مباررکک 
 رراا مدّّ نظر قراارر ددهیم:بهائی

نظم جهانی حضرتت بهاءءااللّه هرگاهه اازز مؤسّسۀ ووالیت
منفک گردددد، ناقص ماندهه وو هموااررهه اازز ااصل ووررااثت که به
فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء به طورر تغییرناپذیر مالززمم شریعت
االهیّه بوددهه محروومم خوااهد ماند.  وو ددرر لوحح ددیگر خطابب به
یکی اازز ااحبّایی اایراانن، حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند، "ددرر
جمیع شراایع االهیّه وولد بکر اامتیاززااتت فوققاالعاددههاایی ددااشته
حتّّی میرااثث نبوّتت تعلّـق به ااوو ددااشت.  بدوونن ااین مؤسّسه
ووحدتت اامرااللّه ددرر خطر اافتد وو بنیانش متزلزلل گردددد وو اازز
منزلتش بکاهد وو اازز ووااسطۀ فیضی که بر عوااقب اامورر ددرر

نصیب ماند وو هداایتی کهطیّ ددهورر ااحاطه دداارردد بالمرهّه بی
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جهت تعیین حدوودد وو ووظائف تقنینیّۀ منتخََبین ضروورریی
 جلد ااووّلل١۱۶٧۷ (نقل ترجمه اازز صصااست سلب شودد.

مجموعۀ ددستخطها)
١۱٩۹۵٧۷لذاا ااین سئواالل قابل توجّه ااست که آآیا پایانن ووالیت اامر ددرر نواامبر 

تأثیرااتی منفی، که ددرر بیانن فوقق توصیف شدهه، اازز خودد به جایی گذااشت، یا اامر
مباررکک بعد اازز ااین ووااقعه، کامل وو بدوونن ااددنٰى لطمهاایی بقا یافت وو به سیر خودد

اادداامه دداادد؟
حضرتت وولی اامرااللّه یقیناًً ووااقف بوددند که سلسلۀ ااغصانن، ززمانی به اانتهٰى

، که به مؤسّسۀ ووالیت۴٢۲ ددرر همانن بند کتابب مستطابب ااقدسسخوااهد ررسید.  
تلویحاًً ااشاررهه نموددهه، ااین رروویداادد رراا آآشکارراا پیشبینی کرددهه ااست.  بهعالووهه،
حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح مباررکۀ ووصایا، براایی ااستمراارر ووالیت اامراالله ددرر
آآتیۀ اایّامم ددرر صوررتی که سلسلۀ ااغصانن ددچارر اانقطاعع شودد، هیچ نوعع

فرمایند.  بنابر ااین کامالً ووااضح ااست که ااین بیانن ددررددستورراالعملی اارراائه نمی
" نمیتوااند ددااللّ بر آآنن باشد که بدوونن سلسلۀ ووالةة اامرااللّه ددررددوورر بهائیتوقیع "

تمامی ددوورر مباررکک بهائی اامر مباررکک ددچارر لطمه یا ضربۀ شدید خوااهد شد.
حالل بیانن فوقق رراا چگونه باید ددررکک نمودد؟

با توجّه به بیانی که بال فاصله بعد اازز عباررتت فوقق آآمدهه یعنی همانن قسمتی که
به بیتاالعدلل ااعظم ااشاررهه دداارردد که ااگر اازز نظم جهاننآآرراایی االهی منتزعع گردددد،
ااین نظم بدیع فلج شدهه اازز جریانن بازز خوااهد ماند، کامال ًً معلومم میشودد که
کید شدید فرموددههااند که حضرتت وولیّ اامرااللّه رروویی مرکزیت ااین ددوو مؤسّسه تأ

ووظایف ااساسی وو ضروورریی خودد رراا ااجراا نمایند. 
بنابر ااین باید نکاتت گوناگونی رراا که حضرتت وولیّ اامرااللّه مطرحح فرموددههااند
مورردد برررسی وو تحلیل قراارر ددهیم وو آآنها رراا به ددوورراانن قیاددتت هیکل مباررکک

تواانست حاددثث شوددمرتبط ساززیم وو آآنچه رراا که ددرر ااثر غیبت اایشانن می
مالحظه نماییم.  نکاتت مزبورر ذذیالً به ااختصارر ذذکر شدهه وو بعد اازز هر یک

مالحظاتی معرووضض وو  نظریی اابراازز میگردددد:
– بدوونن ووالیت اامرااللّه، نظم جهانی اازز ااصل توااررثث محروومم میماند.١۱

382



االهی ااعظم االعدللبیت خدماتت دداامنۀ به نظریی١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

: سی وو شش سالل ووالیت یقیناًً نظم جهانی رراا اازز موهبت ااین فیضمالحظاتت
عظیم برخورردداارر نمودد.

