ترجمهی پیام مورخ شانزدهم اکتبر  2017ولیّ امراهلل
دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءاهلل – روز تعیین شده برای جشن سالگرد

این روزها جوامع بهائی در سراسر جهان ،برگزاری جشنهای دویستمین سالگرد میالد حضرت بهاءاهلل را در
روزنامههای محلّی و یا با استفاده از اینترنت به آگاهی مردم میرسانند .این کاری شایسته است ،امّا متأسفانه
کسانی که دستورالعملهای بیت العدل بدلی را به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه دنبال میکنند ،در آگهیهای خود
روز تولد حضرت بهاءاهلل را  ۲۲اکتبر اعالم کردهاند ،در صورتیکه میالد آنحضرت روز  1۲نوامبر  ،1۸1۷میباشد.
انگیزه این اشتباه شرمآور ،پیروی کورکورانه آنها از نامه مورخ  1۰ژوئیه  ۲۰1۴بیت العدل بدلی میباشد که نوشته
است:
«یوم تولّد حضرت بهاءاهلل و تولّد حضرت ربّ اعلی تا به حال همیشه در شرق در روزهای اوّل و دوم ماه محرّم
مطابق تقویم هجری قمری برگزار شده است .حضرت بهاءاهلل تصریح میفرمایند که «این دو یک یوم محسوب
ی امراهلل ذکر شده است که «در آینده
شده عنداهلل ».در عین حال در مکتوبی به زبان انگلیسی از طرف حضرت ول ّ
بدون تردید همهی ایّام متبرّکه طبق تقویم شمسی رعایت خواهد شد و تمهیدات الزم برای برگزاری عمومی دو
عید سعید میالد فراهم خواهد گردید ».این مسأله که چگونه خصوصیّت قمری بودن این دو یوم مبارک در متن
تقویم شمسی حفظ خواهد شد تا کنون بدون پاسخ مانده بود .این دو عید مبارک از این پس بر طبق تصمیم این
جمع ،در اوّلین و دومین روز هشتمین ماه قمری پس از نوروز بر اساس جداول نجومی که از پیش با در نظر
گرفتن طهران به عنوان نقطهی مبدأ تهیّه شده ،برگزار خواهد گردید .در نتیجه ،ایّام برگزاری دو عید میالد ،سال
به سال تغییر خواهد کرد و دو روز متوالی در شهرالمش ّیه ،شهرالعلم و یا شهرالقدره در تاریخ بهائی و بین نیمهی
اکتبر تا نیمه نوامبر در تاریخ میالدی خواهد بود».
)(http://donyayebahai.org

حضرت بهاءاهلل در رسالهی سوأل و جواب در پاسخ به سوألی دربارهی تاریخ میالد ایشان و حضرت باب
میفرمایند که «این دو یک یوم محسوب شده عنداهلل».
1

جه میشدند سبب آن که «این
چنانچه مجریان بیت العدل بدلی آثار حضرت بهاءاهلل را مطالعه کرده بودند ،متو ّ
دو یک یوم محسوب شده عنداهلل ».آن است که حضرت باب نیز از مظاهر کلیه الهیه میباشند و این دو روز نزد
خداوند همانند هستند.

«مقصود از شمس و قمر که در کلمات انبیاء مذکور است ،منحصر به این شمس و قمر ظاهری نیست که
مالحظه میشود  ...یک معنی از شمس ،شمسهای حقیقتاند که از مشرق قدم طالع میشوند و بر جمیع
ممکنات ابالغ فیض میفرمایند و این شموس حقیقت ،مظاهر کلّیّه الهی هستند در عوالم صفات و اسمای
او».
(حضرت بهاءاهلل ،کتاب ایقان ،صفحه )۲۲

« ...این است که نقطهی بیان ،روح ما سواه فداه ،شموس احدیّه را به شمس مثال زدهاند که اگر از اوّل ال
اوّل الی آخر ال آخر طلوع نماید ،همان شمس است که طالع میشود؛ حال اگر گفته شود این شمس همان
شمس اوّلیّه است ،صحیح است و اگر گفته شود که رجوع آن شمس است ،ایضاً صحیح است و همچنین
از این بیان صادق میآید ،ذکر ختم ّیت بر طلعت بدء و بالعکس؛ زیرا که آنچه طلعت ختم بر آن قیام
مینماید ،بعینه همان است که جمال بدء بر آن قیام فرموده».
(حضرت بهاءاهلل ،کتاب ایقان ،صفحه )1۰۷
حضرت شوقی افندی ،اوّلین ولیّ امر دیانت بهائی همیشه سفارش مینمودند که بهائیان ایّام متبرّکه را بر اساس
تقویم خورشیدی رعایت نمایند که آنها را قادر میسازد تصور صحیحی از تاریخ و زمان وقوع رویدادها در
فصول و سال داشته باشند.

«عالوه بر این از جامعههای بهائی که ا ّیام متبرّکه امریّه را بر حسب تاریخ شمسی رعایت مینمایند ،تقاضا
میشود جشن مولود حضرت بهاءاهلل را که مقارن با اواسط دو ماه آخر سجن و مصادف با اوّلین تجلّی
وحی الهی بر قلب ممرد آن حضرت در یکصد سال قبل است بهنحوی شایسته و مجلّل بر پا نمایند».
(تلگراف  ۸اکتبر  ،1۹۵۲توقیعات مبارکه  ،1۹۵۷-1۹۵۲صفحه )1۴
۲

«محافل بهائی در شرق و غرب ،همزمان با جشن سرورآمیز صد و سی و پنجمین سالروز تولّد حضرت
بهاءاهلل پایان موفق ّیتآمیز مذاکرات طوالنی که از دو سال پیش آغاز شده بودند اعالم میگردد »...
)(Cablegram, November 12,1952
)(Messages to the Bahá’í World:1950–1957

«برادران و خواهران عزیز بهائی ،حسب دستور حضرت شوقی افندی دریافت نامه مشترک شما را که در
تاریخ  12نوامبر  1۹۳2به مناسبت جشن مولود حضرت بهاءاهلل نوشته شده است اعالم میدارد».
)(Shoghi Effendi, The Light of Divine Guidance v I, p. 44

«توصیه میشود که هر دو تقویم ،هم تقویم بهائی و هم تقویم میالدی مورد استفاده قرار گیرد .در حال
حاضر دوستان مجازند که بهمیل خود بهکار برند».
)(Shoghi Effendi, Directives from the Guardian, p. 12

از آنجا که در انجیل ،زمان تولّد حضرت مسیح نوشته نشده است ،مو ّرخان و محقّقان همواره در تالش برای پیدا
کردن تاریخ واقعی و دقیق میالد ایشان میباشند و به این ع ّلت است که فرقههای دیانت مسیح ،در تاریخهای
مختلف ،میالد آن حضرت را جشن میگیرند.
تاریخ دقیق میالد حضرت بهاءاهلل و حضرت باب ،بدون هیچ ابهامی کامالً روشن توسط حضرت بهاءاهلل و
مبیّنین آیات آن حضرت بیان شده است؛ امّا بیت العدل بدلی که فاقد رئیس و فرع مقدّس میباشد ،سبب
گمراهی و سردرگمی شده است.

 1۶اکتبر ۲۰1۷
نصرتاهلل بهرهمند
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