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  مقدمه ورقا
  

كتاب انتشار اينترنتي سرور قلبي سرشار از  ، با دوستان عزيز و همه خوانندگان گرامي فارسي زبان
 برومند به جناب گروسمن فرزند در سايت ورقارا اعالم مي داريم. انتشار اين اثر  "ولي محبوب امراهللا"

   .محبوب امراهللا و عضو سابق بيت العدل اعظم تقديم مي شود عزيز و ايادي
و احباء  اطالعاتو  عالقه بودند كهشتاق اين تقديم از آن رو صورت گرفت كه جناب گروسمن م

تاريخ عصر تكوين افزون از قبل امراهللا و  عزيز اياديانشوقي رباني و حضرت  بهنسبت  ،جوانان عزيز
نائل شوند و وظايف تاريخي خود را در اين ايام بي  عميقتري از امر مباركگردد تا بتوانند به درك 

  آن را بيابند. راهكارهاينظير تشخيص دهند و 
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بيشتري از  و توصيف اين آرزو محقق و ميسر نمي شود مگر از طريق انتشار آثاري كه بتواند معرفي 
  ه دهد.ارائحضرت ولي امراهللا تاريخ حيات و آثار 

است. ي ارجمند و گرامي كوششي تازه براي تحقق چنين آرمان ،جوان و مشتاق اين اثرتالش مترجم 
  گوياي هم نوايي او با آرمان هاي قلبي اياديان است. ،در توضيح اين اراده قلبيمراجعه به مقدمه مترجم 

  
هر كس در هر جا و تقاضا دارد ورقاانتشار ترجمه فارسي آن را فقط به صورت اينترنتي مجاز مي داند. 

و در هر مقامي چنانچه قصد چاپ آن را به صورت كتاب داشته باشد بايد از ورقا و محفل ملي 
و  مجاز را براي همگان استفاده و دانلود اينترنتي آن همچنان اآفريقاي جنوبي كسب اجازه نمايد، ام

  . داندمي  رايگان
نندگان بايد در استناد به اين اثر اين نكته را در ترجمه اين اثر صرفا به تصويب ورقا رسيده است و خوا

  نظر داشته باشند.
مترجم برومند و  بهرا به همه احباء از جان و دل تبريك مي گويد. و ترجمه نفيس ورقا انتشار اين 
خود را تقديم مي دارد. باشد كه در قدم هاي  عميق اشتياق و سپاس ،چنين اثري ارئهگرامي آن براي 

جهانيان قرار دهيم تا بركات و  بلند بعدي ترجمه آثاري اين چنين را از ايشان در اختيار ارواح مشتاق
  .گردانداتش حيات ما را از عطر حيات غصن ممتاز سرشار فيوض

  و سرور محبتبا ابراز 
  ورقا                                      
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  اين ترجمه را با عشق بي پايان 

  به مادر عزيزم 
  و به جوانان عزيز مهد امراهللا

  . نمايمتقديم مي  
  ستاره
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  وبِ امراهللا  وليِ محب 
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  آفريقاي جنوبي است.ين اثر متعلق به محفل روحاني ملّي اانگليسي حقوق مادي و معنوي 

  
  
  
  
  



  

 شوقي افندي 

۶ 

  

ولي امرمراهللا، حضرت ش
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  امراهللا  وليِ محبوب

  
  
  
  
  
  
  

  بر اي مقدمه
 حيات، آثار، و اقدامات

  حضرت ولي امراهللا
  

  
  ل جانسونووٍِِنويسنده: لُ

  ستارهمترجم: 
  
  
  



٨ 
 

  محفلِ ملـيِ روحانيِ بهاييانِ افريقايِ جنوبي
  ژوهانسبورگ

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  

  "ولی محبوب امرهللا" توسط لوول جانسونمقدمه ای برای نسخه ی فارسی کتاب 

ن افتخار مسافرت به ايران را پيدا کردم و برای زيارت بيت حضرت بھاءهللا در تھرا ١٩٧٣در سال 
. اين خاطره ی با ارزشی در تمام طول زندگی من است و برايم شدمھمراھی  و بيت حضرت اعلی در شيراز

  شيراز را تخريب کردند. بيت حضرت اعلی در ،عزيز است زيرا پس از آن
زمانی که در تھران لجنه ی مھاجرت را مالقات کردم، سؤال کردند آيا حکومت آپارتايت افريقای 
جنوبی از مھاجرين ايرانی استقبال خواھد کرد؟ من که قبالً اين موضوع را با لجنه ی مھاجرت افريقای 

  اين بود که: مليّت مھم نيست.جنوبی در ميان گذاشته بودم جوابشان را می دانستم و جواب 
پس از آن لحظاتی چند ھيأت پر سر و صدا شد، زيرا آنھا به يکديگر اشاره می کردند و می گفتند: "تو 
می توانی. تو نمی توانی. تو قطعاً نمی توانی." به زودی پس از آن، احبای ايرانی مھاجرت خود را به 

  افريقای جنوبی آغاز کردند.
ايا و الطاف بی شماری از جانب بسياری از احبای ايرانی، نه تنھا ساکن افريقای از آن زمان، من ھد

جبران آن  ،جنوبی بلکه بسياری نقاط دنيا دريافت کردم. و به دليل روحيه ی خدمت فداکارانه ی احبای ايرانی
  ھمه لطف برايم سخت و دشواربود.

ی برای ترجمه ی کتاب دريافت کردم، را در رابطه با نوشتن مقّدمه ا ستارهزمانی که در خواست 
  ار بودم. باالخره توانستم برای احبای مورد عالقه ی ايرانی کاری انجام دھم.زبسيار خرسند و سپاسگ
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  لوول جانسون
  ٢٠٠٧ژوھانسبورگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  

     
  سردبير ورقاء ي مقدمه   
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                     مترجم ي نامه تقديم   
  مترجم  ي  مقدمه   
                    تقديم نامه ي نويسنده   
  مقدمه                                       
  ديباچه                       
     
  
  مقدمه               _حضرت شوقي افندي   1

  كودكي و جواني                       
  تأثير صعود حضرت عبدالبهاء بر حضرت شوقي افندي           
  آغاز دوران واليت حضرت شوقي افندي                
  
  مقام و شخصيت حضرت ولي امراهللا              2
  آيت الهي                          

  ساير خصوصيات                          
                     انهوززندگي ر    

  مربي                           
  به حضرت ولي امراهللا           العملِ احبا نسبت عكس    
     حضرت ولي امراهللا              حاصل اقدامات  
  
  از نظم اداري                  آغ  3

      
     ضرت ولي امراهللا               آثار ح  4

  حضرت ولي امراهللا              ي ها ترجمه    
  خالصه                          
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                  حضرت ولي امراهللاي تبليغي ها نقشه  5
  
                   متبرك  اكنماها و  باغ  6
  
                     (پيمان شكني) نقض ميثاق  7

           ديگر        در نقاط(پيمان شكني)نقض ميثاق    
  
  اتحاد شرق و غرب               8

  ين زيارت من                   اول    
  دواج مبارك                    از    
  گذشت مادرم                    در    
   ي كوچك                   ها داستان    
  ي جنگ                 ها در طول سال    
  در سوييس                      

  سال حيات مبارك  آخرين    
                

  حضرت ولي امراهللا             صعود  9
  

  واليت امر                   مؤسسه  10
  ضميمه                          
  
  پيوست                              
  افندي در بيروت حضرت شوقي   
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  نامه واژه  
  نامه                     كتاب  
               ....                    
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  فهرست تصاوير
  

  ولي امراهللا، حضرت شوقي افندي                
  مبارك در بهجي                      ي روضه

  مقامِ اعلي بر كوه كرمل، حيفا                    
 كرمل، حيفا                    مقامِ اعلي بر كوه  

             ولي امراهللا                   حضرت  ي نامه شجره
شوقي افندي در حيفا            حضرت عبدالبهاء و حضرت  *بيت  

           محلِ تولـد حضرت شوقي افندي در عكا    
  ي در زمان طفوليت              حضرت شوقي افند
  فندي در كودكي                 حضرت شوقي ا
           افندي درجواني                 حضرت شوقي 

  بان انگليسي براي حضرت عبدالبهاءحضرت شوقي افندي در حال نوشتن نامه به ز
  شوقي افندي             *ارشدشان ي حضرت عبدالبهاء و نوه

  عليا، بهاييه خانم      ي مباركه ي حضرت شوقي افندي و حضرت ورقه
 »امروز ي رودزيا، زيمبوه«در  ”Cecil Rhodes“ »سسيل ردز« ي حضرت شوقي افندي در كنار مقبره

“Rhodesia, now Zimbabwe”              
  حضرت ولي امراهللا گرفته شده است عكس آبشار ويكتوريا، زيمبوه، افريقا كه توسط 

                           برند ميكشتزارها لذت  خودرويِ هاي نرگسِحضرت شوقي افندي در سوييس در فصل بهار از ديدن گل
  حضرت شوقي افندي، ولي امر بهايي، در لندن              *ي همقبر

                1963اعضاي اولين بيت العدلِ اعظمِ الهي، سال 
  البهاء روحيه خانم، بعد از صعود ولي امراهللا حضرت شوقي افندي مةحضرت ا
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  اين كتاب تقديم مي شود
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خاب ي حساس سرنوشت ساز بعد از صعود حضرت ولي امراهللا تا انتها به حضرات اياديِ محبوبِ امراهللا كه در سال
  اند. نموده *به امرِ الهي خدمت كرده و آن را صيانت اولين بيت العدلِ اعظم
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  در بهجي

١٧ 

مبارك د ي وضه رو

ي مترج مه  جم

 

  
  
  
  
  

  
مقدم
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در مورد با ترجمه يك كتاب نفيس ي خود را  نامه -كه توانستم پايان گزارموب امكان را شاكر و سپاسبا سرور بي پايان محب
توسط محفل ملـي روحاني بهاييان افريقاي جنوبي  1993اتمام برسانم. كتابي كه در دست داريد در سال به زندگي حضرت ولي امراهللا 

  چاپ شده است و حقوق آن متعلـق به اين محفل است. 
تفصيل و تأكيد بر نظم جهان آرايي ي بسيار حساس در تبيين آيات و آثار، به  ولي امر بهايي حضرت شوقي افندي در انجام وظيفه

بهـاي   اند و از ابتداي دوران واليتشان كه شروع عصر تكوين بهايي اسـت بـه عناصـر گـران     كه در صدف اين ظهور، پنهان است تكيه كرده
ر اختيـار احبـاي   مدنيت الهيه كه تأسيسش مقصد اصلي حضرت بهاءاهللا است اشاره فرمودند. توقيعات حضرت ولي امراهللا به زبان فارسـي د 

  ايران بوده و هست و كل از عظمت آن آثار آگاهند و از انوار هدايتش برخوردار.
ي اين كتـاب آشـنايي بيشـتر و     ام بوده و هدف اصلي از ترجمه ي كتابي درباره ي حضرت شوقي رباني هميشه آرزوي قلبي ترجمه

باشد تـا بيشـتر بـا ايشـان مـأنوش       آينده  نسل حاضر و نسلهاي عزيز يانس گرفتن با شخصيت و آثار حضرت ولي امراهللا است كه راهي برا
  دريابند.» ارتفاع امر در دست اوست«و عظمت بيان حضرت عبدالبها را كه  در حق ايشان ميفرمايند:  شوند

و شـرح حـال   ، و كتاب بياد محبوب اثـر جنـاب ذكـراهللا خـادم     »سال در ظل واليت امر 25« و  »گوهر يكتا«به غير از كتاب هاي 
كـه در  مختصر حضرت ولي محبوب امراهللا كه يك سخنراني از جناب اشراق خاوريست و نـوار صـوتي ديگـري از جنـاب دكتـر داوودي      

و  . در دسـترس نيسـت   حضـرت  آنمطالب زيادي از، ديگر چندين جزوه و مقاله مختصرسظح گسترده در اختيار احباب قرار نگرفته و نيز،
و به عظمت مقام و مسـؤوليت هـاي  بـي نظيـر      اين امر باعث شده است كه احبا حضرت ولي محبوب امراهللا  شوقي افندي را كمتر بشناسند

شـناخت بيشـتري از حضـرت شـوقي افنـدي       اميـدوارم مطالب اين ترجمه باعث .حضرتشان كه در طول تاريخ اديان بي مثيل بوده پي نبرند
را در دنيـاي مـادي محكـوم بـه فنـا از       آثار الهي گردد و آنان ي به مطالعهبيشتر و موجد اشتياق  در قلبها ي ايمان يهتقويت روحشده و علت 

  آلودگي و خطرات حفظ كند. 
حتـي   – آقـاي جانسـون   جنـاب  - كتـاب  ةنويسـند  از بـه تبعيـت   جامعه مي باشـند،  فرادبه اين علت كه مخاطب اين كتاب تمامي ا

 ي انتهـاي كتـاب   معاني يا معادل مصطلح لغات دشـوار در لغـت نامـه    شد و ها و لغات دشوار دوري از به كار بردن واژه ،ترجمه دراالمكان 
  . استناد شد مضمون كالم به فارسي نوشته شد و اصل بيان در پاورقي آمد. اگر در قسمتي به بيانات عربي آمد

  من را نسبت به بعضي اصالحات كتاب، مطلع كردند. ،اي شخصياز نويسنده كتاب جناب جانسون تشكر مي كنم كه  در نامه 
هستم كه با وجود گرفتاري هاي كـاري و خـدمات    هاي استاد راهنماي عزيزم .... ي اين كتاب مديون زحمات و كمك در ترجمة

شـد. همچنـين    ميسـر نمـي  امري از روي لطف و مرحمت، من را ياري نمودند و تنها نگذاشـتند. بـدون همكـاري ايشـان اتمـام ايـن ترجمـه        
هاي والدين مهربانم هرگز از ديده پنهـان نيسـت چـه اگـر همكـاري و كمكشـان نبـود هرگـز كـار بـه اتمـام             محبــت، دلسوزي و راهنمايي

  به خاطر بازخواني كتاب و كمك به ويرايش آن خيلي تشكر كنم.  .رسيد و نيز بايد از برادر عزيزم ... نمي
   ستاره                                                          

   1387تابستان                               

  
  

  مقدمه 
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او، كـه جميـع    ي خوشا به حال كسي كه در سايه«: اند هارشدشان، شوقي افندي، اين چنين نوشت ي نوه ي حضرت عبدالبهاء درباره
  1»جويد. ميگيرد، پناه  ميبشر را فرا 

براي اولين بار افتخار زيارت حضرت ولي امراهللا را پيدا كرديم. هنگام بازگشت، آن مكان را بـا ايـن    1953من و ويليام در سال 
و هر كس كه به ديدار ايشان فائز  اند هاحساس ترك كرديم كه حضرت شوقي افندي دنياي جديدي از عواطف و احساسات به وجود آورد

  توانست آن را به وجود آورد.  ميخاكي ن ي روي اين كره كس هيچآمد كه  ميعواطف نيرومندي در او پديد شد آن چنان  مي
بودند،  نبودند اما نسبت به امور و وقايع حساس *كنند كه حضرت ولي امراهللا داراي علم لدني ميبهاء روحيه خانم چنين بيان ال مةا

  نويسند:  ميدهند و چنين  مياين موضوع  ي كتابشان به نام گوهرِ يكتا توضيح بيشتري درباره. بعدها در داشتندبسيار عالي  يحضور ذهنو 

قرن  *در ثـلث يابيد كه ميكسي را  تر اسـت. زيرا كم *در تمامِ مدت تاريخِ امر اين وجود نازنين فريـد و وحيد
شد. آن حضرت اسـت كه با ايـن همـه فـرموده و به كـار انداخته با *ي كـار و عمل را ابداعها اين قدر نقشه

 ي امور كه بر دوش مباركش داشت به جميع جزئيات نيز رسيدگي فرموده و در عين حال كليه *مهـامِ *ثقـلِ
  2ي خود فرمود.ها خاك را مشمول نقشه ي جوانبِ كره

مقدسه است و  *تنها مختص اعتابزماني كه براي زيارت به ارضِ اقدس رفتيم، حضرت شوقي افندي اشاره فرمودند كه زيارت 
انگيزشان نشستيم، متوجه بوديم بر  شگفتي ميزِ ، سرِها ي كه ما غربيتوقشود. با اين وجود  مييشان قسمتي از زيارت محسوب نبا ا مالقات

واقع در حضور آيت الهي  كنيم. به مينگاه  )منجي عالم (حضرت بهاءاهللا، جاللِ الهي، سلطانِ سالطين، رب الجنود ي كه به چشمانِ نواده
  (حضرت ولي امراهللا) در جهان بوديم.

را پيدا كنيم كه بعد از اين در كوه خدا به خـدمت   تواناييما نبود، بلكه آمديم تا اين  *ايشان به ما فرمودند آمدن ما به علت لياقت
  ربِ خود بپردازيم. 

ديني ابداً قابل تحمل نبود. و هم زمان الهام،  بيانديشيدن به ترك آن مكان و ديگر بار بازگشتن به جهان غرق در  و رنج درد
كه آن جا به دست آورده بوديم، و عشقي كه ايشان به وجود آوردند باعث شد بخواهيم آن مكان مقدس را  اي انگيزه، سرور مفرط از تجربه
  را فتح كرده به سويش بازگردانيم و به حضورش تقديم كنيم.  با اين اميد ترك كنيم كه دنيا

كند كه هرگز حضرت ولي امراهللا را زيارت نكرده است، ولي روشن است كه در عالم رويا با ايشان  مياشاره  3لوول جانسون
ان را دريافته بود. لوول نه تنها كتب و پيامِ حضرت وليِ امراهللا به جهاني *مالقات كرده و در پرتوِ نورانيت ايشان زندگي كرده و جوهرِ

حضرت شـوقي افندي شده بود. بنـا به گفتـه خودش، لوول نـُه دفعه به مركـز جهاني  ي باخته تواقيع حضرت را مطالعه كرده، بلكه دل
ناظم و  چهـار سال ،دماتشبـوده، و به وضوح در طـي خ 1963در سال ـابـات اولين بيـت العدلِ اعظمِ رفته كه اولين بـار بـراي انتخ

اداري حضرت ولي امراهللا را اجرا كرده است. سبك نگارش او ساده  *نشيِ محفلِ روحانيِ مليِ افريقايِ جنوبي، اصول و مباديم لسا 22
  و خواندن آن آسان است.

                                                 
  »الممدود علَي العالَمينطوبي لمن استَظَلَ في ظله «اصل بيان مبارك:  ١
 483گوهر يكتا،  ص ٢
٣ Lowell Johnson  
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نظيـر و اساسـي    بيبا ارزش در مورد نفس مقدسي كه در تاريخِ امرِ بهايي از موقعيتي است  اي اين كتاب كوچكي است ولي مقدمه
  برخوردار است.

  
  4مارگريت سيرز

  6، توسان5آريزن

  1993سپتامبر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
٤ Marguerite Sears 
٥ Arizona 
٦ Tucson  
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  ديباچه

شما هـم   ،اين كتاب كوچك من هرگز حضرت ولي امراهللا را زيارت نكردم. اما به هر حال دوستشان داشتم. و اميدوارم با خواندن
  به ايشان مهر بورزيد.

 –بهايي شدم. مكاتيب و توقيعات حضرت شوقي افندي به جامعه بهاييان امريكا براي من مانند ويتامين بود  1948در فوريه سال 
بعدي بودم. براي  ي رسيدن نامهخواندم و مشتاقانه منتظر  ميكه براي كسب انرژي و سالمتي نياز داشتم. هر مكتوب را چندين بار  اي مائده

حضرت ولي امراهللا هر روز اين دعا را كه يكي از بيانات ايشان در توقيع موخطاب به بهاييان امريكا بود با كمي  1923سال  نوامبر 14 خِر
  خواندم: ميتغيير 

وت و قدرتي به ق *دارم كه از اين زمان به بعد، محبوب عالم حضرت شوقي افندي را موهوب *رجاي واثق
يـاران  *فعاليت شديد پردازند و با معاضدت به اي وقفه *بدون ادني *نمايي كه ايشان را قادر سازد مدتي مديد

سريـع بـراي امر حضرت بهاءاهللا  *انتصارات *وظيفـه عظيــم جهت حصولِ *به ايفـاي *در جميع اقاليـم
  )ترجمه( 7گردند. *نائل

                                                 
اند از طرف هيكل مبارك اين دعا را براي آن حضرت  نيز آمده است. در هر دو مورد حضرت ولي امراهللا از احباء خواسته و نيوزيلندخطابه جامعه بهايي استراليا  1923دسامبر  سال 12اين دعا در مكتوب  ٧

اي به فعاليت شديد  يد بدون ادني وقفهه مرا قادر سازد مدتي مدبخوانند. اصل بيان حضرت ولي امراهللا: رجاي واثق دارم كه از اين زمان به بعد، محبوب عالم، اين عبد را موهوب به قوت و قدرتي نمايد ك
   پردازم و با معاضدت ياران در جميع اقاليم به ايفاي وظيفه عظيم جهت حصول انتصارات سريع براي امر حضرت بهاءاهللا نائل گردم.
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بستند. براي ايشان دعا كردم و چشم از جهان برمهاجر بوديم،  28زماني كه من و همسرم در كيپ تان، 1957پدرم در سپتامبر سال 
شد. در كيپ تان تلگرافي  ميدانستم كه در آغوش پر مهر خدايش قرار دارد. حضرت ولي امراهللا شش هفته بعد صعود كردند. باورم ن مي

مبتال شدند دريافت كرديم. با كمال اطمينان از اين كه ايشان زنده خواهند ماند  يآنفوالنزاي آسيايمبني بر اين كه ايشان در لندن به 
  بسيار زود بود كـه صعود نمايند.  ت شوقي افندي فقط شصت سال داشتند و ولي امراهللا بودند؛برايشان دعا خوانديم، زيرا حضر

 ي م. سرگشته و حيران بودم. اكنون بر سر جامعهخبر صعود ايشان رسيد، فرو شكستم و گريست *زماني كه دومين تلگراف حاوي
مد؟ حضرت شوقي افندي فرزندي ندارند. وليِ امرِ جديد كجا بود؟ حضرت عبدالبهاء ايشان را به عنوان ولي امراهللا بهايي چه خواهد آ

  عيب و مصون از خطا هستند.  بيهاء توانستند اشتباه كرده باشند. حضرت بهاءاهللا به ما فرمودند حضرت عبدالب ميانتخاب نموده بودند و ن
ام، كاغذ و قلمي برداشته و افكار پريشانم را مرتب كردم. در چند دقيقه چندين صفحه نوشتم، همه  مانند هميشه در طول زندگي

اليسئَل عما «و  »يشاءيفعلُ ما «ماند. حضرت بهاءاهللا فرموده بودند: خداوند  ميباقي ن اي كرد. به هيچ وجه جاي شبهه ميچيز معني پيدا 
  است. اين برايم امتحاني بود كه پشت سر گذاشتم.  »يفعل

الهي و ميثاق  ي ي آتي زندگانيم نيز با مراحل بحراني يكي پس از ديگري مواجه شدم. اما هرگز ايمانم نسبت به قوهها در سال
جهاد  ي حضرات ايادي روي آورده و احساس اطمينان كردم. ادامهبهايي به  ي متزلزل نگشت. با كمال اطمينان همانند ديگر افراد جامعه

اعضاء اولين بيت  شركت در انتخابات براي به نمايندگي 1963ت و در سال كبيرِ اكبرِ روحاني، و شغل در حال رشدم مرا مشغول نگاه داش
  العدلِ اعظمِ الهي به حيفا رفتم.

زحمات دوران حيات حضرت شـوقي   *ي هر نماينده نمايان بود. ثمره ي ر چهرهراحتي. فرح و خلوص د سِفَو چه نَ سروريچه 
ريزي كرده بودنـد انجـام    طور كـه حضـرت شوقي افندي برنامهتوانستيم مشاهده كنيم. انتخابـات بيت العدل اعظم الهي همان  ميافندي را 

اش  گـاه آن حضـرت، در نزديكـي    آرامبود. و ما به لندن رفتيم تا در كنار  شد. هدايات الهيه مجدداً با ما بود. وحدت در امر مبارك برقرار
  قرار گيريم و به حمد و ثنايش پردازيم. 

ي زيبـا،  ها اگر چه هيچ وقت حضرت ولي امراهللا را مالقات نكردم، ولي هميشه دوستشان دارم. هيكل مبارك در آثارشان، در باغ
الگو و مثالشان، در واليتشان، در قلوب ما، كه تماماً در چند فصل آينده توضيح داده خواهد شد،  ، درداراآلثاردر مقامات متبركه، در بناي 

  هنوز با ما هستند. 
خواندند، مرا برانگيختند كـه ايـن    9بسياري از كساني كه فصل مربوط به حضرت ولي امراهللا را در كتاب من به نام پيمان جاوداني

  كنم.  *ايشان ترسيم فعاليت هايي از حضرت شوقي افندي، زندگي و تر د، تالش كردم تا تصوير كاملكتاب را بنويسم. در اين كتاب جدي
متفاوتي نوشته شده است. مانند هميشه سعي كردم تا حد ممكن از كلمـات و جمـالت سـاده اسـتفاده كـنم،       ي اين كتاب به شيوه

  حضرت روحيه خانم را حفظ كنم. سعي كردم تا حد امكان سبك نوشتاري حضرت ولي امراهللا و همچنين
آن  ي حضرت شوقي افندي به اين سبك اين است كه شما را با آثار ايشان و كساني كـه دربـاره   ي نامه هدف من از نوشتن زندگي

تالشي را شود ارزش هرگونه  ميبسيار اهميت دارد كه شما خودتان آين آثار را بخوانيد. آن چه كه نصيب  10آشنا سازم. اند هحضرت نوشت
  دارد، همان طور كه براي من در بر داشته است.

                                                                                                                                                                
Baha'i Administration p.51-2 

٨ Cape Town 
  .قاي جنوبي منتشر شده استتوسط محفل روحاني ملي بهاييان افري The Eternal Covenantكتاب  ٩



٢٣ 
 

  
  لوول جانسون                                
  1993سپتامبر  

  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
كنم در هنگام خواندن هر كدام از توقيعات  باشند. توصيه مي *مأنوسناكه ممكن است براي شما  اند اند، حاوي كلماتي بسياري از بياناتي كه در اين كتاب نقل شده ١٠

كردند. به هر حال، كساني كه فرهنگ لغت  ات مناسب استفاده ميهاي حضرت ولي امراهللا، فرهنگ لغت مناسبي دم دست داشته باشيد. ايشان هميشه كلم و ترجمه
بينيد، معني آن لغت در آخر كتاب  ها لطفاً به آخر كتاب مراجعه كنند. هر جايي كه عالمت ستاره (*) مي ندارند، براي مشاهده فهرستي از لغات و معاني مفيد آن

 .اند تا به صداي بلند خوانده شوند اين آثار نوشته شدهموجود است. همچنين تلفظ صحيح لغات بسيار مفيد است زيرا 
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  مقام اعلي بر كوه كرمل، حيفا

  
 ي حضرت ولي امراهللا نامه شجره

  
  آدمحضرت 
 

  
  حضرت ابراهيم 

   
 
  

  حضرت زرتشت
  

  قَطوره      هاجر       سارا                                   
  اسماييل     اسحاق   پسر    5                                  

  يعقوب                                                                 
   

     
  الوي            حضرت محمد                                                               
 

  
                                                            يسي(پدر داود)                                                        يزد گرد (پادشاه) 

  حضرت موسي  داود                    حضرت باب                                                                     
  يوسف                        

 مري                                            

                                                                
  

      
  حضرت عيسي                                                     ميرزا بزرگ                    
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  عموزاده مادر حضرت اعلي                                                      
  حضرت بهاءاهللا                                    

             
  

                 
  حضرت عبدالبهاء                               

 
   

  ميرزا هادي                   ضيائيه خانم                       
                

 
 
 

  حضرت ولي امراهللا
  
  
  
  
  

  مقدمه -- حضرت شوقي افندي   1

 طرفاز  همچنينناشي مي شود.  و همسرش سارا ابراهيمحضرت پيامبر باستاني از طريق يسي پدر داود از امراهللا  نسل حضرت ولي  
د. و رسـ  مي ،پيامبر الهي، حضرت ابراهيم و حضرت محمد رسول اهللا *هاجر حرم نسلشان بهپدرشان كه از منسوبين حضرت اعلي بودند، 

حضـرت  آن  *وره، از تبـار طـ حضرت بهاءاهللا، از طريق سومين حرم حضـرت ابـراهيم، قَ   *از طريق جد اعالي خود ميرزا بزرگ، والدنيز 
از طريق پدر حضرت بهاءاهللا كه از تبار يزدگرد سوم، آخرين پادشاه خاندان ساساني بود، نسلشان به دودمان باسـتاني  بودند. عالوه بر آن 

  11رسيد. ميحضرت زرتشت 

در حالي كه سرش را باال گرفته بود قدم «چنين بنويسد: كه ايشان را مالقات كرده  ،12مشهور ماركوس باخ ي تعجبي نيست نويسنده  
  13»او بودند. *به درون اتاق گذاشت، گويي جمعي از مؤمنين وفادار مالزم ركاب

تر ساختن ما بـه ايـن نَفـسِ نَفـيس      وفا نبود. هدف اين كتاب نزديك دليل محبوبيت حضرت ولي امراهللا نزد احباي با ها اما تمام اين  
  فردي كه نظم اداري جهاني بهايي، قسمت اساسي عهد قديمِ ديني را توسعه داد. . است كه چهارمين فرد مرتبط با تأسيس ديانت بهايي بود

                                                 
 مراجعه كنيد. 15به نمودار صفحه ١١
١٢  Marcus Bach  ،ماركوس باخThe Circle of Faith  71 ص ،)1957(نيويورك، سال.  
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  كنند: ميناميدند چنين معرفي  مي »ثالثه ي سهمقد طلعات«حضرت شوقي افندي آن چه را كه در ديانت بهايي به عنوان   
  ديانت اسـالم معرفـي    موعود به دو فرقه خود را به عنوان مهدي و قائم 1844مقدس، حضرت باب بودند كه در سال  *اولين طلعت

  فرمودند و شش سال بعد به علت چنين ادعايي شهيد شدند. 
فرمودند، نفسي متعالي كـه حضـرت اعلـي وعـده داده بودنـد       اهللا بودند، كه ادعاي من يظهر اللهيدومين طلعت مقدس، حضرت بهاء  

اعالم كردند، اكثر پيروان حضرت اعلي  1863را در سال  هداين وع *رسالتشان را به اوج كمال خواهند رساند. وقتي حضرت بهاءاهللا تحقق
يد و زندان سپري نمودند و تا زمان صـعود در  مؤمنين به ايشان قرار گرفتند. باقي عمر خود را در تبع ي در نهايت خلوص و ايمان در زمره

  حدود و احكام و حكمت الهيه را در ارض اقدس نازل فرمودند. 1892سال 
بهاء/ غصن اعظم) پسر ارشد حضرت بهاءاهللا بودند كه توسـط حضـرت بهـاءاهللا در     ي بنده(سومين طلعت مقدس، حضرت عبدالبهاء   

اعلي تعاليمشان انتخاب شدند. لِثَكتاب عهدي به عنوان مركز ميثاق و م   
يشان در دسترس همگان براي مطالعه و ها سه گانه به خوبي ثبت گرديده است، و داستان ي ي اين طلعات مقدسهها زندگي و موفقيت  

  قدرداني موجود است. 
ارشدشان، در مقام ولي امراهللا، فردي كـه بعـد از صـعود حضـرت عبـدالبهاء       ي حضرت عبدالبهاء انتخاب حضرت شوقي افندي، نوه  

فرمايند. حضرت شـوقي افنـدي بعـد از صـعود      مي *همگان بايد براي هدايت و كسب اجازه به ايشان توجه كنند را در الواح وصايا انذار
 اين مسئوليت مهم را بر عهده گرفتند.  1921نوامبر سال  28حضرت عبدالبهاء در 

  

  

  كودكي و جواني

دي يكي از خويشـاوندان شـيرازي حضـرت    ها متولد شدند. پدرشان ميرزا 1897حضرت شوقي افندي در روز يكشنبه اول مارس   
ترين دختر حضرت عبدالبهاء بودند. ايشان در بيت حضرت عبدالبهاء تحت هدايت دقيق آن حضـرت   اعلي، و مادرشان ضيائيه خانم بزرگ

  پرورش يافتند. 
در آن زمان حضرت عبدالبهاء هنوز زندانيِ سلطانِ تركيه بودند، در نتيجه كودكي حضرت شوقي افندي مانند كودكي زنداني بود. امـا    

، ساكن »عبداهللا پاشا«تر، يعني منزل  بزرگ اي ايشان در خانه ي ي زندان كاسته شده بود و خانوادهها در زمان تولدشان، از شدت محدوديت
صورت گرفـت؛ در اين هــنگام حضـرت    1898 – 9ي ها سفرهاي زائرين غربي براي مالقات با حضرت عبـدالبهاء در سال شدند. اولين

  ساله بودند.   شوقـي افندي يك
  كودكي حضرت ولي امراهللا توجه كنيم:  ي روحيه خانم همسر گرامي ايشان درباره گفتهبه   
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حساسيت و در كمال قوه و قدرت و پشتكار بودند،  ي درجه اندام و در نهايت  حضرت شوقي افندي طفلي ظريف
اولين  ـه از ايـن جهت نگراني داشتند...چنـدان خوب نبـود و والدين هميش *بـا آن كه در كودكـي صحتشان

آن كودك  ي دهد كـه دو چشم درشت و قوي در چهره ميشمايلـي كه از آن طلعت نورا در دست داريم نشـان 
جمال و كمال و خوش نما كه در آن سن چهره را كشيده و به شكل قلب  *چانه در غايت درخشد مينازنين 

  ..نمود. مي
الحركـة و چاالك بودند و اين مطلبي است كه  افندي در اوان طفوليت خيلي سريع ناگفته نماند كـه حضرت شوقي

بود و همه  *ملَّسكودكان م از لسان خود آن حضرت شنيدم كه فرمودند در آن سنين سر دسته بودن ايشان بين
پر روح، پر حرارت و  اند هباشند. طفلي بود مي ها اطفال زرنگ و بازيكن ي دانستند كه ايشان سرآمد همه مي
راهنمـاي بسـياري شدنـد و  ها گو، اين طفل نازنين در بسيـاري از راه ع و بسيار با نمك و خندان و بذلهشجا

  ا شود به راهنمايي ايشان است! در جمع كودكان بر پ اي مهكه هر هنگا اند هدانستـ ميهمـه 
اما هرگـز نبايد به خاطر احدي خطور نمايـد و مبـادا كه ايـن بحث را بـر آن گيرنـد كـه خداي ناكرده آن 

بود اين را بدانيم كه اطفال شرق عموماً به خلعت ادب مزينند تا  *عاري *ادب و وقار *ي كودك الهي از حليه
آرايند و نيز بايستي به  ميد به نوادگان بيت مبارك حضرت عبدالبهاء كه از گهواره آنان را به تشريف ادب چه رس

حضرت بـهاءاهللا از  ي مقدسه *ي رسالـت را هـم كنار بگذاريم عائلـه ي خاطر آوريم و بدانيـم اگر جنبه
ايران بوده و بـه ادب و كمال و وقـار و حسن سـلوك و رفتار مشهور  باستانيِ شهريـارانِ *شهيرِ بازماندگـانِ

به شرافت  ها و بازي ها سپاريم كـه آن طفل ملكوتي در عين دويدن ميخاطر ه فهميم و ب ميبالد بودند لذا كـامالً 
  ادب ممتاز بود. ي نسب و به حليه

اهل بـيت در حدود طلوع  ي ه بر آن بود كه همـهاز ايامِ كودكيِ حضرت شوقيِ افندي عـادت آن خانه و خانـواد
مبـارك ايشـان باشند تـا  *آفتاب از خواب برخيزند و ساعت اول روز را در اطاق حضرت عبدالبهاء و محضر

ادعيه و مناجات، صبحانـه را با هم صـرف نمايند. البتـه اطفال كـالً دو زانـو روي زمين  *پـس از تـالوت
مبـارك مناجـات تـالوت  ي نهادند و بـه اشاره ميبر سينه  *ه نهايت وقار و طمأنينهرا بـ ها نشستـه دست

گرديد  مياز احدي مشاهـده ن *شد و حركت ناهنجاري مين *كردنـد؛ هرگـز صـداي بلـندي مسمـوع مي
اده ي كوچك به هر يـك دها كشيد و در استكان ميآن بيت عبارت بـود از چاي كه روي سماور دم  ي صبحانه

  14كردند. ميشد و معموالً چاي داغ و شيرين را با چند لقمه نان گندم و پنير صرف  مي

نمودند و طوري با  ميدهنـد كـه ايـشان مناجات حفـظ  ميحضرت شوقي افـندي چنين توضيح  ي در ادامه روحـيه خانم دربـاره  
ايشان از حضرت عبدالبهاء خواهش نمودند كه مانع ايشان شوند،  ي فرمودند كه حضرت عبدالبهاء بشنوند. خانواده ميصداي بلند تالوت 

فرمودند شوقي افندي را به حال خود گذاريد. حضرت عبدالبهاء يكي از مسلمانان را كه در مسجد اذان  ها ولي حضرت عبدالبهاء به آن
 زيبايشي قرآن را با صداي ها ي افندي آيهبار به منزلشان آمده و براي حضرت شوق يك اي خواند دعوت فرمودند تا حداقل هفته مي
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ايشان در چنين  دي، صوت زيبايي داشتند، وتالوت كند. اكثر اعضاي خانواده، از جمله حضرت عبدالبهاء و مادر حضرت شوقي افن
  محيطي پرورش يافتند. 

يي براي ها در بيت خود كالس در خردسالي حضرت شوقي افندي شوق فراواني به آموختن داشتند، از اين رو حضرت عبدالبهاء  
 شد. همچنين حضرت شوقي افندي معلمي ايتاليايي داشتند كه معلمِ ميكودكان تشكيل دادند كه توسط يكي از مؤمنين ايراني اداره 

  ايشان بود.  ي سرخانه
  دهند:  ميايشان در شهر عكا زنداني بودند، روحيه خانم چنين ادامـه  ي با يادآوري اين مطلب كه خانواده  

كـه  اي عكا به پايان رسيد يعني مدينه *ي نهصحم ي با آن كه ايام طفوليت حضرت شوقي افندي در مدينه
شد و  مياب به صحرا باز ر كه ايـن بالـب فقط دو دروازه داشـت بـاب بـه ديوار و خنـدق بود، و *محصور

حـر كه بـه دريـا راه داشت. نبايد تصور كنيم كه ايشان فرصت گردش در خارج شهر نداشتند. البتـه در الب باب
رفتند و چه بسا كه بـراي ديدن زائرين بـه خان عمـدان كه مـركز آنـان بود نيز  ميشهـر عكا به منازل احبا 

مبارك در  ي اء به زيـارت روضهبـردند و در بسـياري از اوقات بـه همـراهي حضرت عبدالبهـ ميتشريف 
آن وجود نازنين در ايـن  *شدند، و معـلوم است كـه حضرت مولي الوري از معـيت ميعكا مشرّف  *مرجِ

افتاد كه پس از زيـارت  مي. گاهي هم اتفاق اند هو لـذت فـراوان برد اند هقــدر مسـرور بـود هچ ها زيـارت
مرات ديـده شـده اسـت كه در دل  بردند و به كرات و ميبهجـي به سر  ي مبارك شب را در مسافرخانه ي روضه

پوشاندند و به خادم  ميشـب حضرت عبدالبهـاء بـه اطاق خواب فرزند دلبنـد خود رفتـه، روي ايشان را خوب 
عكا  *ارِترين شهر مشهور و بـه قُربِ جو بيـروت نزديك »من با او كار دارم كار دارم.«فرمودند:  ميآن محل 

در  *رفتند.... ايشان عالوه بر قدرت خارق العاده و شوق وافر ميبود و خيلي از اعضاء عائله بدان شهر  *فائـز
كسب علوم و معارف، داراي قلبي چون آيينه بودند كه در نهايت صفا و محبت و وفا بود به نحوي كـه اگر حتي 

خوابيدند مگر اين كه او را بيابند و از وي  ميند شـب را نساخت ميساالن را رنـجور  در بين بـازي يكـي از هم
فرمودند قبل از آن كه  ميرفقايشان  ي جويي فرمايند و مسرورش سازند؛ و از همان اوان كودكي اغلب به همه دل

ون خاطر به برويد بخوابيـد خوب است هـر گونه اختالفي با هم داريد مرتفع سازيد تا در نهايت آرامي و سك
  15رويد. خواب

رفتار  ي نحوه ي ، داستان جالبي دربارهاند ي ساكن حيفا، كه گاهي افتخار معالجه اهل بيت را داشتهها ، از پزشك16يخانمي آلمان  
  گويد: ميحضرت شوقي افندي با حضرت عبدالبهاء 

پدر حضرت شوقي ا ابوشوقي (موضوعي ب ي همان طور كه عباس افندي (حضرت مولي الوري) به فارسـي درباره
طفل عزيز نزديك شد و «نويسد:  مياو شوند.  ميفرمودند، حضرت شوقـي افنـدي وارد اطاق  ميافندي) صحبت 

بـا كمال احترام دست پـدربزرگ خود را گرفـت و بـوسيد و در تمام مدتي كه جناب افنان مطالبي حضور 

                                                 
 15گوهر يكتا،  ص  ١٥
  ذكر شده است. Dr. J. Fallscheerمتن انگليسي گوهر يكتا  11ي  نام اين پزشك آلماني در صفحه ١٦
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نزديك در ايستاده بودند و بعد از آن كه  *وقار ي رساندند، آن كودك نازنين در نهايت درجه ميمبارك به عرض 
 .. ايشان لبـاس تابستانه در بر داشتندرا بوسيدند بر زميـن جالس شدنـد.عليا  ي مباركه ي دست حضرت ورقه

گرفت. از قد و قامت حدس زدم كه شايد پسري يازده  ميعنـي كت و شلوار كوتـاه و جورابي كه روي زانوان را ي 
چهره داراي همان معصوميت و زيبايي طفالن بود، نگاه چشمان درشت سيـاه ولي حزيـن ايشان تا ساله باشند.. 

