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13سفینۀ عرفانن 

ووالیت اامرااله وو بیت االعدلل ااعظم

164    شهراالملک12

2008    فورریه18

اایراانن یارراانن مجلّّلۀ هیئت

محبوبب، وو عزیز ددووستانن

به ررااجع سؤااالتی محتویی که رراا سامانن آآنن ددووستانن اازز یکی نامۀ ووصولل
ااینمی عزیزاانن شما ااطالعع به ااست ااعظم االعدلل بیت وو االه اامر ووالیت ررسانیم.  
اازز که االهی، میثاقق وو عهد بر اایراانن ممتحن ااحبایی کامل ررسوخخ وو ثبوتت به جمع
عزیزاانن آآنن آآشنایی وو ااست، اابهی جمالل آآستانن بندگانن آآنن برااززندۀۀ خصایص جمله

هر ااگر حالل عین ددرر وولی باشد،می مطمئن مقدّّسس ددوورر ااین ددرر ووصایت ااصل با
آآنن طرحح ددرر ووجه هیچ به نباید باشد ددااشته سؤاالی مواارردد ااین ددرر ددووستانن اازز یک

پایی اازز ترددید وو شک تخم کاشتن ددرر االه اامر ددشمنانن ززیراا نماید، ددررنگ
بهننشسته وو حفظ به مربوطط اامورر ددرر که عبداالبهاءء حضرتت ااوواامر اازز پیروویی ااند.  
هر عزیز ددووستانن که ااست مناسب بودد، مرااقب وو هوشیارر همیشه باید االه اامر صیانت

مطالعه رراا ززمینه ااین ددرر ااعظم االعدلل بیت هاییددستخط وو مربوطه اامریی آآثارر گاهی اازز
به وو ررساندهه محترمم هیئت آآنن ااطالعع به رراا ذذیل مطالب منظورر نمایند.  بدین مروورر وو

ددنبالل رراا ااوو که کسانی وو رریمی "میسن عنواانن تحت سندیی فاررسی ترجمۀ اانضمامم
دداارریم.می ااررسالل کرددند" رراا

مطالعۀ با توااننمی رراا ااعظم االعدلل بیت وو االه اامر ووالیت به مربوطط سؤااالتت
توضیحاتت وو اامراالهوولی حضرتت وو عبداالبهاءء حضرتت بهاءءااله، حضرتت آآثارر ددقیق
یا ووااقع ااختالفف "آآنچه باررۀۀ ددرر عبداالبهاءء حضرتت فرموددۀۀ به که ااعظم االعدلل بیت

یابد تقررر چه "هر وو نمودد خوااهد منصوصه" مذااکرهه غیر مسائل یا وو مبهمه مسائل
دداادد. پاسخ ااست"، نص مانند همانن
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میالددیی،1921سالل ددرر عبداالبهاءء حضرتت صعودد اازز قبل آآنن که تمهیدااتی  
ددرر آآیندهه ااعصارر وو قروونن ددرر آآنن مستمر پیشرفت وو االه اامر صیانت براایی حضرتت
چونن نامعلومم ااحبا عمومم براایی بوددند فرموددهه فرااهم خودد ووصایایی االوااحح بودد.  
اانتظارر ددرر ااحبا بودد، شدهه ذذکر ووضوحح به مباررکه آآثارر ددرر ااعظم االعدلل بیت تشکیل
اامر وولی عنواانن به نفسی که نبودد معلومم ررووشنی به وولی بوددند، مؤسسه آآنن تأسیس

اایشانن که بوددند فرموددهه بعدها نیز اافندیی شوقی ددااشت.  حضرتت خوااهد ووجودد االه
العی هیچ قبالمباررکک هیکل قولل اازز ندااشتند.  چنانچه خودد آآیندۀۀ مقامم به ررااجع ااط
عنواانن به شاید که بودد کرددهه خطورر حضرتت آآنن ذذهن به ااکثر حدّّ ااست، شدهه نقل
اایشانن به ااعظم االعدلل بیت اانتخاباتت ترتیب مسئولیت عبداالبهاءء حضرتت ااررشد نوۀۀ

ووالیت مؤسسۀ که بودد ووصایا مقدّّسۀ االوااحح تالووتت اازز پس باشد.  تنها شدهه محولل
مقامم به جهانن سرااسر ددرر بهائی جامعۀ وو شد شناخته ااییگسترددهه طورر به االه اامر

نمایند توجه ااوو به باید همگی که االهی اامر مرجع عنواانن به رربانی شوقی حضرتت
بردد. پی

