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 پراكنی علیه بهائیان ارتدكسناقض كرامت انسانی و عامل نفرتبدلی العدل بیت

 در گفتگو با جناب كوروش جمالی

 

ی بهائیان ارتدكس یكی از اعضای جامعه ،ش جمالیوی گذشته فرصتی پیش آمد تا با جناب كوردر هفته

برای این وبگاه با ما همكاری  ت متعدّدمقاالبا ارسال  از همراهان عزیز عهد و میثاق كه ایران و

 .نماییم استفاده مختلف موضوعات در ایشان نظراتنقطه از و باشیم داشته گفتگویی اند،داشته

 

  که دعوت ما را قبول كردیاز این ش عزیز،و کور،  
 
ن عنوان او  به رم. متشک  پرسشلی 

 
بفرمایید  ، لطفا

 بر  حقیق  تاری    خ بهائیان 
ن
ن دیدگاه یم به چه زمان  بی 

 
 چه تفاون

ً
 بهائیان ارتدکس و گردد و اصوال

 وجود دارد؟بهائیان طرفدار بیت العدل فعیل 

 
 
طرح و  قیقی حی تاریخی بهائیان باید عرض كنم بیان سابقه، ر از فرصتی كه در اختیار من قرار دادید با تشك

ی    ح همها و نظرات آنان و دیدگاه ی تشر  چنی 
ی

توسط  ئ  ی بهادر جامعه آمدهاختالف پیشانحراف و چگونگ

كوتاه مقدور نیست و   ی، در یک مصاحبهبیت العدل بدیل یوسیلهتاکنون به نآتمرار سان و ئخا ایادیان

مند دوستان عالقه ،دارد؛ بنابرایندر این موضوع ی دالیل و مستندات مختلف نیاز به زمان طوالئی و ارائه

بسیار ارزشمند و مقاالت  ل در م  أو ت مطالعهو  وبگاه عهد و میثاقو جویندگان حقیقت را به مراجعه به 

را  نکائی  ،طور مختص نگذاشته باشم، بهپاسخ که پرسش شما را ئ  کنم؛ ویل برای اینآن دعوت یم ل  مستد

  . کنمعرض یمدر این زمینه 

https://ahdvamisagh.wordpress.com/
https://ahdvamisagh.wordpress.com/
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ت بهاءهللا هستند و  ،بهائیان حقیقی )ارتدکس( ی حصی وان راستی  گردد به زمان بریم ایشانی تاریخی سابقه پی 

ت  اظهار  ت بهاءهللا و  دستورات تعالیم و  یهها از کلی  نآ زیرا  ؛بهاءهللاامر حصی ت یتبی حصی نات حصی

وی نموده و برخالف  امرهللا به یعبدالبهاء و اولیا بدیل و کاذب  یسهس  مؤ  یک که از  کسائی طور دقیق پی 

ت عبدالبهاء وصایای کنند، اعتقاد دارند که الواح نامد تقلید یمغلط خود را بیت العدل یمکه به جزء  ،حصی

اعتبار  ت و بهائ  به قو   مفاد آن تا پایان دوران دیانت کتاب مستطاب اقدس است و و الینفک از  نشدئی جدا

 و برقرار خواهد 
ی
  . بود خود باق

وی و اجرای  ،هدف دیانت بهائ   ی و وحدت عالم انسائی است و تنها با پی  نظم نوین برقراری تعالیم و فرامی 

ت بهاءهللا ت عبدالبهاء آن  حصی ی و که حصی ی    ح و تبیی    را در الواح وصایای خود تشر
ی
تدوین فرموده و شوق

ی ویل  او   ،افندی ی آن یشیس و شش سال دوران والیت خو  ط   ،امر دیانت بهائ   لی   ط   ،با توضیح و تبیی 

 
 
 آن آگاه نموداحب   ،خصوص در کتاب دور بهائ  هب و  د د خو توقیعات متعد

ی
 اند ها را از چگونگ

 
ق خواهد ، تحق

 .یافت

 رب  جز بیت عدل جنیتی  هب ،در حال حاضی  به نظر ما
ی
ی الملیل) آن را تحت عنوان ائی که شوق  (بهائ   شورای بی 

مبارک  بر اساس بیان ،مصون از خطا و واقیع بیت عدل  .وجود ندارد دیگری بیت عدل ،ند ایجاد نمود