اعماق قلب من اثر كرد. اين طفل بـه همان حال ادب و وقـار بر زمين جالس بود و ابـداً حركت نكرد. چون 
يشان هـم با كمال مرخصي گرفتند كه بروند، نزديكشان شده در گوش وي چيزي گفتند و ا ي پدرشان اجازه

ايستادند،  اي نزديك پدر بزرگ عزيز محبوب خود شده بـه انتظارِ كلمه *رمعم آرامـي و طمأنينه مـانند نـفوس
حضرت عبدالبهاء چيـزي به فارسي فـرمودند و طفل با لبخندي آسماني دست ايشان را گرفت و بوسيد و از در 

نمود بـه نحوي كه پشت  ميجميـع اصول آداب را  *خارج شد. خيلي تعجب كردم كـه چگونه اين طفل مـُراعات
ت چشمان درشـت سياه خود را از چشمـان بر در از محضر پدر بزرگ خارج گرديـد و در تمـام طول مـد

  17نگرفت.ت عبدالبهـاء برآبـي حضر

حضرت شوقي افندي، هاجر خاتون، كه در دوران كودكي حضرت شوقي با ايشان بود، صعود  دايهزماني بود كه  ي در همين محدوده  
تاريكي به باغ پدرشان رفته و گريه كردند. ايشان هميشه وابسته بودند. زماني كه خبر فوت را شنيدند، در  دايه خودفرمود. ايشان بسيار به 

  فرمودند.  ميهاجر خاتون با روحيه خانم صحبت  ي درباره
  نويسند: ميروحيه خانم درباره دوران تحصيل حضرت شوقي افندي چنين   

البهاء نهايت ناراحت بـودند.... چون حضرت عبد بيهـر چند ايشان بـه بهترين مـدارس حيفا رفتنـد ولـي 
مشاهـده فرمودند كه ايشـان در آن مدرسـه مسرور نيستنـد لـذا تصميـم گرفتـند حضرت شوقي افنـدي را بـه 

چيزي نگذشـت كه معلوم  بانـه روزي كاتـوليكي وارد شدند،ش ي بيروت بفرستـند. آن جا در يك مدرسـه
اخبار حضرت سركـار آقا فـوراً وسايلـي  وصول ايـن *به محض جا هـم ابـداً مسرور نـيستند... گرديـد در آن

لذا بعد از گذشتن از اين  امريكايي بيروت وارد شوند. ي تهيه فـرمودند كه حضرت شوقي افندي در دانشكده
 ها و در تابستان بردند ميرا در حيفا حضور حضرت عبدالبهاء بسر  ها مستـقر شده تابستان ي مراحل در دانشكده

كوشيدند تا هر چه ممكن است در حضـور مـبارك باشنـد، زيــرا تعلق خاطر ايشـان بـه  مينهايت  بيبود كه 
بود، زيرا آن طفل  *و پرستش آن وجود مكَرَم *هيكـل مبارك مـركز عـهد حضرت رحمن نمونه عبوديت محضه

 *تَرضيـهنازنين را در حيات خـود جز خدمـت بـه آستـان حضرت عبدالبهـاء مـقصدي نـبود و هدفـي جز 
فرمودنـد و  ميخاطـر منيـرشان نداشـت. چنان كه جميـع مـواد تحصيلـي خود را روي ايـن پايـه استـوار 

هميشـه در ايـن فـكر و انديشـه به سر بردند كه چگونه بيانات مبارك را ترجمـه كنند و چه وقت الواح مقدسه 
  خارجي در آورند.  ي را به السنه
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نـمـودم نـام خانوادگـي  *فرمـودند در هميـن سـن بـود كـه از محضر مبـارك تَمنـيحضرت شوقـي افـندي 
ساخت. لـذا هيـكل ميثـاق وجود  ميو مشابـه  *هنان ايشان را بـا بسيـاري مشتَبِعـنايـت فرمايـند زيـرا نـام اف

ران و خواهران ديگر نيز بكار بردند فـرمـودنـد و همـين لقـب را بـراد *عزيزشـان را به لقـب ربـانـي مـُشتَـهر
  18در آن ايام نام خانوادگي كم بود.

شوقي افندي فـرمـودنـد، حضرت  ميكـه حضـرت عبـدالبــهاء به نــقاط مختـلف امريكا مـسافـرت  1912 – 13ي ها در سـال  
نَجمِ  ي دوستانشان درخواست نمودند تا چند كپي از مجلهدند. از يكي از نمو ميمربوط به سفرهاي ايشان را پيگيري  با كمال اشتياق اخبار

  ي ايشان را كه توسط حضرت حرم نقل شده مالحظه فرماييد:ها را براي ايشان بفرستد. يكي از نامه 19باختَر

ام. خيلي زيبـا و جالب توجه شده. خواهش دارم صورت كامل  متـحده را كشيـده و تمـام نموده اياالت ي نقشـه
ه به قدومِ مركزِ پيمان مشَرَّف شده به ترتيبِ ورود مرقوم و ارسال داريد، زيرا ميل دارم تمـام اين شهرهايي ك

ي فتح و ظفر براي احباي ها قدر نقشه فرماييد نفس مقدسي كه آن ميمـالحظه  را در نقشه نشـان دهـم. *بـلدان
  20خود مشغول بوده است!سخت به كار  *جهان ترسيم و تدوين فرمود ازهمان ريعانِ شَباب

  تحصيالت ايشان:  ي مطالبي ديگر درباره

   21.شديـدي در جمـع تالمـذه فرمودند هنگامي كـه حضرت شوقـي افنـدي در بـيروت تشريـف داشتـند نفـوذ
دانشگاه به ايشان تقديم شد ولي مرقوم نيست كه در چه  ي تالمذه ي اولِ اتحاديه ي جايزه 1915در فوريه سال 

اول اسـت كـه از طـرف  ي كتاب تقديمـي مـرقوم است كـه جايـزه *، فقـط در ظَهرِاند هشركت فرمود اي قهمساب
دانشگاه  ي دوره 1918. در سال شوقـي افنـدي تقديـم گـرديـده.. دانشگـاه بـه حضرت ي تـالمـذه ي اتحـاديـه

  22به پايان رسيد. _ك ليسانس مدر _بيروت 

ساله بودند و به عنوان منشي و فرد مورد اعتماد پدربزرگشان به خدمت ايشان  در اين زمان حضرت شوقي افندي بيست و يك  
نمودند،  ميفرمودند. ساعات زيادي را با مـهاجرين سپـري  ميپرداختند. اغلب در بسياري از وظايف رسمي، حضرت عبدالبهاء را همراهي 

كردند، ايشان برخورد سركار آقا در ارتباط با مقامات و افراد عالي رتبه و  ميي كـاري رسيدگي ها فعـاليتي مـختلف و ها بـه مأموريت
  فرمودند.   ميهمچنين طرز رفتار آن حضرت با دشمنان و ناقضين عهد و ميثاق را مشاهده و بررسي 
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تصميمي كه گرفته شد حضرت شوقي افندي براي اين موهبت مجاورت با حضرت عبدالبهاء حدود دو سال طول كشيد. سپس بنا به   
حضرت عبدالبهاء  *بهتر آثار و رسايِلِ ي ورود به دانشگاه آكسفورد به انگلستان تشريف بردند. هدفشان تكميل زبان انگليسي براي ترجمه

  ي آكسفورد بود، ثبت نام شدند. ها ترين كالج ميكه يكي از قدي 23بود. ايشان در كالج مشهور باليول ه هابه خوبي ديگر نوشت
  كنيم:  ميمجدداً به بيانات روحيه خانم توجه   

ي اخير حيات مبارك زائري از ها خاطرات ايام مدرسه هرگز از قلب منير محو نگرديد. ياد دارم در سال
و خامه  24شايري سياه دون ها كشور و حتي نان *انگلستان مشَـرَّف شد و بـراي وي تعـريف از حدود و ثُغـور

  و مرباي آن نواحي فرمودند.
ي فرمـودند ولي در كليه خدمات احبا مي... با آن كه جميع قواي خود را متمركز در دروس دانشگاه آكسفـورد 

  انگلستان شريك و سهيم بودند...
ئيات گرديدند؛ جز مي.. عضويت انجمن مناظره را قبول فرمودند و گاهي براي ورزش به بازي تنيس مشغول .

    25در آكسفورد چندان معلوم نيست... ديگر زندگاني ايشان

  تأثير صعود حضرت عبدالبهاء بر حضرت شوقي افندي

ي اكثر احبا در لندن بود و حضرت ولي امراهللا هر وقـت لنـدن تشـريف    ها نشاني مكاتيب و رسايل و تلگراف 26مركز كارتئودورپول  
هشت و نيم صبح اين تلگراف به آن  1921نوامبر سال  29فرمودند. در روز  ميي خود به آن نشاني مراجعه ها بردند براي دريافت نامه مي

  مركز رسيد: 

  27عليا ي حضرت عبدالبهاء به ملكوت ابهي صعود فرمودند ياران را خبر كنيد، ورقه

حـال و نگـران و در    بـي خبر مصيبت اثر، وقتي تئودورپل وارد اطاق شد مشاهده نمود كه حضرت شوقي افندي به علت وصول اين   
كه يكي از ياران لنـدن بـود بردنـد و فـوراً وجـود       28. از آن جا آن حضرت را به خانه ميس گرانداند هپايان روي صندلي نشست بيشگفتيِ 

لنـدن مرقـوم    ي تالمـذه  كه وجود مبارك به يكي از اي مبارك را به بستر سپرده تمني كردند چند روز استراحت فرمايند. از مندرجات نامه
  گرديم:  ميوجود مبارك اندكي واقف  ي ، به احزان عظيمهاند هداشت

زا چند روز تمام جسم مرا عليل و روحم را دچار تألم و حسرتي شديد نمود. سه روز در  اين خبر وحشت
  توانستم افكارِ خود را جمــع نمايم. ميحس افتـاده بودم و ابـداً ن بيرختخواب 
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عظيم سراسر وجـودم را فرا گرفت. رفته رفته قواي ملكوتي آن اَبِ آسماني مرا حيات تازه عنايـت كرد هيجاني 
خود روح اعتماد در من دميد. اميدوارم از اين به بعد نيز هادي و راهنماي من بوده و اين  ي و به اَنفاسِ قُدسيـه

بود  *البته مقدر *بخشند. رسيدن اين يومِ رهيب دهم الهام ميعبد را در خدمت كـوچكي كه به امر مبارك انجام 
ارواحِ شجيعه  ي قين بدانيم امري كه تا بـه حال اين همـهر منتظر رسيد. بايستي به حقُ اليقدر ناگهان و غي هولي چ

لِ ظَليلِ *را در اكنـافت. اين خود مبعوث فـرمـوده، بـه اسـتقاللِ ذاتـيِ خود دائـم و برقـرار اسـ *جهان در ظ
رقّي خواهد مانـد. تاز ملكوت غـيب پايدار و ابدي القرار و م *امـر عظيم الهي زنـده است و بـه تاييدات فائـضه

قدرت خود تسخير نمايد. اين عبد فوري به سوي حيفا  ي چيزي نخواهـد گذشت كـه سراسر جهان را در قبضه
 *رم. تصميـم قطعي مـن آنست كـه حيات خود را وقفدريافـت دا اند هدر حركتم تا دستوري كه عنايت فرمود

  29م.در سراسر زندگاني خويش بدان عامل باش اند هبندگي آستانش نمـايم و به عنايات او آن چه دستور فرمود

انگيز است زيرا حضرت شوقي افندي در آن زمان هيچ اطالعي در مورد آينده نداشتند. وقتي كـه بـه حيفـا     اين نامه بسيار حيرت
. چنـد روز بعـد از   انـد  هحضرت عبدالبهاء خطاب به حضرت شوقي افندي را پيدا كرد نامه وصيتبرگشتند متوجه شدند كه اعضاء خانواده 

  كنند:  مي. حضرت حرم چنين حكايت ورودشان اعضاء خانواده آن را براي ايشان خواندند

خواهيد اثرِ قــرائت ايـن منشورِ الهي را در وجود نازنيـن حضرت غصن ممتــاز بدانيد بايستي عرض  مي.. اگر .
واليت امر قبالً اطالعي نداشتند و هرگز به خاطر مباركشان نگذشته بود كه آن  ي شود كه ايشان از وجود مؤسسه

تمشده باشند؛ تنها امري كه انتظار و شايد توقع داشتند  *وليِ امـرِ اقـدسِ الهي تعيين و تَسميـه فرع مقدس به س
ارشد حضرت عبدالبهاء بودند، دستوري فرموده باشند كه طبقِ آن بيت العدلِ اعظم  ي اين بود كه چون ايشان نوه

  30.را تشكيل دهند

شان به مقام واليت امر در بر داشت پي بردند، انـدوهي سـخت و نااميـديِ    اي *وقتي كه در اعماق وجودشان به آن چه كه انتساب
  پايان وجودشان را در بر گرفت. از ايشان چنين نقل قول شده است كه: بيشديد وحزنِ فراوان و غمِ 

آورم، و در ضمن مسئوليتـي  ميگذارم هيكلِ نازنينِ محبوبِ خود حضرت عبدالبهاء را به خاطر  ميهر جا كه قدم 
را  *شاقي ي سازد. چنان وظيفه مي تر آن قدر سنگيـن است كـه تحمـل را سخت اند هي مـن گذاردها كه بر دوش

نمايد كه سراسر وجود و هستي  ميچنان  …اند هي اين قدر جوان و ناتوانِ من گذاردها م بر شانهآن هيكل مكر
 در قالبِ اي را حياتي جديد بخشم، تا قواي بديعه *نمايم و اين عظمِ رميـم *تبديل *خود را بايستـي بِالمره

توانم متوكالً عليه  ميموالي حنون شود. بدين طريق  ي فرو ريزد و روح مشتاقم لبريز از عنايات كامله عنصري
مقام خود را در لشگر حيات امر ابدع كه حامل چنين اصول و تعاليم عاليه ايست حايز گردم. مطمئنم كه آن 

هدايتش متمسكم و يقين دارم كه حكمت او بالغ و  *يـلِگذارد. دائماً به ذَ ميـرا به حال خود وا نموالي عطوف م
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امتحانـي  ي وجود ايـن عبد است اينست كه آن اب حنـون كه مـرا در ورطـه ي كامل است. آن چه اليوم الزمه
و از روي كمال  *گذارده، قطعاً موفـق و منصورم خواهـد فرمود. كامـالً به سنگيني اين وظيفه مقر *چنين صعب

در خود اثري  *زنم، جز رِخوت ميعلم و ايقان بر عجز خويـش معترفـم. هـر هنگام كـه دست بـه كاري 
  31نمايم. ميمشاهده ن

ندي يك ماه بعد از اين كه از لندن به حيفا عزيمت كردند به يكي از است كه حضرت شوقي اف اي پاراگراف باال برگرفته از نامه
بهاييان  ي . حضرت شوقي افندي چند ماهي در حيفا تشريف داشتند، زماني كه حضـرت ورقـه مـباركـه عليـا جامعهاند هدوستانشان نوشت

احبا از نقاط مختلف مواجه شدند، ولي افسوس كه به فرمودند. با موج عظيمـي از عشق و وفاداري  ميعالـم را از واليـت امـر اخبار 
   :همان اندازه طوفان تنفر و حسادت از طرف عهد شكنان به وزش در آمد

امر نازنين نمايند. اينان  *قدام بر ضديتنُوين و ا *و همين سبب شد كه ناقضين پر كين مجدد قيام بر دسائسِ
كوبيدند سري ديگر بر آورده و  ميآوردند. هر سر آن را كه  چون اهريمنِ هزار سر، از هر سوراخي سر در

ريختند. محمد علي و  ميوارد آورده، زهرهاي كشنده خود را بر آن غصن برومـند جوان  تر سهمناك اي ضربه
تـازه چندان راضـي نبودند و  بـرادرانش و اعوانش اعداي دائمي امـر مـبارك بـودند و آنان كه از وضع

  32دند سـر به مخالفت بر داشتند...طلبان هر كـجا بو جاه عنصران و سست
نمود. در شهر حيفا نُه نفر را گرد هـم  ميفشـار اين كار به حدي بود كـه براي چنين وجود نازنيني البته دشوار 

از حضرت ورقه  اي شود كه نامـه ميايـن محفل مالحظه  ي آوردند و محفلي تشكيل فرمودند و در خالصه
حضـرت ولي امراهللا غصن ممتاز سـَرورِ اهل بهاء شوقـي افـندي در زيرِ «عليا رسيده بدين مضمون: مباركـه 

مجبور بـه ترك اين بالد شدند و اين هجـران براي راحتي و كسب صحت  *فشـارِ غُمـوم و هـُمومِ التُحصـي
و در  "ظايف خويـش را انجام دهند.فرمايند تا به خدمـات خود ادامه و و مياست. بعد از مدتي البته مراجعت 

امور نموده و چنين معين  ي به مـوجب توقيع ايشان كه ضميمه است، اين جانبه را مسئول اداره"فرمايند:  ميادامه 
محفلِ روحاني در مدت غيبت مركزِ امر، امور امريه بر  *مباركه و معيت ي و دستور فرمودند كه با مشورت عائله

  33"ي خود باقي بماند.ريان طبيعج

ابراز نمودند كه براي مدتي كه  اي مباركه عليا (بهاييه خانم) به درجه ي حضرت شوقي افندي عشق و اعتماد خود را به حضرت ورقه  
  بهايي را به ايشان سپردند: ي كردند اداره و هدايت جامعه ميي سوييس به تنهايي زندگي ها در كوه

البته آن چه از ظاهـر امـر در اين صفحات پيداسـت، اين است كه حضرت شوقـي افندي براي استراحت تشريف 
داند كه در قلب و روان و جان و وجدانشان چه طوفاني از باليـا بر پـا بوده است. حضرت  ميبردند، ولي خدا 
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خود براي  ي با پسر خاله »فرمايند ميفـر ايشـان بـه بالد مختلفـه س«مباركـه عليا مـرقوم داشتند:  ي ورقـه
ل از هم پاشيده شنيده شد، در آن موقع اعصاب بِالكُ *معالجه به آلمان تشريف بردند و طبق آن چه از فم اطهر

يسابقين از اولياءاهللا هيكل مبارك سر به صحرا نهادند و به تنهايي هجرت فرمودند. اندكي حال  *مِبود و بعد به ش
فرمودند، ولي اين گردش حركت  ميبا آن كه در آن سنين اوليه هيكل مبارك در اروپا گردش  …شد مبارك بهتر
مصائب و مشاكل از پي ايشان بـه  *روند و عفريت ميشخصي بودند كه از جلو  ي نبود، بلكه به مثابه *و جوالن

  34گشتند. *ي بلند معتـَكفها اميد در همـان كوه ي كـده سرعت روان اسـت. بارها به تنهايي در خلوت

  آغاز دوران واليت حضرت شوقي افندي

اندازه نگران و ناراحت شدند،  بيمباركه عليا از غيبت طوالني هيكل مبارك  ي حضرت ورقه 1922در پاييز سال 
مباركه را فرستادند تا از وجود نازنين درخواست نمايند كه بـه ارض اقدس مراجعت  ي لذا چند نفر از عائله

خود تشريـف برده بودند و چون به سوي  ي فرماينـد. حضرت شوقـي افندي طبق معمول به راهپيمايـي روزانـه
ه را از فلسطـين گشتند، مادر ايشان در خيابان وجود مقدس را ديد و بـه حضور شتافت؛ تـمام را ميمنزل بـاز 

از غـم و  *اي هظور آمده بودند. بـا اشك چشم شَممباركه براي اين من ي بـه همراه يكـي ديـگر از اعضاء عائله
  35رت رحمن را حضور مبارك عرض نمود.عليا و نگرانـي بستگان و اشتياق ياران حض ي اندوه حضرت ورقه

تعـداد   *افندي با صحت و سرور به حيفا برگشتند. در روز بعد، بدون اغـراق  دسامبر حضرت شوقي بعد از ظهر روز جمعه پانزدهم  
زيادي تلگراف به تمام عالم بهايي ارسال داشتند. از آن زمان به بعد، تقريباً مدت سي و پنج سال، ايشان وظايف سنگين واليت امـر را بـر   

آثــار و الـواح بــه     ي مؤسسـات، ترجمـه   از م از افراد احبا و هــم هـ ها دوش كشيدند: رفتار با ناقضين عهد، جواب دادن به سيل نامـه
، ي جهـان  غلط، الهام بخشيدن و آگاه كردن ياران با رسايل و كتب خويش، تلگـراف بـراي راهنمـايي احبـا در همـه      بيانگليسـي روان و 

آموزش مقصد و سلوك نظم اداري به مؤسسات در حال شكوفايي، حفظ و زيبا سازي امالك بهايي، تكميل سـاختمان مــقام اعلـي، بنـا     
گـويي و الهـام   آمد  رادر و همسر حضرت عبدالبهاء، خوشخواهر، مادر، ب ي بر روي مقبره سنگ قبرو قرار دادن  داراآلثاركردن ساختمان 

بهايي در رابطه  ي شريعت و ارض اقدس و راهنمايي كل جامعه ي ي هر مرحله از توسعهها مستقيم ايشان بر هزينه بخشيدن زائرين، نظارت
الـواح فراميـــن    ي گـير همراه با طرح جزئيات آن بر پـــايه  با خريد امالك بهايي، هدايت حضرات ايادي، طراحي فرامـين تبليغي جهان

  . خواهيد شدآشنا  ها اين كتاب با اكثر آن ي تمام شدني نيست، و در ادامهتبليغـي حضرت عبدالبهاء. اين فهرست 
در تمام اين دوران حضرت ولي امراهللا در آپارتماني كه باالي منزل حضرت عبدالبهاء بود به سادگي زندگي فرمودند. حضرت روحيه   

هميشه كار داشتند، تختخواب و ميزشان در يك اطاق بود. به ايشان پيوستند. حضرت ولي امراهللا  1937مارس  24خانم، همسر ايشان، در 
كـار رو بـه    قـف كردنـد. تمـام وقـت ايشـان و     مي *سه قناعت ي درجهي ها هتل و نقليه وسايلكردند، تقريبا هميشه به  ميزماني كه سفر 

فهميدند كه تنها با تأييد پروردگار اسـت كـه    ايشان بودند، مي ي افزايششان براي امر حضرت بهاءاهللا بود. افرادي كه شاهد حجم كار روزانه
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 102 – 101 گوهر يكتا،   ص ٣٥
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نفر را به عنوان اياديان امراهللا انتخـاب   27تواند اين چنين روزانه و ساالنه كارها را انجام دهد. تا انتهاي دوران واليتشان، ايشان  ميفردي 
شك تأسيس ايـن مؤسسـه توسـط حضـرت بهـاءاهللا و       بيناميدند، كه  »مِ جنينيِ جهانيِ حضرت بهاءاهللاحارسانِ نظ«را  ها فرمودند، كه آن

  حضرت عبدالبهاء براي حفظ و انتشار ديانت بهايي شكل گرفته بود: 

از احزان، انـوار هدايـت الهي در برابر اقدام آن مـوالي مهربان پرتو افشـان  *در تـمام طول اين سنـين مملـو
شد كه تأييد الهي شامل حال است، و هر انتخابي كه  ميداشتند مـعلوم و واضـح  ميبود. از هـر قدمـي كه بر 

  36مسلَم بود كه الهام رباني است.فرمودند  مي

ي جهاد كبير اكبر ده ساله را با خود برده بودند تا ها حضرت شوقي افندي همراه حضرت حرم براي كار به لندن تشريف بردند. نقشه  
بردند و بعد از ابتال به  ميقلبي) رنج  ي سكته(رگ رخحضرت ولي امراهللا از لخته شدن خون در س ر آن زماندكار كنند.  ها روي آن

 »برادر حقيقي«زيرا ؛ رفتندو اي فر اندازه غم بي بهايي در ي كل جامعه در لندن صعود فرمودند. 1957ر سال نوامب 4آنفوالنزاي آسيايي، در 
اما حضرت ولي امراهللا جامعه را بدون هدايت ترك نكردند. احبا، براي اثبات وفاداري خود به عهد و  گفته بود. *داعو ها ايشان با آن

ندند؛ ميثاق، به سوي حضرات اياديِ امراهللا، حارسانِ مدنيت الهي، روي آورده و جهاد كبير اكبر ده ساله حضرت ولي امراهللا را به پايان رسا
  منتظرش بودند تأسيس شد. طوالني   مدتم به الهامات الهي، يعني بيت العدلِ اعظم، كه مله ي و هم زمان با اتمام اين جهاد مؤسسه

ي حضرت ولي امـراهللا رجـوع   ها امروزه بيت العدل اعظم الهي، قبل از انجام هر عملي براي هدايت بهاييان عالم، اول به آثار و نوشته  
حضرت ولي امـراهللا در انگلسـتان    ي كند. مقبره مي فعاليتحضرت شوقي افندي  *بييناتواليت امر بر اساس آثار و ت ي د. مؤسسهنماي مي

  به سمت افريقا است.  پيروزمندانهمكاني براي زيارت است، و در باالي ستونِ مرمري آن عقابي است كه روي آن 
حضرت شوقي افندي، حضرت حرم و و دومين آن در دوران دومين جنگ جهاني بود.  1929اولين مسافرت جنوبي ايشان در سال   

 در انگلستان تشريف داشتند و زماني كه ايتاليا وارد جنگ شد، بازگشـت بـه ارض اقـدس از    1940، در سال 37پدرشان، ساترلند مكسول
  دهند: ميطريق راه مستقيم خودش غير ممكن بود. حضرت روحيه خانم اين طور برايمان توضيح 

 ي داخل شـدن در آن مشـكل داشتيم. آن روزهـا برنامـه ي همـان اندازه ما بـراي خارج شدن از انگليـس به
و  شد مياول اهميـت و ارجحيـت شـمـرده  ي كودكـان در ميـان بـود كه در درجـه ي مهمـي بـراي تخليـه

عالي دولت كانادا در لندن بود كه  ي تنـها به علت موقعيت و مقام حضرت ولي امراهللا و دوستـي پدرم با نماينده
جوالي با كشتـي اس اس كيـپ تاون  28ورود به افريقاي جنوبي كسب كنـيم، و در  ي توانستيم اجازه ميما 

بـه كيپ تاون برويم. اين كشتـي يك كشتي تندرو بود، به مجرَد اين كه سواحل انگليس را ترك كرديم  38كَاسل
شتـه شديـم. بـه خاطر دارم كه مسير مارپيچي حركت كشتي را بـر روي آب نظاره ديـگر بـه خودمان وا گذا

را  ها نامنظم خود احتمال هـدف قرار گرفـتن از طرف زير دريايي *كرد با حركت تَعمديِ ميكردم كه سعي  مي
 *ي متَفقينها شتيدهد. چون بـا وارد شدن ايتاليـا بـه مـيدان جنگ راه درياي مديترانـه بـه روي ك *تَقلـيل

رفت. حضرت  ميبستـه شـده بود، سفـر از طريـق افريقا تنـها راه ممـكن براي بازگشـت ما به فلسطين به شمار 
                                                 

 194 گوهر يكتا،   ص ٣٦
٣٧ Sutherland Maxwell  
٣٨ SS Cape Town Castle  
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 يك بار در دوران واليت در افريقا سفر كرده بودند. در آن سفر حضرت ولي امراهللا در سپتامبرولي امراهللا قبالً 
زميني تشريف  ه و بعد مسافت بـين كيپ تاون تا قاهـره را بيشـتر از راهبا كشتـي از انگليس حركـت كرد 1929

را كـه بـه  39ولـي در آن سفـر هيكل مبـارك مـوفق نشـده بودند ويـزاي كنگـوي بلـژيـك برده بودند،
قــوي و پـر  ي حضـرتـشـان بـود بـه دسـت آورنـد. روحيــه ي داليـلـي همـيشـه مــورد عـالقـه

اكنـون  ژرف دنيـا جــلـب كــرده و بـه سفــر پـيشيـن در افريقا وادار نـمـوده بـود ورا به  ايشان ،شانجـرأت
بـه كنـگو را به دست  عجيـب مـا توانستيـم ويـزاي ورود ي جـنگ جهاني به يـك معـجزه ي در بحـبوحه

       40آوريم.

لنگر انداخت، حضرت ولي امراهللا، حضرت روحيه خانم و جناب مـكسول  41ل در خليج تيبِلسهنگامي كه اس اس كيپ تاون كَ
  تشريف بـردند:  42در كيپ تـاون گردش كردند، سپس با قطار به دوربان ها از كشتي پياده شدند. آن

گذشت و از  ميحضرت شوقـي افنـدي بسيار نگـران سالمـتي پـدر من كـه شصت و شـش سـال از عمـرش 
خواستند كه او با من از راه زميني سفر كند. از اين رو ايشان را در دوربان  ميبرد بودند و ن ضعف جسماني رنج مي

به هتلي سپرديم تا بتوانند تا موقعي كه سفر هوايي ميسر شود در آن جا بمانند. ليست انتظار مسافرين بسيار 
شد.  ميبود داده  *رشان مقدم و مرَجحطوالني بود و نوبت افراد غير دولتي و غير نظامي مرتباً به اشخاصي كه سف

زارِ مادرم را بر اساس نظريات من و سنگ م ي ود كه پدرم توانست نقشهانتظار ب اي چند هفته ي در اين دوره
  43ن ارايه فرموده بودند تهيه كنند.زيبايي آ ي كه حضرت شوقي افندي در باره اي خودش و نيز پيشنهادات ارزنده

بود و از آن جا به  44بعدي حضرت روحيه خانم و حضرت ولي امراهللا ژوهانسبورگمقصد و محل توقف 
عزيمت كردند. حضرت ولي امراهللا عظمت و قدرت اين آبشارها را دوست داشتند  46و آبشار ويكتوريا 45بوالوايو

  دادند.  ميو با اشتياق به حضرت روحيه خانم نشان 
پرداختيم، من فهميدم كـه عشق  *ه سياحـت در عمـق جنگلِ بِكريرسيديم و ب 47... زماني كه ما به استانلي ويل

  حضرت شوقي افندي بـه زيبايي طبيعت يكـي از داليلـي بوده كـه ايشان را به آن جا هدايت كـرده بـود.
يي را كه در حال گل كردن بودند ببينند ولي متأسفانه محلي كه ما بوديم و فصلي كه ها خواستند جنگل ميايشان 

  .جريان بود هيچ يك براي اين امر مناسب نبود و ما ناگزير با يأس و نااميدي به راه خود ادامه داديم..در 

                                                 
٣٩ Belgian Congo  
 9گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٤٠
٤١ Table Bay  مايلي كيپ تاون 3خليجي است كوچك در  
٤٢ Durban  
 9گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٤٣
٤٤ Johannesburg  
٤٥ Bulawayo  
٤٦ Victoria Falls  
٤٧ Stanleyville  
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در سودان و بعد با يك سفر دريايي  48حضرت ولي امراهللا و من پس از سه روز رانندگي از استانلـي ويل تا جوبا
زمين است رسيديم. شب بعد از شام  ي كــرهين نقطـه بر روي تر كه از نظر من گرم 49در طول رود نيل به خرطوم

در ايـوان هتل نشستـه بـوديم كه يك دفعه گـروهــي از مسافرين هوايي براي استراحت شبانه به هتل وارد 
شد، و اين واقعاً يك امر اتفاقي بود كه ما را در وسط قلب  مينيز ديده  50جناب مكسول ها شدند و در ميان آن

ين تر . از طرف ديگر اين تصادف سبب قوت قلب شد چه كه هيچ يك از ما كوچكافريقا دور هم جمع كرد
براي تمـاس گرفتن در ميان نبود. در دوربـان حضرت شوقي افندي به  اي اطالعي از هم نداشتيم و هيـچ وسيله

ا هم به حيفا ه نفري بپدرم توصيه كرده بودند كه به فلسطين بروند و در هتلي در ناصره بمانند تا ما برسيم و س
  51برويم.

  كنند:  حضرت روحيه خانم سخنان خود درباره حيات حضرت ولي امراهللا را چنين تمام مي  

غربـي سفر نكرده و در شرق  ي كره چه حضرت شوقـي افندي هرگز به نيم... اين نكــته قابل توجه است كه گر
 52بودند. *افريقا را در دو بـار از جنوب تا شمال درنَورديده ي از دمشـق نرفته بودند، قاره *هـم فَراتَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

٤٨ Juba  
٤٩ Khartoum  
٥٠ Mr. WS. Maxwell  
 9گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٥١
 9گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٥٢
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  مقام و شخصيت حضرت ولي امراهللا  2

براي توصيف مقام شوقي افندي كافي است قسمتي از الواح وصاياي حضرت عبدالبهاء را نقل كنيم. مقام ايشان در يك جملـه خالصـه       
  شود: مي

مباركـه و ايـاديِ امراهللا و احبايِ  ي مهربان! بعد از مفقـوديِ ايـن مظـلوم بايد اغصان و افـنانِ سـدرهاي ياران 
شده و از اقتـران دو فـَرعِ  *مباركـه انبات ي مقدسه ي جمالِ ابهي توجه به فـَرعِ دو سدره كه از دو شجـره

نـد، زيـرا آيت اهللا، و غصن ممتاز، و ولي رحمانيـه به وجود آمده يعنـي شوقـي افنـدي نماي *ي دوحـه
  53...امراهللا

براي اين كه معني بخش اول اين جمله را بفهميم بايد بدانيم مقصود از اغصان: عائله حضرت بهاءاهللا و منظور از افنان: منسوبين حضرت     
حضـرت رب اعلـي و    ي مباركه: دو عائله ي دسهمق ي مقدسه و هدف از دو شجره ي جليله ي مباركه: عائله ي رب اعلي و مقصود از سدره

جمال ابهي است. ازدواج ميرزا هادي و ضيائيه خانم اين دو خاندان را به هم پيوند داده است كه حاصل آن تولد پسرشان، حضرت شوقي 
  افندي است. 

  هستند.  »لي امرآيت اهللا، غصن ممتاز، و و«ر الواح وصايا آمده چيست: ايشان اما مفهوم آخرين جمله كه د    

                                                 
 466ايام تسعه، (الواح وصايا حضرت عبدالبهاء) ص ٥٣
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بود كه حضرت عبدالبهاء به الهام الهي ايشان  اي مباركه بود، و شاخه ي از عائله اي ساده است. شوقي افندي شاخه »غصن ممتاز«مفهومِ     
  چيست؟  »ولي امراهللا«و » آيت اهللا«ن امتياز بخشيدند. اما منظور از را بر ديگرا

خـود را در عكـا تـرك     ي فرمودند و براي همين هشت ماه خانـه  ميدي هم بايد آن را درك اين همان چيزي بود كه شخص شوقي افن    
براي پـذيرش   عظمت مقام خود را درك كنند و با نفس خود تفكر و تأملنموده و تنها به سوييس عزيمت كردند. حضرتش نياز داشتند با 

  شان گذاشته شده بود مبارزه كنند.  مسئوليتي كه بر عهده
رها  ارض اقدس را«كردند. ايشان فرمودند:  ميدر اين باره صحبت  54ا ايادي امراهللا جناب لروي آيواسروزي در حيفا، شوقي افندي ب    

تا باالخره بر خويشتن غلبه كردم. سپس برگشتم و به خداوند توجه نمودم و من ولي  -ي سوييس پناه بردم وبا خود جنگيدمها كرده به كوه
  55».امراهللا شدم

  دهد : ميماند. اين عبارت واقعاً به چه معني است؟ روحيه خانم در اين باره چنين توضيح  ميباقي  »ولي امراهللا«اما عبارت     

است كه معني  »ولي امراهللا«ت نارسايي براي عبارت اصلي عربي در زبان انگليسي لغ Guardian ي ... كلمه
  56..شود. مين مفهوم امر از آ ي مدافع، رهبر، و رياست عاليه

ين معادل را انتخاب فرمودند. حضرت شوقي تر الواح وصايا به انگليسي براي اين كلمه خاضعانه ي البد حضرت شوقي افندي در ترجمه    
  نشان دادند.   58ناميدند. اما ديگران عشق خود را به ايشان با عنوان ولي محبوب امراهللا 57افندي خودشان را به سادگي ولي امر

  آيت الهي

سعي كرد در ايام حيات عنصري حضرت ولي امراهللا به  اي پردازيم. اين عنواني است كه هر بهايي مي »يآيت اله«حال به مفهوم عبارت     
  شناختند سعي كردند آن را توضيح دهند.  ميمفهوم آن پي ببرد. بسياري از نفوسي كه ايشان را از نزديك 

  گيريم:  ميدر حيفا كنار حضرت ولي امراهللا بود كمك  *ي متماديها براي اين منظور باز هم از سخنان جناب آيواس كه سال    

 *روحاني را در اَركانِ توانيد نفـوذ ايـن قـواي ميحضرت ولـي امـراهللا مـانند منبع قـواي روحاني بـودند. شما 
شد. در  ميبدنتان احساس كنيد... قدرت و هدايت لغزش ناپذير الهي در تمام احوال بر شوقــي افنـدي نازل 

                                                 
٥٤ Leroy Ioas  
س در ادامه، خالصه بيانات حضرت ولي امراهللا را به ااز يك نوار لروي آيواس استخراج شده، لزوماً بيانات حضرت ولي امراهللا نيستند. جناب آيو اين عبارات كه ٥٥

چه از خادمين امر، چه  هر بهايي در جهان، و به طور كلي هر شخصي در جهان، بايد دقيقاً همين كار را بكند. چه ايادي امراهللا باشد،«كنند:  اين صورت بيان مي
ا نفس خود بجنگد و عضوي از محفل ملي، يا يك مبلغ، يك مهاجر، يا عضوي از تشكيالت، بدون در نظر گرفتن آن چه هست يا مقامي كه در جامعه امر دارد، بايد ب

تواند به موفقيت بزرگي  ردد. و تا زماني كه اين كار را انجام نداده نميگ گاه تبديل به ابزاري در راه خدمت به امراهللا مي بر آن غلبه كند. وقتي بر خويشتن غلبه كرد، آن
  »نائل شود.

 15گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٥٦
٥٧ Guardian  
٥٨ Beloved Guardian  
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تـمام اقـدامات، در تمـام اعمـال و رفتـار ايشـان، شـما شاهـد هدايات الهي بوديد كه در انجام امور امريه به 
  )ترجمه( 59رسيد. ميايشان 

شود.  ميي امراهللا بدون اشاره به شخصيت ايشان مشكل است، زيرا مقام ايشان در شخصيتشان آشكار مقام حضرت ول ي صحبت درباره    
كرد ايادي امراهللا جنـاب اوگـو    ميهمكاري  داراآلثاراز نزديك با حضرت ولي امراهللا در بناي مقام اعلي و  ها يكي ديگر از كساني كه سال

  دهند: ميوقي افندي توضيحات ارزشمندي ش ي بود. ايشان در خاطرات خود درباره 60جياگري

جوهاگر كسي بخواهد و* يك گوهر با ارزش  ي تراش خورده متفاوت شخصيت شوقي افندي را كه مانند وجوه
بيان كند، چندين جلد كتاب هم براي اين كار  *كنند، به تفصيل مي الهي و الهامات غيبـي را بازتابپرتوهاي انوار 

طور كلي،  هب ها شناسان با اين نظر موافق خواهند بود كه اگر انسان ام كه روان كامالً بر اين عقيدهنخواهد بود. كافي 
، الهام يا حتي آن چه ممكن است جذب انوار ها بـه طريق اختياري يا نيـمه اختياري نسبت به شرايط، موقعيت

حساس كـه به منشاء تمام اين نيـروها  دهند، شوقي افندي همانند ابـزاري ميالهي تلقي شود، عكس العمل نشان 
ي روحانـي غير مشهود كه تمام وجودشان را به حركت در ها متصل اسـت، بدون اراده نسـبت به محـرك

ين احتمال خطا وا تر ي مربوط به امراهللا بدون كـوچكها ايشان را بـه ايفاي تمام وظايف و مسئوليت آورد و مي
 هدادند. اين بـرداشت كه در اولين مالقات من با ايشان به من دسـت داد، ب ميداشت، عكـس العمـل نشان  مي

دو چـيزي كـه  _از خطا را بـراي مـن روشـن كـردطور شفاف و قاطعانه مفهوم هدايت الهي و مــصونيت  
  62)ترجمه( 61ـش آن را انتخاب يا كنترل نمايد.توانـست بـا اراده خوي ميشوقـي افـندي ن

  در توصيفي از شوقي افندي اين طور بيان كرد: تر او تقريباً همين مفهوم را به كالمي ساده    

  )ترجمه( 63، بين تمام انبياي حق و اوالد او.ين مجرا بين انسان و ابديتتر ... پاك

يي از دفتـر خـاطرات   هـا  . در قسمتاند هخوشبختانه حرم مبارك، روحيه خانم، اطالعات زيادي را در مورد ايشان در اختيار ما گذاشت    
  د: كن ميكمك   به ما در شناخت بيشتر حضرت ولي عزيز امراهللا ايشان كه چاپ شده نكاتي هست كه 

باشند و ماهيت ارتباط ايشان با خداوند اسرار آميز است. ايشان قدرت درك هر سـري را  ميايشان ولي امراهللا 
فرمايـند، نـوشتجات ايشـان عمـيقاً طبيعـت رمـز آلودي  ميا معـني ين عبارات امـري رتر داشته و اسرار آميز

  64چنين نگاشتن را داشتند... ي ايشان انگيزه _دارنـد 

                                                 
٥٩ Ioas Tape  
٦٠ Ugo Giachery  
٦١ Shoghi Effendi p.20  
  موجود است که متاسفانه به دست من نرسيد.»  افندیشوقی «ای از اين کتاب به نام  ترجمه ٦٢
٦٣ 23.Shoghi Effendi p 
 3گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٦٤
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...اين كيمياي جديد حضـرت ولـي امراهللا بود... و ايـن وجـود مقدس مخصــوص ضـروريـات زمـان و 
  65ك در عالم امكان به وجود آمد.امر مبار *حوايِج
در هيكل مبارك بود كه فهم آن از حدود فهم و عقل بشري خارج است. با اين قوه بود كه اشخاص را  اي ...قوه

  66نبودند... *ملتَفت ها ديدند كـه خود آن ميدادند. اموري را در نفـوس  ميفـوراً تميز و تشخيص 

دارد برداشت ما تصور درستي از شخصيت ايشان شايد در برداشت خود از خصوصيات شوقي افندي شك داشته باشيم چون احتمال     
  كنند:  مينباشد، اما روحيه خانم اين طور كار ما را آسان 

هـر چند حقـيقت حضرت ولـي امراهللا تا ابـد براي نـوع انسان سرّي از اسـرار امـر حضرت رحمن باقي و 
 ها مگر آن كه پس از قرن _رف نگردد عا *رجـاودان خواهد ماند، و احـدي از نــوع بشر به آن سرِّ مستَتَ

ولي از اين  _ظهوري بديع از افق الهي طالع شود و حقيقت وجود ايشان را براي نوع انسان شرح و بسط دهد
و ناچيز بهاي آن وجود مقدس را هر چند هم كم  شيرين و گـران ي توانيم محـروم باشيم كـه خاطره مينعمت ن

 67باشد از دل بزداييم.