ررووشن رراا مسئله ااین عبداالبهاءء حضرتت ووصایایی مقدّّسۀ االوااحح ددقیق مطالعۀ
ااشاررهه محتومم وو مقدّّرر ووضعیتی به منیع سفر آآنن ددرر مباررکک هیکل که ساززددمی

ااست ممکن آآیندهه ددرر مباررکک اامر که مختلفی هاییموقعیت براایی بلکه ااند،نفرموددهه
ووصایا االوااحح ددوومم قسمت مثالل طورر ااند.  بهساخته فرااهم تمهیدااتی شودد ررووبروو آآنن با
نیامدهه، ذذکریی االه اامر ووالیت اازز وو شدهه ااشاررهه ااعظم االعدلل بیت به فقط آآنن، ددرر که
وو بودد خطر معرضض ددرر شدیدااًً مباررکک هیکل حیاتت که بودد گرددیدهه مرقومم ززمانی ددرر

ددررمی رراا صباووتت سنین اافندیی شوقی حضرتت حضرتت اایامم همانن گذررااندند.  
فرموددند مقررر وو فرااهم رراا ااعظم االعدلل بیت تشکیل براایی الززمم تمهیدااتت عبداالبهاءء

بالفاصله اانتخابب پیونددد ووقوعع به کرددمی تهدید رراا اایشانن که خطریی چنانچه که
اازز پس نهایتاًً وو گرددید برطرفف بحراانن وو مرتفع خطر االهی االطافف پذیردد.  به اانجامم
ززمانن بهاءء، ااهل مرجع وو االه اامر وولی عنواانن به اافندیی، شوقی حضرتت ددرراازز سالیانن
ددرر تعیین رراا ااعظم االعدلل بیت تشکیل فکر ااین ددرر حضرتت آآنن اابتداا فرموددند.  
برگزاارر رراا اانتخاباتت ااین عبداالبهاءء حضرتت صعودد اازز بعد بزووددیی شاید که بوددند

ددرر االه اامر وولی وو ااعظم االعدلل بیت گرفتمی صوررتت اانتخاباتت ااین نمایند.  ااگر
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مباررکک ااررااددۀۀ که دداانیممی شدند.  االبتّّهمی مشغولل خودد ووظایف اانجامم به ززمانن یک
وو تأسیس ملّّی وو محلّّی سطوحح ددرر اادداارریی نظم ااررکانن ااوولل که گرفت قراارر ااین بر

مباررکک هیکل صعودد اازز پس سالل چند ااعظم االعدلل بیت مآال وو گردددد مستحکم
چنانن با ااعظم، االعدلل بیت ددووررۀۀ به ووالیت ددووررۀۀ اازز االهی اامر شد.  اانتقالل تشکیل
دداانست. ووصایا االوااحح خاصص تمهیدااتت نتیجۀ توااننمی رراا نسبی، آآرراامی وو آآسانی

براایی جانشینی تعیین اامکانن ووااضحاًً عبداالبهاءء حضرتت ووصایایی االوااحح
وو مباررکه توقیعاتت اازز بعضی ددرر لهذاا وو آآووررددمی فرااهم رراا اافندیی شوقی حضرتت
قیاددتت ددووررۀۀ سالل شش وو سی طی ددرر مباررکک هیکل طرفف اازز صاددررهه هاییددستخط

ددرر االه اامر ووالةة سلسلۀ اادداامۀ بهائی آآثارر ددرر ااست.  ااما آآمدهه االه اامر آآیندۀۀ ووالةة ذذکر
ااست.  حضرتت شدهه ااشاررهه آآنن ااختتامم اامکانن به وولی نشدهه تضمین ااعظم ددوورر ااین

فرمایند:می ااقدسس مستطابب کتابب ددرر بهاءءااله

لیس ااالیاتت مظهر االه االی للخیرااتت االمختصة ااالووقافف ررجعت قد
یرجع بعدهه من وو االوحی مطلع ااذذنن بعد اا فیها یتصرفف اانن الحد
اامرهه تحقّّق اانن االعدلل بیت االی هم بعد من وو ااالغصانن االی االحکم

اامروواا فیما وو ااالمر هذاا فی االمرتفعة االبقاعع فی لیصرفوها االبالدد فی
یتکلّّمونن ال االذین االبهآءء ااهل االی ترجع وواا قدیر مقتدرر لدنن من به
یحکمونن ال وو ااذذنه بعد اا ه حکم بما اائک االلّّوحح هذاا فی اال ااوول

فی حدّّدد فیما لیصرفوها ااالررضین وو االسموااتت بین االنّّصر ااوولیآءء
کریم. عزیز لدنن من االکتابب