– بدوونن ووالیت اامرااللّه، نظم جهانی ددرر مخاطرهه میاافتادد.٢۲
: ااگر حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح مباررکۀ ووصایا مقامم ووالیت اامرااللّهمالحظاتت

رراا به عنواانن جانشین بالفصل خویش منصوبب نفرموددهه بوددند، میرززاا
محمّدعلی، با ااستفاددهه اازز نصّ کتابب عهدیی جهت پیشبردد مقصد خودد، هرجج وو

کردد.مرجی ددرر جامعه اایجادد می
– بدوونن ووالیت اامرااللّه، منزلت نظم جهانی کاستی مییافت.٣۳

"ررئیس مقدّّسس: حضرتت عبداالبهاءء با تعیین وولیّ اامرااللّه به عنواانن "مالحظاتت
نمیتوااند)، وو به علّّت ااین شرطط که وولیّ اامرااللّه "۴٧۷١۱، صصووصایابیتاالعدلل (
، جلد ااووّلل١۱٧۷٢۲، نقل اازز صصددوورر بهائی" بیتاالعدلل رراا رردد کند (مصوّباتت

.(١۱٣۳، صصنظم جهانیددستخطها)، بر ووقارر وو ااعتبارر معهد ااعلٰى اافزووددند (
– بدوونن ووالیت اامرااللّه، نظم جهانی اازز ووسعت بینش وو بصیرتت حضرتت۴

شوقی اافندیی محروومم میماند.
" (گادد پاسز بایی) ااثر حضرتت وولیّ اامرااللّهقرنن بدیع: کتابب "مالحظاتت

چشمااندااززیی تارریخی فرااهم میآآوورردد که صد سالل ااووّلل تارریخ اامر بهائی رراا ددرر
برمیگیردد.  حضرتت وولیّ اامرااللّه تحلیل وو تبیینی ااررززشمند اازز ااین تارریخ
اارراائه میددهند وو آآنن رراا با ووقایع عمدۀۀ قرنن مرتبط میساززند.  به یُمن توااقیع

 حضرتت وولیّ اامرااللّه نیز تصویر جالب توجّه وو خیرههکنندۀۀ اایشانننظم جهانی
هه به تحقّّق آآنن منجر خوااهد شد، براایی یارراانن تشریحککاازز آآیندهه، وو مرااحلی 

فرموددند.
– بدوونن ووالیت اامرااللّه، مؤسّساتت اانتخابی اامرااللّه، ددرر سطوحح محلّّی، ملّّی وو۵

بیناالمللی، اازز هداایت وولیّ اامرااللّه محروومم میماند.
: همانطورر که ددرر سطورر فوقق ااشاررهه شد، حضرتت وولیّ اامرااللّه برااییمالحظاتت

تدووین ااساسنامههایی تشکیالتت ملّّی وو محلّّی بهائی هداایتهائی فرموددند.
اامّا ددرر مورردد قانونن ااساسی بیتاالعدلل ااعظم، با توجّه به ااین شرطط که وولیّ

به تنهائی ممنوعع اازز تدووين ااساسنامهاايست که براایی تمشيت اامورر وواامرااللّه "
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)، حضرتت شوقی٨۸٣۳، صصددوورر بهائی) "اايفایی ووظائف بيت عدلل الززمم ااست
جمیع" ااین مطلب رراا ررووشن فرموددند که ددوورر بهائیاافندیی ددرر توقیع منیع "

 موثّق وو مستند ووالیت اامرااللّه وو تشریعاتت قاطعۀ بیتاالعدلل ااعظم،تبییناتت
یعنی صالحیتهایی ووااجبااالطاعۀ ددوو جانشین حضرتت بهاءءااللّه وو حضرتت

عبداالبهاءء،  هر یک ددرر مقامم مخصوصص خودد معتبر وو االزااممآآوورر ااست. 