 

  

  ساير خصوصيات 

  كنم.  ميمربوط به شخصيت و خصوصيات اخالقي ايشان را بازگو  يها ديدي كه پيدا كرديم بعضي از توصيفاحساس جحاال با     
  كند: ميجناب لروي آيواز ايشان را چنين توصيف 

شان مردي كوچك اندام، ظـريف و لطـيف، نـه از آن اشخاصـي كه يك جا بنشينند، بلكه روحي مجسم. قد
از حضرت عبدالبهاء، چشمانشان مانند حضرت اعلي، دستانشان به مانند حضرت بـهاءاهللا... شوقـي  تر كوتاه
ايامِ بعد «گفت:  ميبلكـه هميشـه  »افندي - ايامِ شوقي«گفت:  ميهـرگز ندي تعريف جديـدي از فروتنـي بود. افن

ايشـان گذاشته  ي بود كه خـدا بر عهده اي جهاد كبيرِ اكبر وظيـفه ي ده سالـه ي ... نقشـه»ـبدالبهاءاز حضرت ع
  68...ام گفتند من اين نقشه را طرح كرده ميبود، ن

  آورم:  ميو مشاهدات وي است كه من تنها گوهرهايي از آن را  ها كتاب شوقي افندي اثر اوگو جياگري معدني از بينش    

                                                 
 131 گوهر يكتا،   ص ٦٥
 129 گوهر يكتا،   ص ٦٦
    132 گوهر يكتا،   ص ٦٧
٦٨ Ioas Tape 
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شـوقي افندي بود. اين  ي ديگر شناخته نشده يكـي از خصوصيات ويژهفروتني از نوعـي كه تا كنون در جاي 
ي انسان چيزي نيست كـه خود انسان آن را خلق كرده باشد ها فروتني مبتني بر اين عقيده ايشان بود كه توانايي

ور مورد جستن يا با غر *بلكه امانتي ارزشمند از جانب خداست و نبايد به نمايش گذارده شود يا به قصد تَفَوق
استفاده قرار گيرد. و با اين همه ايشان مصدر وقار و افتخار حقيقي بودند. وقاري كه ايشان را واالتر از هر انسان 

  داد.  ميشناسم قرار  مييا  ام هديگري كه مــن تا به حال ديد
شـت و شد در حالي كه ابروهاي پرپ ميهنگام صحبت كردن با ايشان، اين حالت فروتني شديداً احساس 

گر نور درونـي، ايمـان، شجاعت، و عـزم و اراده بود. نـوعي آگاهـي به انسان دست  چشمـان نافذ ايشـان بيان
شد كه نتواند سخني بر زبان براند. از خودگذشتگي شوقي افندي بـي نظير و  ميداد كه شگفت آور بود و باعث  مي

شمرد. كسانـي  ميوظايف خود بـه عنوان ولـي امر مقدم ني شخصي را بر ها نمونه بود. هـرگز عاليق و خواسته
شناختند قطعاً ايـن احسـاس را داشتنـد كه زنـدگي ايشـان كامـالً وقـف خدمـت  ميكـه از نزديـك ايشـان را 

   )ترجمه( 69ندگي هيچ بشر ديگري مشاهده نشد.به امر و بشـريت بود. چنين اخالصي در ز
افنـدي اشتيـاق ايشـان بود. در اولين مالقات خود با ايشان، متوجه روح يكي ديـگر از خصوصيات شوقـي 

شعله ور ايشان شـدم، چه كـه حرارت آن در تاكـيد بياناتشان، در نـگاه نافذ و پوياي چشمان زيـركشان، در 
س داشتند قابل لم ميسرعت عملكردشان و در لبخند رضـايتـي كه در پاسـخ به عملكرد سريع ديگران عرضه 

، »وقـت تنگ است«شد  ميبود. عبارتـي كه به دفعات در بيانات شفاهي و در توقيـعات جاويد ايشـان تكرار 
الهي بر روي زمين در طي دوران زندگي  ي از نيـاز شـديد بشـريت و نگـراني ايشان درباره تَحقُقِ نقشه *حاكـي

فرمودنـد همـان  ميفرمودند و سعـي  ميتمـام احبا  باشد. اين عبارتي بود كه بدون استـثناء به ميطبيعي انسان 
  )ترجمه( 70دشان بود به ديگران منتقل كنند.اشتياقي كه در وجود خو

  دو ويژگي ديگر حضرت ولي امراهللا بودند: *تخاوسپشت كار و     

لحظه از فعاليت مانند حضرت عبدالبهاء ايشان روح، زندگي، و دارايي خود را در راه خدا تقديم كردند و هر 
ين زمـان تر سال دوران واليـت وقـف شناسانـدن ظهـور حضـرت بهاءاهللا به عالميان در كم 36ايشان طـي 

ممـكن گرديد. اين امـر از طريـق درايت، ابتكار، هدايـات، شجاعت، سرمشق بودن، نيرو و پشت كار ايشان 
  )ترجمه( 71د.عملي بو

گرفتند. ايـن موضوع نه تنها در  ميكنـند هميـشه نـياز ديگـران را در نظر  .. بـدون اين كه حتـي به خود فكـر.
مورد غناي روحاني كه بزرگترين ميراث ايشان بود مصداق داشت، بلكـه در امـور مادي كه هـرگز در طلب آن 

مراهللا آگاه خود به مقام واليت ا *شد....وقتي بر انتـساب ميخواستند هـم مشـاهـده  مينبودند و براي خـود ن

                                                 
٦٩ Shoghi Effendi p.19-20 
٧٠ Shoghi Effendi p.24 
٧١ Shoghi Effendi p.25  
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هر گونه امالك، دارايي و اموال كه قانوناً به  *شدند به جميع اعضاء خانـواده انصراف خود را از قبول تَملُك
  )ترجمه( 72شان ارث رسيده بود اعالم كردند.اي

  آوردند از كادوهاي شخصي گرفته تا تَبرعات مالي بزرگ:  ميزائرين اغلب هدايايي براي ايشان     

پذيرفتند ولي هداياي شخصي را معموالً بـه احباي محل و يا  ميهدايا را با نهايت مالطفت و احترام  .. تمام.
 *ين اماكني مختلف تبليغـي در تمام نقاط دنيا يا به تزيها كردند و تبرعـات را به پروژه ميزائرين عنايـت 

  )ترجمه( 73دادند. ميمتبركه يا كمك به نيازمندان اختصاص 

حضرت ولي امراهللا در سراسر زندگاني از تجمل و رفاه پرهيز كردند. ايشان در بيان اين انضباط نفس بسيار احساس خوشحالي و در     
  كردند تا بتوانند در ساير موارد سخاوتمند باشند. ميجويي  رفع نيازهاي شخصي صرفه

  نويسد: مي 74كهلر -كيت رنساميشان بوده باشد. ذاتي ا ي رسد صرفه جويي خصيصه ميبه نظر     

چيزي بيشـتر از لـوازم  كند بعيد است كه مي.. فقيرتـرين پسـر در امـريكـا كـه براي تحصيـالت خود تـالش .
  )ترجمه( 75كرده است داشته باشد.اوليـه زندگـاني كـه ايـن جـوان بـراي خـود انتخـاب 

حضرت روحيه خانم را در  ي ي ظريف و موشكافانهها داستان ها توانيد ساعت ميي شوقي افندي، ها با آگاهي از ساير صفات و فعاليت    
مـن در   ي ي مـورد عالقـه  ها ، يكي از توصيف»امر ي رياست عاليه«كتاب گوهر يكتا بخوانيد و لذت ببريد. با در نظر داشتن معني عبارت 

  صفحات پاياني آن كتاب چنين است:

  76...روحانيِ يك لشكرِ روحاني براي فتحِ اهداف روحاني بودند ي اندهحضرت ولي امراهللا فرم

ي نظـامي بـود كـه در    هـا  د كه براي اقداماتي طبق روشنپرداز ميي عملي آن حضرت ها كالم روحيه خانم به توصيف نقشه ي در ادامه    
  طول زمان آزموده شده بود:

مبارزه، حمله  ي د: متشكـل ساختـن نيـروها، طرح نقشهديـرينه بـو ... روش ايـن مجاهـده يـك روش قديمـيِ
براي فتح اهـداف، استقرار و تحكيم موقعيـت، حفظ ارتباط با مركز، آوردن قواي تازه نفـس، تأسيس پايگاه در 

بعدي از مبارزه. وقتـي سربازان تحـت نظر فرماندهـان  ي اشغال شده، تجهـيز نيرو و شـروع مرحله ي منطقـه

                                                 
٧٢ Shoghi Effendi p.26-7 
٧٣ Shoghi Effendi p.27  
٧٤ Keith Ransom-Kehler  
٧٥ Shoghi Effendi p.192  
 15گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٧٦
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ي ها شود. اين جريـان در نقشه مي تر كوتاه ها آرامش بين حملـه ي كنند، دوره ميكـار آزموده تجربه بيشتر پيدا 
  77شد. ميديده  حضـرت ولي امراهللا هم عيناً

ي كه امروزه نمونه و مثالي براي ما است. حاال براي آشنايي بيشتر با يها ي تبليغي ايشان خواهيم پرداخت؛ روشها بعداً به شرح نقشه    
  خوانيم.  ميي بشري و شوخ طبعي ايشان را ها ديگر از جنبه ي شخصيت شوقي افندي چند نمونه

  زندگي روزانه 

  فرمودند:  مين اي اشارهنازند، ايشان هرگز به تبار استثنايي خود  ميكه به مقام و موقعيت خودشان  ها بر خالف بعضي آدم    

.. ايشان مقـام واليـت امر را پذيرفتند، نـه تنها به عنوان حقِّ مـوروثيِ خود، بلـكه به عـنوان گرانبهاترين .
  )ترجمه( 78تواند دريافت كند. ميكه يك انسان  اي وديعه

  كردند: ميمسائل شخصي خود را نزد ايشان مطرح  ها خيلي    

دادند كه قواي ايماني  ميشاهوار بـه آنان پاسخ  *مهربانـي و معقول و چنـان با منشـي .. شوقي افندي چنان با.
بررسـي  تر ي وسيـعها كرد. ايشان مشكالت را از جنبه مينمود و اميدي تازه در آنان ايجاد  ميآنان را تقويت 

  )ترجمه( 79.كرد ميپيدا  تر نمودند و شخص سوال كننده بينشي عميق ميكردند و آن را حل  مي

  كردند: ميي اطراف مقامات را طراحي نمودند و شخصاً بر تكميل و پيشرفت آن نظارت ها ايشان باغ    

كرد، ايشان تمام مسيرها را كه  ميخـود كه كالفي ريسمـان و تعدادي چوب پرچين را حمل  ي ... به كمك راننده
ي ها داد، گــودال ميكه مسـير را نشـان  ها از ريسمـان باغبانـان با استفـاده بود مشخص كردند... 9 ها تعداد آن

  )ترجمه( 80"كردند...  مي كـوچكي حفر

  كند: ميي ديگري باغباني شوقي افندي را توصيف  از جنبه 81الن الك    

ي زيـبا سـازي و بـناي طبقات مقام اعلي و باغات استاد بود. ها شوقي افندي واقعاً در رعايت جزئيات... نقشه
ز طريق گر احساس مـحيط و فضا باشند و روح را ولو ا بايست بيان ميم جزئيات داراي اهـميت بودند چه كه تما

  )ترجمه( 82حواس ظاهري بر انگيزانند.

                                                 
 15گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ٧٧
٧٨ Shoghi Effendi p.40 
٧٩   Shoghi Effendi p.41 
٨٠ Shoghi Effendi p.127  
٨١ Alain Locke  
٨٢ Shoghi Effendi p.191-2 
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  زيادي دارند: ي دانست كه ايشان به عطر گل ياس عالقه ميدكتر جياگري     

حضرت ولـي  ميز شام در گلداني گذاشتم و جلو گل ياس چيدم و سر ي آن روز قبل از رفتن، تعدادي شكوفه
ايشـان نمايـان بـود و  ي امـراهللا قرار دادم. نيـازي نبود سخنـي بر زبـان رانند، احسـاس رضـايت از چهـره

را جلو بردند و  ها شديـداً تحت تاثير قرار گرفتند. با نگاه نافذ خود به چشمان من نظر انداختند، لبخند زدند، گل
  )ترجمه( 83فراوان عميقاً استشمام كردند. تبا لذ

، 85، كليسـاي جـامع مـيالن   84كننـد:  پـارتنن   مـي را به ما معرفي  حضرت شوقي ي يي از آثار معماري مورد عالقهها روحيه خانم نمونه    
چينـي خوششـان    ي شـده ي الك الكل دارِ ژاپني و ساجِ كنـده كـاري   ها . به عالوه از چوب87، سيگنوريا در فلورانس86الحمبرا در سويل

زيادي  ي داد ايشان در اين فن ماهر و از ذوق هنري برخوردار بودند. عالقه ميگرفتند كه نشان  مييي ها آمد. حضرت ولي امراهللا عكس مي
  ي هنري شخصيت ايشان است. ها يي از جنبهها ها نمونه به موسيقي موتزارت داشتند. اين

مربوط به زندگي خصوصي اشاره دارند از جمله: زمان تحصـيل در انگلسـتان بـراي اتـو كـردن       روحيه خانم به بعضي از نكات جزئي    
كردند تا  ميي امـري در سراسر دنيا نـظارت ها ي تمام پروژهها ي خود يك اتو خريداري كردند. در مقام ولي امر با دقت بر هزينهها لباس

  باشد. *شود، هم بهترين نتيجه را بدهد و هم مقرون به صرفه مي اطمينان پيدا كنـند كه هـر چيـزي كه خريداري يا طراحي
  گويد: مي 88آمد دو مورد زير است، مي مكسول مياز جمله چيزهايي كه خوششان ن    

  )ترجمه( 89است. *انتقاد منزَجِر ي شوقي افندي از روحيه

  آمد: ميي عملي خوششان نها مثالكنند كه ايشـان از مسائل نظري بدون  مياضافـه  (روحيه خانم) و دخترشان

خلقت حضرت شوقي افندي فعال و خالق بود، يعني دائماً بايستي بكوشند و چيزي را ابداع و تأسيس فرمايند، 
  90اندازه نفرت داشند! بي *امري را منظم و مرتب كنند. از خياالت واهي

آثار و كشف حقايق و اسرار  *الت.. حال وقت آن نيست كه احباي الهـي اوقات خود را صرف در حل معضَـ.
ده ساله را فاتحاً مظفراً به پايان  ي بايستي كالً فعال گردند و با عزمي ثابت بكوشند تا نقشهآيات نمايند بالعكس، 

  91برسانند.

                                                 
٨٣ Shoghi Effendi p.146-7 
٨٤ Parthenon  
٨٥ Cathedral in Milan  
٨٦ The Alhambra in Sevill  
٨٧ Signoria in Florence  
٨٨ May Maxwell  
٨٩ Shoghi Effendi p.191  
  128 گوهر يكتا، ص ٩٠
 126يكتا، ص گوهر  ٩١
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 ي انسانـي زندگـي حضـرت ولي امراهللا توجـه كنيـد: ايشان به ماشـين آالت عالقــه  ي به توضـيح مختصر ديـگري در مـورد جنبـه    
رفتند و همچنين ماشـين تحريـري بـراي     ميي طوالني را ها چندانـي نداشتند، ولـي در زمان سكونت در سـوييس بـا دوچرخـه مسافت

  ي خود داشتند. ها و نامه ها نوشتن كتاب
  مايلم به مطلب زير اشاره كنم:  ام هطرات زائرين خوانده يا از افراد مختلف شنيداز تمام مطالبي كه در خا    
كردند به استراحت نياز دارند شهرهاي بزرگ را بــراي ســفر انتخــاب     ميحضرت شوقي افندي عاشق طبيعت بودند. هرگاه احساس     
اطـراف امـاكن   ايشـان  كردند.  ميچرخه سـواري و كـوه نوردي بردند و در آن جا دو ميي سوييس تـشريف ها فرمودند بلكـه به كـوه مين

ين نـوع  تر كردند تا مناسب ميي زيبا كه خود طراحي كرده بودند تزييـن كردند. ايشان هميشه بذرهاي جديد را آزمايش ها متبركه را با باغ
را براي كاشـت در آب و هـواي خشك اطـراف حيـفا و عكا به دسـت آورند. فقط به منظور انجـام امــور اداري بـه     ها چمن، بته و گل

بود. سفرهايشان به افريقا به علت عشقي بود كـه بـه طبيعـت و     ها رفتند. حتي سفرهاي ايشان به لندن براي خريد تزيينات باغ ميشهرهـا 
  زندگي ساده داشتند. 

آمد. مدرك ليسـانس خـود را از كـالج     ميافندي فردي تحصيل كرده بودند ولي هرگز از حضور در مدارس خوششان ن حضرت شوقي    
امريكايي در بيروت اخذ كردند اما وقتي به آكسفورد تشريف بردند براي گرفتن مدرك ديگري نبود بلكه براي تكميل دانش انگليسي خود 

به امر مفيد باشد مانند: تاريخ اديان، اقتصاد و مسائل اجتماعي. سراسـر زنـدگي خـود سـعي     موضوعاتي بود كه در خدمت  ي براي مطالعه
  ي جهاني قرار گيرند.  ها كردند در جريان آخرين اخبار و پيشرفت مي
 يرت. به محض مالقات اشخاص، با بصييذات *قلب پاك و فراست يدارا ندبود ي، مردندكه داشت يدانش با وجود يشوقي افندحضرت     

داد كه بتوانند سريعاً با همه ارتبـاط   ميبه ايشان  كه داشتند عمق شخصيت و ظرفيت آنان را تشخيص مي دادند. قلب پاكشان اين امكان را
را دارا بودنـد. بـا    يآيد كه هميشه ايـن توانـاي   ميايشان چنين بر يو جوان يدوران كودك يها نابود. از داست يذات يبرقرار كنند. اين تواناي
را  يين ارتباطـات روحـان  تر كه ظريف اي حساس امواج، يا وسيله ي گيرندهرسيد به  مينظر ه كه ب زياد شدچنان  يگذشت زمان اين تواناي

  .اند هيل شددكند تب ميدريافت 
نظـر گـرفتن   نـد بـدون در   دبو هـا  ناانس ي هعاشق همخطا پوش داشتند.  ي حضرت شوقي افندي به جميع نفوس محبت داشتند و ديده    
ـ  يدر عين حال او را دوست بدارند و با كالم يا حت يفرد را ببينند ول ي. قادر بودند خطاها آن ياهخطا  يبا عشق و بخشش خود كه لزوم

 ،تـرك آن مكـان   ازشد پـس   ميف رَّشَدهند. هر فرد بهايي كه به حضور حضرتشان م *نداشت به زبان آيد او را به سمت بهتر شدن سوق
ت ضربه زدن به ايشـان و امـر   كه قلبشان مانند سنگ بود يا به ني يبه استثناء افراد شد  ميبهتر و مشتاق خدمت به ايشان و به امر  يانسان

  آمده بودند.
ـ  ، عمـل يصـبور قلـب،   يفريقا وجود داشت. صـفا ا ي اهاليخاص برا يمحل انو در قلبش ندورزيد ميعشق  ها ناانس ي هبه هم     ، يگراي

، سـخاوت،  ي، مهمان نوازيخانواده دوست ، احترام به دانايان،ها شوراهاي آن، ي طوالنيها تحمل رنج بردباري، ، قدرت،يبصيرت ذات، سادگي
سـفر كننـد، بـه تبليـغ بپردازنـد و ايـن        هـا  ند. مايل بودند كه افريقـايي فرمود ميرا تحسين  احترامشان به ذات الهي، و لحن كالمموسيقي، 

  خصوصيات را به مردم دنيا نشان دهند.

  يمــرب
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همواره  يول .ندكرد مي يدرد كه مشكل داشتند هم ي. با كسانفرمودند مي. هر جا الزم بود تشويق ندصبور بود يآموزگار حضرت ولي امراهللا 
 ي هدـ. چنـد قاعـ  ندكرد ميتوأم  ـيعمل يخود را با رهنمودها يهدايات معنو. ندخواست ميجديد  يتمتالش و بذل ه اتد و مؤسسافرااز 

 بـه  با ماليمـت  تگرف مي، و اگر مورد توجه قرار ننددكر مي *وانين ترغيبـت از قـاطاع ، ديگران را بهتـ. با محبندبود شتهذاـگ ـياساس
را  يفـرد  ،امتيازات يا حقـوق  *لبِافتاد كه با س مياتفاق  خيلي كم. ندكرد ميتوجه را سرزنش  بيافراد  يو گاه فرمودند مي زد گوش ها آن

  منافع فرد و امر بود. حفظ . هميشه تمام اعمال ايشان توأم با عشق و صبر و در جهتكنندرا طرد  يحاد شخص يد و در شرايط خيلنتنبيه كن
كـه وقـت    فرمودنداعالم  يادار يها خود به هيئت ي هاولي. اگر چه در مكاتبات ندكمك كردن بود ي ههميشه آماد يافند يشوقحضرت     

بـه ايشـان    يكمك يا راهنمـاي  يكه از طرف افراد برا ي، هرگز اتفاق نيفتاد كه نامه يا تلگرافنداحبا را ندار يشخص يها به نامه يگوي پاسخ
بيش از آن  يخيل ها شده و مطمئناً تعداد آن يآور بهاييان جمعايشان از  ي هنام 11800بماند. بيش از  يفرستاده شده باشد بدون جواب باق

وضـعيت يـك     ي هسـتودند، دربـار   مـي اغلب مؤسسه و افراد جامعـه را   ،ها و گروه يادار يها به هيئت يارسال يها در نامه يبوده است. حت
و  يدرد نمود، پيـام هـم   مياز تشكيالت صعود  يغ يا عضوبلّم ان چهداشتند. وچن مياشخاص ارسال  يبرا يشدند يا پيام ميشخص جويا 

  دند.كر مياش ارسال  به خانواده *تكريم

  

  عكس العمل احبا نسبت به حضرت ولي امراهللا 

 ها يگرديدند. بعض آن حضرتعاشق  يزودبه بلكه  ،امر و تداوم عهد و ميثاق پذيرفتند يرا به عنوان ول حضرت ولي امراهللاحبا نه تنها     
در نظرِ بسياري كالم هيكل مبارك حكـم قـانون مطلـق در    آوردند و بقيه به صورت يك دوست و يا برادر.  يرو ايشانپدر به مانند يك 

ـ   قدرشناسيخود مشخص كنند. با  ـيرا در زندگ ها اولويت نمود ميكه كمكشان  يمرجع زندگيشان داشت و ـ ـاز تـداوم هداي در  ي،ات اله
 آن حضـرت خـود را در  روحـاني  و نيـاز  بوده امر مانده شاكر  يرسد كه هركس با ول ميه نظر ـدند. بآور مي يردان به او روـسرگ انِـجه
  . ه استيافت
ق تعل به حضور حضرت ولي امراهللا نوشته شد كه در آن خلوص كامل و شد اهللامر يكه بعداً اياد 92انياك اولينگازير توسط  كتوبم    

  :استخاطر كامل وي به آن حضرت مشهود 

مال ـن جـخادمي رـن و همچنين سايـم يسعادت روحان يراـمحبوب امراهللا تشكر كنم كه ب يول ابتدا بايد از در
دون ـه بـراهللا كـام بوبـــمح ـيول حـضرت داياتـود را از هـخ ـيراتب قدردانـدند، و مفــرمـودم دعا ـق

ه رجا دارم ـضمناً خاضعان م.ـالم نمايــعا ارود ـر نبـسـَيراهللا مــام يبرا رـحاض ـــيات روحانـقـتوفي ها آن
اءاهللا ـخدمت به امر حضرت به كه حيات خود را بدون قيد و شرط وقفم نان دهـم اطميـمحبوب ـيه ولـكه ب
 يرـآورم، ام ميرود ـم فـريه سر تسليـمصالح ام راهللا در راه ارتقاءـام ـيول حضرت حـه تمام نصايـنمايم و ب مي

 يها كه نامه ياطـراتب سرور و انبسـخواهم كه م ميضمن اجازه  . دراست م جهان سايه گستردهكه اكنون بر تما

                                                 
٩٢ Enoch Olinga  
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ا ايجاد پنو ي هعـن جامـن ايـمنيـؤلوب تمام مـبوب امراهللا در قـمح ـيول حـضرت دريافت شده توسط ياران از
قه ـطـن منـراهللا در ايـمحبوب ام ـيولحـضـرت  *ي هحار ي ـهون ادعيـهمچ ها نامه م. اينـكرده بيان نماي

محبوبمان عمر ي به ولو حافظ  *متكبـره خداوند ـما اينست ك ييوميه و آرزو ي ه. ادعياست ريدهـآف ـيتـشگف
  وقفه به امرش و به جامعه بشريت اعطا نمايد. بي خدمت يبرا يطوالن

 يبه لطف ول تشكيل گرديد و يمحفلان واقفند، رضوان گذشته در اين ناحيه ـامر عزيزم يه ولـهمان طور ك
ر ـاز يك سف ـيبرايمان به ارمغان خواهد آورد. بنده به تازگ يديگر يمحل يمحبوب رضوان آينده محافل روحان

ه داشتم، ب يانگيز و ترسناك تجارب هيجان ور رفتم وـركز كشـفر به مـن سـدر اي .ام تهـبرگش اي هـدو هفت ـيتبليغ
كنم  مي(فكر  Jujuسربرم كه اعتقاد به جادو و قدرت  هـكه مجبور بودم در ميان روستاييان ب يخصوص وقت
ل به ـبا اطمينان كام ـيوحشتناك بود، ول يخيل Jujuاز پيروان  ترسناك يها ناند. شنيدن داستـطلسم) داشت

ت پيام حضرت ـك حقيقق به درـموف ها از آن يدادـنشدم. خوشبختانه تع اهللا من هرگز نااميدءضرت بهاـح
  گرديدند. –الحقر احبائه الفدا  يحيات و يونفسي روح –بهاءاهللا 

راهللا گردد. بدين ترتيب ـوب امـمحب ـيولحضرت رت ـث مسـباع يرـركز جديد امـاميدوارم خبر فتح ده م
وان ـگر را تا رضـمركز ديم يازده بالغ گرديد. قصد داريم تما دوازدهبه  93بريتيش كامرون ل مراكز درـتعداد ك

 يمخصوص ولي مل شديداًً محتاج دعاع تحقق اين ياء دهيم براـارتق يفل روحانـآينده به وضعيت تشكيل مح
  عزيزمان هستيم. 

ه ـه خوشحال بـكنيم. هم ميدريافت  اند هفتح نقاط بكر رفت ياز هر پنج مهاجرمان كه برا ياميد بخش يها نامه
كنيم كه  ميا ـدواريم و دعيـده شود. امووهشان گشـر وجـوفقيت بـواب مـه ابـك *دندصرَـتَرسند و م مير ـنظ
خارج خود را ـوانند مـشود كه بت ميه تنها باعث ـند. اين نـيدا كنـرآيند پـش بـانجام ي هدـه از عهـك ـيشغل

ه در آن ـكنند ك مياحساس ت خواهد شد. ـمحل خدم بيشتر و استقرار در يتأمين كنند، بلكه باعث ايجاد خوشحال
كنيم كه در آن جا بمانند و  ميويق ـرا تش ها م آنـتواني ميو به آن جا تعلق دارند. تا آن جا كه  اند هجا ريشه دواند

  فرستيم. مياالمكان برايشان نامه  يحت
يت ـاست. وضع احبا در بريتيش كامرون رو به ازدياد ي همحبوبمان حتماً خوشحال خواهند شد كه بدانند عد يول

  .دوازده نقطه فر؛ نقاط فتح شدهـن چهـللين تا ـنفر؛ مقب سـيجلين تا ـن شرح است: مسـر به ايـحاض
و غير مهم  يشما تا چه حد زياد است، لذا در مورد مسائل جزئ ي هدانيم كه مشغل ميعزيز امراهللا،  يولحضرت 

  نويسم. مين يچيز
امراهللا و تمام اعضاء  محبوب يولحضرت را تقديم  ام هخالصاناحتراماً استدعا دارم كه تحيات صميمانه و اشواق 

  عائله نمايم.
   ويكتوريا ياز احباي با نثار عشق ابدع ابه

  محبوب امراهللا يول حضرتخادم جان نثار                                   

                                                 
٩٣ British Cameroons  
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  94انوك اولينگا                                        
   )ترجمه(                                    

 يغصن ممتاز، ول در مقام، يشانا يدر توصيف وجوه انسان يافند يشوقحضرت تالش عاشقان  ي ههرچند نارسا، نتيج ،آن چه نقل شد    
  زمين بود.  يرو يامر و آيت اله

شخصـيت ايشـان    يمنظـر تـاريخ   يفراتر رفته، به بررس يعاد يها جنبه يبيت العدل اعظم، از بررس ي ه، عضو بازنشست95ديويد هافمن    
  پردازد: مي

را در شكل  كه بيشترين تأثير باشند ميده ـته و چه در آينـخ، چه در گذشـول تاريـدر ط يها انسانـتن يشانا
به درك ديدگاه صاحبان  كه قادر ي هستندتنها كس آن حضـرترا ـ. زياند هداشت يانسان ي هجامع عملكرددادن و 

 96.ندكاربسته جهان بي در سازماندهي عمل و هدف آنان را به طور هرا تشريح نمود ها و آن ندو الهام بود يوح
  )ترجمه(

  

  حاصل اقدامات حضرت ولي امراهللا

كمـك   مـا  اين امر بـه  را ارائه بدهم. يشانا ي هعمد قداماتاز ا يستفهراجازه بدهيد  حـضرت ولي امراهللارح حال ـش ي ـهبل از ادامـق    
سال واليت امر  سي و شش يخود ط ياجراي يها و مهارت يموهوب ي هخالق ياز قوا يافند يشوقحضرت خواهد كرد كه دريابيم چگونه 

   :قرار خواهيم داد يكتاب به تفصيل مورد بررس ي هرا در دنبال ها از آن ي. اين تنها يك فهرست است و بعضندكرد مياستفاده 

  بهاييايجاد و تقويت نظم اداري 
 ي.محل يمحفل روحان 1000بيش از  با جهان كشور 251نقطه در  4200 متجاوز از در مباركتأسيس امر -

 رسيد. 50به  ها ده ساله تعداد آن ي هكه در پايان نقش يطور ي بهمل يمحفل روحان 26 تشكيل و تقويت -

 ي كه در مرحلهبهاءاهللا  حضرت يِجهان مدنيت حارسانِ« به ها آن گذاري نامايادي امراهللا و حضرات از  يانتخاب و هدايت هيئت -
  . »جنيني است

   اهللا.ايادي امر حضراتبه  كمك يبرا تمعاون يها هيئت ي همؤسس ايجاد -
  .موقت يهيئت شكلبه  ي بهاييبين الملل اييك دبيرخانه با ايجاد شور ي هبسط و توسعآغاز  -
 ده كبير اكبـرِ  جهاد ي هو نقش ها اول و دوم، ساير نقشه ي ههفت سال ي هنقش يحضرت عبدالبهاء ط يين تبليغمافراهداف  ياجرا -

  .ساله

                                                 
٩٤ The Bahai World, Volume xviii, p.624-5 
٩٥ David Hofman  
 هاي جناب ديويد هافمن كه توسط خانم مي بليرُ در كنفرانس مطالعات امري ايراد گرديده است. نطق نواربر گرفته از  ٩٦
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  ي.تبليغ يبين الملل يها كنفرانساز  اي رشتهشروع  -
قبـل از  ، »جنـين اسـت   ي كه در مرحلـه بهاءاهللا  حضرت يحارسان مدنيت جهان« در  مقامايادي امراهللا حضرات توضيح نقش  -

  .صعود
  

  موقوفات بهايي در ارض اقدس زيباسازيتوسعه و 
  .ها يغرب ي همسافرخانتكميل  -
  ي.ساختمان مقام اعل تكميل -
  .داراآلثار تكميل -
  ي.قصر بهجبازسازي  -
  .مباركه، مقام حضرت بهاءاهللا ي هروضزيباسازي  -
) حضـرت  حـرم (بـرادر)، و منيـره خـانم (    (مادر)، غصن اطهر ام الكائنات(خواهر)،  عليا ي همبارك ي هورقانتقال مراقد حضرت  -

  ي.مقام اعل مجاورتعبدالبهاء به 
  ي.قوس كوه كرمل، مقر عرش الهتعيين مكان  -
متر مربع  10000از را  ياطراف مقام اعل ياراض كه وسعت يمل يمحفل روحان 9به نام  ياطراف مقام اعل يها زمين يخريدار -

  . دادمربع افزايش  متر 257000به  1000از  را مباركه ي هروض اطراف مترمربع و 230000به 
 . ساختمان مشرق االذكار يكوه كرمل برااراضي  يخريدار -

در  مبـارك  ي ه: روضيعنيدر زمان حيات حضرت عبدالبهاء از دولت اسرائيل نسبت به كليه امالك امري  يحقوق قانونكسب  -
  باغ رضوان و، بيت حضرت عبدالبهاء در حيفاا، عبود در عكبيت ي، قصر بهج، كرمل وهدرك يام اعلقمي، بهج
  .كرملكوه در ها يشرق ي همسافرخان ،مجاور آن يها باغ

   ي.امر ي براي كليه امالكمالياتعوارض شهرداري و كسب معافيت از  -
  ند.نمود يكه خود طراح ييها با باغ كشوري ومقامات  ي هكلي يها سازي محوطهزيبا -

  
  ارض اقدس بر ناقضين درغلبه 

  .اسرائيل يعال دادگاهاخراج ناقضين از حرم اقدس با دريافت حكم از  -
   

  روابط صميمانه با عالم غير بهايي يبرقرار
  .فلسطين را بر عهده داشتند سرپرستيكه  انگليس دولتيمقامات  و جديد التأسيس اسرائيلدولت با  يارتباط قو يبرقرار -
  برجسته.، استادان و ساير نفوس اوليا حكومت، سياستمداران، ي انگليسسلطنتخاندان با  حترمانهروابط دوستانه و م يبرقرار -
  .ها اسپرانتيست يغير بهايي از جمله انجمن بين الملل يها نااز سازم يتماس با بسيار حفظ -
  در زمان بروز مشكالت و باليا.حضرت عبدالبهاء در كمك به نيازمندان  روش ي ادامه -
   .كليميان، مسيحيان و مسلمين در اسرائيل ي هعقد نام سطحبهايي هم  ي هعقد نامبراي رسميت كسب  -
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  شرق و غرب از طريق ازدواج خوداتحاد 

  .شناسيم ميروحيه خانم  حضرت البهاءكانادا كه امروزه به نام امةاهل  97ماكسول يبا مارايشان ازدواج  -
  

  هدايت عالم بهايي پرورش و
 )مراجعه شود. 4به فصل ( .و توقيعات متعدد كوتاه و مفصل ،ترجمه ده، يشانها با انتشار كتابعالم بهايي ربيت هدايت و ت -

  .مستمر با صدها بهايي در نقاط مختلف جهان ي همكاتب -
  .و شام يمالقات روزانه با زائرين هنگام صرف چا -

، اداره كننـده،  ينويسنده، متـرجم، مجـر   محافظ، توسعه دهنده، مبلغ، ر، سازنده، طراح،فسم يافند يشوقحضرت  به طور خالصه
  .                  ندامراهللا بود ي، و ولآن ي رهبر و مدافع امراهللا و رياست عاليه، دوستدار عالم انسانيمورخ، 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
٩٧ Mary Maxwell  
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  عكس آبشار ويكتوريا، زيمبوه، افريقا كه توسط حضرت ولي امراهللا گرفته شده است.
  
  
  

  يآغاز نظم ادار  3

  ؟ ندانجام داد ياين امور را به تنهاي تمام؟ آيا حاصل شدسال سي و شش  يط درامراهللا چگونه  يحضرت ولاين فتوحات باور نكردني     
به بعـد مشـغول    1922از سال  يكه مبلغين به طور انفراد يو زمان نددار يكه نياز به كمك و يار فرمودنددر ابتدا مشاهده ايشان خير،     

و  نـد عبـدالبهاء پرداخت حضـرت  و ساير آثار حضـرت بهـاءاهللا و    »الواح وصايا«و  »يعهد كتاب«دقيق  ي هند، ايشان به مطالعدخدمت ش
ارض را سـامان   ي هكند و سپس امـور كـل كـر    يرا سازمانده ير تبلغواول ام ي هكه بتواند در وهل كردند ينظم گسترششروع به ايجاد و 

  بخشد.
، تنهـا  1922 سـال  ژانويـه  21در صورت گرفت.  *روي آوردن حضرت شوقي به احباي امريكايي بسيار صميمانه و بدون هيچ تكلفي    

  : نوشتند، به آنان چنين مراز انتساب خود به مقام واليت ا ياهچند روز پس از آگ

كردن ارض اقدس  نـدم درحال روشـداد كه صبحـن بامـعبدالبهاء: در ايحضـرت ز ـران و برادران عزيـخواه
كنم كه روحم با  مياحساس ، كه قلوبمان هنوز از غم فقدان سركار آقا قرين غم و اندوه است است، در حالي

 يكه در غم مفارقت موال، ماوراء بحار ع ياران عبدالبهاء درييد به سمت جمـلو از امـياق و ممـاشتمحبت و 
 ...عزيز يآورم كه بيش از دو سال پيش موال ميچه خوب به ياد  همتا با ما سهيم و شريكند متوجه است... بي

الم بعد ـه عـود بـت صعـوقهان به اتمام رسيده، ـن در اين جـكار م«فرمودند: ناگهان سكوت را شكسته
  )ترجمه( 98»است.

  ند: ـفرماي مين ـران چنيـاي ياـطاب به احبـخ يدر لوح

ور آيات ـت و آغاز ظهـاتسـدايت انبـردد االن بـاست ظاهر و آشكار گ به تدريج آن چه در هويت دور مقدس
  99.يبود و چه موهبت آسمان يواضح گردد كه چه بهار روحان عصر معلوم و رن وـات در آخر اين قـنـبي
بيان حضرت بهاءاهللا  از تر بخش و اطمينان تر عظيم اي ش قيام نماييم چه وعدهـن روحيه به خدمتـاگر ما با اي ...

بجنود من المالء  من قام علي نصره امري و ننصر من افقي االبهيكم انر« :طاب اقدس انتظار داريمـدركتاب مست
  )ترجمه( 100.101»المقربين هو قبيل من المالئك علياال

                                                 
٩٨ Baha'I Administration p.15 
 28 نظم جهاني بهايي، (توقيع دور بهايي) ص ٩٩
  53ي  كتاب مستطاب اقدس، آيه ١٠٠
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تا آنان را در انـدوه از دسـت دادن طلعـت ميثـاق      ندآورد يرو يغرب يشكسته به احبا يبا دل يافند يشوق ي حضرتبا چنين عبارات    
  د. نقيام به تبليغ تشويقشان نماي اد و بنبخش يتسل
كه با كمك محافل  فرمودندو آنان را تشويق  هاحبا هشدار دادديگر خطاب به آنان، وجود دشمنان را در ميان  اي شش هفته بعد در نامه    

، توضـيحات  فرمـوده  به آنان عنايـت  يتالوت درجلسات محفل روحان يراب ي. دعايكننداتحاد جامعه را حفظ  يمل يها روحانيه و هيئت
  .كردندرا كامالً تشريح  يو مل يوظايف محافل محل فرمودند ورا نقل  يشرايط شور در محافل روحان ي هحضرت عبدالبهاء دربار

منتخـب   ييه خانم، خواهر حضرت عبدالبهاء) و هيئتائ(به  عليا ي همبارك ي هورقحضرت امر را به دست  ي ه، امور جامعيبا چنين افكار    
  . فرمودندماه به آلمان و سوييس عزيمت هشت حدود  يروحان يقوا ي افزايشو خود برا نددرحيفا سپرد

آن به اقدامات  و در ضمنِ فرستادندامريكا و ساير نقاط دنيا  يسرشار از قدرت و اطمينان به احبا يازگشت به حيفا، توقيعاتبه محض ب    
 يدر مورد چنين اقدامات اي لحظه يكه حت ندخواست از احبا يول فرمودند؛ضربه زدن در نقاط مختلف شروع شده بود اشاره  يناقضين كه برا

  به خود راه ندهند.  ينگران
هيكـل مبـارك امـر    . همچنـين  ندادترسـ فامريكا  يمل يبه محفل روحانرا  خود ي هامراهللا اولين نام ي محبوبيك هفته بعد، حضرت ول    

 در پـي و  فعاليت خود را آغاز كردنداين محافل  1923تا سال برمه تشكيل شود كه  -فرمودند محافل روحاني ملي انگليس، آلمان و هند
   همين مسير را طي كردند. 1924آن مصر و سودان در سال 

. كمتر از سه مـاه  ندكه امروزه در دست ما است پرداخت يبه صورت يبه تنظيم نظم ادار حضرت ولي امراهللادر دوران اقامت در سوييس،     
 مشاهده كنيـد كنيم تا  مين را در اينجا نقل آ *كه ما مشروح فرستادنددنيا  يخطاب به احبا را زير ي هپس از بازگشت به ارض اقدس نام

به طور خالصه و آشكار بنا گذاشته شـده   ينظم ادار . در اين توقيع اساسِكرد ميفعاليت واليت امر چگونه  يهمان ابتدا كه ذهن ايشان از
  :ما در تمام طول زندگيمان خواهد بود ياست و مرجع دائم

ر ـنيست، بلكه بايد كمر همت بسته دائماً در ه *صوره غفلت و قُـگون هيچ يجا ير اين امر اساسدو اكنون كه 
است كه  يمحفوظ ماند، الزم و ضرور ر مصون وـام ي هنقطه از عالم بهايي به خدمت قيام نمود تا وحدت جامع

سال  21( يأر *يذ يو چه روستا كه عدد احبا بر طبق نص صريح كتاب مستطاب اقدس در هر نقطه چه شهر
مربوط به محل بايد سريعاً و  يتأسيس گردد. تمام امور امري محل يبالغ، يك محفل روحان نُهاال) به تمام به ب

 يمستقيماً به اين محفل جهت مشاوره و اخذ تصميم ارجاع شود. اهميت بلكه ضرورت اين محافل محليه وقت
د و ـد شـخواهن يحلـوت عدل مـحافل تبديل به بيـده ايام اين مـم در آينـياد آوريه ب روشن خواهد گشت كه

حضرت عبدالبهاء را  يآن بتوان در آينده وصايا ي هكند كه بر پاي ميرا فراهم  ياساس متين رـدر حال حاض
  نمود. تأسيس
نظر گرفتن ر آن، تحكيم آن با د ي هايل آن، بسط و توسعـق و وسرُه است كه امر تبليغ، مسير آن، طُـشايست

ق الواح ـدقي ي همطالعا رار گيرد. بـل اين محافل قـباشد كه مورد عنايت كام يه تنها موضوعـمصالح امري
تند ـبرخوردار نيس يتر اهميت كماز گردد كه وظايف ديگر كه  مي رت بهاءاهللا وحضرت عبدالبهاء آشكارـحض

                                                                                                                                                                
١٠١ Baha'I Administration p.15-6 
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و  باشنـد بيدارخواهد گرفت. بايد مراقب و هشيار و محتاط و قرارنمايندگان منتخب ياران در هر اقليم  ي هبرعهد
  محافظت نمايند.  هجوم اعدا و *ريب ع احوال هيكل امراهللا را از سهام اهلـدر جمي

از  *شان بايد در ارتقاء روح محبت و وداد و الفت و اتحاد ما بين احباب، و هدم آثار نفاق، برودت و اغبرار يسع
ميم قلب در جهت خدمت به امراهللا در فعال و از ص يصورته را ب ياعـتشريك مس ي هجميع قلوب باشد و روحي

  آن مجمع محفوظ دارند.
زنان بدون در نظر  به فقرا و عجزا و مراقبت از مريضان و يتيمان و بيوه *اعانت درحال جهد بليغ  ي هبايد در هم

  آنان مبذول دارند. ي هگرفتن رنگ و فرقه و طبق
را بهبود بخشند، وسايل تحصيل  يو معنو يعم از مادور جوانان اـنمايند و ام *ثبايد به هر وسيله ممكن تشب

بهايي قيام كنند و  ـيآموزش ؤسساتـكن است مـراهم كنند، به تأسيس مؤسسات و در هر جا ممـكودكان را ف
  و رشد آنان را فراهم آورند. يو نظارت كنند و بهترين وسايل ترق يامورشان را سامانده

ان را از نحفظ كنند، آ در سراسر عالم را يخود با ساير مراكز بهاي يو رسم يكنند مكاتبات مستمر عاد يبايد سع
  گذارند.  يانـبا آنان در م له راـع كنند و اخبار و بشارات واصـخود مطل يها فعاليت
ارسال گزارش و مقاالت، اين نشريات را  بهمتمسك گردند و با اشتراك مجالت امريه  *وسايل متقنهه بايد ب

  يب نمايند.تشويق و ترغ
خدمت و  ات خاص جهتـا، تشكيل ضيافات و جلسات ايام محرمه و جلسـبايد اسباب مالقات منظم احب

  آورند.  راهمـهمنوعان خويش را ف يو عاليق روحان ي، فرهنگيور اجتماعـپيشرفت و تقدم ام
نظارت دقيق داشته  يامر يها نشريات و ترجمه ي هاست بايد بر كلي يدر اين ايام كه امراهللا هنوز در مرحله جنين

  ه رعايت دقت و شأن امر را بنمايند. ـشار آن به عامـو انت ييات امرـادب ي هبايد در ارائ يطور كله باشند و ب
امراهللا وسعت  *طاقِكه ن ياست. در هر اقليم يتمام محافل روحان ياعضا ي ـهاين امور از جمله وظايف مهم

ن ـك از ايـر يـه هـاست ك ور، شايستهـير و اجتناب از اغتشاش در امـاز تأث مينانـيافته، به منظور اط ـيكاف
همان محل انتخاب  يميان احبا آن توسط محفل از ءكه اعضا يمخصوص ي هلجن ي هدـه، عهـف متنوعـوظاي
معمول  يو كل يبر عملكرد آنان نظارت دائم فلـباشند گذارده شود و مح ميو در برابر محفل مسئول شوند  مي

  دارد. 
سال  21ل كه مسج ير بهايـد و هـاب شونـا انتخـط احبـماً توسـد مستقيـيه بايـمحل ي ـهل روحانيـاين محاف

مهمه خود  ي هوجداني ي هخويش را از وظايف مقدس يمحفل روحان ءاب اعضاـداشته باشد بايد انتختر ـتمام يا بيش
تقويت و تأييد محفل خويش  نجويد بل به تحكيم و ييرد و دورـنكند و كناره نگ *الـامر اهم شمارد و در اين

  قيام نمايند. 
يافته به تعداد قابل  ياران ازدياد كلـب باشد و عده يـكه شرايط مناس ـي، در هر اقليمييل محفل مركزـواما تشك

تمام  ي هنمايند كه يك محفل مركزـي يورـل فـان، تشكيـا، و آلمـريكا، بريتانيـد مثل امـرسيده باش ـيتوجه
  ياران در آن اقليم باشد از اهم امور محسوب است.
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همچنين  گوناگون ياران و يها گ كردن فعاليتـكل و هماهنـك شـتن يـفل برانگيخـن محـد ايـاول مقص
هدايت امور امراهللا در آن ي طور كله ت متينه و بائامحافل محليه از طريق مشاورات دائم شخصيه و شروع به اجر

  باشد. ميتباط نزديك و مداوم با ارض اقدس راقليم ضمن ا
ست چه كه درآينده اين ـتر برخوردار ني نيز دارند كه نسبت به هدف اول از اهميت كم ياين محافل هدف ديگر

) اند هدـبيوت عدل خصوصيه ناميده ش ءدالبهاـرت عبـحض ياياـ(كه در الواح وص هوت عدل مليـمحافل به بي
 يمركز يل روحانـر محافـوصايا بايد به اتفاق ساي وف خواهند شد، و بر طبق نص صريح الواحـمعروف و موص

ه ـكه امور مربوط ب ـيهد اعاليـاب نمايند معـرا انتخ يعدل اعظم الهال بيت ءاعضا ر عالم، خود مستقيماًـدر سراس
  عالم را هدايت، تنظيم و متحد الشكل خواهد نمود. در سراسر ينهضت بهاي

ه حده ب يعل تير مملكتـدر ه يل مركزـه اين محافـاست ك *صرحـم ءهاـرت عبدالبـار حضـنين در آثـهمچ
نمايند و اين هيئت  ش را انتخابـخوي يت وكالـر مملكـياران در ه ـيد يعنـيم منتخب شونـغير مستق يوـنح

ميان جميع ياران انتخاب  از آن اقليم را مستقيماً يمحفل مركز ي ـهثانيه هيئت مجلل ي همنتخبه در رتب يوكال
ت ـهور ملـجم يه وكالـك ءاين اعضا ريكا، بريتانيا و آلمان ابتدا بايد تعدادـمثل ام ـيابراين در ممالكـنمايد. بن

در نفر در بريتانيا). پس ياران  19نفر در آلمان و  95پاسيفيك،  نفر در امريكا و جزاير 95( د تعيين گرددـهستن
 قيماًـمت مستـيان آن قسـداد بهايـبه به تعـبالغ، بايد بالنس نُهبه  أيري منات ذؤمؤمنين و م ي ههر قسمت كه عد

  خاب نمايند. ـود را انتـخ يالـوك
از نقاط، ابتدا مشاوره درامور امريه  اي طهـاع در نقـبا اجتم به و يا ترجيحاًـريق مكاتـسپس اين وكال يا از ط

نفر از ميان جميع احبا آن اقليم  نُهاب ـه انتخـوده مباشرت بـمن شور) نمـوان نمايندگان انجـمملكت خود (به عن
  نمانيد. يمركز يبه عنوان محفل روحان

جديد تسنه  انتخاب آن هر الهـي عدل اعظمالـتا زمان تشكيل بيت  *تاًالـكه عج يمركز ياين محفل روحان
آن  *ي ـهاشراف آن بر ذم تحت يمام محافل محلـچه كه مسئوليت ت، است ـيعظيم يها شود، حايز مسئوليت مي

 *تام نظارت يبر امور امر يطور كل احباب را هدايت و امراهللا را مراقبت و به يها تـد بود و بايد فعاليـخواه
  نمايند.