گرددیدهه ذذکر مباررکک بیانن ااین ددرر که موقعیتی اافندیی شوقی حضرتت صعودد با
به سپس وو عبداالبهاءء حضرتت به ااوولل — ااغصانن به که مرجعیتی یعنی آآمد، پیش

خاتمه ااعظم االعدلل بیت تشکیل اازز قبل بودد شدهه ااعطا — اامراالهوولی حضرتت
یافت.
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کامل صرااحت وو ووضوحح با ووصایا مقدّّسۀ االوااحح ددرر عبداالبهاءء حضرتت
ررعایت خودد جانشین تعیین براایی بایستیمی اافندیی شوقی حضرتت که رراا شراایطی
ااند:فرموددهه بیانن چنین نمایند

هو من خویش حیاتت ززمانن ددرر االه اامر وولی باید االهی ااحبایی اایی
وو نگردددد حاصل ااختالفف صعوددشش اازز بعد تا نماید تعیین رراا بعدهه

وو علم وو االهی تقواایی وو تنزیه وو تقدیس مظهر باید معین شخص
سر أألولد مظهر االه اامر وولی بکر وولد ااگر لهذاا باشد کمالل وو فضل
باحسن ااعرااقق شرفف وو نه ااوو ررووحانی عنصر اازز یعنی نباشد اابیه

اایاددیی وو نماید اانتخابب رراا ددیگر غصن باید نیست مجتمع ااخالقق
همیشه وو نمایند اانتخابب نفر نه خویش جمعیت نفس اازز االه اامر

یا نفر نه ااین اانتخابب وو باشند مشغولل االه اامر وولی مهمهٴ بخدماتت
یا نفر نه ااین وو یابد تحقّّق آآررااءء باکثریت یا وو اایاددیی مجمع باتّّفاقق

االه اامر وولی که رراا منتخب غصن باید آآررااءء باکثریت یا باالتّّفاقق
بنوعی باید تصدیق ااین وو نمایند تصدیق نماید خودد اازز بعد تعیین
ررأأیی [یعنی نشودد معلومم مصدّّقق غیر وو مصدّّقق که گردددد ووااقع

سریی].

ددررکک با توااندنمی باشد، دداانشمند وو بصیر قدرر هر فردد، هر شخصی تعبیرااتت
کند. براابریی مباررکک بیانن ااین اازز اامراالهوولی حضرتت خطایی اازز مصونن بینش وو

خودد قیاددتت ددوورراانن تمامم ددرر که اافندیی شوقی حضرتت که کردد تصورر توااننمی چگونه
بودد عبداالبهاءء حضرتت وو بهاءءااله حضرتت مشیت وو ااررااددهه آآنچه به شئونن جمیع ددرر

االزمم اازز که خودد جانشین تعیین مسئلۀ به نسبت ااستغفرااله ددااشتند، کامل تمسک
تصورر قابل غیر  باشند؟ ددااددهه نشانن ددقّّتیبی ااست االه اامر مصالح حفظ براایی اامورر
ووصایایی االوااحح ددرر مصرحه شراایط فاقد که رراا شخصی ناززنین ووجودد آآنن که ااست

منواالل همین باشند.  به نموددهه منصوبب خودد جانشینی به ااست عبداالبهاءء حضرتت
نص خالفف که نحویی به رراا اانتصابب ااین مباررکک هیکل که ااست مرددوودد نیز نظر ااین

اایاددیی نفر نُُه طرفف اازز اانتصابب آآنن تصدیق جمله اازز ااست، مقدّّسس سند آآنن صریح

382



13سفینۀ عرفانن 

باشند. ددااددهه اانجامم نگردددد"، حاصل ااختالفف صعوددشش اازز بعد "تا االه اامر منتخب
رراا عبداالبهاءء حضرتت ددستوررااتت اامراالهوولی حضرتت که ناقضین ضمنی پیشنهادد
منصوبب رراا خودد جانشین مستقیم غیر وو ووااضح غیر نحویی به وو گرفته ناددیدهه
بالعکس، صدااقت اازز عارریی وو حقیقت اازز ددوورر ااندفرموددهه که ووااقعیت ااین ااست.  
کامل ااطاعت گویایی نفرموددند، تعیین خودد براایی جانشینی رربانی شوقی حضرتت
اازز نشانی وو عبداالبهاءء حضرتت ووصایایی االوااحح کلماتت اازز کلمه هر اازز مباررکک هیکل
ووجودد اانتصابب ااین براایی شراایطی ووااجد فردد که ااست حضرتت آآنن نهایی تصمیم

ندااشت.