ت عبدالبهاء   » امرهللا است که ویل   ، بیت عدیلحصی
 
آن  «عضو اعظم ممتاز الینعزل»و  «سرئیس مقد

ی هم ؛باشد  یابد، در جلسات بیت عدل حضور نتواند امرهللا  ویل   اند که اگر بنا به دالییلر فرمودهمقر   چنی 

ی  اینماینده   تا به نیابت از ایشان در جلسات بیت العدل حاضی گردد.  نماید  تعیی 
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ی ویل  کنند و او  افرادی که والیت امرهللا را انکار یم کهینا  یوظیفه ترینسازند که به مهمامر بهائ  را متهم یم لی 

ی خود را تع ت عبدالبهاء را یخود عمل ننموده و جانشی  ی نکرده است و الواح مبارک وصایای حصی سندی  ی 

 
 ،باشد نیم ورات صادره در آن دیگر قابل اجرا دست  و اعتبار خود را از دست داده و ئ  نمایند که کارآ یمتلقی 

که فرض این)بر  انتخاب نمایند   جعیلت بیت العدیله عضوی  افرادی مانند خود را ب ،بیایند در انتخابائی 

 ! بیت عدل عمویم یا اعظم ایجاد نخواهد شد  (،ای باشدشائبه ها درست و بدون هرگونهانتخاب آن

 افندی
ی
 :نداهفرمود ٢۴۰ یصفحه ،(١٩٢٦ –١٩٢٢مباركه )کتاب توقیعات   در  شوق

  اصول و  برحسب تعلیمات و  نظام الیه و هیئت  که به هر »
 
ایط سماوی ه ه که در صحف الهی  شر

وح  مشر
 
از  روحانن ساقط و  یرتبه هیئت از اعتبار اصیل و  آن ؛مسطور است تشکیل نشود  مثبوت و  ا

 
 
ی    ع و  حق ن  وضع احکام و  تشر ن و قوانی 

منصوصه ممنوعسین  غی 

ف استن و  و   «. علیا محروم یقوه مطلقه از اشر

ت عبدالبهاء  ی حصی   امرهللا را در  جایگاه ویل   ،ی مبارکهدر الواح وصایانی 
 
ی بیت العدیل مشخ ص فرموده، چنی 

  :فرمایندیم

بیت عدل عمویم انتخاب  ،بیت عدل خصویص تشكیل شود و آن بیوت عدل، در جمیع بالد  ...»

ن و احكایم كه در نصوص الیه موجود نه و  نماید. این س قوانی 
مجمع مرجع كل  امور است و مؤس 

س این مجلس امر  مشكله در این مجلس حل  گردد و ول   جمیع مسائل
 
و عضو است هللا رئیس مقد

ات حاضن نشود  اعظم ممتاز الینعزل. و اگر 
 
ن فرماید و اگر نائب و وك ،در اجتماعات بالذ  ییل تعیی 

ری چه عضوی از اعضا گنایهچنان  عموم ضن
 
 ول   ؛حاصل شود  ارتكاب نماید كه در حق

 
  امرالل
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ت اخراج او  ت شخص ،دارد  را  صالحی 
 
یعست و  دیگر انتخاب نماید. این بیت عدل مصدر  بعد مل تشر

ه تنفیذ   «. حكومت قو 

ت عبدالبهاء و  سابق و انحراف از تعالیم و  انایادیغالب دلیل عهدشکتن هسفانه بأمت  دستورهای حضن

ن تبیینات و  نادیده ن ول  های او  پیام انگاشی   کامرهللا، تش لی 
ً
 که فعل

 
جایگاه در  یکهیچ ،برقرار است یالن

 ! خود قرار ندارد 

آن  یلیهی او  ریشه گویند که با اصل و ید که اکیر بهائیان بیت العدل از دیانت  سخن یمیفرمامالحظه یم

 ید هیاکل أیتواند مورد تبه نظر من نیم های زیادی دارد و تفاوت
 
  باشد.  سهمقد

 رب  گردد به صعود موضوع این انحراف بر یم
ی
ی ویل  او   ،ائی شوق در اواخر ، کهتوضیح این ،امر دیانت بهائ   لی 