رق ـريه در آن كشور اثر گذار است نظير امر ترجمه و طبع و نشر آثار، مشـام ه بر مصالحـك اي هـامور مهم
محفل  ي هتحت نظارت مطلق باشد، بايد ميه ممتاز ـور محليـه از امـر آن كـور نظيـر تبليغ، و امـالذكار، ام

  باشد. يمل يروحان
صوص نمايد و آن لجنه را خود مخ اي هـه لجنـل محافل محليه، بايد محول بـور را به مثـك از اين امـهري
 يلجنات با محفل ملن اي ي هد و رابطـخاب كنـملكت انتـمام احبا در آن مـاز بين ت يركزـم يانـفل روحـمح

  باشد. ميمحليه  يلجنات محليه با محافل روحان ي ههمانند رابط
و  يبررسي دارند و بايد برا ييت محلـماه مسايل خاص اصوالً ـيكه بعض ورد اينـدر م ييرـگ تصميم
 يركزـحفل مـدر حوزه اختيار م ها آن يكه صالحيت بررس د يا اينـارجاع شون ـيه محفل محلـب يگير مـتصمي
 يمركز يباشد. محفل روحان مي ـيمل يحفل روحانـم ي هه عهدـد بـرار گيرنـوجه آن قـورد تـايد مـت و بـاس
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مشاوره و اخذ تصميم به ارض اقدس ارسال شود،  كه به نظر آن جمع الزم است جهت يهمچنين در مورد امور
  گيرد.  ميتصميم 

ر عالم ـسراس ه كمال جديت و كار آمد درـگ و بـه طور هماهنـب يركزـو چه م ـير اين محافل چه محلـاگ
 زس اـم داشت، و پـخواهي اررا در اختي يسيس بيت العدل اعظم الهأت يه براـه وسيلـمايند، يگانـبهايي عمل ن

هدايت  يرا كه برا يخواهد نمود و اصولي را از نو بررس يت كلـورا وضعيـع نـ، آن جمـيهد اعلـرار معـاستق
  خواهد كرد. كه صالح بداند وضع يامور امريه الزم است تا زمان

در شرق و غرب عالم، تمام محافل  ي، جهت هماهنگاست دهـتشكيل نگردي ـيعدل عمومالت ـتا بي اًـعجالت
در همان روز  باشد ج آرا اگر ممكنـد و نتايـشون مياب ـد انتخـوان تجديـيكبار در روز اول رض ـيه سالـمحلي

  شود. مياعالن 
 ات متضاده نيفتد و نتيجتاًـراهللا در دام تبيينـكه ام و اين *تراقـو اف *اقـور انشقـاز ظه يرـجلوگي يبرا
است كه تمام افراد  اينكه امورش تقدم سريع يابد، الزم يت ندهد و براـوت پيشين خود را از دسـارت و قـطه

آن باشند و احكام آن را تنفيذ  خود دانند و مطيع تصميمات يوجدان ي هاحبا شركت در انتخاب محافل را وظيف
حافل ـآن م ءمشاركت نمايند. اعضارشد امراهللا در آن مناطق  ي هراء وظيفـيم قلب با آن جمع در اجـنموده از صم

صالح ـال و مـر به افكار و اميـه و ناظـناديده گرفت شخصيه را *د و مĤربـمقاص ـيخود بايد به كل ي هبه نوب
  منافع عموم و مصالح امراهللا نمايند. در *د بل نظر را متوجه و حصرـخويش نگردن

ماديه است،  ره و وسايلـاب ظاهـود اسبـوج و مشروط بر *نوطـرا امور روحانيه مـو چون پيشرفت و اج
ن ـضروريات است و اي صندوق خيريه از كسيس يأت ييا مل يمحل يبالفاصله پس از تشكيل محفل روحان

حفل ـاعانات به امين صندوق م ام تبرعات وـاشد. تمـب ـيل روحانـمحف ي هلقـمط ي هت ادارـد تحـدوق بايـصن
قدس و ـم اي ن وظيفهـه كار رود. ايـور بـكش پيشرفت منافع امراهللا در آن منطقه ياشود تا به منظور  ميتسليم 

راهللا را دارد به ـقدم امـرفت و تـپيش يمن به حضرت بهاءاهللا كه آرزوؤم ي هه هر بندـاست ك يوجدان يرـام
  صندوق تقديم نمايد. ي هتوسع يبرا خود را ي هيب خاطر اعانات سخاوتمندانـط

ن و ـج امراهللا و معاونت محتاجيـرف ترويـن وجوه را صـديد خود اي ه صوابـب ـيروحان حفلـم ياعضا
كه ياران به ضرورت  آن *وطيد ات در هر جهت نمايند. اميدـخدم ي هرـع دايـدارس بهايي و توسيـيس مـسأت
آن صندوق  ي هسريع و توسع سيسأاچيز باشد جهت تـو در آغاز نـبرده و تبرعات خود را ول ـين مهم پـاي

  تقديم نمانيد.
مختلف زمانـي آشكار  ي نياز به تمركز مـرجعيت در مـحفل روحانـي ملـي و تمركز قـدرت در محافل محليه

رشد و در دوران انتقالي به سر  ي شود كه مـا اين نكته را در نظر آوريـم كه امر بهايي هنوز در مراحل اوليه مي
آوريم كه فرامين جهاني حضرت عبدالبهاء هنـوز كامالً مفـهوم نگشتـه و اهميت ا هر گاه كه به ياد ي  برد؛ و مي

در الواح وصاياي ايشان وضع گرديـده هنـوز به طور كامـل درك نـشده و نهـضت بهايي  ان چهواقعي آن چن
  نيافته است.  *بايـد و شايـد در انظار جهانيان تبلور ان چههـنوز چن
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ماهيت و روال رشد آن را هشيارانه مراقبت كنيم، با نيروهايي كه قصد ايجاد تفرقه و  اول ما اينـست كه ي وظيـفه
انشعاب در آن دارند شديداً مبارزه كنيم، كه مبادا روح نباض هيكل امراهللا را از جلوه و نفوذ باز دارد و وحدت 

گرايـي يـك طرف و آزاد گرايي مفـرط از كند؛ مبادا سنت *افتد و در تعاليمش فساد رخنه *آن بـه مخاطره
  )ترجمه( 102.شود كه تنها راه موفقيت است ياندازه از سوي ديگر بـاعث انحراف آن از سبيل مستقيم بي

آثـار حضـرت   ، خوانـدن  يشـان انگـارش   با سبك يو آشناي حضرت ولي امراهللا آثار ي هدر مطالع *عزيز، اميدوارم با تداوم ي هخوانند    
كه دانـش خـود را    ندبه ما آموخت ي. حتندبود يخوب ربيم ها هامراهللا در تمام زمين يتر شود. حضرت ول به مرور برايتان آسان شوقي افندي

  در زبان خودمان افزايش دهيم. 
ـ   فرمودنـد جا توقف نمـوده بـه مـا     درهمان يول، اند هبهايي را به ما آموزش داد يدر توقيع نقل شده جزئيات نظم ادار  يكـه خيل

  دهند: ميباشد تمركز كنيم. ايشان دامه  الهيين امور كه همانا تبليغ امرتر مهمودمان را درگير جزئيات نكنيم و بر خ

دهند كـه مراقـب باشيم مبادا توجه بيش از اندازه به  ميحضرت عبدالبهاء از ملكوت ابهـي دائـماً به مـا تذكر 
يمان، باعث شود كه از امور اساسيـه و وظايف ها فعاليتامور ثانويه و مشغوليت زياده با جزئيات امور و 

نقاط عالم  *خود كه همانا توجه كامل به امر تبليغ و ابالغ پيام رستگاري حضرت بهاءاهللا به اقصي *ي خطيـره
  است غافل مانيم. 

ن است دليـر خود را كه هـر از گاهي ممك  *حضرت عبدالبهاء، سردار هميشـه پيروز جيش بهـاء، باسالنِ 
  نمايند كه: مياحساس دلسردي نمايند با اين كلمات اطمينان بخش خطاب 

رَصد مرد ميدان و فارس ـف بسـته و مـهيا و منتظر و متَاي بندگان آستان مقـدس، جنود اعلـي در اوج ص«
ي كه حال فارسه گردند. پس خوشا ب *عرفان كه به محض جوالن نصرت نمايند و تاييد كنند و قوت الظهير

اسـب جوالن دهـد و طوبي از براي دليـري كـه به قوت عرفـان در ميدان برهـان بتازد و صـف جهـل بدرد و 
مِلَسـپاه ضاللت شكـست دهد و ع مبين  غلبه بنوازد. تاهللا الحق انه لفي فوز عظيم و ظفر *دي بلند كند و كوسِه

   »و ان هذا هو الفضل البديع.
حركت مانيم؟ نفس اين ندا در اين اوان دمـادم  بيآيا سزاوار است كه ما متوقف و  اي دهندهبا چنين كلمات روح 

خواند؛ درنگ ديگر ممكن نه و تأمل جائـز نيست.  مياز عالـم باال از هـر جهت واصـل و مـا را به خدمـت 
سرنوشت با شكوه  راس بهرسد؛ به پا خيزيم و آزاد، بدون ه ميصدايش از هر اقليم به اعلـي النـدا به گـوش 

  )ترجمه( 103خود نائل گرديم.

 يعالم بهاي يبه ما دادند! تمام نظم ادار ياز نظم ادار يجوان بودند چه ديدگاه روشن يكه هنوز خيل يامراهللا در زمان يحضرت ول
  گيريم.  ميالهام  ها دهيم و از آن ميقيد شده در آن بنا شده و ما همچنان آن را ادامه  يها بر پايه اين چند پاراگراف و دستورالعمل

                                                 
١٠٢ Baha'I Administration p.37-42 
١٠٣ Baha'I Administration p.42-3 
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بسـيار صـبور و بـا مالطفـت بودنـد.       هـا  آن يدرك وظايف و اجرا يامراهللا در تشويق محافل ملي تازه تأسيس برا يحضرت ول
زير  ي همثال، نام. به عنوان ندبخشيد مياميد  ها و با اشاره به آينده و مقدراتشان به آن فرمودند مي يدل را درك و با آنان هم ها مشكالت آن

 دوم خارج شده بود صادر شـده  يجنگ جهان يها يكشور تازه از ويران اين كه ي، زمان1923آلمان در سال  يمل يخطاب به محفل روحان
  : است

   ياران عزيز
استوار حضرت ي يه با آن محبان خسته ولمجدد با آن عزيزان و امكان ابراز عواطف و اشواق ود ي هاز مكاتب
  رورم.ـو س يو عدم ارتباط، قرين شاد يخاموش يطوالن ي هء پس از دورعبدالبها

  ام احبا بود.ـبيت و تم يها شمار من وخانم و اندوه بي *اضطرار ي هوارده بر شما همواره ماي يباليا و رزايا
ممتاز منتخب و  ا فرزندانـه است، اما شمـسابق بي ياـامروز مبتال به امراض و بالي ي هدرماند شرـگرچه ب

را با صبر جميل  *ثقل فادح رزايا را برديد و *و اضطرار بيشترين حصه يعبدالبهاء به حكمت بالغه از اين پريشان
ي شما در اقص يياران روحان به  هصدمات وارد شديدترين حد نظير كه الحق در بيدريغ و شجاعت  بيو ايمان 

  نقاط ايران قابل ستايش است، تحمل نموديد.
از  يآلمان به زود مهربانمان است كه به صراحت اعالم نمود يز موالـانگي ما كلمات روحـش شـبخ يتنها تسل
ش ـام مقدر خويـلل به مقـجميع م برهد و به شوكت و اقتدار رسد و متحد و با شكوه گردد و نه تنها بين يخوار
  از آورد... اهتز اروپ به ي هامراهللا را در قلب قار ييروزـفتح و پ د بلكه علَمِـرس
 مراكز جديد عملكرد زارشـوگ ر آلمانـر در سراسـام يتـاز وضع جديدو  عـجامي ها رتـراپ هـك دارم يدـطيد وـام

  در آن اقليم را بطور مرتب دريافت كنم... يامر التأسيس
باليا و فتح ابواب  ساكن ارض اقدس اخيرًا تبرعات خود را در جهت رفع يمباركه و احبا ي همن و اعضاء عائل

 نموديم و مطمئنيم كه اقدامات تقديم يآلمان از وضعيت آشفته فعل يزدگان و استخالص احبا رخا بر وجه آن غم
  بال خواهد شد. رـدر آن اقليم پ يموجب تخفيف شدت زمستان آت يما تاحد ي هخاضعان

  باشم. ميشما هستم و همواره هنگام دعا به ياد آن عزيزان  يوجمع يانفراد يها در انتظار دريافت نامه
    )ترجمه( 104يبرادر و همكار شما شوق                                  

  ند:. تقريباً يك سال بعد، مجدد درخواست گزارش نمودنددر عين رعايت انضباط، ماليم بود حضرت ولي امراهللا    

آلمان به انضمام  راهللا دركشورـيت و قدرت امـدامات حاليه، وضعـاز اق و جديد ـيت گزارش كلـمشتاق درياف
  )ترجمه( 105ليست كامل مراكز تازه تأسيس هستم.

  :دننماي ميمعطوف  ها را به تمركز بر اولويت ها نموده توجه آن زد گوش سپس وظايف آنان را    

                                                 
١٠٤ The Light of Devine Guidance p.14-15  
١٠٥ The Light of Devine Guidance p.19 
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سفر كنيد و  خود پهناور شورـك نقاطـي كنيد،  به اقصرا مضاعف ي خود اعـدهيد،  مس خرج به پشتكار خود در انجام وظايف
 راحت يالقا كنيد. دم در قلوب تر و عميق رــمصاحبت نماييد، روح امر را هرچه بيشت يو ادان يترس با جميع اعال بدون

  )ترجمه( 106نائل گردد. به موهبت عرفان اين امر اعظم منشينيد و آسايش نجوييد تا تمام آن سرزمين

  را ناديده بگيرد؟  اي پدرانه يتوانست چنين پندها مي چه كسي داده شده در آخر توقيع مبارك يها توجه به وعدهبا     

مجروح در  يقلوب با دهم. در اين روز ميه اطمينان ـخود در اعتاب مقدس ي همستمر ي هياران عزيز را به ادعي
 كنيم ميان دعا ـيشاقام مقدس ـم زا موفقيتتان يراـاد آن عزيزان و بـحضرت عبدالبهاء به ي يصعود ملكوت الگردس

  يد شد. صميمانه منتظر دريافت بشارات شما هستم.ـه نائل خواهـبه فتوحات عظيم يه زودـنيم كه بـو مطمئ
  )ترجمه( 107يشما شــوق يبرادر حقيق                      

پـس از   1923 در سال. ندگذاشت ميمخاطب انگشت  ي هخود بر نياز دقيق جامع يها هميشه در نامه حضرت ولي امراهللا رسد مينظر ه ب    
نظيـر تعصـب و    ي، تكيـه بـر مطـالب   1923الزم بود. درخطاب به هندوستان در سـال   *آلمان تشويق و تشجيع يآن جنگ وحشتناك برا
  :وحدت ضرورت داشت

 يراـب ـيعظيم يها گشايد و چه فرصت ميدر برابر ديدگان ما  اي هندوستان چه ميدان خدمت وسوسه كننده
   !دهد مي رارـا قـيار مـاگون آن در اختـردمان گونـاد در قلوب مـحاتافشاندن بذر محبت و 

ور  غوطه يتعصبات، نفرت و بدگمان يدر درياحاظر حال در ه آن سرزمين ـرسد ك مينظر ه ه بـگرچه متأسفان
تيره  ياـدور اين ابره نه چندان اي ديد در آيندهتر ينزديك آن تيره و تار به نظر رسد، ب ي هاست و هرچند آيند

متحد و امن و  يهندوستان را به كشور ياله وار اين ظهورـد در آن سرزمين بدمد و انـجدي يروزمرتفع شود و 
  )ترجمه( 108تبديل نمايد. يروحان ي هزند

از ( ، مصـر، عـراق  جزاير بريتانياتازه تأسيس و ساير محافل  يتازه مرتباً به محافل مل يها از هدايات محبت آميز و بينش ي پريها نامه    
  فرستادند.  ميحيات ايشان تشكيل شد  يكه در ط ي) و همه محافل1934 سال نيوزيلند (از –)، ايران و استراليا 1930 سال
 يجامعه امريكـا  يرا بر رو ينظم ادار يداشتند زيرا الگو و روش اجرا يكانادا عنايت بيشتر وكا امري يبه محفل ملبا اين وجود  يول    
جامعـه بـر اسـاس     هـر  دند و اجازه دادنـد كـه  فرموساير جوامع در سراسر دنيا اجرا  يپياده كرده بودند. سپس همان روش را برا يشمال

 ياز قواعـد يكسـان جهـان    يوجـوه نظـم ادار   يامـروزه بعضـ   ييير دهند. حترا تغ تر و كم اهميت يخود موارد جزي يفرهنگ يها ويژگي
  ند. شو ميمطابق با نياز جوامع تعديل و دوم اهميت هستند  ي هدر رد ديگر آن كه مسايل يبرخوردار است درحال

سه بخش به اين ترتيب باشد: بخش  يكه ضيافت بايد دارا دندمورفراهنمايي صريحاً ايشان  .روزهنوزده ضيافت در مورد مثال  طوربه     
) و بخـش  شـود  ميدر ميان گذاشته  يمحل يمحفل روحانبا كه  يادعيه و تالوت آثار مباركه)، بخش شور و مشورت (موضوعات( يروحان
  باشد.  وجود داشتهضيافت  مدتو انس و الفت)، و همين روحيه بايد در تمام  يپذيراي( ياجتماع

                                                 
١٠٦ The Light of Devine Guidance p.19 
١٠٧ The Light of Devine Guidance p.20 
١٠٨ Dawn of  a New day p.I 
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بـه وجـود    و مراسم مـذهبي  گونه تشريفات اين سه بخش آزاد گذاشتند و گفتند كه نبايد هيچ يتنظيم و اجرا ي هدر نحو جوامع را يول    
 ي موضوعات جامعـه  ي ي، مشاورات دربارهروحان يها قسمتدر داند كه  ميضيافت شركت كند  هك يمسافر بهايي در هرمحل بنابراينآيد. 

ـ كـه  انتظار اين را دارد فرد مسافر اما درعين حال با احباء آشنا شود.  تواند شركت كند و در قسمت اجتماعي ميبهايي   يفرهنگـ  ي هتجرب
  . ببينداز ضيافت  يجديد

ـ     و نظمي روحاداري عالمت . نظم هم هست ينظم ادار يها ساير قسمت برايهمين مطلب       يآشنا و سازمان يافتـه در جميـع امـور ول
بهـايي را مجـاز    دسـت  يـك ي  ايجاد تنـوع در جامعـه   ند؛ما را خوب تربيت كرد ولي امراهللا حضرت است. متفاوت يهمواره با عطر و بوي

  . ندو از آن استقبال فرمود ندگذاشت
ـ  ايشـان . قـدرت و سـالمت   ندتربيت فرمود يرا تنها به كمك يك يا دو منش يبهاي يسال جامعه جهان 28امراهللا مدت  يحضرت ول     ه ب

 يزياد شد كه انجام آن از تـوان ايشـان بـه تنهـاي     يحجم كارها به قدر يسالگ 54در سن  1951ه در سال . باالخررفت ميتدريج تحليل 
كمك در انجام امور ارض اقدس بلكه جهـت   يفرمودند. اين انجمن را نه تنها برا يبهاي يبين الملل شورايخارج بود. لذا اقدام به تشكيل 

در انتظار تشكيل بيت العدل اعظـم بودنـد زيـرا     ها انتخاب فرمودند. بهاييان عالم مدتالهي م انتخابات بيت العدل اعظ يآماده كردن راه برا
كه در  ييانيامر تأكيد فرموده بودند. ما بها يكنار ول خود بر وجود آن در يو حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا ودحضرت بهاءاهللا بدستور 

انتخـاب   چه زمـان اعظم  بوديم كه ببينيم بيت العدل *دصرَتهيجان زده شديم و م يخيل يبهايي بين الملل شورايآن دوره بوديم از تشكيل 
  خواهد شد. 

  خدمت به امر انتخاب فرمودند. يامراهللا اولين گروه اياديان امراهللا را برا ي، حضرت ول1951بعداً در سال     
زياد شد كه حجم كارها از تـوان   يسرعت انتشار امر در دنيا به قدر، روحاني ساله جهاد كبير اكبرده  ي هدر شروع نقش 1953در سال     

تأسـيس   حضرات اياديكمك به  يبرا يجديد ي همؤسس 1954امراهللا در سال  يولحضرت خارج بود. لذا  حضرات اياديانجمن شور و 
شـامل محافـل    »مـرا اُ« يبازو ي. يكداردحال رشد  در يبازودو  ي. بعد معلوم شد كه نظم ادارگذاشتندهيئت معاونين را فرمودند. نام آن 

و معاونين  حضرات ايادي ييعن »علماء« يبازو يتشكيل شود و ديگر يكه قرار بود به زود اعظم الهي، و بيت العدل يمحل و يمل يروحان
  باشند. وفور كمك داشته دنيا به حد سراسرامراهللا در  يولحضرت  آمد كه به وجود ايشان. باالخره اين امكان

 ر نبود كه ايشان تولد بيـت العـدل اعظـم   دقَامراهللا رو به تحليل بود و م يصحت و سالمت حضرت ول يمطلع نبود ول ييبهاعالم گرچه     
 يآسـياي  ينفلـوانزا آساله پس از ابتال به ده  ي هراه نقش هدر ميان 1957نوامبر سال  4در  حضرت ولي محبوب امراهللا را مشاهده كنند. الهي

ايـادي  حضـرات  از  يجديـد  ي هبه بهاييان عالم انتسـاب عـد   يپيام يط ايشاندر لندن صعود فرمودند. درست قبل از صعود،  سكته كرده
توصيف فرمودند. كار حضرت  »جنيني است ي حارسان مدنيت جهاني حضرت بهاءاهللا كه در مرحله«به را  ها را اعالم فرمودند و آنامراهللا 

  خلق فرموده بودند.  يامر را به صورت جنين ي هآيند يجهان ينظم ادارايشان ام رسيده بود. امراهللا به اتم يول
كه بعداً بـه يـك مـرد يـا زن     ، مادر مِحجنين انسان قبل از تولد در ر اننده از حيات يك موجود زنده است، ماولين مرحل يجنيندوره     

را كـه در   يبهـاي  ينظـم ادار  ياساس يمبان ي هقرار بود كه شالود يشانبود. ا يافند يشوق حضرت ين كارتر يتبديل خواهد شد. اين اساس
ـ سازندحضرت بهاءاهللا نياز خواهد داشت ب ينظم جهان ي هآيند كوچـك و نابـالغ بـه نظـر      ي، و همان طور كه يك جنين يا يك نوزاد خيل
بـه   نـد و ك ميرشد  يتدريج تحت هدايات معهد اعله ب ندجا گذاشتما به  يبرا حضرت ولي امراهللا كه يكوچك و نابالغ يرسد، نظم ادار مي

 رسد.  ميبلوغ  ي همرحل
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   حضرت ولي امراهللا آثار  4

بـا ديگـران    يشـان ا وشتنيك دستگاه تايپ قابل حمل داشتند. سبك ن ، تنهاوجود نداشت نرم افزار تايپامراهللا  يدر زمان حضرت ول    
  . بود تفاوتم

بـراي همـين   مطالعه بلند قرائـت خواهـد شـد.     يها و كالس ها نويسند در جلسات،  كنفرانس ميدانستند كه اكثر آن چه  ميبدون شك     
يل است همين دلدند. به كر مينوشتند. اغلب خودشان تايپ  ميو سپس آن را با دست  خواندند مييشان را با صوت يا صداي بلند ها نوشته

  گيرند.  ميكالم ايشان تحت تأثير شديد قرار  آهنگكنيم و شنوندگان از  ميخوانيم بهتر درك  مي آثارشان را بلند يوقت كه
احتماالً به همين دليـل   خواندند. ميبا صداي بلند را  هاآن ،آيات و آثار *و حضرت عبدالبهاء نيز هنگام نزول، حضرت باب، حضرت بهاءاهللا    

بـراي   بيشتر اسـت.  كنيم ميكلمات را دنبال خود  فقط با چشمِ نسبت به زماني كه شوند مي خواندهبلند  هنگامي كه ها آن تأثيرِ است كه قدرت
  خوانيم مؤثرتر هستند.  ميهمين است كه وقتي اين آثار را در ضيافت يا ساير جلسات 

حاال ببينيم كـه ايـن   است.  زيادايشان بسيار  يادب كارِ حاصلِ يول ندداد ميتمام وقت خود را به نوشتن اختصاص ن حضرت ولي امراهللا    
  ؟ شد مي موضوع هاييشامل چه  ها نوشته

  .دنيا سراسرِ يِبهاي يِادار به مؤسسات ها توقيعات و تلگراف -
   .ها امثال آن ايادي وحضرات مبلغين،  از جملهخطاب به افراد مختلف  ها شامل دستور العمل توقيعاتي -
  ي.به مؤسسات و افراد غير بهاي ييها نامه -
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 الواح و آثار. از يمتعدد يها ترجمه -

 شان.اي ي تأليفي خودها كتاب -

 .ارمسه جلد آ -

   .ها آن يرابمطلب و انتخابِ  109 يبهاي عالمِ ي دات مجلهويرايش مجلَّ -
مكاتبـه انفـرادي داشـتند،     هـا  بـراي كسـاني كـه بـا آن     حضرت ولي امـراهللا كه  اي است شخصينامه و تلگراف  10000 ه جزبموارد باال     
   گرفت. ميرا ايشان  انرژيوقت و از  اي بخش عمدهو فرستادند  مي
مختلف منتشر شده  و به صورت كتاب توسط محافل مليِ يجمع آور ها از آن ياما خيل شدهچاپ ن حضرت شوقي افنديتمام توقيعات     

  . كنيم ميرا معرفي  ها بعضي از آن كهاست. 
دسـامبر از انگلسـتان بـه حيفـا      29حضرت شـوقي افنـدي روز    صعود فرمودند. 1921 ر  سالنوامب  28حضرت عبدالبهاء در تاريخ     

 يهـا  نامـه  نوشتن .نددش يامر معرف يِول يافند يشوقحضرت شد و طبق آن  خوانده 1922 سال ژانويه 3الواح وصايا در تاريخ  رسيدند.
  است. چاپ شده ها بيشتر آن آغاز شد كه 1922 سال ژانويه 16از  يايشان خطاب به عالم بهاي

شـده اسـت و   كانادا و ساير محافـل فرسـتاده    -امريكا يمل ياست كه به محفل روحان ييها آن حضرت نآ يها ين نامهتر مهماز  يبعض    
 ي همـه  ي. خوانـدن ايـن كتـاب بـرا    بنيـان نهادنـد   را ياساس نظم اداركم كم  ها هـاست. اين نام چاپ شده 110ـيبهاي يدركتاب نظم ادار

ـ  بلندياه و ـكوت زياد يها هـامراهللا نام ـيول رتـحض يِادار نظمِ اساسِ *ريحِـپس از تشخيلي اهميت دارد.  يعالقمندان به نظم ادار ه ـب
كـرد   مـي به بهاييان كمـك   كه جديد بود يامر به روش يعرفدر م رخيو ب يدر مورد نظم ادار راهنماييبيشتر شامل  يشتند. بعضوبهاييان ن

  . بفهمندنقش و تأثير امر را در تاريخ بشريت 
كه بتوانيـد نكـات مهـم هـر      يكنم تا حد يطور خالصه به شما معرفه از اين توقيعات را ب تعداديست كه ا در اين بخش هدف من اين    

سـبك  مشـابه   ي،كه اين مطالب را در جمالت طـوالن  ام هكرد يسع در شما ميل به خواندن آثار آن حضرت را ايجاد كند.تا بدانيد توقيع را 
رو خواهنـد شـد. ممكـن    ه ب رو يآثار ايشان با چه سبك و روش ي هبدانند در مطالع يكه خوانندگان تا حدود نويسمب حضرت ولي امراهللا
را پيدا  ...انجاز، قوانين موضوعه، انقياد وي مثل ماهيت، و عبارات تا معني لغات من به يك فرهنگ لغت احتياج پيدا كنيد لاست شما هم مث

  . كنيد

  1929112 سال فوريه 27 ، 111بهاءاهللا ي حضرتنظم جهان

 در نقشِ اقدس مستطاب وصايا و كتابمبارك ه الواح مبارك بهيكل امريكا،  يروحان يخطاب به محفل مل يطوالن توقيعدر اين 
 ي را بيـان، و ادار دوسـتانه  ، انسـان يروحـان  اصـولِ  اشاره و تفكيك ناپذيريِ بهايي يِدارا نظمِ مؤسسات يِاله و مبانيِ سازماندهيِ صولا

قتضياتطريق و ي هدف نظم ادار، *شريحامر را ت و واليت اعظم بيت العدل ي توضيح، رابطهرا الهي عظم اانتخاب بيت العدل  يضروريه برا *م

                                                 
١٠٩ The Baha'i World  
١١٠ Baha'i Administration  
١١١ The world Order of Baha'u'llah 
آيد، تواقيع: نظم جهاني حضرت بهاءاهللا، نظم جهاني حضرت بهاءاهللا مالحظات بيشتر، هدف نظم بديع جهاني، عصر ذهبي آيين حضرت  از تواقيعي كه در ادامه مي ١١٢

  توسط جناب هوشمند فتح اعظم ترجمه و منتشر شده است. »نظم جهاني بهايي«ي  بهاءاهللا و تولد مدنيت جهاني در مجموعه
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 جاه، *يدار جانبخشكي و انعطاف ناپذيري بيش از حد،  عليه هر گونه فرمايند. ميرا تبيين جامعه جاري شدن بركات و مواهب به درون 
ـ  مسـاعدت  به  محفل امريكاكه  مقرر فرمودندو سپس  فرمايند مي *امور جزئيه انذارو توجه زياده ازحد به  ي، دنيا پرستيطلب  يمحفـل مل

  . نشان دهندشرق وغرب را  يهمبستگ ترتيب مصر بشتابند و بدين
 به طور كاملآن  جزئيات كه هر فرد بهايي بايد آن را بخواند تا از است *منيع اين توقيعِ از صفحهده  شاملطور خالصه ه بتوضيح اين     

  د. شومطلع 

  1930 سال مارس 21 ، 113مالحظات بيشتر ؛بهاءاهللاحضرت  ينظم جهان

امر از  ي هرا كه جامع ييها مخالفت ،و ضمن آن به تفصيل فرستند مي به بهاييان غرب  ميامراهللا پيا ييك سال بعد حضرت ول
احبا را تشويق  ،را كه عليه امر صورت خواهد گرفت توضيح داده ي. انواع حمالتكنند ميدشمنان داخل وخارج تجربه خواهد كرد بيان 

بر آثار  ينبتَدارد چه كه م ياله اي سرچشمه يفرمايند كه نظم ادار مي. اشاره كنند مناسب آماده جواب دادن ينمايند كه خود را برا مي
و  داليلكه تمام  كنند ميبا خبر نظير ندارد. ياران را  پيشينيك از اديان  كه در هيچ ي. امراستحضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء 

راهللا ـه تمايز امـجو نظم اداريبه احبا تعليم و تفهيم نمايند كه تمام  انِست تا اين اصول را با اطميناقرار داده شده  مدارك در اختيار آنان
خواهند كه  مي. از احبا است ها آناستقرار  يراـب ريقـتنها ط يم ادارـنظ مؤسسات ـيم به منشاء الهـ. اعتقاد محكاستان ـر اديـساي با

 يِروحان تاريخِ ي هنقش خود در بزرگترين صحن يايفا يخود را افزايش دهند و برا يكنند و معلومات امر تر نسبت به امر وسيعخود را بينش 
 . كنندوا قيام دنيا با تمام قُ

  آن موفق شويد.  اصل ي هاست كه اميدوارم به مطالع يمهم يها راهنمايي يصفحه و حاو پانزدهاين توقيع در حدود     
  
  
  

  1931115 سال نوامبر 23 ، 114يهدف نظم بديع جهان

را  يتر جامعو سپس موضوع  ندداد صتسال و نيم فر يك 1930 سال درك مفاهيم پيام يغرب برا يبه احباحضرت ولي امراهللا 
ـ  ي. نمايندنماي ميدارد، اعالم كه تعاليم حضرت بهاءاهللا در استقرار آن  يو نقش يجهان به سمت وحدت عالم يپيشرفت تدريج ي درباه  يكل

د كه رهبران جهان نكن مي ي. يادآورفرمايند ميعلل آن را توضيح  امروز اشاره و ي هجامع مي ناآرا. به ندده مياز عالم خسته از جنگ ارائه 
را  يجهـان  و شـرايط يـك حكومـت   ، فرمـوده  نقل راحضرت عبدالبهاء  قلمنازله از حاد هفت شمع اتّ .اصالح آن ندارند يبرا يهيچ قدرت
كه افكار و مؤسسات پوسيده بايد كنار گذاشته شـوند و اصـل    دهند ميتذكّر د و نخوان ميفرا  *كثرت به وحدت درما را . دهند ميتوضيح 

ـ ده ميهشدار  فرموده مطرح ياز امكان وحدت جهان يشود. اتحاد اياالت امريكا را به عنوان مثالآن جايگزين  يوحدت عالم انسان د كـه  ن
د كه تنهـا  نكن ميعنوان  .را پشت سر بگذارد يشديد يها نابحر تحاد برخوردار شود بايدي آن كه از تصميم محكم براي برقراري اعالم برا

                                                 
١١٣ The Word Order of Baha'u'llah, Further Considerations  
١١٤ The Goal of a New World Order  
  ي ديگري توسط جمشيد فنائيان در دست است كه در ايران منتشر شده است. ي جناب فتح اعظم ترجمه عالوه بر ترجمه ١١٥
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ايـن  هـم اكنـون   د كـه  نده ميو به احبا اطمينان  نمايد متحولتواند واقعاً جامعه را  مي –پروردگار در اين عصر  *يِنادم –حضرت بهاءاهللا 
  . بق آثار انجام دهنداطمكند تا وظايف خود را  مييان هموار يهاب يو راه را براايجاد شده  اهل عالمافكار در ذهن 

يِ . آگاهكنند ميع لطَم يندهعالم را از وقايع آدر اين توقيع رسد.  ميصفحه  بيستو اين بار به يافته افزايش  توقيعداً تعداد صفحات دمج    
  را بهتر درك كنند. افتد ميكه امروز در جهان   اتفاقاتيكند  ميبه آنان كمك  ،احبا از اين وقايع قبليِ

  1932 سال مارس 21 ، 116آيين حضرت بهاءاهللا يعصر ذهب

و در عين حال كنند  ميو اسالم را تشريح  يمسيح آيينسقوط  لِلَمتين ع يامراهللا ضمن توضيحات يماه بعد حضرت ول چهارفقط 
دست آورند و نياز ه خود ب يمذهب *ي هاز پيشين يتر فرمايند كه درك عميق ميد. به جميع احبا اعالم نفرماي ميتأكيد  ها آن يِاله اصالتبر 

د. سپس موضوع نكن ميحضرت بهاءاهللا بيان  و ارتباط آن را بادهند  ميجديد را دريابند. مقام حضرت باب را توضيح  به يك ظهورِ
خويش  كشور كه به فرمايند ميبه آنان توصيه  .دننك مي مطرحرا  يسياس يان از شركت در احزابِيبهاخودداري  يعني واجب بودنِ يمتفاوت

را بر وذ ـنف ـي افراد باتماعد كه در آينده ممكن است شرايط اجنده مي. هشدار منحرف نشوندوجه  به هيچ ياز اصول امر يخدمت كنند ول
چنين فشارهايي تسليم  در مقابلنبايد احبا امتيازات زودگذر چشم بپوشند اما  بـراي به دست آوردناصول امري  ـيبعض از كه انگيزد
. اختالفي داشته باشد بهايي با نظام حكومت يحكومت باشند و اجازه ندهند كه دستگاه نظم ادار قوانينِ طيعِد كه بايد مننماي ميآگاه  شوند.

اعتماد كنند كه در اجراي اوامر و احكام حضرت اعتنا باشند و در عوض به حضرت بهاءاهللا  بي يبهاي يعليه نظم ادار اي بايد به هر حمله
   بهاءاهللا مورد تأييد آن حضرت خواهند بود.