پایانن که باشند ددااشته ااطمینانن باید اابهی جمالل قدممثابت پیروواانن ااین بر بنا
بعد االه اامر اایاددیی ااقدااماتت وو تصمیماتت اازز یک هیچ نتیجۀ اامر ووالةة سلسلۀ یافتن

حضرتت که بودد علّّت ااین به بلکه  نبودد، اامراالهوولی حضرتت ناگهانی صعودد اازز
هوولیک وو موجودد ووضع گرفتن نظر ددرر با اامراالحضرتت ووصایایی االوااحح به ددقیق تمس

ااین تعیین خودد براایی جانشینی عبداالبهاءء، ووالیت مقامم که نیز تصورر نفرموددند.  
فرمایند:می عبداالبهاءء حضرتت ااست، باطلی خیالل یابد ااستقراارر مجدّّددااًً ااست ممکن
همین ددرر باشد." وو ووالیت مقامم وولو نیست بحرفی تکلّّم سزااوواارر کسی االف اازز "قبل
فوررااًً ااعظم عدلل بیت گردددد حاصل آآرراائی ااختالفف "ااگر که ااندفرموددهه تصریح بیانن
ددااشت ااعالمم بالفاصله تأسیس، اازز پس ااعظم االعدلل فرماید."  بیت مشکالتت حل
بکلّّی رربانی اافندیی شوقی حضرتت ووصی بهائی اامر ثانی وولی تعیین "...طریق که

مفقودد بالمرهه ساززدد میسر رراا بعدهه هو من تعیین که قواانینی تشریع اامکانن وو مسدوودد
ااست."

االهی میثاقق وو عهد ااما ااست ررسیدهه پایانن به االه اامر ووالةة سلسلۀ هرچند
اامر محفوظظ تبییناتت مجموعۀ وو ددهدمی اادداامه خودد پیشرفت به مباررکک ااست.  
باشد.می ااعظم االعدلل بیت تصمیماتت ررااهنمایی اامراالهوولی حضرتت مشرووحح
براایی اابهی ااقدسس جمالل غالبۀ مشیت تحقّّق وو مستحکم االه اامر اانسجامم وو ووحدتت
به االوقوععقطعی بشر نوعع علی اامرهه ووضع "اانّّه بهاءءااله حضرتت فرموددۀۀ ااست.  

ااالمم." ااشاررااتت ال وو االعالم اارریاحح تزعزعه متین.  ال ررااسخ ثابت ااساسس
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*

عنواانن مفهومم شدهه مطرحح ووااصله نامۀ ددرر که خاصی سؤااالتت اازز یکی
ااند،فرموددهه تأیید اامراالهوولی حضرتت که طورر ااست.  همانن االهی آآثارر "ااغصانن" ددرر

گرددیدهه، ااطالقق بهاءءااله حضرتت ذذکورر ااووالدد به باالخص مواارردد بعضی ددرر ووااژژهه ااین
نیز مباررکک هیکل ذذکورر ساللۀ براایی ااعم طورر به ددیگر موااضع ددرر حالل عین ددرر وولی
رراا اافندیی شوقی حضرتت ووصایا االوااحح ددرر عبداالبهاءء حضرتت ااست.  مثال ررفته بکارر

می "غصن ااطالققممتازز"  به عنواانن نامند.   ااساسس بر اامراالهوولی حضرتت "غصن" 
وو ااکبر غصن ااعظم، غصن — خودد پسراانن به اابهی ااقدسس جمالل که ااست عناووینی
ددررفرموددهه ااعطا — ااطهر غصن به اامراالهوولی حضرتت طرفف اازز که توقیعی ااند.  
کلمۀ اازز مقصودد که فرمایندمی توضیح مباررکک هیکل شدهه، صاددرر اانگلیسی ززبانن

وو بهاءءااله حضرتت "ساللۀ ااغصانن برااددرر رربانی، حسین ددیگر ااییمرقومه ددرر ااست" 
ددرر که ااغصانی وو اافنانن االورریی،مولی حضرتت "حفید عنواانن به اامراالهوولی حضرتت
توصیف مذکورر ووصایا مقدّّسۀ االوااحح به شدهه گرددیدهه"  کامال ترتیب ااین ااست.  
سایر وو اافندیی شوقی حضرتت شامل غصن یا ااغصانن عنواانن که ااست ووااضح
گردددد.  می نیز بهاءءااله حضرتت ذذکورر ااخالفف