ی   رب   ،۱۹۵۷پائی 
ی
 شوق

 
ی منظور خرید وسایل برای محفظهبه ،ه ماکسولروحی   ان خانمفاق همششائی به ات

 مبتال شد ایشان آثار به لندن سفر نمودند. 
ی

 فرمودند. و به ملکوت اعیل صعود  هدر لندن به رسماخوردگ

 
 
ت واقیع آن و ات

 
ائی و عل  رب 

ی
 صعود شوق

ی
فاقائی كه در آن چند روز در هتل محل  اقامت ایشان به از چگونگ

قی در دست نیست. توضیحات ضد و نقیض و شتاب ،وقوع پیوسته است
 
العات موث

 
ه زدهاط ی خانم روحی 

ی به ی واقعهاز سوی دیگر،  .اعتماد نیستچندان قابل ،نفع در ماجرا عنوان تنها شاهد و ذیماكسول نی 

الع جناب میسن رییم، بهامرهللا ویل   ی صعود مؤلمه
 
ی  ،اط  و باالترین مقام اجرائ  رئیس شورای بی 

الملیل بهائ 

ائی )دیانت بهائ    رب 
ی
لع شده  ! نرسید  (بعد از شوق

 
ه خانم از جریان مط به خود را  و ایادیائی كه توسط روحی 

ی جامعه بهائ  را  صعود ، همان کسائی بودند كه از رسانده بودند لندن   رهی 
ً
ائی منتفع شده و بعدا  رب 

ی
شوق

وع صور به  .تصاحب کردندت نامشر
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 افندی 
 
ن بعد از خود را با انتصاب جناب میسن رییم به  ،صورت عمیلبهدر زمان حیات شوق جانشی 

ن  ن دلیل، به فرمودند؛ ریاست بیت العدل جنیتن معی   ،همی 
ی
میسن رییم نزد جناب از جایگاه  جامعه بهان

ت عبدالبها    و  ءحضن
 
 افندی مط

 
  لع بودند و شوق

 
ن بعد از شوق  ایشان را تنها جانشی 

 
 رب
ن
 ؛دانستند یمان

 از خالء موجود سوءاستفاده كرده و به بهانه ،ول برخن از ایادیان امر 
ن
ن  مکتوب ی عدم معرق جانشی 

 را تصاحب كردند و در 
ی
ی جامعه بهان ت، خودشان رهیر

 افندی، بدون استحقاق و صالحی 
 
توسط شوق

 
 
وع بمد ، همه یر جامعهت شش سال حكومت نامشر

ی
ن خود را به بهانهبهان ضی 

ن و معی  ی ی مخالفی 

 طرد کردند  و قمع  و  حفظ وحدت قلع
ی
 حال بود که نصوص  این در  ؛از جامعه بهان

 
طرد  یاجازه سهمقد

 ! امرهللا تفویض کرده بود  را فقط به ول  

ن  ،جناب میسن رییمبنابراین  ت رئیس شورای بی   و یادگار حضن
ن
ان
 
 رب

 
 و منصوب شوق

ی
الملیل بهان

وان اسم اعظم طرد کردند و شانجام به تأسیس بیت العدل پرداختند كه عبدالبهاء را از جامعه ی پی 

  برخالف
ی
ن  هرگونه عصمت و  فاقد  ،نظامات بهان  و نی 

ن
ت و وجاهت قانون وعی   محروم از حضور مشر

 ! در رأس آن بود  هللا زندهامر  ول  

 گردید  یدر جامعهاختالف و شكاف باعث  ،این حرکت ایادیان
ی
 به دو گروه بهائیان  بهان

ی
و دیانت بهان

و بیت العدل حیفا تقسیم شد  حقیق   ل معتقدند كه سلسله  ؛و بهائیان پی  ی والت امر پس از گروه او 

ت بیت العدل منوط به حضور دائم ول  امرهللا یا نماینده وعی   ادامه دارد و مشر
ن
ان
 
 رب

 
ی او در شوق

عا دارند جلسات بیت
 
 هستند كه اد

ن
 جانشیتن ندارد و  ،العدل است و گروه دیگر كسان

ن
ان
 
 رب

 
شوق

ن آیات، عهدهتواند به تنالعدل فعیل یمبیت ی جامعههانی و بدون حضور ول  امر و مبی     یدار رهیر
ی
بهان