  .كندتوجه بايد به آن  ير فرد بهايشته شده و هوصفحه ن هجدهدر  هشدارهااين نصايح و     

  

  118 1933 سال آوريل 21 ، 117امريكا و صلح اعظم

 فـراوان  يهـا  هوعـد  ي هند. دربارنك مي شزدگو ي را به آنانانهامريكا در تأسيس صلح ج ينقش مهم احباهيكل مبارك يك سال بعد 
نـد.  كن مـي امر در سرتاسر عالم خواهد بود، تأكيـد   ملل و علمدارِ يِروحان و رهبرِ يگذار توافق بين الملل حضرت عبدالبهاء كه امريكا پايه

 ياحبـا  *راسخِ زيارت حضرت عبدالبهاء نائل شدند و ايمانِسال گذشته در امريكا و اعتبار زائرين اوليه كه به چهل  يسپس پيشرفت امر ط
ن جنگ كه امكان مكاتبه و مخابره با حضرت عبـدالبهاء  احبا در دورا يثبات و استواردر دوران بحران، شجاعت مهاجرين اوليه،  يامريكاي

در پايان احباي امريكا را با ايـن  دهند.  ميقرار  يآنان بر ناقضين پس از صعود حضرت عبدالبهاء را مورد بررس ي ه، و غلبهموقتاً قطع بود
  :دهند ميعبارت مورد ستايش قرار 

                                                 
١١٦ The Golden Age of the Cause of Baha'u'llah  
١١٧ America and the Most Great Peace  
 ي بهايي ايران منتشر شده است. توقيع امريكا و صلح اعظم توسط هوشمند فتح اعظم ترجمه و اخيراً توسط جامعه ١١٨
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 شگرفي است كه در انتظار شماست! ي عظيم و اعظم از آن آينده عظيم است شما ي حاليه *تاريخ گذشته و انجازات
  119.خواهد بود تر عظيم غير قابل تصور يظهور خواهد رسيد به نحو *ي هصنَكه در آينده از شما به م ييها يشگفت

 وقايع تاريخ امـر در امريكـا  امر در امريكا را بدانيم؟ زيرا الهام بخش است و اغلب  ي ه. چرا بايد تاريخ اولياستصفحه  24 توقيعاين     
  نقاط عالم در حال تكرار شدن است. اكنون در ساير

  121 1934 سال فوريه 8 ، 120دور بهايي

 ته شـده شوسال قبل از صعود ايشان ن 23گرچه اين اثر  ؛بخش استچهار شامل  يغرب يخطاب به احبا اي صفحه شصتاين پيام 
شـده و بيـانگر    نوشـته امر  ي هاست كه دربار يين اثرتر فشردهاين توقيع . اند هدانستخود  ي هنام وصيترا امراهللا آن  يحضرت ولولي  است

حضـرت  زيرا ، بود يتداوم و تسلسل واليت امر به صورت موروث ي همسئل اتفاق نيفتاداز اين سند كه  يقدات اهل بها است. بخشتاصول مع
  امر شوند.  ينمانده بودند كه جانشين ول يعهد و ميثاق باقبه  پاي بندخانواده  كدام از اعضاء  و هيچ ندنبود يفرزند يدارا يافند يشوق
ماهيت  ي هحضرت بهاءاهللا دربار و ل آثار و بيانات حضرت بابـه نقـصفحه را بده بيش از  يافند ـيشوق حضرت ن اثرـدر اي    

مقام مؤمن  ي هد شد و بيان حضرت بهاءاهللا دربارـحضرت عبدالبهاء كه تا پايان اين قرن عظمت امر معلوم خواه ي هوعد، ظهورشان
، اديان قبل پاكيد كه هدف حضرت بهاءاهللا تجديد حقيقت كن ميب ـنظر خواننده را به اين نكته جلاين مطالب د. نده مياختصاص  ــيحقيق

 ايرا بر يحقايق بيشتر كه شوند ميظاهر  يپيامران ابدد كه تا نده مي. همچنين وعده است ها نو دميدن روح حيات در آ ها احياء آن
  . كنند ميبيان مردمان 

راي همه بيان كنند به نحوي كه برا كه اين حقيقت كنند  ميرا هدايت د و احبا نپرداز ميبخش دوم به مقام حضرت باب هيكل مبارك در     
ور حضرت ـر ظهبشّ. در عين حال ايشان مهستند *سلَف يانبيا همهو موعود  ير مستقل الهـباب مظه رتـ: كه حضدرك كنند ها آن

باب، حضرت بهاءاهللا و حضرت  حضرت ي هاز آثار مبارك ييها قسمت حضرت ولي امراهللاتوضيح اين حقايق،  ي. براهستندبهاءاهللا 
  . فرمايند ميعبدالبهاء را نقل 

ه حضرت ـند كده ميشود. توضيح  مينداشته بيان  مشابهييك از اديان قبل  حضرت عبدالبهاء كه در هيچ در بخش سوم مقام خاص    
اس با مقام حضرت باب و حضرت بهاءاهللا نيست. مقام حضرت ـابل قيـوجه ق چـه هيـان بـقام ايشـنبودند و م ـيهر الهـعبدالبهاء مظ
شود به وضوح  ميخالصه  »اهللارُّس« ي هطور كامل در كلمه چه ب ، مركز ميثاق و آن»اهللاآثار نِيبم«و  »يتعاليم بهاي يِاعال لِثَم«عبدالبهاء را 

هرگز از نظر رتبه و  يق است ولثَّوآثار حضرت بهاءاهللا م ي هازاند هد كه آثار حضرت عبدالبهاء بنفرماي مي. سرانجام تأكيد كنند ميمعرفي 
   .يستندعبدالبهاء مظهر امر نزيرا حضرت يست شأن در حد آن ن

به  نهايتاًو شروع عصر تكوين يا عصر انتقال كه  يعصر رسول پاياني، از نظم ادار يضرور ييها بطور خالصه بخشچهارم در بخش  
 ينظم جهان اصول ي مجموعه حضرت عبدالبهاء را به عنوان ي. الواح وصايادهند ميشود را توضيح  مي يحضرت بهاءاهللا منته *يعصر ذهب

د كه حضرت كنن ميبيان فرمايند و  مي يآينده معرف ينظم بديع جهان يرا به عنوان الگو يآينده و مولود عهد حضرت بهاءاهللا و نظم ادار

                                                 
 70، ص 2003نقل از منتخباتي از توقيعات حضرت ولي امراهللا به همراه پيام رضوان  ١١٩
١٢٠ The Dispensation of Baha'u'llah  
  ها قبل در ايران منتشر شد. آثار، سال ي ي ترجمه اين توقيع توسط لجنه ١٢١
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به يِ اجرابراي  راالهي اعظم  بيت العدل ي هآن تعيين و مؤسس نِيبحضرت عبدالبهاء را به عنوان م. اند هرا نازل فرمود يبهاءاهللا اصول نظم ادار
 بررسي و تحليلِد، و ننماي ميرا تشريح  »اعظم بيت العدل«و  »واليت امر« ي ه. هدف و وظايف مؤسسندتعاليم تأسيس فرمود موقعِ
  فرمايند. مي د به آيندگان واگذارنكن ميكه رشد  بين آن دو را همچنان ي هرابط
  اين هم قسمتي از توقيع:    

خويـش همان قدر مورد تمكيـن و انقياد است كه قوانين موضـوعه  ي امـر در دايـرهتفسـير و تبـين واليـت 
  122نصوصه حضـرت بهاءاهللا است.بيت عدل كـه حقـوق و امتـيازاتـش وضـع قوانيـن و احكام غيـر م

ساير اديان  يها ناو سازم يبهاي، ماهيت مؤسساتش، تفاوت بين مؤسسات ينقش نظم ادار، آينده يبهاي يمتحد جهان ي هجامع، در ادامه    
  . كنند مينظم نوين حضرت بهاءاهللا را توصيف  يو هويت اله يدولت يها و سيستم

 تـر  سـاده  يديگر هم به زبان يها است. در كتاب يدرك مفهوم ميثاق ضرور برايهر فرد بهايي  ياز امر برا فشرده ياين معرف ي همطالع    
مطالعه كنند تا  را »يدور بهاي«توقيع كنم كه  ميتوصيه  هكامل نيست. به هماثر اين  مانندكدام  هيچ يرا پيدا كرد ول اي يتوان چنين معرف مي
  .فكرشان رشد كند و به امر پيدا كنند اي تازه ديد

  124 1936 سال مارس 2 ، 123ي جهانتولد مدنيت 

جهـان،   ي هصـفحه تـاريخ خالصـ   چهل و پنج شامل  »يجهاننظم « ي هغرب آخرين توقيع در زمين يدو سال طول كشيد تا احبا
  را دريافت كنند.  تغيير ي مرحلهنقش بهاييان در اين  بيان وضعيت آن و تحليلِ

اهـل عـالم از طريـق تعـاليم      يروحـان  دگرگونيِجهان آن را ايجاد كنند،  يها ر است دولترَّقَكه م »صلح اصغر«اين توقيع منيع به  در    
نـد.  كن ميحضرت بهاءاهللا مستقر خواهد شد اشاره  يو باالخره به صلح اعظم كه بر اساس تعاليم اله شود ميكه كم كم انجام  حضرت بهاءاهللا

، خود را اهل يك وطن دانسـتن، و ايجـاد يـك تمـدن و     يجهان ي هظهور جامع: وجود ندارد يشك اهداف اين به نرسيد درفرمايند كه  مي
  نوع انسان. نبلوغ رسيد ي هبه مرحل _ي فرهنگ جهان

ـ  126 125»نسل واقع بين ظلمـت و نـور  « و نقش نسل حاضر رااتفاق مي افتد ارچه شدن چگونه كپكنند كه اين ي ميهمچنين بيان      ان ـبي
اخـالق در جهـان و سـقوط     نـابودي و مذاهب، عالئـم   ها تدول يبعض يقوا كه در پيش داريم، به علل تضعيف يبه جهاد روحان كنند. مي

  نمايند.  مياشاره  يفعل يو اقتصاد يسياس و افكار ها گروه
كه از  يجهاني ديانت مقام دربهايي،  و ظهور آن  ي هنقش جامع ،پردازند ميدر تعاليم حضرت بهاءاهللا ي سپس به تشريح اصل امنيت جمع    

  است.واست بر خواهد خيطوفان ميدان س

                                                 
 85 نظم جهاني بهايي، ص ١٢٢
١٢٣ The Unfoldment of World Civilization  
  .است ي ديگري توسط جمشيد فنائيان در هندوستان منتشر شده ي جناب فتح اعظم ترجمه عالوه بر ترجمه ١٢٤
  18جلوه مدنيت جهاني، ص  ١٢٥
  ترجمه شده است. »يه روشن سا ي دوره«  109در نظم جهاني بهايي ص  ١٢٦
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در  جديـد  يحضرت بهاءاهللا و ظهور عصرخت از شنا خودداريبشر به خاطر لجاجت و  عكل نو يبرا يگاه به موضوع مجازات اله آن    
از  يرسـند. توصـيف   مـي اوج اين پيام  ي همؤثر به نقط يول ختصرم يصورته پردازند. با بيان تعاليم حضرت بهاءاهللا ب ميعالم  يها ملتميان 

 ي همـه  ي هديرني يكه آرزو زمينيبر  »ملكوت اهللا«شفاف از استقرار  يتصويرتواند آن را حفظ نموده به عنوان  ميجامعه كه هر فرد بهايي 
  د. نده مي و مذاهب بوده ارائه لمل

 ينظم جهـان «تحت عنوان  اي در مجموعه، پردازد ميعالم  ي هاز معضالت عمد ييك ي هيك به تشريح ماهران اين هفت توقيع مهم كه هر    
دارد  ديانـت بهـايي   ي هقصـد مطالعـه دربـار    يهر كس كه به طور جـد  ياين مجموعه برا خواندنده است. چاپ ش 127 »حضرت بهاءاهللا

خود را در ميان اين آشوب پيدا  يامروز را درك نموده، روش زندگ ي هجامع پاشيتواند فرو ميمستمر به آن  ي هو با مراجع ي استضرور
   نمايد و به ديگران نيز توضيح دهد.

  1957 سال تا 1932 سال توقيعات از ي بقيه

مهـم خـود را خطـاب بـه      يهـا  پيام 1950و از سال  فرستادند يبه امريكا و ساير جوامع امر يامراهللا توقيعات ديگر يحضرت ول
آوردن . اسـت  شده يگردآور )1957-1950ي ها (سال 128رسائلي به عالم بهايي  مناه ب اي موعهج. اين توقيعات در منوشتندعالم  ياحبا

در مـورد هـر    امـر را ي بيانگر اين مطلب است كه چگونه ايشان اصول اساسـ  ي آثارشاننيست ول تمام اين توقيعات امكان پذير ي خالصه
د. ركار به ب يدر شرايط فعل تمام آن را بتواند امروزبهايي بردند. مطالب مندرج در اين توقيعات بيش از آن است كه نسل  ميكار ه فرهنگ ب

حضـرت ولـي    درايـت  و مختلف عالم خواهند پرداخت و به عظمت ممالك امر ميان مردم ي هدر ساي ها آن ي همطالعدر آينده مورخين به 
  د.رخواهند ب يپ امراهللا

   ي حضرت ولي امراهللاها ترجمه

از اين تا  ي آگاه بودندانگليس هب يو عرب يآثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء از فارس ي هاهميت ترجم حضرت ولي امراهللا از
حضـرت شـوقي   . در زمان حيات حضرت عبـدالبهاء  استفاده شود ها ناساير زب بهترجمه  يبرا يمطالعه و آموزش احبا و مرجع برايآثار 
  همين امر بود.  1920رفتن ايشان به اكسفورد در سال  ي. در واقع علت اصلكردند مي هترجم يبه انگليسرا الواح ايشان  افندي

، از حضرت بهـاءاهللا  يمناجاتبراي چاپ به امريكا فرستادند،  1923در سال  كه ،ها اهللا عالوه بر نگارش توقيعات و پيامامر يحضرت ول    
هللا را ااثـر حضـرت بهـاء    129اصـل كـل الخيـر    بعد از آن كتاب. ي خودشان را نيز ارسال كردندها وترجمه ادعيه و الواح حضرت عبدالبهاء

    .فرستادند
  . شدمنتشر  1925كه در سال  كردندكلمات مكنونه  ي هترجمسپس شروع به     
ستطاب ايقان، مطالع االنـوار (تـاريخ نبيـل)    ـتاب مـك ي ـهمـد به ترجـبع سالِ هشـت ـياه، طـبتاً كوتــاين آثار نس ي ـهپس از ترجم    

  . چاپ شد 1932و  1931 يها اين آثار در سال داوم،كار م ها . پس از سالمشغول بودند

                                                 
١٢٧ The World Order of Baha'u'llah  
١٢٨ Messages to the B.World 
١٢٩ Words of Wisdom 
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 ،بعـد از آن  سال هشت ياهميت داشت كه طبراي ايشان  يآثار به قدر ي ه. ترجمهرگز ترجمه را كنار نگذاشتندامراهللا  ياما حضرت ول    
  :آثار مبارك زير به اتمام رسيد ي هترجم

ـ 1933سال(عليا از قلم حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء  ي همبارك ي هورق حضرت الواح صادره به افتخار      ي ه)، منتخبات آثار مبارك
   .)1941سال (ي )، لوح ابن ذئب صادره از قلم اعل1938سال حضرت بهاءاهللا ( يها )، ادعيه و مناجات1935سال حضرت بهاءاهللا (

را ترجمـه   از منتخبـات آثـار مبـارك    ي كوتـاهي هـا  قسـمت عمـر   نتا پايا يايشان بود، ول يها مهجگرچه اين چهار كتاب آخرين تر    
  . خود استفاده كننددر توقيعات و كتب  نمودند تا مي
درنگ كنـيم و ببينـيم روحيـه     ي. اكنون اجازه بدهيد اندكيمامراهللا گفت ينگارش حضرت ول ي شيوه ي هدربار يدر آغاز اين بخش مطلب    

  :دهند مي يتوضيح هخانم در اين باره چ

داشتند، نگارنـده در محـضر  ميحتـي تلگرافاتي مـرقوم فرمودند و يا تواقيـع مفصـله  ميهر هنـگام كه ترجمه 
مبارك ايـن بود كه در اين موقع شخص ديگري هم در اطاق باشد تا  ي منيرشـان دائماً حاضر بـودم. ميل و اراده

بشنود. طرز انشاء مبارك براي من البته بسـيار تـازه بـود زيـرا در مـوقع تحـرير،  اند هآن چه مرقوم فرمود
فرمودند و اين رويه البته از ايران است زيرا لسان زيباي  ميكلمـات را بـه صـداي بـلند ادا فـرمـوده و مـرقوم 

با لحن تالوت گردد يعني به  توان به طـور سـاده خوانـد بلـكه بايد ميفارسي و لسان فصيح عربي را نه فقط 
اد دارم وقتي حضرت اعلي قيوم االسماء را نازل فرمودند در حين نزول ي  آهنگ خوش موزون بخوانند. البته به
نزول آيات در ايام  *فرمودند، و به همين ترتيب و با همين صوت رنّان ميآيات اين كلمات را تغني و زمزمه 

روي همين رويه بود كه حضرت غصن ممتاز نيز در مـوقع تحرير، كلمات گرفت. به پي ميجمال قدم نيز صورت 
خواندند. بدين جهت است كه حتـي اگرجمالت بلند ايشان را با صداي رسا بخوانند، معني  ميرا به صداي بلند 

  گردد. ميكامالً واضح و سهل بودن جمالت كامالً مشهود 
كردم، در آن موقع حضرت ولـي امراهللا سر از نامه برداشته  مي برخي اوقات كمينه از لزوم ايـن جمالت بلند سؤال
شد، با حالتي خالي از اعتراض ولـي با كمال صالبت به من  ميبا آن چشمان درشت نافذ كه هر دم رنگش عوض 

  فرمودند. ميكم ن ها فرمودند و ابداً از طول جمله مينگاه 
ير اقرار فرمودند كه جمله بسيار بلند شده، ولـي با وجود ياد دارم فقط يك مرتبه خود هيكل مبارك با كمال تح

اين آن جملـه را به همان حـال خود گذاردند، زيـرا جملـه حـاوي فكر مبارك و به همان طـرز و اسلوبـي بود 
كه وقتي  اند هشود كه جمالت كوتاه پي در پي مرقوم فرمود ميكه اراده فـرموده بودند. گاهـي هم مـشاهده 

بخوانند مانند ضربات تازيانه صدادار است. گاهـي دقت مرا بدين اسلوب بديع خود جلب فرموده درست 
فرمودند كه هر كدام در مقام خود مؤثر است و تركيب اين دو اسلوب با يكديگر خواننده را به مقصد نهايي  مي
  130رساند. مي

                                                 
 237 -  236گوهر يكتا،  ص  ١٣٠
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ع مفصل ديگر ايشان: يحال دو توق . با اينوشتندن  131»بديع قرن«به نام فقط يك كتاب  دوران زندگيشانامراهللا در  يحضرت ول  
   .جداگانه چاپ شده است يها به صورت كتاب 133»يعاديوم المقد ظهر «و  132»يظهور عدل اله«

  1938 ي سالظهور عدل اله

آن بيـان سرنوشـت    اصليو هدف  دوم نوشته شد يدرست قبل از جنگ جهان يامريكاي يخطاب به احبا اي صفحه 73اين توقيع 
  اين كره خاك بود. يآنان بر رو

دهند  ميپردازند. سپس توضيح  مياخالق و فساد آن  ضعف، ي، ماده گرايينژادپرست مانند امريكا ي هجامع مفاسددر اين كتاب به شرح     
بايد  بلكهخويش كنند  ي همراتب جامع يستنبايد نظر به پ يامريكاي يانتخاب شده و احبا يكه به همين علت امريكا به عنوان مهد نظم ادار

دهند كـه در انتشـار    ميوعده  ها آنبه  كنند. مي بيانو نياز به مهاجرت را  دهند ميشرح را  بليغت شرايطقيام كنند.  يبه عنوان بهاييان حقيق
موفـق   اي به امور عظيمه«دهند كه امريكا  ميآنان خواهد بود. مجدداً وعده  ي هو مسئوليت بر عهد فشارامراهللا به ساير نقاط جهان بيشترين 

   134»امم در شرق و غرب عالم بذكر خير و ثناي او مألوف شود. ي السنه«و  »گردد كه صفحات تاريخ بدان تزيين يابد
  بود. به امر خدمت  رايو ترغيب ياران در امريكا ب تشويقاين توقيع،  هدف    

  1941 يعاد سالالم يوم رَهد ظَقَ

عالم اشاره بد مجدداً به وضعيت حضرت ولي امراهللا غرب صادر شده است. در اين اثر  يصفحه خطاب به احبا 124توقيع در اين 
 يي كـه مثـل  هـا  سـختي  ي هاز حضرت بهاءاهللا دربار ي. آثار متعددكنند مياين نسل تأكيد  كاريتر بر رفتار نامناسب و گناهبيشو كنند،  مي

ـ  _رت بهـاءاهللا  ـحضـ  يها امـپيبه  ـيتوجه بيعلت و روحانيون و امرا را به  كنند ميبيان ته بشريت را در بر گرفمجازات  طـور  ه گرچـه ب
 يو امراي و عاقبت پادشاهانحضرت بهاءاهللا  اين الواح ي هقسمت عمد دانند. ميي مقصر اصل _فرستاده شده استاين دو گروه براي خاص 

عـزت از دو طايفـه اخـذ     «كه  آورند مي. سپس بيان حضرت بهاءاهللا را كنند ميرا بيان  اند هتوجه نكردكه مورد خطاب قرار گرفته و به آن 
  .»شد: امرا و علما

يـوم  «آينـده و   و وحشـتناك سـخت  امتحانـات   »عالم و اهـل آن رسـيده و سـوف...    يهنگام فنا«كه  كنند ميمجدداً اين بيان را ذكر     
بلوغ نزديك شده و زمان تأسيس صلح اعظـم و تولـد تمـدن     ي هحلمربه  يينكه عالم انسانابا ذكر  ند.كش ميبه تصوير  را ياله *»يالجزا
  دهند. ميآن بشارت داده فرا رسيده اين توقيع را خاتمه  هكه پسر (مسيح) ب يو ملكوت پدر آسمان يجهان
گوش  او يكه به ندا ييها و ملت ها نااحوال انس وضاع وا كه بخواهند بدانند خداوند چگونهاست  افرادي يبرا بي نظير يكتاباين توقيع     
  دهد. ميد تغيير نكن ميزمان را درك ن يها ضرورتدهند و  ميفرا ن

  1944 سال قرن بديع

                                                 
١٣١ God Passes By  
١٣٢ The Advent of Divine Justice  
١٣٣ The Promised Day is Come  
  را مترجم در ظهور عدل الهي نقل نكرده است. »عالم شود محسود و مغبوط«. اين قسمت 74ز ظهور عدل الهي، ص نقل ا ١٣٤
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است. تقريباً هر پاراگراف اين كتاب قابليت آن را دارد كه در آينـده توسـط    يامر بهاي ي هقرن بديع ام الكتاب تاريخ صد سال اولي
حضرت ترين اثر  كار داريم كه بزرگ و رموجز س يبا ذكر جزئيات درباره آن نوشته شود. پس با شاهكار يمورخين بسط داده شود و كتاب

  شود.  ميمحسوب ولي امراهللا 
انقالبـات   ي هسلسل ،گيرد ميقرار  يآن مورد بررس يسسات نظم ادارؤاستقرار م و تولد و ظهور امر ي هظريف دربار يدر اين كتاب نكات    

 يمتعدد نصيب آن كـرده ارزيـاب   يها يباعث پيشرفت سريع آن شده و پيروز يو هيجانات كه عليه امر صورت گرفته و به نحو اسرارآميز
كه هيچ كس قادر به درك اسرار آن نيست را  يديانت بهاي آغازي صد سال *ي همؤلَحوادث مي افند يشوقحضرت شود. در اين كتاب  مي

  د.نكش ميبه تصوير 
هر فرد بهايي خوانـدن ايـن    يتوان در چند پاراگراف به خواننده منتقل كرد. برا ميوجه ن عظمت و حيطه و قدرت اين كتاب را به هيچ    

  پردازند.  ميذكر جزئيات  فقط به يتاريخ يها اب. ساير كتاستمطالعه  براي ياولين منبع تاريخ، تحقيق ياست و برا يكتاب ضرور
  كنيد. ييد و تا پايان عمر با آن زندگناين كتاب را بخوا    

  يشخص يها نامه

كه در درك مفاهيم  نددريافت نمود ياز افراد يبسيار يها و تلگراف ها نامه حضرت ولي امراهللاو شش سال دوران واليت امر،  يس يط    
  پاسخ داشتند.  يامراهللا تقاضا يول حضرت داشتند و از يخود مشكالت يشخصي يا در زندگ يامر
تكميـل   يامريكـا بـرا   يمل يمحفل روحان كه 1950بار در سال  نوشتند. خود من يك مي ايشان نامه ياز احبا بارها و بارها برا يبعض    

 ي هدربـار  135سـيراكوس به ايشان تلگراف زدم. در آن زمان در دانشـگاه   يكسب راهنماي يبرا، تبرعات نموده بود يمشرق االذكار تقاضا
گرفتم كه  ميتكميل تحصيالت و اخذ دكترا اين كار را ترك كنم. بايد تصميم  يقصد داشتم برا يكردم ول مي يسخنران يراديوي يها موضوع

هم در  شخصاً تصميم بگيرم و با ساير احبانمودم  يتحصيالت خود نمايم. سع ي هكنم يا صرف هزينپس انداز خود را به عنوان تبرع تقديم 
 يقـديم  ياز احبا يامر نداشتم. باالخره بنا به پيشنهاد يك ي هدربار ياين باره مشورت نمودم. من تازه تصديق كرده بودم و اطالعات چندان

كنند. پاسـخ   ياز ايشان درخواست كردم كه مرا راهنماي يتلگراف يمكاتبه كرده بود، ط يافند يشوقحضرت كه خود بارها با  136اال كوانت
  »يدكترا را به تعويق بيندازيد. دوستدار شما شوق گرفتنكه  شود ميپيشنهاد « ايشان كه توسط تلگراف ارسال شد اين بود: يفور
 يمسير زنـدگ  يطور كله بكه كرديم. آن پيام كوتاه  ميخود را مستقيماً به اين روش پيدا  يزندگ يها از ما در آن زمان اولويت يبسيار    

تحت تـأثير قـرار    حضرت ولي امراهللا شود. صدها بلكه هزاران بهايي ديگر، نيز تنها با چند كالم ميمرا تغيير داد هرگز از خاطرم فراموش ن
  . اند هگرفت
ـ   ميرا  ها نامه يكدام را ارسال نكردم. وقت شتم و هيچون حضرت ولي امراهللاه ب يمتعدد يها بعد نامه يها در سال     ه نوشتم، پاسخ خـود ب

بـود بـه    يرا با دقت مطالعه كرده بودم و پاسخ هميشه در آثار ايشان وجود داشت. كـاف ايشان شد زيرا من تمام آثار  ميخود برايم آشكار 
  . كنمتعمق  آنها و دربارهنموده مراجعه  ها آن

  خــالصـه
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  . خواهد ميتالش و پشتكار  حضرت ولي امراهللا توقيعات و آثار ي هكنيد مطالع ميمالحظه  طور كه همان    
 يبه آن ترجمه شده است) خود را تقويت كند و برا يشانكه آثار ا ي(يا هر زبان ديگر يِانگليس فارسي يا وقت بگذارد و ياگر كس يول    
چنـان مفـاهيم   ، مودنـد) فر مياستفاده  137ر خالصه نشدهبستوِ ي لغت نامهدقيق كلمات به فرهنگ لغت مراجعه نمايد (خود ايشان از  يمعان

كه در  يمطالب ي هنخواهد يافت. و خالص مشابه آن را يديگر ي هآثار هيچ نويسند ي هكه در مطالع شدخواننده خواهد  عميق و دقيق نصيب
  كه شايسته است ادا كند.  تواند اصل مطلب را چنان ميوجه ن به هيچاين بخش ارائه شده 

كنم كه  ميامر و ارتباط آن با جهان امروز و آينده افزايش دهند توصيه  ي هكه تمايل دارند دانش خود را دربار يبه تمام بهاييان بار ديگر    
  خواهد بود.  يايام زندگ ي اش اين كار آموزش مستمر در بقيهرا مطالعه كنند. پاد حضرت ولي امراهللا تمام آثار ،با حوصله و دقت
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هـم  تهيه كرد يا هدفي را مشخص نمود. و  اي روشن است كه براي استفاده از استعدادهاي خود و كاميابي در انجام هر كاري بايد برنامه    
توان به هدف رسيد. اگر  مي. در اين صورت با سخت كوشي برنامه تهيه شده بايد يك محدوده زماني در نظر گرفته شودچنين براي پيشبرد 

رسـيدن بـه    ي ي جالب، وقت را به خود اختصاص دهد و شور و اشـتياق اوليـه  ها زماني معلوم نباشد ممكن است ساير فعاليت ي محدوده
آيد انتخاب كـرد. بايـد    ميآيد كه يا بايد به سوي هدف پيش رفت يا آن چه را كه پيش  مياين اجبار پيش راه  طولدر  هدف از بين برود.

اگـر هـدف بـه دسـت آمـده باشـد باعـث        است. در پايان راه  تر مهمآن چه را كه مهم است انتخاب نمود در واقع بايد تعيين كرد كه كدام 
   ت از بين برود.شنودي است و اگر نشده باشد شور و شوق ممكن اسخ

 اي دورهاهـداف   بايـد  خود يقصد اصلـپيشرفت به سمت م يبرانيز  يك سازمان. كند ميهم صدق  يك سازمان ي هن مورد دربارـهمي    
و هـدف   كننـد  مـي يشـرفت  پبرسـند،   شـان به اهداف ها آنگردد. اگر  ميحاصل   ميك يها د. اگر هدف در نظر گرفته نشود، موفقيتتعيين كن
   ي همه است.خشنودو اين سبب  خواهد شدتعيين  جديدي

  نيست. يمستثناز آن بهايي هم  امرو  گيرد ميدر پيش را  اههمين ر فعالي سازمانهر     
بودند. ايشـان   يجهان غيتبليفرامين شد. اين الواح همان  خواندهامريكا  يحضرت عبدالبهاء در كنفرانس مل يتبليغ الواح 1919در سال     

 120جزاير ديگر دنيا كه بـه  فريقا و ا محل اقامت خود را ترك كند و براي تبليغ امر بهتواند  ميامريكا خواستند هركس كه  ياز تمام احبا
  مهاجرت كند.رسيد  مينقطه 

ايشـان را اجابـت    يندااز احبا  يدكان تنها تعدادبود. تا زمان صعود هيكل مبارك،  يجديد مسئلهامريكا داشتن يك نقشه  ياحبا يبرا    
 ي هو آسـيا و جزيـر   يجنـوب  ي، چنـد كشـور امريكـا   يجنـوب  و يشمال يكرده بودند. اين افراد به استراليا، كانادا، سه نقطه از اروپا، افريقا

  در جنوب اقيانوس آرام مهاجرت كردند.  138يتائيت
را كـه   139يايان حياتشان، اين مبلغين سيار و مهاجرينپ تا 1922امراهللا از سال  يبود. حضرت ول يآغاز كار تبليغ بين الملل تنها اما اين    

آنـان را   يهـا  و در مقابل، نامه و گزارش فرستادند مينامه و تلگراف  ها آن يبرا مرتب. كردند ميبودند تشويق  ها خانمدر ايام اوليه اغلب 
  .فرمودند ميدريافت 

بخشـد و   مـي . به ما الهـام  ما بايد از تاريخ خود اطالع داشته باشيمرا مطالعه كنيم؟ ضرت ولي امراهللا حاوليه  يتبليغ يها چرا بايد نقشه    
موفق ياد بگيريم كـه   ي هيك نقش ي هتوانيم با مشاهد ميكار بنديم. ما هميشه ه توانيم ب ميهم ه امروز يآموزد كه حت ميبه ما  مسائل يخيل
  كنيم.  ريزي برنامهطور بهتر  هچ

جا  بود. از آن يفعاليت تبليغ يده سازمان يبرا يچه نياز داشتند روش نداشتند. آن ي براي پيرويمشخصرهنمود اين مبلغين اوليه هيچ     
ـ   يوجود نداشت، حضرت ول يجز چند هيئت غير رسمه ب يدر عالم بهاي يادار ي هكه هيچ مؤسس جداگانـه   اي نقشـه  يامراهللا به هـر مبلغ

  . ندداد مي
حضـرت   حضـرت بهـاءاهللا و   پيمـان كه بـر اسـاس    است يواضح بود كه اولين مسئوليت ايشان ايجاد نظام يافند يشوقحضرت  يبرا    

   به اين كار پرداختند. 1937تا  1922 يها عبدالبهاء بنا شود. همان طور كه قبالً ديديم بين سال
سال ديگر از عمر ايشـان   21گذشت. تنها  ميواليت ايشان  ي هدورسال از  پانزدهسال داشتند و  39 حضرت ولي امراهللا 1937در سال     
مهم خـود   ـيتبليغ ي هشـابراين اولين نقـآغاز نشده بود. بن آن طور كه بايد يامر تبليغ بين الملل ييافته بود ول عهتوس يبود. نظم ادار يباق

                                                 
١٣٨ Islands of Tahiti 
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را  يجهان ي هكه يك پروژرد آن را دا يكه اين محفل آمادگ ندكرد مياحساس  .ندامريكا ارائه نمود يمل يو به محفل روحانكردند را اعالم 
  شروع نمايد. 

: آلمان، ايتاليا يتوسط سه قدرت بزرگ نظام يبيندازيم. قانون و نظم جهان 1930خارج از امر در دهه  يبه وقايع جهان يبد نيست نظر    
در حـال   141يانگلستان، فرانسه، امريكا و روسيه به اصول امنيت جمع بند نبودن پاي به خاطر 140و ژاپن مورد تهديد بود. مجمع اتفاق ملل

  . شد ميرانده ديگر  مصيبت بارجنگ  به طرف يكبود. عالم  فروپاشي
ارتـش بهاييـان   ، مثـل يـك ژنـرال   حضرت ولـي امـراهللا   كنند  ميروحيه خانم توصيف حضرت طور كه  مقابل، همان ي هدر نقط درست    

امراهللا تأسيس يك محفل  يولحضرت اول  ي ههفت سال ي ه. هدف نقشندكرد ميهدايت  يغرب ي هنيمكر يرا به فتح روحان يشمال يامريكا
 يكشـور امريكـا   بيستيك از  امريكا و هر استان كانادا و استقرار حداقل يك بهايي در هر ي هيك از اياالت متحد در هر يمحل يروحان
  بود.  يو جنوب يمركز
 يشـوق ، حضـرت  كردنـد  ميو افريقا هدايت ، آسيا، در اروپا ها ارتش خود را به سمت از بين بردن ساير ارتش ها ساير ژنرال كه يزمان    
   . ندمشغول بود يو مركز ي، جنوبيشمال يدر امريكا ها نافتح قلوب انس يبرا آن يدر حيفا به طرح نقشه و اجرا ،نام اين ژنرال گمي، افند

محبـت، ايثـار و    ي حضـرت شـوقي سرچشـمه    ي بودند امامل طلبي تحت تأتير نفرت و جاهافسران ارشد ارتش در كشورهاي گوناگون  
صـلح و   ايجـاد  و عدالت و اتحاد يامراهللا برا يول حضرت جنگيدند و مي ها خشكاندن عقايد و ارزش يبراافسران ارشد ارتش  فداكاري بودند.
كشد كه از يادهـا محـو    ميفرماندهان جنگي طولي ن ي خاطره. كوشيدند ميو استقرار ملكوت اهللا بر ارض  ينوين جهان ي هآرامش درجامع

  حضرت ولي امراهللا در اذهان جاودانه باقي خواهد ماند.  ي شود اما ياد و خاطره مي
رسيدن به  يبرا  .كردند مينگاه  يدر قالب اصطالحات نظام يتبليغ يها امراهللا به نقشه يحضرت ولخود كه توجه به اين نكته ارزشمند است     

 يراـ، و بنياز داريمبه يك هدف و انضباط  ماننفس غلبه بر يبرا يحت، سازماندهي و انضباط داشت. ريزي برنامهپيروزي در هر كاري بايد 
  است.  با برنامه الزم م عشق وعملِـه به دست آوردن دل ديگران

  كنند:  ميرا چنين توصيف  ينظام ي هصحناين روحيه خانم حضرت 

با محفل ملـي  شك رياست ستاد ايشان بيكل قـوي بگيريم،  ي اگر حضرت ولي امراهللا را به عنوان فرمانده
گرفت و اين ارتبـاط كامل و صميمـانه  مياً از آن حضـرت مامريكا بود. اين محـفل دستـورات خود را مستقي

ـوري كـه متذكر به اين نكته بودند كه افتخار هر ارتشـي بـا سـربازان،  و بـه طبود، ولـي هيكل مبارك هميشه 
  آن ارتـش بـود.  »افـراد و آحـاد«آن حضـرت ناميـدند بـا 

تحريص  داشـتند، آنان را همواره تشويق و ميحضـرت ولـي امراهللا هـرگز از تـوصل به آنـان دست بـر ن
يك از ياران امريكاي  شدند كـه هر مينان يادآور اين نكته آفرمودند، و به  مينمودند، ابراز عشق و عالقه  مي

شمالي در مـوفقيت نقشه مسئوليت مستقيم بر دوش داشتند. هيكل مبـارك با توجه به اين حقيـقت كه انسان به 
دند، حكم طبيعـت بشـري مستـعد انحراف از مقـصد اصلـي است، دائما وظايفي را كه ياران تقبل كرده بو

                                                 
١٤٠ League of Nations  
١٤١ Collective Securrity    به كتابThe Search for a Just Society ي  نوشتهJohn Huddleston  (George Ronald, Oxford)    صفحات

  مراجعه شود. 320 -1



٩٠ 
 

نمودند. هنگامي كه  مييـي را كه بـر عهده داشـتند، و احتياجات فـردي را كـه در ميـان بـود تكرار ها مسئوليت
رسيد، لحن آن حضرت  ميشد و تحقق بعضـي اهـداف ناتـمـام به نظر  ميبه پايان زماني خود نزديك  اي نقشه

فت و اهل بهاء به سـوي پيروزي نهايي پيش گر ميدر توسل به مجريان نقشه به طور محسوسي اوج و قوت 
  راند. مي

رسيد كه آن  مي توقيعات مبارك به ياران امريك در دوران سي و شش ساله واليت اين طور به نظر ي از مطالعه
كردند، گــر چه خود  مي. به تحقيق آنان با هيكل مبارك زندگي اند هكرد ميحضرت گويي در ميان آنان زندگي 

ي هيكل مبارك بودند. ولي ياران ها ني، و نگراها . آنان قسمـتي از حيـات، فـكر، ادعيـه، نقشهدانسـتند مين
امريك بايد مسرور باشند زيرا سبب سرور هيكل مـبارك شدند، اميـد به آن حضرت دادنـد و هرگـز 

  142اتشان همچنان پاك و مطهر بماند.خدم ي مأيوسـشان نسـاختند، امـيد اسـت كـه كـارنامه

بـه   300از  فتح شـده  و تعداد نقاط به دست آمدبسيار بيشتر از اهداف تعيين شده  نتايجي 1943ساله در سال  هفت ي هنقش يدر انتها    
توسـط  سـاله  هفت  ي هنقش ي، جشن پيروزيسالگرد صدمين سال اظهار امر حضرت اعلهم زمان با  1944 ي سالم 23رسيد. در  1000

  دوم به دست  آمد.  يخونين جنگ جهان يها سال يط يت روحان. اين فتوحااحبا گرفته شد
  :كنند مياين چنين يادآوري آن ايام را  ي هروحيه خانم خاطرحضرت     

قشه شود كه موفقيت ن ميي پرشكـوه و در عيـن حال هـولناك جنگ گـذشته معـلوم ها با يـك نـگاه به سال
آسا بوده است. در حالي كه افراد انساني در اروپا و آسيا در معرض قتل و كشتار  هفت ساله اول در حقيقت معجزه

شد، وقتي كه اياالت متحده امريكا  ميسابقه از چهار جهت تهديد  بيبودند، زماني كه مركز جهاني امر با خطرات 
ر و از شخصيت ظاهره جهاني درگير بودند، مشتي از بهاييان كه در منابع مادي فقي *ي و كانادا در يك مخاصمه

و هيجانات  ها و محروميت ها محروم ولي از نظر ايمان غني و در عزمشان راسخ و مسـتقيم بودند، با تمام نگراني
موجود توانستند نه تنها تعداد مـحافل روحانـي را در امـريكاي شمالـي مـضاعف و وجود الاقل يك محفل در 

العاده  شان را كه كار فـوقدعابِالم ُّ ـنند، بلكه كـار تزئينات داخل اُمـمين كهر يـك از ايـاالت امـريكا و كـانادا تض
آن بـه انـجام رسـانند و همچنين اضافه بر تأسيس يك جمعيت  *پـر خرج بـود، شانـزده مـاه قبـل از ميـقات

سراسر آن منطقه  ي دربهايي قوي در هر يك از بيست جمهوري امـريكاي التين، به تشكيل پانزده محفل روحان
  143موفق شدند.