به متمسک که شوند پیداا قدمم جمالل ساللۀ اازز ذذکورریی ااخالفف ززمانی ااگر
کرسی بر اایشانن اازز ااحدیی که بودد نخوااهد مقدوورر هم بازز باشند، االهی میثاقق وو عهد

طرفف اازز اانتصابب بدوونن شد، ددااددهه توضیح که طورر همانن چه گردددد، جالس ووالیت
ووجودد نیز ررااهی وو نیست پذیراامکانن اامر ووالیت مقامم ددعویی رربانی شوقی حضرتت
پذیردد. صوررتت اانتصابی چنین ااعظم االعدلل بیت طرفف اازز ااقداامی با که نداارردد

*

ووااصله نامۀ ددرر که ااست ااعظم االعدلل بیت تأسیس ززمانن به مربوطط ددیگر نکتۀ
تشکیل ااعظم االعدلل بیت تشکیل مرااحل اازز ااست:  "یکی شدهه مطرحح چنین ددقیقاًً

ددررمی بهائی ررسمی محکمۀ کید مسئله ااین بر اامراالهوولی حضرتت آآثارر باشد.   تأ
ااست." شدهه بسیارر

384



13سفینۀ عرفانن 

که ااندفرموددهه توضیح اامراالهوولی حضرتت مستحضرید، که طورر همانن
ددرر ااعظم االعدلل بیت تشکیل اامکانن خودد ااوولیۀ االوااحح اازز یکی ددرر عبداالبهاءء "حضرتت

حضرتتددااددهه قراارر نظر مدّّ رراا خویش حیاتت ززمانن که رراا آآنچه االوررییمولی ااند".  
جزئی ددینی محکمۀ یک تشکیل وو ااندفرموددهه بیانن ااست مؤسسه ااین تأسیس الززمۀ

فرمایند:نیست.  می آآنن اازز

ملّّت مجالس اانتخابب ددرر که نظامی وو ترتیب به ااعظم عدلل بیت
مهتدیی ممالک چونن وو گردددد اانتخابب میشودد اانتخابب ااووررووپا ددرر

هر ددرر وو نماید اانتخابب رراا ااعظم عدلل بیت ممالک عدلل بیوتت شودد
آآنانن وو نمایند تعیین ووکالئی ددیارر هر ددرر ااحبا جمیع که ززمانن

آآنن نمایند اانتخابب رراا هیئتی نفوسس آآنن وو کنند اانتخابب رراا نفوسی
جمیع اایمانن به مشرووطط تأسیسش اا وو ااست ااعظم االعدلل بیت

ااحبایی ندااشت فسادد وو بودد مقتضی ووقت ااگر مثال نه عالم ممالک
سائر وو هند وو اامریک ااحبایی وو مینموددند اانتخابب ووکالئی اایراانن

اانتخابب االعدلی بیت آآنانن وو مینموددند اانتخابب ووکالئی نیز جهاتت
وواالسالمم. بودد ااعظم االعدلل بیت آآنن مینموددند

وو بهائی عالم هداایت به اامراالهوولی حضرتت که سالی شش وو سی ددوورراانن ددرر
تأسیس به مآال که رراا مشخّّصی تکاملی مرااحل بوددند، مشغولل اادداارریی نظم ااستقراارر
فرااهم معین اانجامیدمی ااعظم االعدلل بیت تمهیدااتت اازز بعضی ساختن فرموددند.  
اانتصابب وو ملّّی وو محلّّی ررووحانی محافل تعداادد ااززددیادد مانند سبیل، ااین ددرر الززمه
ااما بستگی ااحبا خودد مساعی به ززیاددیی حدّّ تا بهائی، االمللیبین هیئت ددااشت.  

با وو بودد وواابسته ااجتماعع فعالۀ نیرووهایی به آآنن اانجامم که بودد نیز ددیگریی ااقدااماتت
نبودد. مقدوورر آآنن تحقّّق بهائی جامعۀ هاییکوشش تمامم ووجودد