 .گردد
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  و بیت العدل عا دارند كه تعداد بهائیان ارتدکس در دنیا بسیار اندک استبدلبهائیان پی 
 
 در  ، اد

   حال
 
ی  .دهندت بهائیان جهان را تشكیل یمکه طرفداران بیت العدل فعیل اكیر

 
ً
 گاه هیچاوال

 
 حق

 
وان یک  ! سنجند ت و درست  یک عقیده را با تعداد طرفداران آن نیمانی اگر تعداد پی 

  ،دیانت
 
 مالک حق

 
تانی  در مقابل دیانت حضن

ی
ت  ت آن باشد، دیانت بهان  دیانت مسیح و  کلیم، حضن

  ! اسالم جایگایه ندارد 

 
ن
 مواجه بودهبا یک نسل ،سال گذشته شصتبهائیان ارتدكس در طول  ،در ثان

 
اند. کشر عقیدن

ت و آزار قرار داده یبه انحا ،العدل بدل و عوامل آنبیت
 
اند و با مختلف، بهائیان ارتدكس را مورد اذی

 حربه
ن
 ! اند پاشیده هم های بسیاری را از خانواده ،ی طرد روحان

 یمرا به معتقدان به تداوم والیت امر ، بدلبیت العدل 
ن
 چونهمنماید و دروغ، ناقض عهد و میثاق معرق

  ! کند با آنان برخورد یم انجذامی
ی
 حقیق  بخواهد با بیت العدل اگر یک بهان

ی
مراوده داشته  یک بهان

د، خودش و خانواده  بخواهد با فرزند ارتدكس خود تماس بگی 
ی
اش در معرض باشد و یا یک پدر بهان

خاطر حفظ كانون گرم جناب میسن رییم به طرفدار  زیادی از بهائیان تعداد  ! د نگی  خطر طرد قرار یم

خاطر ابراز تعداد زیادی از بهائیان ارتدكس به ! ندارند  ابراز عقیده یارایخود،  و جمع دوستان خانواده

 اند،را از دست دادهشغل خود  ؛اند گرفته  تحت فشار قرار  بدل، عقیده و مخالفت با بیت العدل

  ! هایشان از هم پاشیده استو خانوادهاند هشد نی مجبور به طالق و جدا شانهمشان

 
 » عنواندلیل استفاده از بهائیان ارتدكس را به ،مریکا آدر حت  

ی
شکایت  ایشاناز  ده و انبه دادگاه كش «بهان

 )هرچند که  کردند 
 
 و دارانی اموال و  ایادیان، ! محکوم شدند(خودشان در دادگاه  نهایتا

ن
ان
 
 رب

 
های شوق
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 را جامعه
ی
ن  بردهغارت به ی بهان  را كه صاحب اصیل آن اموال بود از آن و رئیس شورای بی 

ی
الملیل بهان

انگشت اتهام را به  ،دروغول به ،خود عامل اختالف و انشعاب بودند وجودی كه  با  ! محروم كردند 

 ! نشانه رفتند  حقیق  سوی بهائیان 

 اعالم  
ی
اء را نر به جامعه بهان

 انشعاب نداریم و احب 
ی
 كردند كه ما در دیانت بهان

 
الع از حقیقت باق

 
اط

وان خود اعالم كردند كه به  ! گذاشتند   مراجعهبهائیان حقیق  های سایت ها و مقاالت، نوشتهبه پی 

ن به از حربه، نكنند و در مقابل استدالل منطق   ا و توهی  بهائیان ارتدكس والت امرهللا و ی فحش و ناشن

م یم دند كه انسان از بیان آنمرتکب شاستفاده كردند و اعمال را  گونه رفتارهای قرون این ! کند شر

 استمصداق بارز نسلکه وسطانی  
ن
 از سوی   ،کشر روحان

 
 که اد

ن
 کسان

 
 د ننماییم ت از خطا عای مصونی

 شود! پیوسته صادر شده و یم

  عا دارد كه
 
 است و با تشکیالت بیت العدل اد

ن
ی حقیقت و ایجاد وحدت عالم انسان به دنبال تحر 

ت رفتار یمهمه كند، به نظر شما برخوردهای صورت گرفته با بهائیان ی آحاد بشر با دوست  و محب 