به تحكيم مؤسسات نظم  در آن دو سال به جاي استراحت ها كه آن(امريكا استراحت دادند  يسال به احبادو امراهللا  يسپس حضرت ول    
  دوم را به حركت در آوردند.  ي هسالهفت  ي هچرخ نقش 1946 سال وريلآامريكا در  يپرداختند) و در كنفرانس مل يادار
جديـد،   ي هصدمين سال تولد ديانت بهايي خاتمه يابد. در اين نقشـ با هم زمان  1953شده بود كه در سال  چنين سازماندهياين نقشه     
و موفـق احبـا درخواسـت     ورزيـده . از ارتـش  فرمودند، اهداف جديد را تعيين كردند ميمحبوب امراهللا كه هنوز به عنوان ژنرال عمل  يول

                                                 
 15گوهر يكتا،  مستخرجه از چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل  ١٤٢
 15چاپ جديد كتاب گوهر يكتا، فصل گوهر يكتا،  مستخرجه از  ١٤٣
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خسته از جنگ مهاجرت نمايند، محافل امريكا را تقويت كنند، مشرق االذكار امريكا را به اتمـام برسـانند و    يشور اروپايكده كه به  كردند
 يامريكـا بايـد طـ    يكه احبا دبو ياين بدان معن انتخاب كنند. يجنوب يو امريكا يمركز يامريكاجديد در كانادا،  يمل يسه محفل روحان

از ند، پرداخت نمود يروحان دصرف در اين جها يهزار دالر برا دهامراهللا شخصاً  يحضرت ول مت كنند.كشور خدسي سال آينده در هفت 
 يسـادگ  ي هاز كلمـ . در اين مـورد  خود بسيار دقت كنند *واهنخكه در صرف ت ندو از آنان خواست هديگر كاست يها طرح يبسيار ي ههزين

  دند.فرمو مياستفاده  144يوسخت گير
بود كه عالم بهايي تا آن زمان تجربه كـرده بـود. در    يياهسال ينتر درخشانو  ينتر موفقجزو  1953تا  1946 يها سال بين سال هفت    

ما بهاييان سخت  ي ههم بهايي بود. ي هورود به جامع يبرا يهيجانشور و بهايي شدن من بود زمان پر  ي هكه ساليان اولي 1948اوايل سال 
ديـديم.   ميرا به چشم خود  تحقق معجزاتهيجان زده بوديم.  يخيل بيش ازحد انتظار به تحقق رسيد يتمام اهداف حت يوقت .كوشيديم مي

جديدي در اروپا به وجود آمد. محفل روحاني ملي ايتاليا  يمل يرسيد. محفل روحان ،كه جزو اهداف اوليه نقشه نبود، فريقاابه  يامراهللا حت
ـ حضـرت  رسيد كـه  دوازده درعالم به  يمل يمحافل روحان تعداد ، تشكيل شد وبودن اصلي ي نقشه افكه باز هم جزو اهدو سوييس،   يول

به دسـت   ها ياست كه پيروز طور . اينردوجود دا يبعد ي هد. بله، هميشه يك نقشناستفاده كن ها از آن يبعد ي هدر نقش ندتوانست ميامراهللا 
  آيد.  مي
. ان سخت شادمان بودبهايي سپاه پيروزو  مسرورامراهللا  يحضرت ولي جديدي قدم برداريم ها از اين كه ما آماده بوديم به سوي پيروزي    
  .مقدس بوديم در طي سال ها گرفتن موفقيتجشن ما چشم به راه و يي بود هوا حال ودر چنين عالم بهايي  1953به سال شدن نزديك با 

براي بهترين استفاده از چنين وضـعيتي ابـدًا نيـاز بـه     كه  ندبود اي امر مبارك، فرمانده ي امراهللا در مقام رياست عاليهحضرت ولي 
 ي هنقشدوازده رو نشدند و با ه ب ساله روسه احبا بر خالف انتظارشان با يك دوره استراحت  كردند. ميهرگز استراحت ن و تشويق نداشتند

  شدند. وارد ميدان جهاد روحانيشده بود  يامراهللا طراح يولحضرت فل كه كامالً توسط محدوازده  يجداگانه برا
 جهاد كبيرِ« ي هسالده  ي هخواستند كه در نقش يمل يمحفل روحاندوازده امراهللا از  يولحضرت ديگر،  ي هسالهفت  ي هيك نقش يجاه ب    
  برسانند.امراهللا را به ساير نقاط عالم نداي شركت كنند و  »اكبر
فتح قلـوب   –ن شده بود معي يامر بودند. هدف اصل ياز ول اتشناختم هيجان زده بودند و منتظر دريافت دستور ميكه من  ياحباي تمام    

در نظر گرفتـه شـده    يسال متوالده  ي. خدمات برابود زمين ي هتبليغ در نظر گرفته شده بود كل كر يكه برا اي . منطقهارض ي كرهساكنين 
چال طهران در سـال   ت بهاءاهللا در سياهحضر يزمان با صدمين سال اظهار امر خف بود: آغاز آن هم گشتهتعيين  يود. اين محدوديت زمانب

  .بود 1863 ايشان در بغداد به سال نيو اختتام آن مقارن با صدمين سال اظهار امر عل 1853
مشخص كرده  ي هبديع در نقش يطوره امراهللا ب يول حضرت ارض همراه با صدها هدف ديگر كه ي هتمام كر ي: فتح روحاناين بود هدف    
  . شودانجام  1963تا سال  بايد ندبود
آسـيا در  ، منطقه 56بايد در  يغرب ي هكر نيم يمل يپذيرفت. محافل روحان ميافريقا بايد امر تبليغ صورت  ي هكشور تابعه در قار 57در     
ـ   ي ه) خواستند كه وارد صحن(مهاجر يمبارز بهاي 130امراهللا از  يولحضرت منطقه به تبليغ بپردازند.  52وپا در منطقه و ار 84  يبـين الملل

 يشـوق حضرت بايد بروند.  يمهاجرت ي هكردند كه به كدام نقط ميامراهللا سئوال  يولحضرت شوند. احبا با اشتياق تمام قيام كردند. اغلب از 
فتح ايـن نقـاط قيـام     يكه برا يبردند و اولين بهاي مينام را جا وجود نداشت  كه هيچ بهايي در آن يخاص ي هكشور، جزيره يا منطق يافند

                                                 
١٤٤ Austerity  
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كردند. در پايان سال اول تعداد كشورها، جزاير و منـاطق   مهاجرتمهاجرين به اين نقاط  ي. به زودشد ميمفتخر  »سفارِ«نمود به لقب  مي
  بالغ شد.  200فتح شده به 

اهـداف   بيشترامراهللا خسته از دنيا رفت. ارتش بهايي سردار خود را از دست داد. اما  ي محبوبولحضرت ساله ده  ي هراه نقش هدر ميان    
محبوب امـراهللا   يامراهللا كه خود از فقدان ول يايادحضرات  با سرپرستيِشكسته و غمناك  يبا قلب يده بود. ارتش جهانبه دست آماز قبل 

  .نددر غم و اندوه بودند به راه خود ادامه داد
نشده بود به دست  آمد. و در  قيدامراهللا  يولحضرت اهداف كه در نقشه  ي ازده ساله با موفقيت كامل به انتها رسيد و بسيار ي هاما نقش    

ـ لهم«، هيئت مصون از خطا ي، معهد اعلالهي بيت العدل اعظم :جديد يافت يپايان نقشه عالم بهايي رهبر  هـا  كـه سـال   »يم به الهامات غيب
  در انتظار آن بود. يعالم بهاي

الهـام  ايشـان الگـوي   كرد.  ير خود ارزانكرا به لش ينبرد صعود نمود و پيروز يخود در ط، ر خود را هدايت كرده بودكلشكه ، فرمانده    
هيجان اجرا شود و با  و شور و يبايست با همان روش نظام مي يآت يها . نقشهندگذاشت يجاه ما ب يِبعد يها در نقشهاستفاده  يبرا يبخش

) دوش بـه  جنـود آن لشـكر  ( نفوس عـادي (مهاجرين) و  يهدايت گردد. سربازان روحان يشده توسط محافل مل يسازمانده يها تاكتيك
 يهـا  است كه توسط ارتش يانسان ها فتح قلوب ميليون چنانهم آنان يبجنگند. هدف روحان ينبرد روحاني ها دوش مبلغين بايد در ميدان

  .روند مي ياهداف ماد ويو تنها به س اند هفريب خوردديگر 
الهي در بيت العدل اعظم  و موفق خواهند شد زمين ي هكل كر يكه بهاييان در فتح روحان اند هوعده دادحضرت ولي محبوب امراهللا 

  .گرفتخواهد قرار  ها جديد آن ي مقام رياست عاليه
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  متبرك  ناكماو  ها باغ  6

 اي هچنين مقامات و حدايق و ابني ايجادامراهللا با  يباشند. حضرت ول و قابل اجرا بايد زيبا يديانت بهاي يادار بناهايمتبرك و  *اماكن    
  . شتندما به جا گذا يبرا ينمونه و الگوي يدر مركز جهان

  فرمايند: ميچنين بيان  يدر مركز جهان *قياهميت ابنيه، مقامات و حدا ي هبارخانم درروحيه     

ي تاريخـي آن وجود ها موفقيت حضرت ولي امراهللا يكي از ي تأسيس مركز جهاني بهايي در ظل توجهات خاصه
سراسر عالم مـبارك است كـه با هيـچ امر ديگـري جز نشر نفـحات اهللا و توسـعه و تـقويت اساس امر در 

  145گردد. ميمقايسه ن

امـر   ي هكه متعلقات امراهللا بايد چنان باشد كه در انظار عالم بهايي و غيـر بهـايي بـر اهميـت و جلـو      اعتقاد داشتندامراهللا  يحضرت ول    
 يـرَةُ ظحكـه بـه   ( يمل و يمحل دفاتر محافلامراهللا نمايند.  يباشند كه عموم را مجذوب زيباي *يبايد مبلغين صامت مشرق االذكارهابيفزايد. 

متبركـه و مقامـات    مراقـد داشته باشند.  يكاراي يادار يرفع نيازها يد و برانمراقبت شو يخوببه  .) بايد جذاب باشندشناسيم مي *قدسال
 زيـارت ادعيـه فـرا   به سكوت و  بوده، مردم را ها موجود در آن روحانيِ احساسات عميقِ ي بيان كنندهبايد  ها آن ي اطرافها باغمقدسه و 

د. مؤسسات، مدارس تابستانه و سـاير مؤسسـات   نبر ارزش امالك و مستغالت بيفزاي داشته باشند و درآمديبايد  ملكيخوانند. موقوفات 
  .بكوشند اخالقي يومات و حفظ معيارهاـمعل افزايشبايد در  يآموزش

 هـر كشـور  اين اهـداف و شـرايط    برآورده كردنملي بر  ي هخود را صرف تشويق محافل روحاني يامراهللا بيشتر قوا ي عزيزحضرت ول    
  بنا نهادند. يآن را در مركز جهان ينمودند و خود نمونه و الگو

ـ « نـام  به 146كرمل در مركز شهر حيفا در اسرائيل واقع است و در ميكا است. كوه عكا سرزمينكرمل و  كوهواقع در  يمركز جهان     ل جب
در ناميده شده اسـت.   »ميدباب ا«به  147كتاب هوشع نبي، كه در در آن سوي خليجاست  يشده است. عكا شهر ذكر »مقام ايليا«و  »الرب

   بوده است.  يبندر و فتح شهر قديم ي به دست آوردنبرا يبسيار يها جنگ ي هسرزمين عكا صحن ها قرن يط
ـ   يبنـا  ساختن به مقام واليت امر رسيدند، مسئوليت يربان يكه حضرت شوق يوقت 1922سال در      كـه سـنگ زيـر بنـا و      يمقـام اعل

 ي خانـه  مهمـان ترميم منزل حضرت عبدالبهاء و  با ايشان بود. به عالوه ده بودندفرمو يحضرت عبدالبهاء پايه گذار آن را ي هساختمان اولي
ان محبوبشپدر بزرگ وضعيتي مبهم در ارتباط با مالكيت اين امالك از  يبهجدر حيفا را به عهده گرفتند.  مسافرين در و مخصوص زائرين

بـودن   يبـاالخره موفـق شـدند واهـ    ي زندگي خود براي حل قضيه مشغول مبارزه بودند. ايشـان  ها رسيد كه تا آخرين ماهارث به ايشان 
 هـا  آن يقدم را بر عهده بگيرند و مالكيت رسم مبارك و قصر جمال ي هاطراف روض ينواحكامل اختيار  ه وناقضين را ثابت نمود يادعاها

                                                 
 357 گوهر يكتا،  ص ١٤٥
١٤٦ Micah  
١٤٧ Hosea  
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بـه حـد    نشدن تعمير و در اثرشده بود،  اشغال هخانواد يوفا بي يتوسط اعضا ها ناو ساختم ينمايند. اين اراضت امر ثب ي هرا به نام جامع
  :شنويم ميباره   ينا وحيه خانم دراز زبان ررسيده بود.  يويران

كوشيدند كه ضريح مبارك و قصر اطهر بهجي هر دو  ميبهجي دائماً مركز توجه حضرت ولي امراهللا بود و مستمراً 
  148محفوظاً مصوناً در كف كفايت خودشان باشد زيرا قصر آخرين منزل حضرت بهاءاهللا در حيات دنيوي بود.

  :كنندآغاز  چنينهدف  رسيدن به اين يمراهللا براا يول اقدامات حضرت ي هروحيه خانم توضيحات خود را در بارحضرت     

كه  1892جمال اقدس ابهي اول آن را بـه اجاره گـرفتند و بعـد رفته رفتـه تمام آن را خريـدند. ولـي از سال 
مـحل سكونـت محـمد علـي و اعوانش گرديد... به علت عدم توجه  1929صـعود مـبارك واقـع شد تا سال 

رفت، تـا آن جا كـه اثـري از  *شيد روز به روز رو به ويرانـي و دمارم ارك قصرِآنـان بدين مكـان مب
  149و چركين شد. *فتـه خـراب و مطموري زيبـا و سـقف عالـي و ايـوان و تاالر نمـاند و رفـته رها اطاق

كـه   يفرمودند تا زمـان  حضرت ولي امراهللا يتقاضا كردند كه ايشان ساختمان را ترميم كنند ول يربان يناقضين در ابتدا از حضرت شوق    
  دهند: ميداستان را اين گونه شرح  ي حضرت روحيه خانم بقيهنخواهند كرد.  يساختمان را تخليه نكنند، چنين كار ها آن

مبارك موافقت كند و قصر را خالـي  ي كه با ارادهنديد جز آن اي جايي رسيد كه ناقض اكبر چارهه باالخره كار ب
قصر «رت عبدالبهاء تلگـراف فرمـودند: سال پس از صعود حض 8يعني  1929نوامـبر سـال  27ر نمايـد. د

ي از دوسـتان مـرقـوم فرمـودند: دسامبر به يكـ 5و در تاريخ  »شد و اصـالحات آغاز گرديد. مبارك تخليه
خره تخليه گرديد و قصـر بهـاءاهللا كـه محمـد علـي و اعوانش آن را چهل سال در تصاحب خود داشتند باال«

دهد كه قصر مبارك را به چه روزي نشانده بـودند. اصـالحات شـروع شـد و زائـرين در ايـن  ميعكس نشان 
 »گردند. ميايـام به زيـارت اطاق مبارك كه از آن جا حضـرت بهـاءاهللا به عالـم باال صعـود فرمـودند مشرّف 

. براي تجديـد بنا و اند هين ايام خـود را گذراندتر ين و آرامتر در همين قصر بود كه جمال مـبارك با مسـرت
تعميرات الزمه يكـي از معـتمدين قدما را كه در ايام جوانـي در قصر مشرّف بـوده احضار فرمودند كه در تحت 

وارها، ، ديها ي ايـوان، زمينها ، نقاشيها ، چـوب بستها نـظـر و سـرپرستـي وي ترمـيم انجـام پذيـرد. سقـف
و سقف چوبي همه را تجديد كردند. اين كار دو سال طول كشيد... با آن كه تمـام قصـر در دسـت هيكل مبارك 

  150خاطر اطهر بود. *ن امر سبب تصديعبود، ولي ناقضين در حجرات مجاور قصر اطهر هنوز سكني داشتند و اي

                                                 
 361 گوهر يكتا،  ص ١٤٨
 361 گوهر يكتا،  ص ١٤٩
 363 – 362 گوهر يكتا،  ص ١٥٠
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 يديانت جهـان  ي هشايست ي، نوبت به تأسيس يك مركز جهانندبودتحت نظارت حضرت شوقي  يو قصر بهج مبارك ي هاكنون كه روض    
؟ به بنـاي چنـين مركـزي بپردازنـد     بايستي ميامراهللا چگونه  يايشان رسيده بود. اما حضرت ول ينظم جهان ي هآيند مركزحضرت بهاءاهللا و 

  مثال:ه طور . بنهفته بودمداوم  سخت و كارِ بردباريپاسخ آن در صبر و 

داشـند، و  اول با منـدوب سامـي و صـاحبان مقامـات عاليـه در حـكومت فلـسطين تـماس در بيست سال
شد و نيز حق مسـلم هيـكل  تر سهل ي مبارك روضه *مفاتيح *سبـب گرديد كـه اسـترداد ها هميـن آشنايي

ه توانستـند و امـاكن مقدسـه معلوم كـل گرديد. و از اين گذشتـ روضه مباركقصـر و  *مـبارك در توليـت
را نيز مانـند  بهايي ي نامـهز سكونت ناس تأسيس فرمايند و عقدمراقـد مطهره را در اعظم شارع حيفا مرك

مسيحـيان و مـسلمانـان به ثبـت بـرسانند و از همـه باالتر آن كه بـا مجـاهدات مسـتمره تقديس  ي نامـهعقـد
ماليات بلدي و ملي معاف ودند و جميع امالك را از تفهيم فرم *و تـبرك اماكـن مقدسه را به والة امور

  151داشتند.

ي مؤسسات اداردانستند كه  مي ،بودند، كه شروع آن از امريكا بود يامراهللا مشغول تأسيس مؤسسات نظم ادار يكه حضرت ول همچنان    
  كوه كرمل باشد. يها مبارك اين بود كه مركز اين مؤسسات بايد در باغ ي ه. ارادشودتأسيس  يدر مركز جهانبايد  مناسب نيز

  دهند: ميروحيه خانم در اين باره توضيح     

اسمي و  ي امـر در ايـن اراضي مـعلوم گرديـد كه اين نقطـه ي پس از بناي مـقام اعلـي و استحـكام شالوده
سـه روح «مـبارك:  ي هاء خواهد بود كه به فرمودهمادر، برادر، و خواهر حضرت عبدالب گاه آراممركز اعلي 

كه بعـد از مؤسسين ثالثه امر مبارك از جميع افـراد مؤمنين مقاماتشان ارفع  و سه هيكـل مطهر »همتـا بيمقدس 
اران را تقربـي به آستان قدس و گز و اعلي است و احدي از ابطال و حروف و شهداء و ايادي و مبلغين و خدمت

  152پر بهايشان نبوده و نخواهد بود.با وجود  اي مقايسـه

بهايي  يها با احترام از محل دفن اوليه به باغ بود ها آن دو جسم پاك را آن چنان كه مناسب مقام آناين امر اين بود كه  ياجرا ي هالزم    
كه از جـنس مرمـر ممتـاز بـود، از      ها برهسنگ اين مق 1939 . در سال شوندبنا  ها در محل دفن جديد آن يمناسب يها و مقبره كنندمنتقل 

امـراهللا   ييك مراسم با شكوه، حضرت ول ي. پس از برگزاربه آن جا رسيدصحيح و سالم  ،رغم جنگ موجودي عل شد و يايتاليا خريدار
  اعالم فرمودند: يتلگراف يامريكا ط يمل يدسامبر خطاب به محفل روحان پنجدر تاريخ 

مادر حضرت عبدالبهاء به سالمتي به جوار مقدس مقام اعلي در كوه كرمل انتقال رمسين اطهرين غصن اطهر و 
اثر ماند. آرزوي ديرين  بيي سقيمشان ها اختفاء پايان يافت. دسائس ناقضان عقيم و نقشه ي داده شد و دوره

رسيده، در يك  حضرت عبدالبهاء مجدد به يكديگر عليا بر آورده شد. خواهر، و مادر، و برادر ي مباركه ي ورقه
  ن مژده را به عموم ابالغ نماييد.محل كه مقدر است مركز تأسيسات اداري امر جهاني گردد آرميدند. اي

                                                 
  361 گوهر يكتا،  ص ١٥١
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  154 153شوقي رباني 

 ي هدرجـ  هـب بهايي يجهان ي هداد. جامع ميرا  يفت ثابت و دائمشريك پي ي شد. اين اتفاق وعدهتأسيس  1948دولت اسرائيل در سال     
 ي هو روضـ  ياطراف مقام اعل يها امراهللا باغ ـيرت ولـبود تا حض يان مناسبـنون زمـ. اكيافت ميافزايش رسيد و از نظر تعداد  ميوغ ـبل

 . از لحـاظ نـد خريد مـي  يدر كوه كرمل و بهج يبيشتر يها زمين امر بايدن ـايبراي فزايند. ـآن بي يبايـشند و به زيـه را وسعت بخـمبارك
، نسبت ها و به محض خريد زمين كردند ميثبت  يمل يروحان يها از محفل يبه نام يك شده را يخريدار يها ايشان اغلب اين زمين يقانون

  ودند. فرم مياقدام  ها به ايجاد باغ در آن
 ي اوليه محله اتاق ديگر به كرده بودند. ايشان س تهيه يمقام اعل يخود را برا يها امراهللا نقشه يحضرت ول 1948از سال  تر قبل يخيل    
جناب سـادرلند ماكسـول كـه يـك معمـار       دخو خانم ر، ايشان از پد1940اضافه نموده بودند تا به شكل مربع در بيايد. در سال  اهمگآرا

كننـد تـا    يرا طراحـ  يديگـر  يخواستند تا بنـا  جناب ماكسولاقامت به حيفا تشريف بياورند. از  يدعوت فرمودند تا برا ندبود يكاناداي
 و ينفـر حـروف حـ    هجـده از  اي فرمودند كه طرح بنا بايـد نشـانه  حضرت شوقي افندي ساختمان چهارگوش اوليه را كامالً در بر بگيرد. 

بـين   يها نمايش به كنفرانس يطرح جناب ماكسول را منتشر و برا باشد. ايشان به عنوان تاج يطالي ي هپنجره و قب هجدهبا  يحضرت اعل
  ل فرمودند.ارسا يالملل
بنـا   يبـرا  رغوبيمرمر م ي خواستنددكتر اوگو جياگر از 1948برداشته شود. بنابراين در سال  ياكنون وقت آن رسيده بود كه قدم بعد    

 500شـد   مـي كه گفتـه   نددكرپيدا  156از ايتاليا بين ورونا و وينچنزا اي را در ناحيه 155ي به نام چيامپومرمر مناسب يپيدا كنند. دكتر جياگر
ي صحيح و فرستادن آن به ارض اقـدس را بـه   ها به اندازهسنگ هاي مرمر برش دادن  ي وظيفهامراهللا  يسال دوام دارد. سپس حضرت ول

در  ياين فرمان و مراحل شگفت انگيز آن درخاطرات لطيف و الهام بخش دكتـر جيـاگر   يداستان كامل اجرادكتر جياگري واگذار كردند. 
   آمده است. نوشته،امراهللا  يحضرت ول ي هر بارد كه يكتاب
خواسـتد مطالعـات   ، جناب ماكسولپدر روحيه خانم، امراهللا از  يكه حضرت ول زماني ييعن 1940در سال  ياحداث مقام اعل ي هپروژ    

شـد. امـا در سـال     ياز مدل ساخته شده توسط جناب ماكسول پـرده بـردار   1944سال  تابنا آغاز كند شروع شده بود.  ي هخود را دربار
(مشروع رفيع افخـم) كـه سـاختمان اوليـه را در بـر       يمقام اعل يخارج يساختمان زيبا يطرح بنا يمبارك بر اجرا ي هبود كه اراد 1948

جشـن صـدمين سـال ظهـور      يبا برگزار ي كه تعيين شده بود هم زماندر تاريخ 1953سال  تا 1948 سال ازگيرد قرار گرفت. اين پروژه  مي
زيبـا و   ين بنـا زيبايي و خلوصي كه در ظرافت زنانه نهفته اسـت را در آن ديدنـد و آ   يافند يخاتمه يافت. حضرت شوق بهاءاهللا حضرت

  :به اين جمالت آن را وصف فرمودندو ناميدند.  »كرمل ي هملك«مجلل را 

                                                 
  مراجعه شود. 21 نايت فرمودند. به صرباني نام خانوادگي بود كه حضرت عبدالبهاء به حضرت شوقي افندي ع ١٥٣
   398 گوهر يكتا،  ص ١٥٤
١٥٥ Chiampo  
١٥٦ Verona and Vicenza  
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از زمرد سبز بر ميان  يرد و كمرابر سر د *از ذهب ابريز يكوه خدا جالس است و تاج يخود رو ي.. كه بر كرس.
 يكه از هر سو يده گردـجان هم قوت دل و يبسته دامن سفيد خود را بر كوه خدا گسترده است چنين منظر

                                               157گردد. ميكرمل روشن  ي هكوه و آسمان چشم زائرين به زيارت ملك از دريا و يبنگرند يعن

 ي هكـر  ياست كـه از محـيط خـارج    اي گانه نُهاير واشاره فرمودند كه مركز د يمقام اعل يامراهللا همچنين به اهميت روحان يولحضرت     
  :اند هتوصيف شدچنين از زبان حضرت حرم در گوهر يكتا اين دواير شوند.  مي يمنته يزمين به سمت مركز و به مقام اعل

ارض، كـرم انبياء و در قلب اين  ي عـالم و قبلة االمم النـه و آشيانـهدر قلب اين كـره، ارض اقـدس قلب ال... 
آن مقام  ي موقوفه ي اهللا كوه خدا جبل الرب مقام حضـرت ايليا و در قلـب اين جبل، حرم اقـدس اراضي متّسعه

در قلب  آن مقر اسني و ي تابعه ي متعدده ي مقدس و در قلب اين حرم فردوس ابهي و جنة عليا، حدايق وسيعه
اين فردوس، بنيان رفيـع البناء مقام اعلي و در قلب اين مقام كه بـه منزله صدف است لؤلؤ الال قدس االقداس 

بها مـقر اعز اسـني و  ضريح مطهر كه حجرات آن در يوم ميثاق تشييد گشته و در قلب ايـن ضريح و گـوهر گران
اهللا به آن بشـارت  بدالبهـاء در قرآن مصرّح و كتـابت عحضر ي در قلـب اين مـقر تابـوت مقـدس كه به فرموده

  158اولي. ي داده، و در قلب اين تابوت سكينة اهللا رمس معنبر معطر رب اعلي و نقطه

ـ  پاك حضـرت رمس  يعني بها گران ي وديعهشود. در مركز آن  مي تر دايره هستند كه هريك به مركز نزديك نُه ها اين     گرفتـه  قـرار   ياعل
شود از  ميوقتي شخصي موفق به زيارت مقام اعلي  159.»حولها حقايق النبيين و المرسلين رتدو يالنقطة الت«به بيان حضرت بهاءاهللا:  است.

  حضرت اعلي قرار گرفته است. هيكل مبارككند كه گويي در حضور  ميبودن در مركز دواير متحدالمركز نيرويي احساس 
 ي هامراهللا تصميم گرفتند كه بالفاصله پـروژ  يبه اتمام رسيده بود. اما حضرت ول يآماده بود و مأموريت دكتر جياگر يباالخره مقام اعل    

متعلق  يجا زائرين بتوانند وسايل شخص را در نظر داشتند كه در آن يدر ذهن مبارك بود آغاز كنند. ساختمان ديگر ها را كه مدت يديگر
و تصاوير اين طلعـات مقدسـه را زيـارت     ها از نصوص مباركه، و عكس ييها و حضرت عبدالبهاء، نمونه به حضر ت بهاءاهللا، حضرت باب

ده كـر  ياين اشـياء را جمـع آور   يپيش تمام ها امراهللا از مدت يكند. حضرت ول مي يموزه تاريخ امر را معرف مانند يند. چنين ساختمانكن
كه  » داراآلثار «را به ساختمان جديد  ها خواستند كه آن ميكردند. اكنون  مي ينگهدار يعلرا در سه اطاق مجاور مقام ا ها بودند و اكثر آن

  تنظيم نموده بودند، منتقل نمايند. معمار 160يميسن ريمآقاي به كمك از پيش طرح آن را خود ايشان 
آثار را تهيه كند. اين اولـين   يبين الملل ي هاين محفظ يمرمر الزم برا يها را پيدا كند كه سنگ يخواسته شد تا شخص ياز دكتر جياگر    

  بود كه قرار بود در قوس كوه كرمل بنا شوند. يمتعدد يها ناساختم يساختمان از سر
ـ   ييها ان كار خود را با سنگمعمارو  ندمجدداً سنگ مرمر را در ايتاليا پيدا نمود يدكتر جياگر     شـروع   ياز همان جنس مرمر مقـام اعل

تـزيين   يرا بـرا  يامراهللا به لندن تشريف بردند تـا وسـايل  ي خاتمه يافت. سپس حضرت ول 1957آثار در سال  ي همحفظ كردند. ساختمان
ر درا اصالحات آخرين  نضمآن اين منظور در لندن به سر بردند و در  يتابستان و پاييز را برا يافند يداخل بنا تهيه نمايند. حضرت شوق
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ـ    يآسياي ي. در ماه نوامبر ايشان مبتال به آنفلونزاانجام دادندده ساله (جهاد كبير اكبر)  يجهانجهاد  ي هنقش  ي هشدند و سـپس در اثـر حمل
  كامل اين واقعه در فصل نهم توسط روحيه خانم تشريح شده است.  يصعود فرمودند. ماجرا يقلب

بـه  ي ديگر ها و مكان يمجاور مقام اعل يها بها از اطاق آثار و اشياء گرانانتقال  ياين مهم يعن ياجرا يآت يها در ماه در پي اين واقعه،    
ـ   نان كـه چ همه چيز را آنحضرت حرم روحيه خانم قرار گرفت. حضرت  ي هعهد رآثار ب ي هساختمان جديد محفظ امـراهللا   يحضـرت ول

  دادند. ميترتيب ايشان بود  مباركبودند و ميل  دادهتوضيح 
ير و ـسـاخته شـود مسـ    يكه قرار بود در مركز جهان يديگر يها ناتمام ساختم يامراهللا برا يديگر، حضرت ول هاي فعاليتتمام  انندم    
راه را  كـه اولين سـاختمان اسـت   (داراآلثار) ار ــآثبين المللي  ي هحفظـه مـد كـوده بودنـان فرمـد. ايشـده بودنكرص ـارها را مشخـمعي
  .كند ميدر كوه كرمل هموار  يبهاي يجهان يمركز ادار يبنا يبرا

د دنبو آشناامراهللا  يكه از نزديك با حضرت ول ي. دكتر جياگرپرورده بودندمبارك را در ذهن  ي هروض يزيبا ساز طرحايشان همچنين     
 يحت يزيباي ييابد، بناجامعه افزايش  يكه تعداد بهاييان زيادتر شود و قدرت مال يايشان اين بود كه در آينده، زمان يكه آرزو كردندبيان 
را در بر بگيرد. تمام احبا در سراسر دنيا تبرعات خـود را   يكه ساختمان فعل يمبارك ساخته شود طور ي هدر روض ياز مقام اعل تر بزرگ

تلفيـق   يروحـان  يو قدرت خود را با چنان نيرو يعكا، زيباي امر در حيفا و ياين مقام اهدا خواهند كرد. آنگاه دو مركز روحان يبنا يبرا
  دنيا نخواهد داشت.  يجادر هيچ  يخواهند كرد كه شبه و نظير

متقارن ديگر را  يسه بنا يها تواند نمودار و مدل ميكند، و  ميهده ال مقر بيت العدل اعظم را مشلّساختمان مج يشخص زائر بهاي امروز    
كوه كرمل امتداد  يكه از پايين تا باال ييها ساخته خواهند شد و چشمهكه در آينده  ييها از تراس يدر قوس مالحظه كند. او همچنين مدل

  آن كوه مقدس را دوباره زيارت كند. ها و آرزو خواهد كرد كه پس از اتمام اين طرح تواند ببيند ميدارند را 
 آن چـه را كـه  بـه اتمـام برسـد.     2000قرار است تا قبل از سـال   به اتمام خواهند رسيد؟ عمليات آغاز شده و ها اين طرح يچه زمان    

  161تحقق خواهد يافت. يزوده ب وند در نظر داشتندقوس كوه مقدس خدا يبرا يافند يحضرت شوق
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  )پيمان شكني(نقض ميثاق  7

پـدر بـزرگ (حضـرت     يعنـي خانواده  تمام همراه والدين و يسالگ سيزدهداشتند. تا سن  يبرادران و خواهران زياد ولي امراهللاحضرت     
 يعبداهللا پاشا در عكا و سپس در بيـت حضـرت عبـدالبهاء در حيفـا زنـدگ      ي هدر خان ها . آنكردند مي يزندگ ها عبدالبهاء) عموها و خاله

  . رفتندكردند. پس از آن ايشان در بيروت به مدرسه  مي
و در  هـا  محفـوظ از سـختي   ،محبوب پدر بزرگ كرانِ بي لطفمحبت و  نزديك و مشمولِ ي كنار خانوادهدر  آن حضرت يكودكدوران     

  كه در كالج بيروت مشغول تحصيل بودند با خانواده تماس مستمر داشتند. زماني يحت كمال مسرت سپري شد.
ورها سـاير كشـ  داخل جامعـه و  ايشان در  ي هالعاد محبوبيت فوق ه علتداشتند و ب يايشان شاهد بودند كه پدر بزرگشان دشمنان زياد    

 ي هخـانواد   يخاطر اعضـا ه پدربزرگ عزيزشان ب يها از دل شكستگي يمتوجه بودند كه برخ بدون شكو  مورد حسد ديگران واقع بودند
  بود.خود ايشان 

ي كه از خطرات كامالً معني، شدندمراهللا منصوب  يبه عنوان ولو ند خواندرا حضرت عبدالبهاء  يكه الواح وصايازماني حال، فقط  با اين    
  را درك نمودند.و آزار و اذيت ايشان ايجاد مي شد ، الهي ايجاد تفرقه در امربراي  جانب خانواده و ديگر افراد

بـه   از دو هفته بعد از اعالن واليت امـر ايشـان   تر دادند. كم ميجوان از دست ن امرِ يحمله به ول يرا برا يدشمنان داخل امر هيچ فرصت    
  به ايشان چنين نوشت: يثابت قدم امريكاي ياز احبا ييك، افراد احباء

بريم.  ميرنج بسيار  م و از اعمال ناقضيناي البته خاطـر مـبارك مـستحضر اسـت كـه ما دچار مـشكالت عديده
  162عجيبي در مجامع احبا نموده است. اين وضع نفوذ

بـود كـه بـرادر كوچـك      يحضرت عبدالبهاء، محمدعل ياقدام برادر ناتنرسيد، و از همه بدتر  مي مختلف ياز نواح يديگر يها گزارش    
  . استمبارك  ي هروض يِقانون *يِادعا كرد كه متول يمباركه را به زور از دست سرايدار بگيرد. و ي هخود بديع اهللا را فرستاد تا كليد روض
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مبـارك   ي كليـدها را گرفـت و در روضـه    شخصـاً عكا  حاكمدر نتيجه آن آن چنان به شدت اعتراض كردند كه  يافند يحضرت شوق    
مجدداً شكايت خود را تسليم دولـت   يافند ي. حضرت شوقداد امراهللا يو نه به حضرت ول ييدها را نه به محمدعللك يولنگهبان گذاشت، 

  نمودند. 
رات ـف شـد، درخاطـ  مبارك مشرّ ي هبه زيارت روض 1922 س سالدر مار ولي امراهللا، كه به اتفاق حضرت ياز مؤمنين امريكاي ييك    

خود، با آرامش راه خود را  ياحساسات شخص با وجودحال،  ان به شدت از اين موضوع ناراحت بودند. با اينـه ايشـند كـك ميخود ذكر 
خواسـت كـه    مـي . دلشـان  گيرنـد قـرار   چه محلـي در خارج ضريح مبارك  در داخل و ها گفتند كه چراغ ميدادند و به كارگران مي ادامه 
  لذت ببرند. از زيارت آن آماده كنند كه بازديد كنندگان و زائرين  يمبارك را طور ي هروض
بغـداد را در   راق بيت مبارك حضـرت بهـاءاهللا در  ـدر ع 163ت ملك فيصلـامراهللا متوجه شدند كه دول يرت ولـان، حضرودين ـدر هم    

به ملـك فيصـل    يامراهللا تلگراف يمحل حج بهاييان است. حضرت ولحضرت بهاءاهللا فرمودند است كه  يان بيتـاختيار گرفته است. اين هم
  نداشت. اثر مثبتي يفرستادند ول

در امريكـا، غصـب   در برابر امر  يامراهللا وارد آمد: صعود پدربزرگ محبوب، نافرمان يبه حضرت ول يمتوال ي هضرب چهاربه اين ترتيب     
و در اختيار قرار گرفتن آن به دست  حاكم عكا، و تصرف بيت مبارك حضـرت بهـاءاهللا در بغـداد     يمباركه توسط محمدعل ي هكليد روض

، ي، انگليسـ يمعـروف امريكـاي   ياز احبـا  يمشكل بود. ايشان تعداد يامر جوان به تنهاي ين همه ضربات توسط ولايتوسط دولت. مقابله با 
الهـي  توصيه كردند كه انتخابات بيت العـدل اعظـم    ها ر آنكثيازده نفر گرد آمدند و ا مشورت فرا خواندند. يرارا ب يو ايران ي، فرانسويآلمان

  باشد. آن حضرتياور  بيت العدل بالفاصله برگزار شود تا
اين مشـاورات دريافتنـد كـه     يط يول امكان پذير است؟تأسيس بيت العدل اعظم  بررسي كرده بودند كه آياقبالً  يافند يحضرت شوق    

كه اين افراد با پيـام  به دست آمده چنين بود نتيجه  بنابراينوجود ندارد.  يدر سراسر دنيا امكان انتخاب معهد اعل يبدون وجود محافل مل
  :خود بازگردند يبه كشورها يو محل يتوسعه محافل مل

تأسيس مباني اوليه و  لي امراهللا به نهايت قوت دركامالً معلوم است دو ماه از واليت امر نگذشته بود كه حضرت و
ي حضرت گذاري عظيم اداري را طبق الواح وصاياحافل محليه اقدام نموده و شالوده ي مها تحكيــم اساس

  164عبدالبهاء آغاز فرمودند.

حضـرت   ي همشـيره  را بـه  امـر  زمـام امـور  بود كه در ماه آپريل به همين علت امراهللا بود.  يحضرت ولبيش از تحمل  اين همه فشار    
رهبـران   ي هرا كردند كه هم يبردند. ايشان همان كار پناهسوييس  يها سپردند و خود به كوه عليا ي مباركه ي هورق عبدالبهاء يعني حضرت

  قرار دهند.  يد قدرت الهيخود را در ، نموده يخود را گردآور ينمودند تا قوا يعقب نشين يمدت يكنند: برا مي يبزرگ روحان
ـ  يوفا بي ي، اعضاولي امراهللادر زمان غيبت حضرت      ـ      يخانواده به اعمال خود عليه حضرت ول  ي هامـراهللا ادمـه دادنـد. حضـرت ورق

بـه اثبـات   را خود بـر عهـد    پايداريحفظ فرمودند و  جامعه را وحدتخود،  ي هوشمندانه يو رهبر الهام بخش يها عليا با نامه ي مباركه
را بـه سـوييس    يافنـد  يعليا مادر حضرت شوق ي مباركه ي هرساندند. باالخره، پس از چند ماه، اوضاع چنان وخيم شد كه حضرت ورق

                                                 
١٦٣ King Feisal  
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مباركه هنـوز در دسـت حـاكم     ي ه، كليد روضرسيدندايشان در ماه دسامبر به حيفا  يد. وقتنگرداندند تا ايشان را به ارض اقدس بازفرستا
  .بوديكسان  165احبا و ناقضين براي رود به محلو حق و قرار داشتعكا 
گرفت، بنابراين  ميبايد انجام  ياقدام كنند. ميي ايشان را باز ها بردند كه افراد ديگري نامه به اين نكته پي يافند يهمچنين حضرت شوق    
اقـدامات   ؛امـر را محافظـه نماينـد    يبايسـت  مـي بفرستند. ايشان  يخود را با پست سفارش يها امريكا فرمودند نامه يبه احبا يتلگراف يط

  نوشتند: 166فلسطين در اورشليم ي هرتب يبه مأمور عال فيتلگرا يالزم بود. ط يبيشتر

خود  ي خطيره اميـد اسـت تحـيات و عـواطف مـرا در ايـن موقـع كه بـه ارض اقـدس براي انجام وظايف
  167بازگشتم قبول نماييد.

  دهند: ميروحيه خانم در مورد اين تلگراف توضيح حضرت خواستند كه مأمورين از بازگشت ايشان به حيفا مطلع باشند.  مي    

بر پا كردند و هر  معلوم است كه درباره هشت ماه غيبت هيكل اطهر دشمنان امر شايعات زيادي دادند و آتشي
به مندوب سامي خواهيد  آميز را اين پيام محبت زدند. با اطالع به اين امور حكمت ميروز اين آتش را دامن 

  168دانست.

  ايشان هنوز امور جامعه را در اختيار دارند.  متوجه شودخواستند حكومت  ميامراهللا  ياست حضرت ول يبديه    
سراسر عالم خواسـتد   يامور تماس گرفتند و از احبا يمجدداً با اوليا يافند يحضرت شوق مباركه ي هروض يپس گرفتن كليدها يبرا    

دانيم ايـن   ميفرمودند. ما ن يهدايات مخصوص ند وخود در اورشليم تماس گرفت يرا تحت فشار قرار دهند. همچنين با پسر عمو ها كه آن
كـه  ، خبر رسـيد  حضرت ولي امراهللاز دوماه پس از بازگشت  تر ، كم1923 سال ثمربخش بودند: در هشتم فوريه يول اند ههدايات چه بود

  :فرمايند مي موضوع اين ارهبروحيه خانم درحضرت مبارك در امان بود.  ي ه. روضگردانند ميبربه ايشان  را مبارك ي هروض يدهاليك

بغداد پيش آمد، كه در آن جا بيت مبارك  ي نـمام نشده بـود كه قضيه ي مبارك روضهكليـد  ي هنـوز مسئلـه
حضرت بهـاءاهللا را شيـعيان به تزويـر غصب كـرده بودند و تا حـال در دسـت آنان باقي اسـت و ساليـان دراز 

  169ند به جايي نرسيد.كوشـيدند كه تملك آن جا را اعاده دهـند ولي هر چه زحمت كشيد

 ي هاز اغصـان (نـو   يامـراهللا خطـاب بـه يكـ     ياده آشكار شد. در ماه ژانويه حضرت ولاز بروز مشكالت بيشتر درخانو يسپس عالئم    
  :نوشتندحضرت بهاءاهللا) چنين 

                                                 
كردند و از قبول مقام ايشان به عنوان رئيس امراهللا خودداري  در آن زمان ناقضين عبارت از اعضاء خانواده و ديگر كساني بودند كه با ولي امر جوان مبارزه مي ١٦٥
  كردند. مي
١٦٦ The High Commissioner of Palestine in Jerusalem  
  112 گوهر يكتا،  ص ١٦٧
 112 يكتا،  صگوهر  ١٦٨
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پاكي قلب است، و در  دهم خلوص نيت و ميدانيد كه من به تنها امري كه اهميت  ميالبته از تجربيات سابق خود 
نتوانم.  *هنَداهم و به هيـچ وجه با دشمنان امر ماجراي امور مربوط به امر مبارك به عدالت تام و تمام متمسك

  170كه آنان را نيست و نابود نمايد. ناقضين و دسائس دنيه آنان را منتقم قهاري جز خدا نيسـت

نيـز   يسه برادر و باشد زيرا اين فرد از منسوبين هيكل مبارك خودش طولي نكشيد كه به ناقضين پيوست. ههشداري بوداين نامه بايد     
 يامـراهللا بودنـد. ماننـد عنكبـوت در خانـدان تارهـا       يحضرت ول انخواهر ها آن يحضرت عبدالبهاء ازدواج كردند كه دو تا ي هبا سه نو
بيمـار سـاخت و تمـام     ياز نظـر روحـان   را تمام عائله حضـرت عبـدالبهاء  در نتيجه تنيده بودند كه  ي، نفرت و سرپيچيوفاي بياز  يعظيم

  گسسته به ناقضين پيوستند. ياز و يافند يخويشان حضرت شوق
 تـر  امراهللا اين موضوع مشكل يحضرت ولي برابار است.  تأسف يشود خيل مي پاشيدهبه علت اختالفات از هم  اي خانواده هنگامي كه    
   :امراهللا را محافظت نمايندگرفتند تا بتوانند  مينسبت به جدا كردن اين اشخاص از خود و امر تصميم  شانچه كه ايشان بايد خودبود 

امـشب به شدتـي  من براي اين قلب منير است. ي گردد. تمام غصه مياين امور است كه سبب هم و غم مبارك 
شود و  ميافتد كه حتي نفس كشيدن براي ايشـان سخت  ميزد كه از حد طبيعـي خارج بود. گاهـي اتــفـاق  مي

.. باالخره ايشان را خواهد نمايد. ميري وجـود مـبارك را ناراحت دهـد كه امـ ميوقتـي روي  ها اين حالـت
الهيه است. ولـي هـر قدر اين صـدمات شديـد  ي و چه وقت اين البته منوط و مـربوط به غالبه طور چهكشت 
قطع طور بوده است. اين حوادث الين دانيم كه فتح و ظفر نهايي با ولي امـراهللا اسـت زيـرا هميشـه اين ميباشد 

اكنون  كند. از هم مياست. اين نزاع داخلي اول با يكي و بعد با ديگر اعضاء عائله وجود عزيزشان را فرسوده 
  171خسته است، اعصابشان فرسوده است.قدشان خميده است، قلبشان 

شـد.   مـي گذاشـت در ايشـان هـم مـؤثر واقـع       مـي امراهللا اثـر   يچه بر حضرت ول روحيه خانم بود. و البته آنحضرت اين عبارات از     
  درخاطرات ايشان چنين آمده است:

احدي حتي شيطان روي  خواهم هرگز براي مياين باليي كه نصيب حضرت شوقي افندي و اين كمينه شده است ن
  172فكري و فرسودگي اعصاب است. توانم شرح اين باليا را بنويسم زيرا موجب نگراني ميدهد. هرگز ن

مفيـد   اني كردامراهللا نافرم يحضرت ول ياوران از يكه يك يروحيه خانم در زمانحضرت از خاطرات  يديگر يها ناتخواندن داس
   است:

خود را بر  ي اراده امـشب مردي به بـيت مبارك آمد بهايي وارد شد ولـي ناقض بيرون رفت. علت اين بود كه
در مدخل بيـت  ها امراهللا سرپيچي نمايـد. مدتخواست از اطاعت ولي  ميجست و  ميمـبارك برتري  ي اراده

                                                 
 111 گوهر يكتا،  ص ١٧٠
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دهـي  ميخواستم فرياد كنم آيا روح خود را بدين سهلـي و سادگـي از دست  ميرا ديـدم و  مبارك ايـستاد، او
ين هداياي الهي را در خاكروبه تر ماند؟ عزيز ميمـگر از زندگانـي زميني جز روح چيز ديگري براي انسان باقـي 

دانستند حضرت  مييرا براي او سخت اسـت كه اطاعـت از ولي امراهللا بنمايد... اي كاش دوستان الهي اندازند ز مي
بردند  ميقـدر از اين نوع اشخـاص كـه در حول و حوش وجود مباركشان به سر ه عبدالبهاء و ولـي امراهللا چ

  ي بالمـره فاسـد شدند. رنـج بردند و تحـمل زحمت نمـودند، البتـه برخـي خوب بودنـد ولـي بـسيار
  رسيد كه هر كس در عهد و ميثاق الهي ثابت و راسخ نباشد وجود او لطمه ميطور بـه نظر اين 

  گردد. من ميشديـدي اسـت كه به مظهـر ظهـور الهي و مركز عهد و ميثاق و ولي امرش وارد 
  173رسيد. مي. نقـض فـردي از افراد چون سمـي بود كه به هيـكل امر ام هرا به چشـم خود ديـد ها اين

  :دنعلت آن را توضح ده كنند مي يروحيه خانم در كتاب گوهر يكتا سعحضرت اين نمونه و موارد مشابه آن،  ي هبا مشاهد    

بـود كـه بـر حـول شجـره مبـاركه پيچــيده و  *اي قـهشَمبـارك مـانند ع ي نقــض عهـد در عائـله
خواست آن را بالمره خشك نمايد، به هر جا كه پنجه انداخت شاخه را مانع از نمو گرديد بدين سبب است كه  مي

كردند و حتي سمت منشي گـري داشتـند چـون بـا  ميتعـدادي از نفوسـي كه طائف حول بودند و خدمـت 
مـربوط شـدند از ميـان رفتند، و هر هنگام كه عضـوي از اعضاي عائله طرد شد،  نقـض عهـد اعـضاي عائـله

اري آستان مقدس را گذارده به بسـتگان خود ملحـق شدند، و برخي ن هم قرب جوار غصن ممتاز و خدمتگزآنا
  174ص ترحم نموده و راه نيستي پيش گرفتند و رفتند.گونه اشخا از هـمه چيز چشـم بستند و به اين

 طورمشهود بود. به  يدر روش ايشان و در مواجهه با اين اوضاع وخيم خانوادگ يبسيار صبور بودند. اين شكيباي يافند يحضرت شوق    
مـاه نگـه داشـتند.     8را  يو شدن كه برادر خود را طرد نموده بودند، تلگراف مربوط به طرد يمثال، در يك موقعيت بسيار غم انگيز زمان

بسيار سخت بود نباشـد. در نهايـت، او    يايشان امر يبه ارسال اين پيام كه برا يكوشيدند بلكه وضعيت را بهبود بخشند و ديگر نياز ها ماه
  .ردندتلگراف را ارسال ك به اجبار حضرت شوقي افنديموفق نشد و 

روحيه خانم و حضرت امراهللا جز  يت ولخصوص در دوران جنگ حضره د كه مدت چند سال بشم يباالخره اوضاع خانواده چنان وخ    
محبـت   ي هشير بيشـ «امراهللا ملقب به  يحضرت ول يخادم دوست داشتن »اصغر يعل« يحيفا نداشتند. وقت در يپدر ايشان تكيه گاه ديگر

  :اند هنقل كردچنين  خاطرات خوددفتر  دررا امراهللا  يحضرت ول بيانخدمت صعود نمود، روحيه خانم  ها پس از سال »اهللا

   175.. علي اصغر هم رفت..براي من ديگر كسي نمانده به غير از شما و پدرتان و علي اصغر

  ديگر نقاطدر  (پيمان شكني)نقض ميثاق
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كردنـد.   مـي بود كه نقض عهـد   يو غرور كسان يبلند پرواز، ين داليلتر مهماز  يكردند؟ يك ميامراهللا مخالفت  يحضرت ول چرا مردم با    
دانستند ايـن   مين ها چه آن اما آن نوعي مورد احترام واقع شوند.به مهم كسب كنند، يا  يها خواستند در جامعه رهبر باشند، يا مقام مي ها آن

هستند كه بـه   يكسان يظاهر يساؤامر خود را چنان ترتيب داده بودند كه نياز به رهبر نداشته باشد. ر ي هبود كه حضرت بهاءاهللا نظام آيند
كه در اين تشكيالت انتخاب يـا منصـوب    يافراد روحانيون نداريم. ي بهايي طبقه ي ، در جامعهشوند ميانتخاب  ييالت ادارعضويت تشك

 در مـورد  . يـا كننـد  مـي  يگير تصميم يطور جمعه هستند كه ب يمشورت ي هدرعوض عضو يك مؤسس .ندارند يشوند، شخصاً هيچ مقام مي
هسـتند و   رهبـران امـر   يايشان بيشتر به عنوان خادمين هستند تا مراجع قـدرت. مؤسسـات مشـورت   ، اي و مشاورين قاره ياياد حضرات
دوران يعنـي  بردنـد   مـي كه در آن به سـر  را  يدوران جديد ماهيت قضينابه اين ترتيب كه ن هستند. و مشاورين راهنمايان ياياد حضرات

  كردند.  ميرا درك ن يدوران بندگ و در واقع و انقطاع ي، فروتنايثار
شـناخته   باسـواد دانشـمند و   يمردبه عنوان بنام آواره كه  يمبلغ مشهور ايراناز جمله نقض ميثاق در ساير نقاط جهان هم اتفاق افتاد.     