بیتاالعدلل ااعظم چگونه میتوااند مطمئن شودد که تصمیماتت متّّخذههااشش بر
خالفف ررووحح تعالیم االهی نیست؟

" که ااین موضوعع رراا به میانن میآآوورردد ذذیالً نقلرر بهائیعباررتی ددرر "ددوو
میگردددد:

هر چند وولیّ اامر ررئيس ال ينعزلل ااين مجلس فخيم ااست
معهذاا نميتوااند بنفسه حتّّی بطورر موقّّت ووااضع قواانين وو
ااحکامم گردددد وو يا تصميماتت ااکثريّت ااعضایی مجلس رراا االغا
نمايد وو ليکن هر گاهه تصميمی رراا ووجدااناًً مباين با ررووحح
کيد ددرر تجديد نظر آآياتت منزله تشخيص ددهد بايد اابراامم وو تأ

(٨۸٣۳، صصددوورر بهائی) آآنن نمايد.
براایی آآنن که به نحویی مستوفی مفاهیم ضمنی ااین عباررتت رراا ددرریابیم، اابتداا

" ررااenact یا رریشۀ آآنن، یعنی "enactment"۴باید معنی یا معانی ووااژژۀۀ "
 به هر ااقداامم وو عمل قانونیenactبفهمیم.  ددرر فرهنگ لغت ووبستر، فعل 

ااطالقق میشودد وو همچنین به تصویب نهائی "الیحه" یا تصویب پیشنویس
حقوقی وو تبدیل آآنن به قانونن نیز گفته میشودد.  بدیهی ااست که ددرر عباررتی

" نقل شد، معنایی ااووّلل مدّّ نظر ااست، ززیراا ددرر عباررتیددوورر بهائیکه اازز "
کید شدهه که ووقتی تصمیم نهایی گرفته قاطعانه ددرر همین جمله به ووضوحح تأ

" یا مانع اازز ااجراایی چنینتوااند االغا نمایدنمیشودد، وولیّ اامرااللّه آآنن رراا "
تصمیمی شودد.  به ااین ترتیب موضوعع تجدید نظر قدمی ااست که باید ددرر

جریانن ررسیدنن به تصمیم نهایی برددااشته شودد.
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ددرر قانونن ااساسی بیتاالعدلل ااعظم ااین موضوعع منظوررشدهه ااست.
بیتاالعدلل ااعظم ررسماًً ااعالمم نموددهه که ددرر غیابب وولیّ اامرااللّه اازز شراایط
ضروورریه وو االزااممآآوورر وو آآنچه ااسسّ ااساسس آآنن تصمیماتت محسوبب میشودد

قانونن ااساسی" حضرتت وولیّ اامرااللّه ااست. (تبییناتت وو توضیحاتت"
(٣۳، صصبیتاالعدلل ااعظم

ه ٢۲٧۷بهعالووهه، بیتاالعدلل ااعظم ددرر مکتوبی به تارریخ   ااطمینانن١۱٩۹۶۶ م
بیتاالعدلل ااعظم براایی ااین که ددرر موضوعی بخوااهد ووضعمیددهند که "

قانونن نماید، ااین عمل قانوننگذاارریی همیشه مسبوقق به تمعّن ددقیق ددرر آآثارر وو
"  ددرر همین مکتوبب، بیتاالعدلل ااعظم تأییدباشد.تبییناتت مباررکه می

بیتاالعدلل ااعظم با ااین که متّّکی به هداایت االهیّه ااست، بهفرمایند که، "می
خوبی غیبت وولیّ اامرااللّه رراا ددررکک میکند وو تنها موقعی به ووضع قانونن

پرددااززدد که اازز حدوودد حوززۀۀ حاکمیت وو ااختیارر خودد مطمئن باشد؛ حوززۀۀمی
حاکمیّتی که حضرتت وولیّ اامرااللّه مؤکّّدااًً ددررباررۀۀ آآنن میفرمایند: «به کمالل

، صص١۱ها، جج" (مجموعۀ ددستخطووضوحح تعیین وو تصریح گرددیدهه ااست.»
٣۳٠۰۶).