میالددیی1929 سالل ددرر اامراالهوولی حضرتت جمله، اازز ززبانن به توقیعی ددرر  
"ااگر اانگلیسی وو اایراانن ااحبایی تا آآید بوجودد مناسبی شراایط چنانچه فرموددند:  
ملّّی ووکالیی بتواانند شورروویی جماهیر ااتّّحادد سلطۀ تحت مجاوورر کشوررهایی ااحبایی
میانن اازز ااعظم االعدلل بیت تشکیل ررااهه ددرر مانع کنند...آآخرین اانتخابب رراا خودد
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مدّّتی خوااهد برددااشته ددستورر به ررووسیه اازز بهائیانن ااخرااجج متعاقب بعد شد."  
چنین اانگلیسی ززبانن به ااییررقیمه ددرر مباررکک هیکل طرفف اازز کشورر، آآنن مقاماتت
ددرر بهائیانن فرموددند ااشاررهه ررووسیه به اامراالهوولی حضرتت که گرددید:  "ززمانی مرقومم
نداارردد.  بنا ووجودد کشورر آآنن ددرر بهائی جامعۀ عمال حالل کرددند،می ززندگی کشورر آآنن
ملّّی ررووحانی محفل یک تشکیل به توااندنمی االمللیبین االعدلل بیت تشکیل ااین بر
باشد." ددااشته وواابستگی ررووسیه ددرر

هاییمحکمه تأسیس براایی ااهداافی اامراالهوولی حضرتت ترتیب همین به
تشکیل همچنین وو کشوررها اازز بعضی ددرر ملّّی هاییمحکمه جمله اازز بهائی،
که بهائی االمللیبین هیئت تحولل ددرر ااییمرحله عنواانن به ااقدسس ااررضض ددرر ااییمحکمه
به تعیین بودد االهی ااعظم االعدلل بیت تشکیل مقدّّمۀ خودد ررسمیت فرموددند.  

محکمۀ یک عنواانن به کشورر آآنن ددوولت طرفف اازز مصر ملّّی ررووحانی محفل شناختن
میالددیی1929 سالل اازز بهائی مستقل با شدهه پیگیریی   تغییر ززمانن، گذشت بودد.  
هیئت که طورریی به ساخت ممکن غیر رراا ددینی محاکم گونه ااین تشکیل ااووضاعع
االمللیبین هیئت اانتخابب براایی بهائی عالم ددعوتت حین  ددرر1959 سالل ددرر اایاددیی
نموددند: بیانن چنین ااعظم االعدلل بیت تأسیس نهایتاًً وو بهائی

محکمۀ یک تأسیس براایی که ددهیم ااطمینانن یارراانن به میخوااهیم ما
اازز اانتخابب براایی شدهه تعیین تارریخ اازز قبل ااقدسس ااررضض ددرر بهائی

ددااشته توجه باید وولکن شد، نخوااهد گذاارر فروو کوششی هیچگونه
ااین که ااندفرموددهه ااشاررهه صریحاًً خودد اامراالهوولی حضرتت که باشیم
مدنی جهت ددرر که شدیدیی تمایل علّّت به ااست ممکن هدفف
نیابد. تحقّّق دداارردد ووجودد ددنیا اازز قسمت ااین ددرر شرعی اامورر شدنن

*

بیت ااختیاررااتت وو ووظایف اازز بعضی به مربوطط گرددیدهه مطرحح که ددیگریی سؤاالل
تعلّّق اامراالهوولی حضرتت به قبال که ااختیاررااتی وو ووظایف ااست، ااعظم االعدلل

ددرر "تصرففمی عبداالبهاءء حضرتت االه حقوقق مورردد ددااشت.   حقوقق ددرر فرمایند:  
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ررووحانی طردد ترتیب همین اامر."  به مرجع ااجاززههٴ وو ااذذنن به وولی جائز کلّّی وو جزئی
جهت خودد ووظایف اازز یکی عنواانن به مباررکک اامر مرجع که ااست ااییفریضه ناقضین
ددااررخدشه رراا آآنن ووحدتت کوشندمی که کسانی براابر ددرر االه اامر صیانت وو حفظ
همهمی اانجامم ساززند ددفعاتت ددرر االه اامر عزیز وولی حضرتت که دداانیممی ددهد.  

اایاددیی حضرااتت اانتصابب اازز بعد چه وو قبل چه خویش، قیاددتت ددوورراانن ددرر مختلف
عهدۀۀ بر ااکنونن مسئولیت گرددیدند.  ااین ناقضین ررووحانی طردد به مجبورر االه، اامر
گرفته قراارر کنند توجه آآنن به باید کل که اامر مرجع عنواانن به ااعظم االعدلل بیت

ااست. شدهه ددااددهه مشاووررین" توضیح "مؤسسۀ سند ددرر ووظیفه ااین ااجراایی ااست.  نحوۀۀ

حضرتت صعودد اازز پس بهائی عالم که آآوورریم خاطر به باید مورردد، ااین ددرر
ه،وولیکندهه هرچند اامراال ددوورراانن آآنن ددرر رراا خودد ووحدتت ااما بودد، ااندووهه وو غم اازز آآ