او  فنـدي ا يكه حضرت شوق يزمان كشيد. ميدر دام غرور و تكبر گرفتار بود و در خفا ترياك  يول .با استعداد بود ينويسنده و معلم ،شده بود
امراهللا بايد فوراً نسـبت بـه    يامر به ارض اقدس بيايد، آواره توصيه كرد كه حضرت ول ي هآيند ي همشاوره دربار يدعوت نمودند كه برا را

امراهللا در آن زمـان   يو مطمئن بود چنان چه حضرت ول گردد يمعهد اعلاو اين بود كه عضو  يد. آرزونانتخاب بيت العدل اعظم اقدام نماي
 يزيرا او در آن دوران از مبلغين پيشرو امراهللا در ايران و شخصيت، د بدون شك او هم انتخاب خواهد شدنانتخابات بيت العدل را برگزار كن

  با نفوذ بود. 
دادنـد،  آواره توضـيح   يبراتصميم گرفتند هيچ اقدامي در جهت انتخاب بيت العدل انجام ندهند و داليلش را امراهللا  يحضرت ول يوقت    

حضـرت   ياعتبار الواح وصـايا  تينمود. او ح 176هقاهراحباي خصوص ه و تفرقه در بهاييان ب يآواره قانع نشد و شروع به ايجاد نارضايت
  .تحريك خواهد كردامراهللا  يول به سركشي و عصيان مقابلايران را  يد و تهديد كرد كه احبارعبدالبهاء را زير سئوال ب

 يمعاشرت نكـرد و بهـاي   يبا و، ند. همسر آواره او را ترك نمودودنم ياو را به عنوان ناقض معرف ناچاربه امراهللا  يحضرت ول باالخره    
مرده كه امواج خروشان عهد و ميثاق آن را بـه سـاحل    ياز آواره به عنوان جسد يافند يماند. بعدها، حضرت شوق يمخلص و مؤمن باق

  نموده ياد فرمودند.حفظ  يانداخته و امراهللا را از آلودگ
نشـان  ش از فرمـان  يسرپيچ و عليه مركز امربا قيام  خود راغرور  ها آن ي هيابد. هم ميبه همين ترتيب خاتمه نيز داستان ساير ناقضين     
ـ الو با، ماند مي نتيجه بيايجاد تفرقه  يكنند. تمام اقداماتشان برا ميايجاد  ت فراوانمشكال يمركز امر و جامعه بهاي يو برا دهند مي ه خره ب

  د داشت.اد احبا نخواهفرا اقداماتشان هيچ نفوذ و تأثير منفي برند و ديگر شو مياز جامعه طرد  يخاطر اعمالشان با آبروريز
عبدالبهاء  حضرت ينام احمد سهراب منشه ب يايران يين آنان فردتر از فعال يدر غرب بودند. يك يكم تعداددر شرق و  ناقضين بسياري    

 زيـرا انتخاب شـود   الهي درخواست نمود كه بيت العدل نيز از حضرت ولي امراهللادر امريكا به تبليغ مشغول بود. او  يزياد يها بود و سال
ـ  يحضرت ول زماني كهمطمئن بود كه خودش هم جزو منتخبين خواهد بود.  ـ  يامراهللا امر به انتخابات محافل محل فرمودنـد، احمـد    يو مل

                          در امـر ايجـاد   اي كـرد كـه فرقـه    يسـع  177چـانلر  ينام جـول ه ثروتمند ب يبه مخالفت برخاست. با كمك زنبا اين حركت ايشان  سهراب

ـ  يول .نبخشيد يو اقداماتش هيچ ثمر ها سرانجام نقشهبه كلي ناكام ماند.  يامراهللا بنامد. ول ينمايد وخود را ول امـراهللا و   يقلب حضرت ول
  امريكا را بسيار آزرد.  ياحبا ي هجامع

                                                 
١٧٦ Cairo 
١٧٧ Mrs. Julie Chanler  
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دهنـد   مـي چـه انجـام    تمام مدت كامالً نسبت بـه آن ، هستند ييان مخلص و صادقيكنند بها ميناقضين اين است كه ادعا  يروش عموم    
  سازد. ميآنان را ظاهر  ياعمالشان شخصيت واقع بعداً ولي .دهشيار هستن

مسـتحكم   همچنـان پس از صد سال  يندارند. تشكيالت بهاي منفي در امراهللا كه هنوز زنده هستند هيچ نفوذ و تأثير يقضاچند نامروزه     
  مانده و قدرت ميثاق را به همگان اثبات نموده است.  يباق

بـه  ايـن مسـائل    بـه  فرمودند كه ما بايـد  ميايشان به احبا  يول، كردند گيندوهـس و انـويمأ ي را بسيارافند ين افراد حضرت شوقـاي    
امـراهللا  به  اي امر را مورد حمله قرار دهند، هيچ صدمه يبرگردانند و يا هر از گاه ياز بهاييان از امر رو ييم. اگر تعدادبنگرموهبت عنوان 

در پوشـاندن نـور آن    يسـع  ي كـه زمـان  شـود.  ميبيشتر  شانيترشود، بلكه نو مين نه تنها با اين حمالت خاموش ي. چراغ امر الهرسد مين
شـوند،   مياز تعاليم آن مطلع . برند مي يو طهارت امر پ يشود و مردم به زيباي ميدر همه جا منتشر  ها شوند. داستان آن ميكنند، موفق ن مي

  آن ناظرند.  يواال يعيارهابينند كه چگونه مردم محترم به م ميشناسند و  ميبرند، جايگاه آن را در تاريخ اديان  مي يبه وحدت عظيم آن پ
  فرمايند: ميروحيه خانم حضرت زنند.  ميدر نهايت ناقضين فقط به خود لطمه     

از بيخ  ها خانواده البتـه شرح اين وقايـع بر روي كاغـذ بسـي سهل و آسان است ولي اگر سال به سال بگذرد و
ماند و  ميدهد كه مغز از كار باز  مناظري روي مينمايد و  ميرا خرد  ها ديه قلبعواطف وو بن متالشي گردند 

گيرد، بعد خواهيـم دانـست كه چندان سهل و سـاده هم  ميشود كه احساسـات آدمي رخوت  ميانقالبي حاصل 
نقض است. قبل از آن كه مريض را تحت عمل جراحي  ي همين شعله اند هنبوده، به راستـي آتـش جهنمي كـه گفت

كوشند تا شايد به كمك ادويه و  ميعمل جراحي قطع نمايند، البته از هرجهت  ي وسيلهه ا بببرند تا عضو فاسد ر
      اغذيه رفع مرض شود.

مكالمه آغاز  دهد از سر ضمير، بعد ميدهد. ناگهان رنگ رخساره خبر  ميعين همين حال با ناقضين روي 
گذرد كه مجدد آثار مرض  ميشود ولي چيزي ن ميگردد مـريض بهـتر  ميشود، انذار  ميداده  ها گردد، نصيحت مي

شود. اين است داستان زندگاني مظـهر ظهور كلي الهي و مـركز عهد و ولي امر  ميگردد و بدتر از سابق  ميظاهر 
  گداز روزگار گذراندند. يي جانها او كه دائماً در اين گير و دار نقض با مردمان سست عنصر در غم

  178ثمري ندهد. ها آن نبخـشد و رسيدگي به يك يك اي راراً واقع شد، تكرار ذكر فايدهاين امور در تاريخ امر ك

ايـن  ي سـالگ  شصتامراهللا در سن  يصعود زود هنگام حضرت ول يكنند كه علت اصل ميروحيه خانم چنين احساس حضرت  پاياندر     
  سال مبارزه با ناقضين ضعيف شده بود. 36 يبود كه قلب ايشان ط
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  اتحاد شرق و غرب  8

و  ها نا. ايشان در اين كتاب اغلب داستام هروحيه خانم اشاره كردحضرت مرتباً به كتاب گوهر يكتا اثر مختلف اين كتاب  يها در فصل    
ـ    خـود  ،شود بهاييـان  ميگذارند كه باعث  ميامراهللا را در ميان  يحضرت ول خود با يدر زندگ يتجربيات شخص امـر   يرا بـا ايشـان و ول

. اغلـب ايـن   با شـما در ميـان گـذارم   را  ها نااز اين داست يشويم، مايلم بعض ميكتاب نزديك  ياحساس كنند. اكنون كه به انتها تر نزديك
كـه خـودم    شود مگر در بعضي اوقات مياكثر اين نوشته از سخنان ايشان نقل  .روحيه خانم استي حضرت ها عيناً مطابق نوشته ها ناداست
  .ام هكالمي به آن افزودچند 

  اولين زيارت من

در  ها تشرّف و ها آوري زيارتامـواج عواطـف و احسـاسات و يـادچون صحـبت از تشـرّف به ميـان آمــد 
در بهجي بوديم.صبح نوراني  شب صعود حضرت بهاءاهللا 1922به ياد دارم كه در سال قلب كمينه به حركت آمد. 

نهايـت سرمـست الطاف اليتنـاهي  بيقدر عنايات متحير و  نوا كه از دريافت آن بي ي ليال اين كمينه ي آن ليله
هيكل مبارك جالس شده قصد رجوع به حيفا  ربانـي بودم در حضور حضرت ولي امراهللا در اتومبيل سرباز

بادا م«م، هيكل مبارك فرمودند: لي بنشينخود اصرار ورزيدم كه لب صند ي نموديم. در اين موقع در عوالم طفالنه
از روي  ها حسابـي بين عكا و حيفا نبـود. اتومبيـل ي عرض كردم مطمئن باشيد. در آن ايـام جاده !»فتيبيرون بي

كردند. صدها جانور آبي از برابر اتومبيل فرار كرده خود را به امواج پايان  ميي مرطوب ساحل عبور ها شن
آورد و همـه جا پـاك و هوا بسي روح پرور بود. حضرت  ميانداختند. تازه آفتـاب سر بـر  ميناپذير دريا 
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ي كانادا را ببينـم و نيز اشاره فرمودند كه ها شوقــي افندي در ايـن مـوقع فـرمـودند كه خيلـي مـيل دارم كوه
 ي دند چنان چه تا آخرين لحظهپسندي ميمناظر كوهستاني تا چه اندازه دوست داشتني است. كوه نوردي را خيلي 

نهايت مناظر طبيعــي را دوسـت داشـتند.  بيفرمودند.  ميهيماليا را مطالعه  ي حيات، تمام حوادث رفتن به قله
زيباي جهان را ديدن  ي العاده فراغتـي داشتند جميع مناظر خارق يقيـن دارم اگــر ايشان فرصـت و

  179فرمودند. مي
كه با مادرم مشرف بوديم هيكل مبارك بستري بودند و هـر دو مـا را بـه  1923سال كنم در  ميهرگز فراموش ن

اطـاق خـواب خود دعـوت فرمودند، و هر دو پايين تخت ايستاده به زيارت آن وجود مقدس مشـرّف شديـم. 
افتاده بودند و  برم كه چگونه ايشان با قلبي مجروح و شكسـته در بستر ميزيـبا را از خاطر ن ي هرگـز آن منظـره

در باليـا را نـدارم. كامـالً مشهود بود كـه در ق سياهي زير چشمانشان نمودار بود، فرمودند تحمل اين ي سايه
ـراي جوانـي كه حايز مقـام واليـت امـر ديانتـي بنمـود  ميصعب  چه قدردريايـي متالطم غوطه ور بودند 

و بايستـي بـراي حفـظ امراهللا و قـوت جامعـه  اند هديـدجهانـي است و حال با مرض مسري نقض روبـرو گر
هر كس را كه به اين مرض جذام مبتال شـده است از جمـع ياران طـرد نماينـد تا بـدين ترتـيب اغنام الهـي را 

  ي درنده نگاهداري فرمايند.ها از هجوم گرگ
آميز نحوي اسـرار وجود مبارك بهنمود كه  ميشد، چنين  ميبروز نقض همه گاه موجب ناخوشي وجود اطهر 

آن متوجه آن  ي اصليه ي البته صدمه شد ميكه به هيكل امراهللا وارد  اي و هر لطمه اند همسئول اين بـروزات شـد
  180يشان قلب اين هيكل عظيم بودند.گرديد، زيرا ا ميحضـرت 

مـبارك حضـرت عبـدالبـهاء كـه بـا مـادرم مشـرّف بوديـم در بيـت  1923خــوب بـه يـاد دارم در سـال 
مادرم نزديك ايشان جالس و  و 181محفلـي بـود، حضـرت ولــي امـراهللا در تاالر بيت جالس و اديث ساندرسن

عليا در حضور ايشان نشـسته و در را بسـته بوديـم.  ي ورقه مشرف بودند، ولي من در اطاق حضرتبه زيارت 
در آن ايام محفل زنانه و مردانه از هم جدا نبود، ناگهان گويا يكـي از زائريـن شرقـي از زيارت طلعـت مبارك 

  182نحوي انداخت كه صداي عجيبي آمد.هيجاني در دل يافته خود را بر اقدام ايشان به 

  ازدواج مبارك 

كه ساليان قبل  اسم اعظم ي را به همسري وجـود مبارك نامزد فرمودند، يك انگشتري سادهروزي كه كميـنه 
عليا به ايشان مرحمت كرده بودند در دست من كرده فرمودند حاال كسـي آن را نبيند. و  ي مباركه ي حضرت ورقه
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رسيد آن را در دست خود  رامن جهت امتثال امر مبارك آن را با زنجيري به گردن خود آويختم. وقتـي ازدواج ف
  183كردم.

اصطـالح بايستـي  شود كـه وقتـي حضرت ولـي امراهللا تصميـم بر ازدواج گرفتند و بـه مياز اين ن تر و رقيـق
عقـد بخوانند، اين مراسم بسيار ساده و بسيـط را بـه ميل و رغبـت و  ي اول نامـزدي صورت گيرد و بعد خطبه

  184خواب ايشان انجام داديم. عليا و نزديك تخت ي حضرت ورقه وجـود مبارك در اطاق ي اراده
شايـسته آنست كه  يقيـن است كه سادگـي ازدواج مبارك كه عين ازدواج حضرت عبدالبهاء در زندان عكا بود

مـادر هيكل مبارك و دو خواهـر  بسياري را به فكـر اندازد و سرمشقي كامل براي جميع ياران شود. جز پدر و
  برادرشان و پدر و مـادر اين كمينه احدي ديگر خبر نداشت.و 
اين  چه قدردانستند كه  مينهايت سعـي فرمودند كه ايـن مسئله بـه نهايت سكوت و آرامـي بگذرد، زيرا  بي

خيلي تعجب كردند وقتـي كه هيـكل  ها قبـيل مسائل ممـكن است سبـب مشـاكل گردد، خادميـن و باغـبان
اتومبيل سوار شده براي زيارت بهجي عازم  1937مارچ سال  25هـي اين كمينه بعد از ظهر مبارك به همرا

شدند. خوب به ياد دارم كه لباس سياه و يك كت سفيد روي آن پوشيده بودم. با آن كه از غرب بوديـم ميل 
مر مبارك مـبارك اين بود كه خود را مناسب حيات بيت مبارك سازم و چون آرزوي ديگري جز اطاعت اوا

شديم فرمودند انگشتري را بدهيد.  ي مبارك روضهنداشتم، به راحتي هر چه فرمودند انجام دادم. همين كه داخل 
وقت انگشتري مـبارك را زينت سينـه خود داشـتم، آن را از گـردن در آورده تـقديم كـردم و با  من كه تا آن

تنـها كاري بود كه انجام شد و مراسم ازدواج به همين دست خودشان آن را در دست راسـت مـن گذاردند و اين 
  جا خاتمه يافت.

ي خشـك آن مقـام مبـارك را ها گل اي بـعد داخـل ضريـح مقدس مظهر ظهـور الهي شـده و از ظرفـي نقـره
ت نامه مراجعت به حيفا كرديم و مستقـيم به اطاق حضر ده برداشتند. بعد از تالوت زيارتدر دستمالـي پر كـر

مباركه عليا رفتيـم و آن جا بود كه عقد صورت گرفت. اين كمينه جز در دو موقع يكي در مسافـرخانـه  ي ورقـه
و ديگري هنگامي كه مرا به محضر مبارك خود احضار و اعالن زناشويي فرمودند، هرگز با ايشان تنها نبودم و 

و البسه مخصوصه و غيره توأم نگرديد، بلكه در  ها و جشن ها و ضيافت ها اين ازدواج مـا هرگز با مراسم دعوت
عقد را كه دليل بر رضايت ايشان بود  ي همان شب پدر و مادر هيكل مبارك طبق اوامر حضرت بهاءاهللا ورقه

غربي. پدر و مادر مـن در اين مـراسم نبودند و حضرت ولي امراهللا  ي امضاء كردند و بعد من رفتم مسافرخانـه
نهايت اظهار عنايـت كردند و تبريك گفتند. آن دستمال گلي كـه از  بيو به پدر و مادر من  هم تشـريف آوردنـد

 ي از داخـل روضـه ها اين گل”ي به مادرم عنايت كرده فرمودند: مبارك آورده بودند با لبخندي اله ي روضه
راهـي هيكل مبارك به بيت ازدواج را امضاء نمودند. بعد شام به هم ي پدر و مادر من هـم ورقه “مطهـره است.
ي مرا قبالً به بيت مـبارك برده بود. بعد از آن كه مدتي با ها دان لبهاء رهسپار شدم. فوجيتا جامهحضرت عبدا
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 ي و آن عبارت بود از دو اطاق كه حضرت ورقه خصوصي حضرت ولي امراهللا ي عائله نشستيم رفتيم به خانه
  185عليا براي ايشان ساخته بودند. ي مقدسه

فرمودند، ابداً دليلي  اين آرامـش و بساطت و حرمـت و وقـاري كه حضرت ولي امراهللا در اين ازدواج مـراعات
. بلـكه بالعكس اهميتي كه به آن ازدواج نهادنـد از تلگرافـي كه به اند هاهميت انگاشت بيبر آن نيـست كه آن را 

  ايشان است پيداست: ي انشاي حضرت ولي امراهللا و امضاء والده
   1937مارچ سال  25تلگراف از حيفا    

روحاني پارسيان طهران بشارت عظمي عقد اقتران حضرت ولي امراهللا را به يـاران ايران ابالغ 
دو خادم جانفشان آستان مقدس مستر و  ي نمايـيد اكليل جلـيل را امـةالبهاء روحيه خانم صبيه

  مسيس ماكسول حايز.
  186ضيائيه                                                       

هاي هيكل فعاليت  هميت زيادي كه براي اين ازدواج قايل بودند اين بود كه شرق و غرب را به هم مربوط نمود.ا
مبارك به همان و187رفت. ميجلو  *هيرَت   

فوقاني بيت  ي حضـرت ولـي امراهللا واقع در طبقـه ي چند اطاق ديگر كه در خانه ي نقشـه 1937پدرم در سال 
  188شد را طراحي نمودند. ميحضرت عبدالبهاء 

مفتـخر فـرمودند  مبـارك بـر ازدواج قـرار گرفـت و نگـارنده را بدين افتخار غيـر مترقّب نائل و ي چـون اراده
نخواهـم داشـت، زيرا در  اي خود غم و غصه ي حسن خاتمه ي با خود انديـشديم كه ديـگر اين كـمينه دربـاره

گونه بود كه مردن و ورود به  جانب اينن از هر خطري خواهم ماند، نظر اينجـوار حضرت غصـن ممتاز مصو
ي افندي به اين كمـينه آيد. ولي يك روز در ضمن مذاكره حضـرت شوقـ ميملكوت يكي پس از ديگري 

  “ست.تقديـر شما در دست خودتان ا”فرمودند: 
كه در هر اقدامي  از اين بيان به وحشت افتاده مجدد خويشتن را در همان طريق سابق يافتم يعني بر خود من بود

  اجراي آن، روح خود را از دست ندهم.  ي بيانديشم تا تصميمي بگيرم كه در نتيجه
  189ات خود بگيرم.اصـول الهيه در حي تقدير در دسـت خودم بـود كه تصمـيم درسـت يعني تصمـيمي مطابق

  بردند. ميسر ه دو ماه پدر و مادرم در فلسطين اقامت نموده و تمام آن مدت را در مسافرخانه ب
تر بيابند  رفتند ولي فرصت اين كه خصوصي بنشينند و ارتباطي نزديك ميبا آن كه هر شب براي شام آن جا 

ناميدند و اين  مي. البته همه مـرا روحيه خانم نگرديد. باالخـره زمانـي رسيد كه قرار شد از آن جا حركـت كنند
وليه بنامند. روزي اسمي بود كه هيكل مبارك عنايت فرمودند ولي پدر و مادرم اجازه داشتند مرا به همـان نام ا
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ابداً چنين  “قع خداحافظي مـرا خواهند بوسيـد؟كني حضرت ولي امراهللا در مـو ميآيا گمان ”مـادرم گفـت: 
حضرت  بارك عرض نـمودم ساعت حركت رسيده.كرد. بعد از ظهر حضور م ميخاطر من خطور نبه  اي مسئله

، بعد كه ايشـان را ديـدم دو چشمش از ذوق مانند دو ام هشوقي افندي تشريف بردند بـراي خداحافظي با والـد
  190“هيكل مبارك مرا بوسيدند.”درخشيد و در اين حال گفتند:  ميستاره 

  درگذشت مادرم 

حضـرت عبدالبهاء و قدر  ي هايهنمـادرم براي ابـراز تشكـر از عنايـات ال 1940گذشـت بعـد در سـال  ها سـال
ما شد كه دخترشان به همسري ولـي امر محـبوبشان سـرافراز  ي داني از اين نعمت غير مترقبه كه نصيب عائله

كوچـك در آن جا تشكيـل  اي تازه جامـعهگرديـد، تصميم گرفتند بـه امريكاي جنوبي و كشور آرژانتين كه 
في الحين سكته كرده و به جهان باال صعود  رسيد و 191شده بود حركت كننـد. باالخـره مـادرم به بينوس آيرس

مبارك كردم، معلوم نمود ولي من خبري نداشتم. روزي رسيد كه سه تلگراف واصل شد و هر سه را تقديم حضور 
تمنـاي دعا كرده، ديگـري از پـدر است كه مـادر سخت مـريض است و روحيه مادر است كه گرديد يكي از 

و تلگراف سومـي از دختر دائي من است كه همراه مادرم بود و خبر  ع هر خبـري بنماييدخانم را آماده استما
 طور كـه اين سـه تلگراف بـه نظـر مـبارك رسيد كمينه صعـود مـادرم را به عـرض رسـانده بود. همين

قدر لـطف و  كنم در تمام دنيا كسـي باشد كه اين مينگريسته متدرجـاً خبر صعود مادر را به من فرمودند. گمان ن
گداز لسان  عنايت دريافـت كرده باشد كه من از آن منبع عنايت اخذ كردم. مخصوصاً بعد از وصول اين خبر جان

فرمودند و از مقامات ايـشان در عالـم ملـكوت و سرور  *هيقَشي او بيانات رها شفقت به تكلم آمد و از فداكاري
تلگرافشان به شرق فرمودند ارواح ملكوتي در  كـردنـد. در ها اش در عـوالم الهيـه حكايت ميقلبــي دائ
جويند و بعد با بيانـي شيوا و مـزاح آميز فـرمودند كه مـي مكسـول در  ميجنت عليا از وي بركت  ي بحبوحه

گردد و هر جا كه داخل شده از هيچ چيز جز دختر عزيزش  ميرود و مزاحم همه  ميبه هر سمتـي عالـم ملكوت 
قدر مـزاح فرمودند كه حزن كمينه به انبساط خاطر تبديل شد، زيـرا هيكل مبارك  بحث ديگري نخواهد كرد. آن

  192مودند و من در نهايت سرور بودم.ن ميديدند تعريف  ميآن چه از ملكوت نهان 
تسلي قلب ياقتم كه  نهايت از صعود ايشان متأثرم ولـي در عين حال بي”م مارس به پدرم تلگراف فرمودند: دو

مشـرّف گـرديد. با وجـود آن كه روحيـه از اين فقـدان  اي چنين خادم شجاعـي به چنين حسـن خاتمـه
ايسـتگي و استحـقاق مادرش بدان كه با اين مناقب و ش اي جبـران ناپذيـر محـزون است، از افتخـارات عظيـمه

كه  اي ايشان را طبق نقشه گاه آرامنائـل آمده مـسرور است. در همـان بوينـوس آيرس به خاك سپرده شوند. 
 ي محلي كه ايشـان به جهاد روحانـي پرداختـند و با ايـن جـالل به رتبـه د خود من بر پا خواهم داشت.اي كشيده
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يخـي و مهاجرتي و اقدامـات جهانـي خواهـد شد. امـور خود را منظم نموده شـهادت رسيدند، مــركز تـار
  ي قلبي من باشيد.ها جهت اقامت در حيفا حركت نماييد. مطمئن به محبت

  193.“شريك احزان شما

همسـر بزرگـوار   فرمايند كـه خـدمات    مييادداشت: با اختصار در اين تلگراف حضرت ولي امراهللا به پدر حضرت روحيه خانم چنين (    
ايشان به اتمام رسيده است و حضرت روحيه خانم از صعود ايشان محزونند و از ارتقاء روح پرفتوحشان در عوالم الهي مسـرور. مسـيس   

ايشان را بر عهده داشته و ايـن   ي طراحي بناي مقبره ي ماكسول بايد در محل صعود، آرژانتين، به خاك سپرده شوند. جناب ماكسول وظيفه
  فرمايند.)  ميمركز اقدامات مهاجرين قرار خواهد گرفت و جناب ماكسول را براي اقامت در حيفا دعوت  مكان

گرديد كه  كامل به سوابق قبلـي مـوفق ي تجربـه ي بـعد از وصـول اين پيـام پـدرم به حيفا آمـد و بـه واسطه
  194اعلـي بود طـرح ريزي نمايند.دس مقام مق ي حضـرت عبدالبهاء درباره ي آن چه در فـكر و انديشه

  ي كوچكها داستان

غرب مـردها عطر  زدند. در ميحضرت شوقي افندي براي اظهار لطف و عنايت به پدرم بارها به او عطر گل 
نهايت عطر دوست داشتند  بيمبارك  زنند ولـي استماع عطر در بيـن مـردها در شـرق معمـول است. هيـكل مين

زدند،  ميكه به پدرم عطر  نمودند. موقعي ميابراز  مفرطي ي ه بوي خوش آن، عالقهو مخصوصاً عطر گل، و ب
آمد كه استعمال عطر را براي مرد  ميغريبي داشت. او از جاهايي  صورت پدرم كه اصالً اسكاتلندي بود حالت

زدند، از  ميزدند. ولي وقتي حضرت غصن ممتاز به او عطر  ميايشان حتي ادكلن ن كه  طوريه دانستند، ب ميحرام 
نهايت مسـرور  بيگرديد، كه بوي عطر خواهد داد و از طرف ديگر  مياش حالت تعجبي نمودار  چهره طرفي در

شد كه تا آن حد مورد توجه محـبوب دل و جانـش قرار گرفتـه است. امتزاج اين دو حالت، تغيير شگرفي در  مي
  195آورد. ميم به وجود پدر ي قيافه

حسـاب هزاران  يـك ناهـار و يا شام و يـا صورت حساب شد، چه صـورت ميحسابي تقديم  هـر وقـت صورت
فرمودند و بعد اعداد  ميدالر، محـال بود هيكـل مبارك آن مبلـغ را فـوراً بـپردازند. اول بـا نهـايت دقت مطالعه 

يح است، هـر وقـت در حساب كم و زيادي موجود بود فوراً به طرف صح ها شمردند تا بدانند كه جمع آن ميرا 
ببرم و بـه صاحب كار نشان داده  حساب را كمينه را مأمور فرمودند تا صورت فرمودند. چه بسا كه اين مياعالن 

  196و اال به ضررشان تمام خواهد شد.و بگويـم دو مرتبه جمع بزنند 
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كرد، هيكل مبارك در بستر بودند، خود را باال كشيده تكيه به  ميكشيد و تقديم  ميگاهي اوقات كه پدرم طرحي 
در آن طرح  *ـهداقَفرمودند كه پهلوي بستر جالس گردد و با هم مكالمه و م ميدادند و پدرم را دعوت  ميبالش 

هره عزيز را پهلوي كردم كه دو چ ميگذشت و چه عوالمي را سير  مينمايند. ديگر مالحظه نماييد كه بر من چه 
 ي ديدم، يكي مويش سفيد و ديگري موهاي شقيقه اش خاكسـتري. چنين لحظات آرامـي در بحبوحه ميهم 

  197نهايت دلپذير بود. بي، اي ي روابط عائلهها انقالبات خانوادگي، و بحران

  ي جنگ ها در طول سال

كوچك تبديل  و گاهـي به يك جـنگ اغلـب تيـر اندازي در اطـراف بيـت حضـرت عبدالبهاء ادامـه داشت
شد. هرگز كسي به ما حمله نكرد، ولي خطر اين كه يك وقتي ممكن بود مورد اصابت قرار گيريم، از نظر دور  مي
رفتند، به امور  ميدر طول تمام اين جريانات حضرت ولـي امراهللا هر روز طبق معمول از كوه كرمل باال  ..شد. مين

رفتند و پيش از  ميفرمودند، به زيارت مقامات متبركه  مي، به كارهاي باغات نظارت كردند ميمربوطه رسيدگي 
  گشتند... ميتاريـك شدن به بيت مبارك بر 
 ي بردند (راننده ميحضـرت شوقـي افنـدي را در اتومبـيل به سـوي مقام  198يـك روز وقتــي خانم ويـدن

كرد تير  ميآن حركت  يني بـه ماشـين ديگري كه جلوماش عرب ما در آن مـوقع كشور را ترك كرده بود) از
اندازي شد و اين ماشين ناگهان از ماشين هيكل مبارك گذشت و بنابراين آن حضرت بين آن دو قرار گرفتند. 
ماشين ديگر هم به سـرعت از هيكل مبارك سبقت گـرفت و به جنگ بين خودشان ادامه داد. البته خطر از هيكل 

  199حالي پيدا كرديم! علوم است كه ما وقتـي اين جريان را بعداً شنيديم چهمبارك گذشت ولي م

  در سوييس

دوسـت  ي به خانه رفتم، حضرت شوقي افندي مرا 200براي اولين بار در سفر مبـارك به اينترالكن 1942تابستان 
فرمودند  ميبردند و ميـل مبارك بود همـسر خود را به رفـيق قديمي معرفي فـرمايند.  201خود آقاي هورا

داد و از  ميي مـن گـوش ها مرد خوبـي است و چه بسـا كه با نهـايت صـبر و حوصـله بـه شـرح گردشپـير
انه وقتي بدان اين همه شـوق در حركت و كـوه پيمايـي من كه جواني بيش نبودم در تعجب و تحير بود. بدبخت

منزل رسيديم دانستيم كه آقاي هورا از دنيا رفته بود. فوراً به قبرستـان عمومـي رفتيم و هيـكل مـبارك قبر او را 
  ديدن فرمودند.
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يي را كه براي وصول به مقصود در پيش ها يـي را كه به قلل آن رسـيده بودند و راهها ي اوليه حتي كوهها در سال
رفتند و تا  ميفرمودند اغلـب صبـح خيلـي زود  مي دادند... ميا كمال شوق به اين كمينه نشان گرفتند همه را ب مي

ي كوچك رفته، سبزي و تخم ها فـرمـودند. در فرسودگي عظيم به يكي از رستوران ميغـروب چيزي مـيل ن
 202به همين رستوران ارزان رفتيم.) دادند. (در ايامي كه با هم بوديم مجدداً ميمرغ سفارش 

ناگهان ي چوبـي نشـسته بـوديم، ها سـوم راه آهن روي نيمـكت ي خـوب يـاد دارم وقتــي در قطـار درجه
ي سفيد و ساكن امـريكا بـود. ها ديدم هيكل مبارك با يك نفر مشغول صحبت شدند و او جوان رشيدي از روس

حضرت شوقـي افندي با نـهايت بـهجـت و سـرور و كمـال محـبت با  كرد. ميبـراي اولين بار در سويس سفر 
نمودند كه مبادا در ظرف مدت كمـي كه دارد  ميوي گقتـگو فـرموده، او را از جزئيـات امـاكن ديدنـي مـطّلع 

ا برود و دادند كه از كجا به كج ميسوييس را در آورده به او نشان  ي محل معينـي را از نظر دور بدارد، حتي نقشه
نمود نظر دوخته بودم و  ميچه خطي را بگيرد. من تكيه داده به چهره ساده آن جوان كه حكايت از قلب پاك او 

دارد  ميمؤدب و تا چه حـد از اين عنايـت و توجهـي كه شخص غريبـي به وي مبذول  چه قدرديدم كه او  مي
كردم كه روزي به علو مقام اين عنايت و موهبت  يممتشكر و سپاسگزار است و در تمام مدت از اعماق قلب دعا 

قدر بزرگي و بزرگواري است ولي  پي برده و به امر مبارك زنده شود و بداند اين شخص غريبي كه صاحب اين
  203باشند. ميامر ديانت جهاني بهايي 

  آخرين سال حيات مبارك

 ها ورود آن ؛رت مشـرّف گشتـنددر آخريـن سال حيات مبـارك چون دو نفر از احبـاي سوييس بـراي زيا
بـدون مالحـظه اعتـبارات دائمي زندگاني، از حيات  ها خيلـي باعث سـرور خاطـر مـبارك گـرديد و با آن
فرمودند. من در آن ايام  ميي سـوييس آزادانـه تكلم ها خصوصي خـود و شوق و ذوقشان درباره كوهستـان

مراجعت فرمودند بيان داشتند كه در آن شب از تمام مناظر زيبا و مـريض و بستـري بودم، ولـي هيكل مـبارك 
. اين يك نمونه واضحي است از آن چه در اند هبحث فرمود ها ي خود با آنها ي شخصي و كوه نورديها گردش

  204زد. مياعماق قلب منيرشان دائماً موج 
ي ها گويي سايه ر مشرّف بـودم وچه مقدار لطيف بود آخرين تابستانـي كه در محضر مـبارك در همـان مناظ

دويدند كه بر دامان مبارك بنشينند. ايشان به يك يك مناطقي كه ساليان گذشته رفته بودند  مي *هخَبال شامجِ
عزيزشان بر تمام آن بار ديگر چشمان  عالقه داشتند، لذا به هر يك تشريف برده همه را بازديد فرمودند و يك

  205اماكن افتاد.
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حقيقتي است كه  بودند و آن تابستان اخير را بهتر از هر وقت در حيات خود به سر بردند و ايندر كمال صحت 
هم هيكل مبارك به نفسه المقدس اشاره بدان فرمودند و هم طبيب معالج كه چند هفته قبل از صعود مالقات كرد 

  206رفت. ميكرد كه ضربان داخلي آن قلب اطهر رو به پايان  ميشهادت داد. احدي باور ن
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ميزارها لذت  س جنگليِ كشتز ي نرگسها  گل

١١۵ 

از ديدن ل بهار
  
 

فصل سوييس در

  هللا
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جـا رفتـه    بـه آن  داراآلثـار  و اثاثيه بـراي لوازم  ي هتهي به خاطرامراهللا در لندن تشريف داشتند. ايشان  يحضرت ول 1957اواخر سال     
ـ   خوب شدند يپس از مدت. حضرت روحيه خانم مبتال شدند يآسياي يحيه خانم هر دو به آنفلوآنزاروبودند. ايشان و   ي، امـا حضـرت ول

  بودند.  شدهضعيف  يامراهللا در اثر اين بيمار
 يمقطـع ميـان  « بـه  بزرگ خـود را كـه   ي ها بتوانند نقشت داشتنداطاقشان  در ياستراحت و قبل از برگشتن به حيفا ايشان ميز در زمان    
غروب سوم نوامبر كار ايشان به پايان رسيد و به تخت خـواب   آن قرار دهند و كار كنند. يناميدند رو مي» ساله جهاد كبير اكبرده  ي هنقش

  رفتند.روحيه خانم ايشان را ترك نموده به اتاق خود حضرت را بخوانند.  ها تشريف بردند تا گزارش
  :كنند ميچنين تعريف  روحيه خانم داستان را اين    

قلب مـبارك از سـت كه سحر يوم چهارم ا امـا فشار كار و زحـمات مـباركش از جـهات مـختلف بـود. اين
مؤلـمه ناگهاني و آرام در رسيـد كـه به كمال راحتـي آن روح مقدس به جهان  ي قـدر اين واقعه كـار ايستاد. آن

 ي مبارك افتـاد ابداً ندانـستم كه واقعـه ي كه صبح روز ديگر كه نگاهم به چهره عروج فرمود. به طوري باال
باز بود ولي نگاه ديگر رنجي نداشـت و حالت وحشـت و نگرانـي در  ها صعـود رخ داده است، چشم ي مؤلمه
جـود مـباركش از خواب بـيدار و به نبـود. بـه راحتـي و آرامـي دراز كشيده بودند گويـي همـان دم و ها آن

  باشند.  ميامـور امري  ي آرامـي در فـكر و انديشـه
باخبر شدند چه  الوري ن از صعود جد بزرگوارش حضرت موليهيكل مبارك از همان ايامي كه به طور ناگها

سهم  ها و لطمه ها بردند حال به نهايت آرامي و سكون به حضور مباركش خوانده شدند. اين بار رنج ها رنج
  207ديگري بود.