به نظر ااین عبد، با توجّه به بیاناتی که اازز قبل نقل شد، ووصولل به ااین
" ررااددوورر بهائیااستنتاجج نباید مشکل باشد که بیانن حضرتت وولی اامرااللّه ددرر "

کیدیی بر، تکلیف بدوونن شبهه به عنواانن یاددآآوورریی دداانست وو ددرر ووااقع تأ
قطعی ررجوعع به تبییناتت وو توضیحاتت آآنن حضرتت قبل اازز مباددررتت به ووضع
ااحکامم  تلقّّی نمودد.  ااین ااطمینانن بالصّرااحه ددرر عباررااتت فوقق که ددرر پیامم

بیتاالعدلل ااعظم مندررجج گشته، به عالم بهائی ددااددهه شدهه ااست.

االعدلل ااعظمدداامنۀ ووسیع مسؤوولیتهایی بیت
به عنواانن مرجع اامرااللّه 

با توجّه به آآثارر حضرتت عبداالبهاءء وو حضرتت وولیّ اامرااللّه ااین مسؤوولیتها
شامل ووظائف وو صالحّیتهائی ااست که ذذیالً فهرستوواارر ذذکر میگردددد:
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)؛٧۷٨۸، صصددوورر بهائی– حفظ ووحدتت جامعه (١۱
)؛۴٧۷٧۷، صصووصایا– حلّ جمیع آآنچه که ددرر آآنن ااختالفف ووااقع  شدهه (٢۲
)؛٧۷٩۹، صصددوورر بهائی– صیانت ااصالت تعالیم مباررکه (٣۳
)؛ ۴٧۷٧۷، صصووصایا– توضیح مسائل مُبهَمه (۴
)؛ ٧۷٩۹، صصددوورر بهائی– حفظ اانعطاففپذیریی تعالیم مباررکه (۵
ددوورر وو ٢۲۵، صصنظم جهانی– تروویج ااصولل وو ااجراا وو تنفیذ ااحکامم االهیّه (۶

)؛٧۷٣۳، صصبهائی
)؛٢۲۵، صصنظم جهانی– محافظۀ مؤسّساتت اامریّه (٧۷
 مترقّّیجامعۀ– تطابق حکیمانۀ اامرااللّه با مقتضیاتت ززمانن وو نیاززهایی ٨۸

)؛٢۲۶، صصنظم جهانیجهانن (
)؛٨۸٨۸، صصددوورر بهائی– تمشیت اامورر اادداارریی اامرااللّه (٩۹
) وو جمیع سؤااالتت مهمّه وو١۱۴، صصووصایا– حلّ مسائل مُشکله (١۱٠۰

)؛۴٧۷، صصBahá’í Administrationااساسیّه (
Compilation of– تأسیس مؤسّساتت بدیعه (ترجمه – ١۱١۱

Compilations؛٣۳٢۲٩۹، صص١۱، جج(
،١۱، ججررحیق مختومم– ااستنباطط اازز آآثارر مقدّّسه وو نصوصص محکمۀ االهیّه (١۱٢۲
)؛٣۳٠۰٣۳صص
Compilationهایی تبلیغی (ترجمه – – تنظیم، ااجراا وو هداایت نقشه١۱٣۳

of Compilations؛٣۳۴٠۰، صص١۱، جج(
اامریکا– اایفایی ووظائف آآخرین ملجأ وو پناهه تمدّّنی رروو به ززوواالل (توقیع "١۱۴

)؛۶٣۳"، ترجمۀ هوشمند فتحِااََعظم، نشر اایراانن، صصوو صلح ااعظم
– تحقّّق میرااثث خللناپذیر االهی که بانیانن بنیانن اامر یزدداانن به عالم١۱۵

.(٢۲۶، صصنظم جهانیاامکانن عطا فرموددههااند (
چونن بیتاالعدلل ااعظم، بعد اازز حضرتت وولیّ اامراالله عهدههدداارر مرکز قیاددتت