نمودد.  تنها حفظ ااعظم االعدلل بیت اانتخابب وو حضرتت آآنن صعودد بین یعنی حساسس
هیکل صعودد اازز بعد سالل ددوو حدوودد گرفت صوررتت جامعه ووحدتت به که ااییحمله

وو بودد االه اامر اایاددیی اازز یکی ززمانن آآنن ددرر که بودد رریمی میسن چاررلز طرفف اازز مباررکک
همانن ووالیت ااددعایی به اانتصابش که نمودد ااظهارر رریمی دداانیدمی که طورر کردد.  
باید که بودد معنا  بدین1951 سالل ددرر بهائی االمللیبین تأسیستاززهه هیئت رریاست
ااحراازز رراا اامر وولی ددوومین مقامم نتیجتاًً وو برسد ااعظم االعدلل بیت رریاست به متعاقباًً
نماید.

نداارردد. مفصل توضیح به نیاززیی وو ااست آآشکارر کامال رریمی ااددعایی سخافت
اازز1957 سالل ددرر ااوو تا آآمدند گردد ااقدسس ااررضض ددرر که بودد االه اامر اایاددیی جمله  

گرفته پیش ددرر اامراالهوولی حضرتت ناگهانی صعودد اازز پس بایستمی که رراا مسیریی
به اایاددیی هیئت که سندیی اامضایی با شخصاًً ددهند.  رریمی قراارر برررسی مورردد شودد
تعیین جانشینی اامراالهوولی حضرتت که کردد تأیید نموددند، صاددرر آآرراا ااتّّفاقق

ااوونفرموددهه ددیگریی مشابه سند اامضاکنندگانن اازز یکی عنواانن به همچنین ااند.  
االمللیبین هیئت تکامل ااینکه مورردد ددرر مجتمعاًً االه اامر اایاددیی که کردد مواافقت
تصمیم شد خوااهد منتهی ااعظم االعدلل بیت اانتخابب به ووقت چه وو چگونه بهائی

ااررضض مقیم اایاددیی نفر نُُه اازز یکی عنواانن به سالل ددوو مدّّتت به گرفت.  رریمی خوااهند
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نمودد.  سپس شرکت بهائی جامعۀ پیشرفت وو توسعه به مربوطط مشاووررااتت ددرر ااقدسس،
همکاررشش، اایاددیی سایر با مذااکرهه وو بحث بدوونن وو هشداارریی وو مقدّّمه هیچ بدوونن
مقدّّسۀ االوااحح ددرر مصرحح وو الززمم شرطط فاقد هم که حالی ددرر شد ووالیت مقامم مدّّعی
منافی کامال ااقداامش هم وو بودد، اامراالهوولی حضرتت طرفف اازز اانتصابب یعنی ووصایا

ااددعایی چنین به تفوهه حق هیچکس بوددند فرموددهه که بودد عبداالبهاءء حضرتت بیانن با
حضرتت ووصایایی االوااحح طبق بر که ااختیاررااتی اازز ااستفاددهه با اایاددیی نداارردد.  هیئت رراا

اازز االهی میثاقق وو عهد ناقض عنواانن به رراا رریمی بودد، شدهه ااعطا آآنانن به عبداالبهاءء
نموددند. ااخرااجج اامر ظل

*

میثاقق وو عهد به تمسک ددرر کماکانن باید االه اامر مهد ددرر ااعظم ااسم پیروواانن
که کسانی تلقیناتت مبادداا که ددااررند مبذوولل تامم توجه وو باشند ررااسخ وو ثابت االهی
وو مشاجرهه به وو شدهه آآنانن اافکارر پریشانی موجب پاشندمی ترددید وو شک تخم

با رراا آآنن بالفاصله آآید پیش براایشانن غامضی مسائل چنانچه وو شودد منجر ااختالفف
یارراانن میانن ددرر ااعظم االعدلل بیت با که کنند ددقّّت مخصوصاًً باید االهی گذااررند.  

متزلزلل رراا ااحبا اایمانن کوشندمی که شاننحامیانن وو ناقضین بقایایی هاییووسوسه
ددرر ااغواا ساززند حضرتت مقامم تزییف گذشته ددرر ناقضین هدفف که حالی نشوند.  

وو مقامم ددااررند سعی حالل بوددهه، اامراالهوولی حضرتت وو عبداالبهاءء حضرتت بهاءءااله،
باید االخصوصصددهند.  علی قراارر شبهه وو شک مورردد رراا ااعظم االعدلل بیت مرجعیت

فرمایند:  "...بلساننمی آآنانن مورردد ددرر عبداالبهاءء حضرتت که بودد حذرر بر کسانی اازز
شبهه االقایی خفیاًً بیابند گوشی چونن وولی میکنند عهد بر ااستقامت وو ثبوتت ااظهارر

مینمایند."