 داشته باشد؟شده هم تواند با تعالیم یاد ارتدكس چطور یم
ن
 خوان

عا دروغ 
 
 واقعی  و کذب محض این اد

ً
  ،بیت العدل ت ندارد! است و اصل

 چشم دیدن یک مخالف و حت  

وی یک  ن ندارد پی  ت با هم جای تروی    ج ها بهآن ! منتقد را نی  کیشان، تخم كینه، بدبیتن و دوست  و محب 

وان خود کاشته اء به ،در طول پنجاه سال گذشته ! اند دشمتن را در دل پی   بیش از دویست نفر از احب 

به ناحق ایشان، توسط ایادیان امر و بیت العدل بدل  طرفداراندلیل حمایت از جناب میسن رییم و 

 اخراج گردیدهی بهشده و از جامعه طرد 
ی
  ! اند ان
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یصن به جامعهو به ناحق طرد ل نكرد كه جرم افراد اخراج ؤاکس سهیچ ی شده چه بود؟! مگر چه تعر 

 مجازات و تحقی  گردیدند و سالم و كالم
 
 نموده بودند كه مستحق

ی
 ؟! ها ممنوع شد با آن بهان

 عا دارد كه بهائیان ارتدكس، بیت
 
 اد

ی
وع یمتشكیالت بهان دانند، به مدیریت آن انتقاد العدل را نامشر

ر بتوان دشمتن دارند و به  هستند؛ بنابراین شاید با این تصو 
ی
نویع دشمن بیت العدل و تشكیالت بهان

 .العدل با بهائیان ارتدكس را توجیه نمودبیت

 انتق
ً
وع بودن بیت العدلاوال  یمباز ، اد ما به نامشر

ی
ما به استناد نصوص موجود،  ! گردد به نصوص بهان

 ،تازه ! است تبیان واقعی  این دشمتن نیست؛ بلكه  ! حق نیست کنیم كه بیت العدل فعیل بر اثبات یم

 این مخالفت 
 
ن تجاوز نكرده است ،نی عااد  گفتگو و كالم نی 

 
 تعر  هم ما تاكنون به كدام ! از حد

ی
ض کیش بهان

 !ایم؟آزار رسانده یا به او  ایم و یا از او شکایت کرده كرده و 

 
ن
ت عبدالبها نفرمودند تا با دشمنان  ؛هستیمبدل فرض كنیم ما دشمن بیت العدل  ،در ثان مگر حضن

ن به نییك رفتار كنید و آنان را دوست بدارید؟ ما ناقض میثاق هستیم و  چه كش گفته است كه ! خود نی 

 ،
ی
؟! تشخیص این موضوع با كیست؟! در نصوص بهان

ی
شما ثابت بر پیمان و دوستدار دیانت بهان

تو ئی مسدر حیطهو فقط فقط  ،یص بیماری نقضتشخ گروه !  است هللااختصایص ول  امر  و اختیار  لی 

ت و به هیچایادیان و بیت العدل بدل  وعی   و نت ندار صالحی  وجه مشر
ی
وان دیانت بهان ن و پی  د تا مؤمنی 

 اخراج 
ی
ت بهاءهللا را خودشانه از جامعه بهان  ! د ننمایو طرد حضن

بر اساس منشور حقوق  حق هستند، بر  کهاز آنبه غی   ،بهائیان ارتدكس ،ها گذشتهاز همه این حرف

 
 
 و حق

ن
، انسان هستند و باید از حقوق انسان   بشر

 
، حق

ی
  زندگ

 
ت با دیگران، حق ابراز  مراوده و معاشر
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 دیگر بهره عقیده
ن
این حقوق را خداوند به بشر اعطا نموده است، بیت العدل  ! مند باشند و حقوق انسان

را  ها آناین حقوق خدادادی سلب  یاجازهگاه هیچ ،که در موضع قدرت نشسته استضف اینبه

 ! نخواهد داشت

 دادید  اختیار ما قرار که وقت خود را در از این،  
 
رم و امیدوارم اجازه داشته باشم تا در متشك

د مزاحم شما باشیمفرصت
 
 .های دیگر مجد

ل كردیدگزارم از اینبا كمال میل و سپاس  .که من را تحم 

 

 میثاق و عهد وبگاه

 ایران ارتدكس بهائیان رسمی وبگاه

https://ahdvamisagh.wordpress.com 

 

https://ahdvamisagh.wordpress.com/