،(۴٧۷١۱، صصووصایا) "مرجع کلّ اامورر ااستاامرااللّه وو هیأتی ااست که "
صیانت ووصالحیت آآنن رراا دداارراا بودد که تأسیساتت جدید ااحدااثث کند تا "
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"االلّهووصولل وو صرفف حقوقق" تضمین گردددد وو ترتیبی براایی "تروویج اامرااللّه
.(٣۳، صصاالعدللقانونن ااساسی بیتااتّّخاذذ نماید (

االعدللووظائف وو ااختیاررااتت مختصّۀ بیتآآنچه رراا که معهد ااعلٰى ددرر ززمرۀۀ "
کند، ررؤؤووسس آآنن ددرر پنج بند ددرر) تلقّّی می٣۳، صصقانونن ااساسی) "ااعظم

االعدلل ااعظم ذذکر شدهه ااست.  محتواایی ااین بندها، بدووننقانونن ااساسی بیت
ااستثناءء، مبتنی بر، وو منبعث اازز، االوااحح ناززله اازز یرااعۀ عظمت حضرتت
بهاءءااللّه وو آآثارر صاددررهه اازز کلک ااطهر حضرتت عبداالبهاءء، وو توااقیع صاددررهه اازز
قلم مباررکک حضرتت وولیّ اامرااللّه ااست.  ااین مواارردد مربوطط به مسؤوولیتهایی
معهد ااعلٰى ددرر موااضیعی چونن صیانت نصوصص مقدّّسه، مداافعه وو محافظۀ
اامر مباررکک، ااعالنن وو اانتشارر پیامم اامرااللّه، تروویج مصالح اامریّه، ااستقراارر
صلح عمومی، تکمیل بنایی نظم بدیع جهاننآآرراایی جمالل اابهٰى، حفظ
حقوقق شخصی اافراادد، تأمین اابتکارر وو آآززااددیی آآنانن، وو تالشش براایی ترقّّی وو
ااصالحح عالم ااست.  سه بند آآخر نیز به ااختیاررااتت تقنینی، ااجراایی وو
قضایی که به مؤسّسۀ بیتاالعدلل ااعظم محوّلل شدهه، ااختصاصص یافته ااست.

مقصودد اازز ااطاعت بالشرطط چیست؟

بشاررااتتحضرتت بهاءءااللّه ددرر بشاررتت سیزددهم اازز لوحح مباررکک 
فرمایند:می

اامورر ملّّت معلّّق ااست به ررجالل بیت عدلل االهی ... چونن که
هر ررووزز رراا اامریی وو هر حین رراا حکمی مقتضی، لذاا اامورر به
ووززرراایی بیت عدلل ررااجع تا آآنچه رراا مصلحت ووقت دداانند،
معمولل ددااررند.  نفوسی که لوجهااللّه بر خدمت اامر قیامم
نمایند، اایشانن ملهمند به االهاماتت غیبی االهی؛ بر کلّ

 / ااین١۱٢۲٢۲، صصطبع مصر مجموعۀ االوااحح) ااطاعت الززمم.
، صصمجموعۀ ااشرااقاتتبیانن مباررکک عیناًً ددرر ااشرااقق هشتم [

] نیز تکراارر شدهه ااست.)٧۷٩۹
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باید اامنایی میخواانیم، "فرددووسیهمضافاًً، ددرر ووررقق هشتم اازز کلماتت مباررکۀ 
"بیت عدلل مشوررتت نمایند ... ااِنّّه یُلهِِمُهُم ما یشاءء وو هو االمدبّر االعلیم

.(١۱٢۲٣۳، صصمجموعۀ ااشرااقاتت)
شویمددرر االوااحح ووصایایی حضرتت عبداالبهاءء متوجّه ااصراارر طلعت میثاقق می

االعدلل ااعظم توجّه نموددهه اازز هداایاتشخوااهند به بیتکه اازز ااحبّاءء می
بیتتبعیت نمایند.  ااین بیانن رراا ددرر االوااحح مباررکۀ ووصایا مالحظه میکنیم، "

عدلل عمومی که به اانتخابب عمومم تأسیس وو تشکیل شودد، ددرر تحت حفظ
وو صیانت جمالل اابهٰى وو حرااست وو عصمت فائض اازز حضرتت ااعلٰى ...
ااست ... مَن ... خالَفََهُم فقد خالفااللّه وو مَن عصاهُم فقط عصی االلّه ...