فرسـتادند و   راواقعـه  به حيفا ارسال كردند و بـه دنبـال آن داسـتان كامـل      يميان غم و اندوه خويش، تلگراف ماليم روحيه خانم در    
   ارسال شود: ياز طريق مركز جهان يعالم بهاي خواستند كه به

الهي سپرده بودند  حضـرت عبدالبهاء به يـارانحضرت شوقـي افندي محبوب القلوب احبـا و امانت مقدسي كه 
قلبي در حالت خواب صعود فرمودند به ياران تأكيد نماييد: به حبل استقامت متشبـث و به  *غتيب ي بر اثر حمله

ايادي امـراهللا كه در ظل عنايت مبارك پرورش يافته و آن را حضرت ولي محبوب امراهللا شديداً تقويت  ي مؤسسه
تواند  ميودند تمسك جويند در اين موقع رهيب تنها وحدت قلوب و وحدت مقصد و وحدت مرام و تحكيم فرم

ياران الهـي را نسـبت به حضرت ولـي امراهللا كه تمامـي  ي و قاطبه محافل مليبه طور شايسته وفاداري جميع 
بروز و ظهور برساند                       ي حيـات خـود را فـداي خدمت آستان الهي فرمودند به منصه

  208روحيه
  و  209يوزـن باليــان امراهللا از حسـان از اياديـان، ايشـن ميــدر اي    
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لنـدن رسـاندند.   د درخواست كمك نمودند. ساير اياديان مقيم اروپا هم به سرعت خود را به ـودنـستان بـاكن انگلـه سـك 210ـيجان فراب
اقـدامي  روحيه خانم حضرت . كرددفن  ي هو آماد داد امراهللا را غسل يحضرت ول يبها هيكل گراني، ، پزشك آلمان211ادلبرت موهش لگل

اهللا به  يجا كه طبق حكم حضرت بهاءاهللا انتقال جسد متصاعد ال از آن كردند تا در لندن محل مناسبي براي استقرار رمس ايشان فراهم آيد.
  شد به حيفا منتقل كرد. ميكه بيش از يك ساعت تا محل صعود فاصله داشته باشد ممنوع است، واضح بود كه جسد را ن يمحل
شـركت در   يبرا هيات معاونت را، اعضاء محفل و اعضاء ياياد حضرات ارسال نموده يسپس، روز پنجم نوامبر، ايشان تلگراف ديگر    

  د. صدها نفر از اطراف جهان وارد لندن شدند. ندمراسم تدفين دعوت نمو
   :ماجرا را از قول روحيه خانم بشنويم ي هبهتر است بقي    

درود ابدي گويند. صدها بهايي ايد جسـد اطهـر محـبوبشـان را بروز تشيـيع فرا رسـيد. روزي بـود كه يـاران ب
رسيدند گروهي ديگر از ياران كه در  گاه امآردر پي عرش مبارك در شصت اتومبيل جالس شدند و چون به محل 

ت آن جا مجتمع بودن به آنان ملحق گشته،  جميع ياران انگلستان تشريف داشـتند تا احترامات خود را به تابو
است سرزميـن آنان را مـحل توجه ابرار  خداوند به داليلي كه مستور از انظـارمقدس ابراز دارند و ببينند كه 

ي گل بود كه نثار آن قطعه از زمين شد. حالت سكوت آميخته با احترام و تأثّر عميق همه را فرا ها فـرمود. دسـته
بسـيار زيبايـي طبـق شرحـي كه ذيالً از كتاب  *ي هفلَريخت. ح ميبود كه دامن دامـن فرو  ها گرفته فقط اشك

را به داخل تاالر آورده روي عرش حضرت ولـي عظيم امراهللا شود برگزار گرديد:  ميشرح صعود مبارك نقل 
مكاني مخصوص كه با پوشش سبز لطيفي آراسته شده بود استقرار دادند،  تاالر به طوري از جمعيت پر شده بود 
كه بسـياري از ياران مجبوراً در خارج ماندند. هنگام صالة كه رسيد كالً قيـام كردند و بعد از تالوت آيـات 

ات به الحان مختلفه و السنه فارسـي و انگليسـي احباي اروپـا، افريقا، جمال اقدس ابهي شش مناج ي عربيه
امريكا، و آسـيا به نمايندگـي نژاد سياه و ملل سامـي و آريايي تالوت كردند. سپس عزيزان الهي در نهايت 

ه مخصوصـي ك ي احترام و وقار و ترتيب و تنظيم به مشايعت عـرش اطهر به حركت آمدند و چـون به بقعـه
  اهل بهاء جا دادند. ي رو به قبله اي براي مرقد مطـهر تعبيه شـده بود رسيدند صندوق مقدس را در نقطه

مـقر جاودانـي  نورا ايستادند تا هنگامي رسد كه عرش اطهر در ي ياران الهي جميعاً ساكتاً صامتاً در حول آن بقعه
ي يـاران ستمديده پـي ها دل رق بودند به غموممستقـر گردد. روحيـه خانم كه خـود در بحور احـزان مستغـ

بردند و اين انديشـه آتش درونـي حرمان را دامن زد، چه كه حضرت شوقي افندي ولي محبوب اين عزيزان 
الهيه بودند از كف  *ي هينَمثَ ي لن يتغير الهي چنين محبوب دل و جاني را كه وديعه غمزده بودند. حال دست تقدير

سازد و احدي را در برابر مشيت او حقِّ چون و چرا نيست. اين جمع به  ميو در نقاب خاك پنهان ربايد  ميآنان 
 ي قاطعه ي شرف لقاي آن وجه منير نايـل نگرديدند و درك حضـورشان را ننـمودند و اكـنون در برابر اراده

گرفتـند و اعالن نمـودند هـر كـس مـايل . اين بـود كه روحيـه خانـم تصمـيم اند هالهيـه سـر تسلـيم فرود آورد
اسـت اداي واجبات خضـوع و احترام نمايـد، نزديـك شــده به نوبت از برابـر صندوق مبارك بگذرند. بيش از 

ي صنـدوق ها و لبه ها رحمانيه گذشتند. اكثر زانو زده گوشـه ي دو ساعت ياران شرق و غرب از برابر آن وديعـه
                                                 

٢١٠ John Ferraby  
٢١١ Adelbert Mühlschlegel  
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ج از عشـق و غم باشد ناگواري كـه تا اين درجه مـمزو ي نــح روزگار هـرگز چنين حادثهرا بوسـيدند. در سوا
نمودند،  ميكودكـان خردسـال با مادرهايشان نزديك شده سرهاي كوچك خود را با احترام خم روي نداده، 
در چنان آتش دارند  ميكه جنساً احساسات درون را ابراز ن ها گريستند، انگلوساكسن ميخورده  پيران سال

ريختند. بـامداد آن روز آفتـاب جهانتاب بر آن  ميفرو  ها گداخت كه سيل سرشك بر گـونه ميحرماني قلوبشان 
ابـري نـمودار شد و باران كمي باريد و قطراتي چند  ي تابيد ولـي ناگهـان لكه مينواحـي و ارجـاء به ماليـمت 

ي كوچك عطـر ها ريزان شد. برخـي با تعشّق تمام شيشهبر عـرش مطهر ريخـت گويـي كه آسمان نيز اشك 
قلب داغـدارش بود بر  ي گل سرخ زيبايي را كه نشانه ي گل سرخ نثار كردند، ديگري با دستي لرزان شاخه

اختيار با  بيصندوق مبارك نهاد، يكي هم طاقت نيـاورد كه قطرات باران بر آن روي پنهان ريزد هنـگام زانو زدن 
ي مرتعش كمـي از تراب مقدسي كه زير صندوق بود به ها مبارك را پاك كرد و بـرخي با دست دسـت صندوق

ي فراوان و تجديد عهدهاي بندگي آستان بود كه نثار ها ي اشك بوسهها يادگـار برداشتند. سيل سرشك قطره
ناميد و چون آخرين فرد  ميياران  “برادر حقيقي”كه خود را  اي ربانيه گرديد، وديعه ي عرش اطهر آن وديعه

صفوف غمزدگان به اداي واجبات بندگي مفتخر گرديد، حرم مبارك نزديك شـده در برابر صندوق مقـدس زانو 
زده لحظاتي را بـه دعا گذراندند. سپس شال سبزي بر روي عرش مطهـر كشيدند و زر دوزي آبي متبركي را كه 

ي ياسمن پوشاندند و بـعد آن ها تند و سـراسر آن را با گلعليا بود بر روي شـال انداخ ي مقدسه ي از روضه
 “الء من خالل البحرين المتالطـمينابدع جوهرة فـريدة عصماء تتلئ”آسماني را كه حضـرت عبدالبـهاء  هيكـل

از  اي ي گـل آراسته و زمينش به قاليچهها ابـدي كه ديـوارهايش به شاخـه گاه آرامخوانـده بودنـد به داخل 
  پوشيده شده بود، آهسته آهسته فرود آورده استقرار دادند. مبارك ي روضه

بر روي تابوت  ي سرخ و سفيد كه مخصوصاً اين كمينه سفارش داده بودها از گل اي در تمام طول مدت دسته
ي گل تقديم دارند، ها دسته مقدس قرار داشت و با اين فكر كه جميع ياران حق دارند تحيات عاطره با اين

صيبـت از طرف روحيه و جميع عزيزانت و عاشقانت در جميع دنيا كه قلوبشان از اين م”ه شد: ذيل نوشت ي جمله
مقدس بسته شد، ايـن دسـته گل روي آن بماند و بعد دسـته  گاه آرامو چون  “كبري در سـوز و گـداز است.

نمود كه به امواج  ميشد و چون دريايي ي فراوان از طرف هزاران بهايي بر آن زمين مقدس گذارده ها گل
  پارچه گل صد برگ معطر ساخت.  رنگارنگ در حركت آمد و تمام آن منظره را گرفت و آن جا را يك

  نمايند: چون مراسـم دفن به اتمام رسيد به عموم بهاييان ابالغ و تقاضا شد كه مجالس شايسته منـعقد
كشور شـرق و  27رهيبـي از احبـا كه نماينده از  ي ز حفلـهجـسد مبارك حضـرت ولـي محبوب امـراهللا پس ا

  ابـدي در لندن استقرار يافت.  گاه آرامغـرب بودنـد، طبـق قوانيـن كتاب اقدس در 
مناگهـان و بـدون  ي آن قبرستان است. احبا اطمينان يابند كه صعود آن حضرتها مطهر از زيباترين نقطه *عضج

جـده نفر از ايـادي امراهللا ل و آرامي و كبريا بود. هك چون هميشه در كمال جمارنج بوده است. طلعت مبار
دهند تا محافـل تذكر زيـبا و شايستـه در  به احباي الهي دستور محافل مليشود كه  ميحاضـر بودند. توصيه 

18 نوامبر منعقد سازند و دائماً متذكر عنايات منههدايت الهـي باشـند كه سي و شش  ي از آن سرچشمـه *رهم
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سال خود را به تمامه فداي امر مبارك فرمود و به خدمـات مستمـره قائم و مداوم و دائماً هـشيار و بيـدار براي 
  روحيه.                         محافـظت امر حضرت پروردگار بماند.                          

سفيدي كه بـراي مراقد مطـهره در حيفا دستور داده بودند و  ن نوع مرمرمضجع مـبارك از هما 1958در سـال 
 ي مقبول خاطر اطهرشان بود ساخته و پرداخته و مستقر شد. ستوني از مرمر به تـاج زيبايـي مزين كه حامل كـره

مشتعله بود  ي رهاهل بهاء گرديد، زيرا اين قا ي افريقا مواجه قبله ي كه نقشه ارض بود بر آن قرار گرفت به نحوي
و آرامش در قلب مطهر به وجود آورد. و چون آن ذات مقدس  قدر سرور كه در سال اخير حيات هيكل اطهر آن

مبارك بود  ي مفرطي به عقاب داشتند لذا از روي عقاب كوچك ساخت ژاپن كه همه گاه در حجره ي عالقه
توان  مييگري براي فتح و ظفر جز اين عقاب نعقاب زرين بزرگ ساخته شد و بر روي كره قرار گرفت. عالمت د

و مورث فتوحات و گسيل  ها در نظـرگرفت كـه زينت بخش مرقد چنـان نفس مقدسي گردد كه خود موجد نقشه
دنيا  ي ديگر و از فتحي به فتحي ديگر در پنج قاره اي به جبهه اي پيروان امر حضرت بهاءاهللا از جبهه ي دهنده

  گرديد.
ين و قدرتـي خلل ناپذيـر در برابر امتحانات صعبه كوشيدند تا احباي الهي فرمان تبليغي حضرت آهن ي با اراده

سرمشقـي براي ياران الهـي به  مولي الوري را به كار برند و از پيروي آمال و آرزوهاي موالي حنون توانستند
امريـه استوار گرداننـد و  ي عاليهمؤسسات  يها ي رصينـي بگذارند و كـل را بر شالودهها وجود آورند و اساس

عالميان ارائه فرمايند. با نفوذ آن روح عظيمي كه ممزوج  چگونـگي به كـار بردن اين مقاصـد الهيـه را به جميـع
دلپذيري از شهامت و حكمت بود، امر حضرت بهاءاهللا را هدايت و حفاظت فرمودند و آن را به مراحلـي اعلي از 

الهي را كه بر دوش داشتند با نهايـت وفاداري حمـل و تا حـدي كه صحت وجود اقدس  قبل رسانيدند و امانت
هدف سهم بال  چه قدرشكن كشانيدند. در طـول اقدامات كـمر اسني اي اجازه داد آن را به جهتي اعلي و رتبه

دند و با چنـين قدرت تحمل فرمو شدند و جراحات التيام ناپذيري كه مستولي بر جسم مقدس گرديد،  به نهايت
وصايا،  ي رضوان فرمودند. حضرت ولي امراهللا طبق الواح مقدسه ي حالي آهنگ ساحت قدس جانان و روضه

ربانيه بودند و اين نص صريح الواح وصايا چنان در قـلوب ياران الهـي رگ و  ي مقدسه ي غصن ممتاز سدره
ين حب و اشتعال را در دل پرورد خويشتن را ريشـه دوانيـد كه ابـدي الـقرار گرديـد و هر كـس كه بذر ا

جنت ابهي  و مستغرق بحور الطاف رب ودود ساخت و خود را در “طوبي لمن استظل في ظله الممدود”ـمول مش
  212مستقر و مستريح يافت.
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  البهاء روحيه خانم، بعد از صعود ولي امراهللا حضرت شوقي افندي ةحضرت ام
  
  

  واليت امرمؤسسه  10

ن خـود را بـه عنـوان مبـي     ي وظيفـه خدمت نمودند. در اين مدت ايشان  يامر بهاي يبه عنوان ول يافند يحضرت شوقسال،  36مدت     
تبيين منصوص و مصون از خطـا محسـوب    ي ند، توضيحات بسياري بر آثار مبارك مرقوم فرمودند كه در دايرهايفا نمود *منصوص آيات

اسـتفاده در مواقـع خـاص    جهت اشخاص و  يدر آوردند كه راهنما برا ايشان همچنين تعاليم مبارك را در موارد خاص به اجراء شود. مي
،  و يا كتـب،  جمـع   يبه عالم بهاي ي،  چه به عنوان توقيعات عموميخصوص يها امراهللا چه به صورت نامه يآثار حضرت ول اين بود. تمام

  . گردد ميو فهرست بندي  دشو ميكامپيوتر ثبت و در  است) يو يا درحال جمع آور(شده  يآور
تـداوم   بـراي ، اكنـون همـه ثبـت گرديـده     يعـالم بهـاي   يشده برا يحاطر يها امراهللا،  آثار و نقشه يبدين ترتيب،  تبيينات حضرت ول    

  نمايد.  ميواليت امر عمل  ي همؤسس
 تنها بـه آثـار حضـرت بهـاءاهللا و    ،  نه كنند ميمربوط به عالم امر مشاوره  يهر موضوع ي ههر زمان دربار اند هتصريح فرمود يمعهد اعل    

واليت امراهللا  ي هكه اكنون همان مؤسس ينمايند،  آثار ميامراهللا نيز مراجعه  يشده حضرت ول يحضرت عبدالبهاء بلكه به اين آثار گردآور
  است. 

 يافنـد  ياز طريـق حضـرت شـوق    . بنابراين واليت امريستندامراهللا مصون از خطا هستند و قابل تغيير ن يتبيينات و تفاسير حضرت ول    
  پايدار است.

با ايشان داشتم. مـن   يزياد يديگر،  روابط شخص ياز احبا يخيل انندكردم،  م مي يامراهللا زندگ يمن چون در زمان حيات حضرت ول    
 يارت ايشان نائـل شـوم،  همـان   توانم به ز ميدانستم كه هر زمان بخواهم  ميبرند،  و  ميتم كه در حيفا بسر سدان مي ، شناختم ميايشان را 

را دريافت كنم.  يايشان به عالم بهاي يعموم يها بود كه اين موضوع را بدانم و پيام يمن كاف يتوانستند. همين قدر برا ميطور كه بقيه هم 
 مـن  ي هكردم. بنابراين رابط مي يريز ايشان پايه يخود را بر اساس هدايات دائم يدانستم و زندگ مي يجهان ي هاز آن جامع يخود را عضو

  بود. يشخص يبا واليت امر خيل
حيـات   ي هدربار يكس يما مانده است. بنابراين وقت يايشان برا هاي هميان ما نيست،  فقط آثار و نوشت در يافند يامروز حضرت شوق    

 ي. و اين موهبتيافند يشوق حضرت ه شخصيتامر است ن ييابد در رابطه با ول ميكند،  هر آن چه او در  ميمطالعه  يافند يحضرت شوق
و قيـادت بيـت العـدل اعظـم در      يرهبـر  دركه تمام عالم را  ياصول –امر نياز داريم  يبه هدايات ولاكنون امروز ما است چه كه ما  يبرا

  خواهد برد.  پيش يپيشرفت و تعال يسوه هدايت خواهد كرد و عالم را ب يجهان يها نامواجهه با بحر
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مـا  اعلي و تبيينات و سرمشق در كالم و زندگي حضرت عبدالبهاء در اختيـار  حضرت بهاءاهللا و حضرت آيات الهي در كالم  ي مجموعه    
 بيت العـدل اعظـم  يم. هست بهايي برخوردار ي ولي امراهللا است كه از جامعهحضرت  ي خالق و نيروي سازنده ي به خاطر وجود قوهاست و 

 ي برنامـه  سـاله  هـزار حـداقل   ي يك دوره يو برا ، برند ميفرمايند و هر روز از اين دريا بهره  ميظهور و تبيين اشاره  يبه اين دريا الهي
  خواهند كرد.  يرا طرح ريز يجهان
اسـتحكام  الهـي  درعالم. بدون آن بيت العدل اعظـم   حضرت بهاءاهللا ينظم بديع جهان –و تحقق آن ياست بين ظهور اله يواليت امر پل    
 يتوأمان كه مكمل يكديگرند و دنيا را بر اساس ي هاست كه حضرت عبدالبهاء وعده فرمودند: دو مؤسس يو اين همان چيز را نداشت يفعل

  .كردتجديد بنا خواهند  يروحان
 يا عمل در هر روز زندگان. بياييد شكر خود را بكنيمشكر  –بيت العدل و واليت امر  –خاطر وجود اين دو مؤسسه ه بياييد خدا را ب    

  جا آوريم.ه خود ب

  ضميمه

كردم،  بر ناتواني خود در بيان ميزان عشقم به حضرت ولي امـراهللا گريسـتم.    ميدر حالي كه اين فصول را براي چاپ نهايي مرور 
ولي «و به عنوان ايشان را درك كرده و قدر نهيد،  ي زندگي فداكارانه و كارها فقط اميدوارم كه شما خود اصل اين بيانات را بخوانيد،  جنبه

  خود به ايشان عشق بورزيد. » محبوب
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  پيوست

  حضرت شوقي افندي در بيروت
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كارهاي معنوي سهم كه حضرت شوقي افندي در بيروت مشغول تحصيل بودند،  در امور مذهبي و اجتماعي دانشگاه همچنين در  زماني    
خوبي بين امر بهايي و كار در بيروت بر قرار نمودند. چه كه ايشان نسبت بـه   ي زيادي داشتند. بالفاصله پس از فارغ التحصيل شدن رابطه

  دادند.  ميگرفتند با روي خوش جواب  ميشخصي داشتند،  و هر موقع مورد مشورت قرار  ي خيلي از دانشجويان عالقه
شـد كمـك كردنـد. يـك      مـي آن توسط خانمي امريكايي تهيه  ي دانشگاهي كه هزينه ي همچنين ايشان به افرادي براي دريافت بورسيه    

  ي ديگر به يك دختر و چند پسر بهايي داده شد.ها دائمي به يك نفر و كمك ي بورسيه
 انـد  هويان بهايي به زينت آراستگي و ادب كه از والدين خود كسب كرد: اوالً دانشجاند هبهاييان حداقل به سه صفت در بيروت ممتاز بود    

شوند،  با دوستانشان خوش خلق هستند و نسـبت   ميبه راحتي با ديگران دوست  ها آن ي توانم بگويم،  همه مي. تا آن جا كه من اند هآراست
  به همه ثابت شده است. به خاطر رفتار خوب و تربيتشان  ها گذارند. شهرت آن ميبه استادان احترام 

،  طـوري كـه   انـد  هها داشتتر ها تأثير خوبي بر جوانتر . مسناند هدانشجويان بهايي به خاطر زندگي پاك و صداقتشان مشخص بود ثانياً،    
بال دور هم عبيد حسين افندي اق ي براي امور اجتماعي و عبادتي در خانه ها پرهيز از عادات بد يك سنت شده است. هر يكشنبه عصر آن

 ماننـد نفـوذ كـلّ    ها دهند و تأثير آن ميانجام  ها تر توانند در جريان كارهايي قرار گيرند كه جوان مي تر سالند. دانشجويان بزرگشد ميجمع 
  اساتيد دانشگاه ارزشمند است.

آميزند و بـه ايجـاد روح بـرادري در محـيط      مي بدون تعصب ها امري دروني شده است. با تمام گروهوطني، - بهاييان جهانثالثاً،  براي     
گرايي است كه بـا حـس    گيري از حزب كنند،  و دليل اصلي آن كناره ميطرفي خود را در زندگي عملي رعايت  بيكنند.  ميدانشگاه كمك 

  مسئوليت فراوان در وجود اكثر بهاييان است. 
 ينيت خوب برا«گفت:  ميرا شنيدند كه  يآسمان يكردند نواها ميت بخود مراق يها گلهاز لحم الع بيت تكه در مرا يقبل شبانان ها قرن

 يرا دريابنـد. تفـاهم جـا    يروح ايـن موسـيق   رسد. باشد كه تمام دنيـا  ميامروز همان آواز از كوه كرمل و از بيروت به گوش  »مردم. ي ههم
  تبديل شود.  يبه صلح و دوست ياختالف را بگيرد و دشمن

  
   214سوريه در بيروت، ها ،  رئيس قبلي دانشگاه امريكايي213جبايارد د    

  )1958جوانان بهايي،  نوامبر سال  ي نامه(خبر         
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  نامه واژه
  

شده است. كلماتي كه در اين  استفاده» فرهنگ معين«و » هزار لغت 19«نامه از اين واژه ي در تهيه
  .اند همشخص شد، با ستاره در متن اصلي اند هنامه آمد واژه

  
  معني  لغت

   الف

 نو آوري، ايجاد امور غير عادي ابداع
ي  ي مباركه ي عليا (اُخت) حضرت ورقه ي مباركه هاي مقدس حضرت ورقهها، در ارض اقدس به مزارساختمان   قيابنيه، مقامات و حدا

                                        باغ ها شود، عبدالبهاء گفته ميعليا(اُم)و حضرت غصن اهللا االطهر برادر حضرت 
 ترين                                                 كم ادني
  تر است                       تر و سالمند تر، فرزند نخستين كه از ديگر فرزندان بزرگتر، مسنبزرگ ارشد
 ها، اعضاي عمده و مهم ستون اَركان

 پس گرفتن اسـترداد
اچاره شدن، ناچار شدن، درماندگي بي رارضط 

 ياري دادن، كمك كردن اعانت
 هاي خانهآستان،ها درگاه اعتاب
تيرگی، کدورت اغبرار

 افراط، مبالغه اغراق
 از يكديگر جدا شدن، جدايي افتراق
 كشورها، ممالك اقاليم
 دورترين، خيلي دور ياقص

 اطراف، كنارها اكناف
 ها مكان ناماك

 رويانيدن انبات
 نسبت دادن انتـساب
 ها، فتوحاتموفقيت انتصارات
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 جمعِ انجاز: وفا كردن به عهد انجازات
 آگاه كردن همراه با ترسانيدن از عواقب و نتايج انذار
 جدايي و دو شعبه شدن اقـانشق
 سستي و تنبلي الـاهم
 به وعده وفا كردن، انجام دادن ايفا

  ب
 افراد شجاع باسالن
 باره يك بِالمره

ناگهاني غتيب 
 تازه و جديد، اول هر چيزي بِكر
 شهرها و اقاليم بلدان
 خانه، مسكن، منزل بيت

  پ
 ديرينه، سابق، قبلي هپيشين

 ت

 تمام، كامل تام

 اصل، نژاد تبار
 كردنديگرگون كردن، بدل تبديل

 بلوري شدن، شفاف شدن تبلور

 بيان كردن، آشكار كردن، توضيح دادن و تفسير نمودن تبيين

 واقعيت يافتن، به حقيقت پيوستن، حقيقت را شناختن تَحقُقِ

 رسم كردن، نگاشتن ترسيم

 راضي و خشنود كردن ترضيه
 تشويق نمودن به انجام كاري ترغيب

 كردننام نهادن، نام گذاري تسميه
متوسل شدن، گرفتن، چنگ زدن ثتشب 

 قوت قلب بخشيدن، شجاعت دادن، جرأت دادن تشجيع

 شرح دادن، توضيح دادن ريحـتش
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 باعث زحمت شدن، دردسر آوردن، مزاحمت، دردسر تصديع
 از روي قصد و عمد كاري را انجام دادن تَعمدي

 بيان كردن، شرح دادن تفصيل

 برتر و باالتر شدنبرتري يافتن، تَفَوق

 كاهش دادن، كم كردن تَقلـيل

 محترم داشتن، عزيز و ارجمند شمردن تكريم

 خود را به زحمت انداختن، رنج و سختي را تحمل كردن تكلف

 خواندن آيات الهي، قرائت كتاب و آيات و كلمات مقدسه تالوت
 مالك شدن تَملُك

 درخواست، التماس، آرزو، خواهش تمني
  هاي فوري رسد اي گذارند تا در موقع لزوم به مصرف هزينهسرمايه، پولي كه در صندوق اداره يا موسسه تنخواه
 والي قرار دادن، زمامداري، به واليت گذاشتن توليـت

  ث
 مرزها، سرحدها ثُغور

قلِثبار سنگين و شديد بالهاي بزرگ  رزاياحِفاد 
 يك سوم ثلث
 محصول و نتيجه ثمره

 قيمتنفيس، گران هينَمثَ

  ج
 طرفداري، حمايت يجانبدار

 هاي بلند كوه  هخَبال شامجِ
 گشتن و ساكن نشدن، رفت و آمد جوالن

 گوهر، اصل و ذات طبيعي هر چيز جوهر

  
  
 ح
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 گرم، سوزان، سخت و پر رنج هحار

 حكايت كننده، بيان كننده حاكـي

 شامل، دربردارنده حاوي
 زوجه حرم
 در حصار كردن، احاطه كردن، فرا گرفتن، احاطه حصر

 به دست آمدن و حاصل شدن حصول
 سهم، بهره، نصيب  حصه

براي محل تجمع و مشورت و مالقات  1925مبارك سال بهشت، جنَّت، اين نام را حضرت ولي امراهللا در توقيع  قدساليرهحض
   احبا و تشكيل مجالس و محافل انتخاب فرمودند          

اجتماع براي بزرگداشت و يادبود و غيره، محفل و مجمع هفلَح 
 زينت، زيور  حليه

 هانيازها، احتياج حوايِج

  خ
 بزرگ و مهم، واالمقام خطيـر

  د
 طي طريق كردن، سپري كردن درنَورديده

 هاي پنهاني   فريب دسائس

 هالك كردن دمار

  ذ
 عهد و تعهد، كفالت و سرپرستي ـهذم

 زر خالص، طالي خالص ذهب ابريز
 صاحب، دارنده   يذ

 آخر و دنبال هر چيز، زير، ته، پايين دامن ذيـل

  ر
 ثابت، محكم، پابرجا راسخ

  اميدداشتن مطمئن و محكم، چشم داشت و توقع، اعتماد دارنده  رجاي واثق    
 نفوذ رخنه
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 سستي رِخوت
 ها  ها، پيغامها، كتابها، نوشته نامه رسايل

رزيبا، ظريف، لطيف هيقَش 
 طنين انداز رنّان
 شك ريب

 اول جواني، بهترين وقت جواني ريعان شباب

  
  س

 بخشنده و با عطا و با كرم بودن سخاوت

به زور گرفتن لبس 

 گذشته، در گذشته سلَف

 بردن، جلو بردن، راندن             سوق

  ش
 دشوار، شخت     شاق

 كم و اندك شَمه

 معروف و مشهور شهير
 هاها، عادتها، خوي خلق شيم

  ص
 خاموش، ساكت صامت

 عيب بودنسالم بودن، بي صحت
 سخت و دشوار صعب

 حفظ كردن صيانت

  ض
تديدشمني، مخالفت ض 

  ط



١٣۴ 
 

 ظهور، چهره، وجه طلعت
 قرار، سكون نفسآهستگي، آرامش، سكون و طمأنينه

  ظ
 ي دائم و پايدار سايه ظل ظليل

 پشت ظَهر

  ع
 فاقد، مبرا عاري
 خانواده، افراد نان خور يك مرد عائله

 تاخير، فورا، فعال، اكنوندرنگ، بي بي هالـعج
اي است كه معموال  چنجههاي چهن و  اي كه داراي گل آذيني با چترهاي ساده و برگاز گياهان دو لپهاي تيره ايعشَقـه

مكند. از اين جهت مضرند  روند و مواد غذايي درخت پايه را مي ها باال مي ن پيچند و از آ به درختان ديگر مي
كنند. گونه مهم گياهان اين تيره  كنند و اگر به ديوار بچسبند ديوار را خراب مي چون درختان پايه را خشك مي

  عشقه است.

  بوط به يك شخص يا عقيده يا مدنيت، زمان طوالنيزمان و دوره مر عصر  
  ي:عصر ذهب ،عصر تكوين يا عصر انتقال ي،عصر رسول

  شود:  دور ديانت بهايي به سه عصر تقسيم مي
تا صعود حضرت عبدالبهاء در  1844سال شمسي از اظهار  امر حضرت باب در  77. عصر رسولي به مدت 1

1921.  
  تا آغاز عصر سوم. 1921 . عصر تكوين يا عصر انتقال از2
  . عصر ذهبي كه دوران وحدت و عزت حقيقي عالم انساني است.3

 استخوان كهنه و پوسيده عظمِ رميـم

 ديو، غول، شيطان عفريت

 دانش ذاتي، علم غير اكتسابي علم لدني

  
  
  غ

 نهايت، پايان غايت
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 ف

 به مقصود رسيده، نائل   فائز

 ريزان، جاري، سرشار، زياد، فيض رساننده فائضه
 پيشتر، جلوتر فَراتَر

 هوشياري و زيركي، از ظاهر پي به باطن بردن فراست

 ي مقدس مبارك درخت بزرگ و پر شاخهشاخه  فـَرعِ دوحـه
 يگانه و تنها  فريد و وحيد

 دهان پاك و پاكيزه فم اطهر

  ق

 نزديك شدن، نزديكي، همسايگي قُرب جوار

 كوتاهي، تنبلي صورقُ

خرسندي و شكر و عدم حرص و شكايت اما نه به مفهوم كسالت و بطالت و خودداري از سعي و مجاهدت،   قناعت        
  صرفه جويي

 پشتيبان، معين، يار و مدد كار قوت الظهير

  ك
 طبل كوس

  ل
 بيرون از حساب التُحصـي

 م

 هانيازها، خواسته مĤرب
 اصول و قوائد اساسيه مبادي

بيان كننده مقصود و حق در آيات و آثارتوضيح دهنده            نمبي 
مبيني كه در آثار معرفي شده است. حضرت عبدالبهاء و يا ولي امراهللان منصوص آياتمبي :  

رَتَممنتظر، چشم به راه دص 

 متحد، يكي شدن، داراي يك عقيد و يك قول متَفقين
 محكم، متين، استوار متقنه
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 ، خودخواهبزرگ منش، داراي كبرياء و بزرگي متكبـر

 طوالني، مدت دار، ادامه يابنده متمادي

 سرپرست بقاع و موقوفات، مدير و مسئول امور يمتول

 داراي حصن و حصار، محكم و منيع محصنه
  طرف محدود، محاطدر محاصره، در حصار قرار گرفته، از همه  محصور           

 چون و چراخالص، ويژه و مخصوص، بي محض
  به محض اين كه: همين كه

 حضور، جاي حضور، پيشگاه   محضر
 دشمني كردن با يكديگر، مجادله كردن مخاصمه
 به خطر افتادن مخاطره

اقَمدقت كردن، دقيق شدن و باريك بيني كردن ـهد 
مماليمت نمودنمدارا، هنَداه 

 طوالني مديد
 مالحظه نمودن  مراعات

 دشت سبز، زمين سبز و پر گياه مرج
 برتري داده شده، ترجيح داده شده   مرَجح

 پنهان، مستور، پوشيده مستَتَر
 قطعي و يقين مسلَم

 شنيده مسموع
 شبيه يكديگر مشتبه
 مشهور و معروف، شهرت يافته     مشتَهر
 شدهشرح داده مشروح

 آشكار، واضح شده صرحـم
مقبر و آرامگاه عضج 

 پنهان در زير زمين مطمور
 به يكديگر كمك كردن معاضده

  اي حبس كردن را در گوشهبراي عبادت و پاكي نفس از مشتهيات نفساني خود  معتـَكف            
 امور مشكل و دشوار  معضَـالت

 كردهپير، مسن، زندگي طوالني معمر
 به همراهي، با هم بودن، مصاحبت معيت
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 كليدها مفاتيح
  سازند است قبر و بارگاهي كه بر گور مي-گورستان، در فارسي به معناي گور  مقبرَه         

 ي، شرايط الزمه مقتضيات

قَمقسمت و سرنوشت، تعيين شده رد 

 اقرار كننده، اعتراف كننده مقر

  آن چه انجام آن از جهت اقتصادي صرفه داشته باشد، سودمند  به صرفه       مقرون
 كريم و بزرگوار، شريف  مكَرم

 كه پيوسته در حضور باشدهمراه، خادمي مالزم ركاب
 توجه كننده، آگاه   ملتَفت

 پر و سرشار، لبالب مملـو
مورد ندا قرار گرفته ينادم 

 خودداري كنندهبيزار و متنفر، منزَجِر

 خوي، عادت، طبيعت، شخصيت عالي منش

ظهور و بروز، جلوه گاه هصنَم 

 معلق و موكول نوطـم
منهشدت جاري و ريزان به رهم 

 علي مقام و بلند مرتبه منيع

 غم انگيز، دردناك، دردمند كننده همؤلم
 عطا شده، بال عوض بخشيده شده    موهوب

 اهميت، كارهاي سختامور با مهام
 وقت، زمان و وقت معين ميـقات

  ن
 كسي كه به مطلوب و مقصود خود برسد نائل

 انس نگرفته، خو نگرفته، ناآشنا نامأنوس

 فرود آمدن، از باال به پايين ريختن، نازل شدن نزول

حدود، دايره طاقن 

 و

 وسيع و كثير، فراوان وافر
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 پدر والد

 اساسبيبنياد و بي واهي
 طريقه، روش وتيره
 مفارقت، جدايي، بدرود، ترك كردن وداع

 ها، انواع   جهت وجوه

 يگانگي موجودات عالم با وجود تنوع         كثرتدروحدت
محكم، استوار، پا بر جاي طيدو 

 سنگيني و متانت، آهستگي و بردباري  وقار
 اختصاص دادن چيزي در راهي   وقف

 جمع والي: زمامداران امور والة امور

  ي
 روز مكافات عمل خوب و بد را دادن ييوم الجزا

 روز ترسناك، مخوف و عظيم يوم رهيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه كتاب

  نامه مؤلّف كتاب

Bahá'i Administration, Shoghi Effendi, Bahá'i Publishing Trust (Wilmette 1968) 
 
Blessings Beyond Measure, Ali M Yazdi, Bahá'i Publishing Trust (Wilmette 1988) 

 
The Bahá'i World, Volume xviii, Bahá'i World Centre (Haifa 1986) 

 
Dawn of a New day, Bahá'i Publishing Trust (New Delhi c 1970) 

 
The Light of Devine Guidance, The Messages from the Guardian of the Bahá'i Faith to the Bahá'is 
of Germany and Austria, Bahá'i-Verlag (Hofheim-Langenhaim 1982) 

 
The Priceless Pearl, Rúhiyyih Rabbani, Bahá'i Publishing Trust (London 1969) 

 
Shoghi Effendi, Ugo Giachery, George Ronald (Oxford 1973) (Extracts reproduced by permission 
of the publisher) 

 
The World Order of Bahá'u'lláh, Shoghi Effendi, Bahá'i Publishing Trust (Wilmette 1955) 

 
Will and Testament of 'Abdu'l-Bahá, Bahá'i Publishing Trust (Wilmette 1944)  
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  مترجم نامه كتاب

  ميالدي 1995 مركز جهاني بهايي، حيفا، ،اقدس كتاب حضرت، بهاءاهللا،
  

  ميالدي 1986، م) م م ( دهلي نو، مؤسسهء ملّي مطبوعات امري، ترجمه جمشيد فنائيان، جلوه مدنيت جهاني شوقي افندي، حضرت،
  

  ميالدي 1997اول،  چاپم)،  م م (آلمان، فؤاد اشرف،  ي ،  ترجمهحصن حصين شريعت اهللاشوقي افندي، حضرت، 
  

  طهران، جامعهء بهائي ايران، 2003منتخباتي از توقيعات به همراه پيام رضوان شوقي افندي، حضرت، 
  

  1989ترجمه هوشمند فتح اعظم، كانادا، موسسه معارف بهايي به لسان فارسي، ، نظم جهاني بهاييشوقي افندي، حضرت، 
  
بدون تاريخم)،  م م (لندن، ، گوهر يكتااني، روحيه، رب  
  
باشد، در دست چاپ مي يكتا كه در آلمان در حال تكثير گوهر  مستخرجه از چاپ جديد كتابم)،  م م (، گوهر يكتا، اني، روحيهرب  
  

  بديع 103 ران، لجنه ملي نشر آثار امري،، طهرساله ايام تسعهاشراق خاوري، عبدالحميد، 

  سپاسگزاري
  
نيويورك برگزار شد مرا  216در كنفرانس تبليغي كه در سيراكوسِ 1947تشكـر كنم كه در نوامبر سال  215خواهم از ايدا نويز ميدر ابتدا،     

كنفرانس بود از من خواست كـه فقـط    ي براي اولين بار با آثار حضرت ولي امراهللا آشنا نمود. در آن زمان بهايي نبودم، اما وي كه گرداننده
  يك پاراگراف بود.  ي يك جمله به اندازه آنجا بخوانم.  يك جمله با صداي بلند در آن

اشخاص ديگري كه بايد از ايشان تشكر كنم افرادي هستند كه مرا تشويق نمودند مطالعـه و تحقيـق در ديانـت بهـايي را ادامـه دهـم.           
مارگاريـت سـيرز، هـوراس     ، كه مرا با ديانت آشنا نمـود، ويليـام و  218ند بلكمر –در امريكا  217بهايي گرين ايكر ي مخصوصاً در مدرسه

را كُـوارت اسـميت   223، درتـي بِيكـر  222، ميلدرد و رفيع متــحده 221، لوئيس گرگوري220، ديويد و مارگارت روحي219هلي را  224، تـ و بـ ،
  . 225كاولين

                                                 
٢١٥ Ida Noyes  
٢١٦ Syracuse  
٢١٧ Green Acre  
٢١٨ Ned Blackmer  
٢١٩ Horace Holley  
٢٢٠ David & Margaret Ruhe  
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رُن، بتسـوانا  ي مديونم كه به من سرپناهي در خانه 226در نگارش اين كتاب به لوئيس و سيلويا كي     دنـد و مقـدمات را آمـاده    دا 227ساكتشان در گابـ
 229خوانده شود كه باعث شد بتوانم مطالب را بهتر منتقل كنم. همچنين از كال و شانتا باسين 228ي كتاب براي چندين بهايي در متسواناها نمودند تا فصل

 233و وِن رامورسـي  232، تُبِال و وويـال بتيـا  231برايم فراهم نمود. از ايوي و تمبيسيل گام 230كمال تشكـر را دارم چرا كه چنين موقعيـتي با بهاييان لستو
و طـاهره   235، سيلويا بناتار234عطا كردند. در ادامه از ميشل واكر اي نمودند و نظرات بسيار ارزنده ي اين كتاب را مطالعه ي اوليه ي سپاسگزارم كه نسخه

كنم. و بيشتر از همه  ميفراوانشان و چاپ دقيق اين كتاب بسيار تشكـر  ي قاي جنوبي، براي صبر و حوصلهملــي ادبيات افري ي ، اعضاء جامعه236متي
مرا بر آغاز اين كار حساس بسيار تشويق كردند و اجـازه دادنـد كـه بـه وفـور       1981از حضرت روحيه خانم بسيار ممنون و سپاسگزارم كه در سال 

  ايشان را در كتاب خود نقل كنم. ي يي از خاطرات روزانهها قسمت
، كه به اسم بهايي نبود متشكرم كه در تمام مدت چهل سالي كه در افريقا مهاجر بودم مـرا  237و در آخر از مادرم، لــُتا جانسون فارنهام    

 ه بسيار از او دورم شكايت نكرد.اين ك ي تشويق نمود و هرگز درباره

 
Preface to Persian Edition of ‘Our Beloved Guardian’ by Lowell Johnson 
 
In 1973 I had the privilege of visiting Iran and being conducted through the home of Bahá’u’lláh 
in Tihrán and a visit to the House of the Báb in Shíráz. This is a precious memory in my life and 
cherished because the House of the Báb was destroyed after that. 
 
While in Tihrán I met with the Pioneering Committee who asked me if the South African apartheid 
government would welcome Persian pioneers. I had already checked with the South African 
Department of Immigration about that and was told that nationality was not important. The key 
was whether they were light enough in complexion to become ‘assimilated’ into the white 
population. 
 
The Committee had a hilarious moment as they pointed at each other saying ‘You can. You can’t. 
You can. You definitely can’t.’ Soon after that, Persian Bahá’ís began to arrive in South Africa. 
 
Since then, I have been the recipient of innumerable gifts and favours from many Persian Bahá’ís, 
not only in South Africa but in many other parts of the world. And because of the Persian Bahá’í 
character of selfless service I have found it difficult to repay them. 
 
                                                                                                                                                                

٢٢١ Louis Gregory  
٢٢٢ Mildred & Rafi Mottahedeh  
٢٢٣ Dorothy Baker  
٢٢٤ Terah Cowart-Smith 
٢٢٥ Borrah Kavelin  
٢٢٦ Louis & Sylvia Kaye  
٢٢٧ Gaborone Botswana  
٢٢٨ Motswana  
٢٢٩ Kal & Shanta Basin  
٢٣٠ Lesotho  
٢٣١ Ivy & Thembisile Gcume   
٢٣٢ Thobela & Vuyelwa Mbotya  
٢٣٣ Gwen Ramoroesi  
٢٣٤ Michael Walker  
٢٣٥ Sylvia Benatar 
٢٣٦ Tahirih Matthee   
٢٣٧ Leota Johnson Farnham  
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When I received a request from Setareh to write a preface to her translation of this book, I was 
very grateful. At last I was able to do something for the beloved Persians. 
 
 
Lowell Johnson 
Johannesburg 2007238 
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