به ددااخلی ااختالفاتت ااثر ددرر گذشته قرنن نیم طی ددرر که رریمی قلیل طرفداارراانن
قابل منفی ااثر وو گرددیدهه ترضعیف ررووزز به ررووزز ااندشدهه تقسیم ررقیب گرووهه چند

اارریاححندااشته االه اامر توسعۀ ددرر ذذکریی اافراادد ااین سخیفۀ ااقدااماتت اازز منبعثه ااند.  
شجرۀۀ ددرر جاننبی وو خشک برگگ وو شاخه چند لرززاانداانن جز کارریی اانجامم به قاددرر

اافراادد االه اامر تنومند االهی تعالیم اازز عمیق ددررکی که اافرااددیی ززووددباوورر، نیست.  

388



13سفینۀ عرفانن 

وو ااندااماررهه نفس تابع که آآنانن نیستند، ررااسخ وو ثابت میثاقق وو عهد ددرر یا وو ندااررند
سرمنزلل به ووصولل اازز وو شدهه گمرااهه ااست ممکن پروورراانندمی ددلل ددرر رریاست شهوتت
نصایح به تامم تمسک با که شوددمی توصیه عزیز ااحبایی گرددند.  به محروومم مقصودد
بکوشند. ااعظم ااسم جامعۀ وو خودد صیانت وو حفظ ددرر االهی آآثارر ددرر مندررجج مکررر

فرمایند:می عبداالبهاءء حضرتت

عدلل بیت به ررااجع منصوصه غیر مسئلهٴ وو ااقدسس کتابب کل مرجع
یابد تحقّّق آآررااءء باکثریت یا وو باالتّّفاقق آآنچه عدلل عمومی.  بیت

االشّّقاقق أأحب ممن فهو عنه تجاووزز من ااست االه مراادد وو حق همانن
االعدلل بیت مراادد وولی االمیثاقق رربب عن ااعرضض وو االنّّفاقق ااظهر وو

غربب وو شرقق یعنی شودد اانتخابب بالدد جمیع طرفف اازز که عمومیست
نظیر غربب بالدد ددرر مصطلحه اانتخابب بقاعدۀۀ موجوددند که ااحباءء

اانگلیس...

ززیراا ااست ناقضین اازز اابتعادد وو ااجتنابب االه اامر ااعظم ااساسس ...اازز
رراا ززحماتت جمیع وو سحق رراا االه شریعت وو محو رراا االه اامر بکلّّی
ووفا وو ااعلی حضرتت بر ررحم باید یارراانن اایی دداادد خوااهند هدرر

وو بالیا ااین جمیع که کوشید قویی بجمیع وو نمودد مباررکک بجمالل
مسفوکک االهی سبیل ددرر که مطهر پاکک خونهایی وو صدماتت وو محن
نروودد. هدرر شدهه

غیر نفوسس هجومم اازز رراا االه اامر تا بکوشید بجانن االهی ااحبایی اایی
جمیع که میشوند سبب نفوسس چنین ززیراا نمائید محافظه مخلصه
نتیجه عکس بر خیریه مساعی وو میگردددد معوجج مستقیمه اامورر

میدهد.

نیم وو قرنن یک اازز بیش که اایراانن مقدّّسس کشورر ددرر ررحمانن حضرتت ددووستانن
حاصله مخاطرااتت بر ااند،کرددهه پایداارریی ررووحانیونن وو اامورر ررؤؤسایی حمالتت براابر ددرر
االه اامر عزیز وولی حضرتت مخالفین اازز وو ااند،آآمدهه فائق محمدعلی وو ااززلل طغیانن اازز
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که رراا معدوودد اافرااددیی مضحک وو آآمیزمغلطه مباحث آآسانی به ااند،نموددهه ااجتنابب
ررقابت به یکدیگر با وو ددااددهه قراارر مستمسک رراا رریمی خطایی پیروو، چند جلب براایی

گرفت.   خوااهند ناددیدهه ااندبرخاسته

موطن ددرر عالمیانن محبوبب یاوورراانن وو یارراانن جانب اازز علیا مقدّّسۀ ااعتابب ددرر
مشغولیم. مناجاتت وو ددعا به اابهی جمالل

تحیاتت تقدیـم با
ااعظم] االعدلل بیت       [اامضاءء  

دداارردد ضمیمه
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