).  وو نیز ددرر همانن ااثر جلیل۴۶٧۷، صصووصایا) "االلّهوو مَن ناززََعَهُم فقد ناززعع
بیت عدلل آآنچه ... تحقّّق یابد همانن حق ووآآمدهه ااست، که ددرر تصمیماتت "

مرااددااللّه ااست.  مَن تجاووَززََ عنه فََهُوَ أأحَبَّ االشّّقاقق وو أأظهَرَ االنّّفاقق وو أأعرضَضَ
.(۴٧۷٧۷، صصووصایا) "عن ررببّ االمیثاقق

حضرتت عبداالبهاءء ددرر یکی اازز االوااحح مباررکه ااینگونه مرقومم فرموددههااند:
بیتاالعدلل به االهامم وو تأیید ررووححاالقدسس قراارر وو ااحکامم جارریی
نماید؛ ززیراا تحت ووقایت وو حمایت وو صیانت جمالل قدمم
ااست وو آآنچه قراارر ددهد ااتّّباعش فرضض وو مسلّّم وو ووااجب متحتّّم

،۴، ججاامر وو خلق) ااست.  اابدااًً مفرّیی اازز براایی نفسی نه.
 (٣۳٠۰٠۰–٢۲٩۹٩۹صص 

"ددوورر بهائیددرر تثبیت مفهومم عباررتت فوقق، بیانن صریح حضرتت وولیّ اامرااللّه ددرر "
رراا ددرر تأیید وو ااثباتت بیاناتت حضرتت بهاءءااللّه وو حضرتت عبداالبهاءء ددرر خصوصص

االعدلل ااعظم به االهامم وو هداایت االهیّه مالحظهمحاطط بوددنن تصمیماتت بیت
ااين نفوسس مهابط هداايت وو االهاماتت االهيّهااند، نهمیکنیم که میفرمایند، "

هيئت منتخبين که ررأأساًً وو يا بطورر غير مستقيم اايشانن رراا اانتخابب مینمايند، وو
ددوورر) "ااين االهامم همانا ررووحح حياتت وو حافظ نهائی ااين ظهورر ااعظم ااست

.(٨۸٩۹، صصبهائی
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اازز ااین بیاناتت قاطعۀ منصوصه باید به کمالل یقین وو ااطمینانن بداانیم که ددرر هر
موررددیی که االهامم االهی تضمین شدهه باشد، ااطاعت اازز آآنن تکلیفی ررووحانی

 – مه) مورردد۴۵ مباررکک (فصل مفاووضاتتااست.  ااین موضوعع به طورر کامل ددرر 
بحث ووااقع شدهه ااست:

بداانکه عصمت بر ددوو قسم ااست عصمت ذذااتيّه وو عصمت
صفاتيّه ... عصمت ذذااتيّه مختصّ بمظهر کلّّی ااست ززيراا
عصمت لزوومم ذذااتی ااووست ... مثالً بسيارریی اازز نفوسس
مقدّّسه ... ووااسطۀ فيض بين حقّ وو خلق بوددند.  ااگر حقّ
آآنانراا اازز خطا حفظ نفرمايد خطایی آآنانن سبب گردددد که کلّ
نفوسس مؤمنه بخطا اافتند وو بکلّّی ااساسس ددين االهی بهم خورردد

مثالً بيتاالعدلل  .وو ااين اليق وو سزااوواارر حضرتت ااحديّت نه
عمومی ... ددرر تحت عصمت وو حمايت حقّ ااست ... حالل
ااعضایی بيت عدلل رراا فرددااًً فردد عصمت ذذااتی نه وولکن هيأتت
بيت عدلل ددرر تحت حمايت وو عصمت حقّ ااست ااين رراا

 .عصمت موهوبب نامند
بخشد کهااین بیانن حضرتت عبداالبهاءء با صرااحت وو یقین به ما ااطمینانن می

 مُنزلۀ االهیّه مصونن اازز خطا شناخته شدهه باشد،ۀۀهرگاهه مرجعی ددرر آآثارر مقدّّسس
 اارراائه میدهد الززممااالطاعهءءنماید وو هداایتی که به ااحبّاتصمیماتی که ااتّّخاذذ می

ااست.  جامعه باید ااطمینانن ددااشته باشد که چنین تصمیم یا هداایتی منبعث اازز
االهاماتت االهیّه وو تأییدااتت رربّانیه ااست.  ااگر جز ااین باشد، نهتنها ددوورر اازز شأنن
خدااووند عاددلل ااست، بلکه یقیناًً نتیجه جز اانهداامم ااساسس اامر مقدّّسس االهی

نخوااهد بودد.
االبتّّه ااحبّاءء متوجّه هستند که ااهداافف تصریحشدهه ددرر نقشهها وو پیاممهایی

االعدلل ااعظم صرفاًً به منظورر مساعدتت به هداایت ما ددرر اامر تبلیغ ااست.  تابیت
آآنجا که ما به منویاتت معهد ااعلٰى تمسّک وو تشبّث ددااشته باشیم، بیش اازز پیش

موهوبب به تأییدااتت وو برکاتت االهی خوااهیم بودد.
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*ااین متن ترجمه وو نگاررشی ااست اازز مقالۀ:
‘Alí Nakhjávání , Some Thoughts on the Ministry of the Universal House of 
Justice , The Lights of `Irfán, Book Ten, `Irfan Publications, Wilmette, Illinois, 
USA 2009.   
که با همکارریی فاررووقق اایزددیی نیا وو منوچهر ددررخشانی تهیه گرددیدهه وو توسط
نویسندهه مالحظه شدهه وو ددرر ددفتر ددووااززددهم "سفینۀ عرفانن"، اانتشاررااتت مجمع

مم ددررجج شدهه  ااست.٢۲٠۰٠۰٩۹عرفانن، سالل 

یاددددااشتها
 مجموعۀ ددستخطهایی بیتاالعدلل ااعظم.١۱٧۷٧۷– نقل ترجمه اازز صفحۀ ١۱
، به ترتیب ددرر صفحاتتااررکانن نظم بدیع– ترجمۀ ااین سه پیامم ددرر کتابب ٢۲

 ددررجج شدهه ااست.٣۳١۱٩۹–٣۳١۱٠۰ وو ٣۳١۱٠۰–٢۲٩۹٩۹ ،٢۲٩۹٩۹–٢۲٨۸٧۷
ددوورراانن قیاددتت حاررسانن" ١۱۵٨۸ اازز صفحۀ generals– "قائدین" ترجمۀ ٣۳

" نقل گرددید.اامرااللّه
 به معنایی ووضع قانونن، یا تشریع، ددررenactment– توضیح مترجم: ووااژژۀۀ ۴

 "نقل شدهه "تصمیم" ترجمه شدهه ااست. ددوورر بهائی"بیانی که اازز " 

مآخذ

،١۱٩۹۶٣۳–١۱٩۹۵٧۷ ،ددوورراانن قیاددتت حاررسانن اامرااللّه :حاررسانن
تألیف اایاددیی اامرااللّه اامةاالبهاءء ررووحیهخانم، ترجمۀ

، سنچریی٢۲٠۰٠۰۶ااحسانن کاظمی، باهر فرقانی، طبع 
پرسس، ااستراالیا 

١۱۵١۱، تألیف غالمعلی ددهقانن، طبع ااررکانن نظم بدیع :ااررکانن
بدیع، مؤسّسۀ معاررفف بهائی، کانادداا
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، منتخباتی اازز آآثارر صاددررهه ااززنظم جهانی بهائی :نظم جهانی
قلم حضرتت وولیّ اامرااللّه، ترجمه وو ااقتباسس هوشمند

ااََعظم،   بدیع، مؤسّسۀ معاررفف بهائی به١۱۴۶فتحِ
لسانن فاررسی، کانادداا

، مجموعۀ توقیعاتتBahá'í Administration :نظم اادداارریی
صاددررهه اازز قلم حضرتت وولی اامرااللّه

، عبداالحمیداایّامم تسعه االوااحح مباررکۀ ووصایا، ووصایا:
 بدیع، مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت١۱٢۲٧۷ااشرااققخاوورریی، 
اامریی، اایراانن

ع The Light of Divine Guidance:نورر هداایت ب  ط
١۱٩۹٨۸٢۲آآلمانن، مؤسٌسۀ ملُُی مطبوعاتت اامریی، 
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