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  پيشگفتار
 

هايى را  د و گروهسرنوشت افرا امراهلل عالوه بر توضيح ماهيّت و خطرات نقض عهد، کرارًا حضرت ولىّ 

فرمودند  ايشان مى  .دادند طور خالصه مورد بررسى قرار مىه بودند ب  مبتال شده ه اين بدترين نقص بشرىکه ب

کند که نيروى حراست  اهلل را متزلزل سازند به احبّا کمک مى که تعّمق در فرجام کسانى که کوشيدند وحدت امر

سالى که از نقض  چهلبيش از در دورنماى  . نند و ارج نهندتر درک ک عهد و ميثاق جمال مبارک را عميق

کردند درسى  حاصل دنبال گذرد، نگاهى به عواقب کسانى که او را در اين راه بى عهد چارلز ميسن ريمى مى

  .آموزنده خواهد بود



 

٣ 
 

  نقض عهد.  ۱

  ماهيّت نقض عهد

به زبان انگليسى  ۱۹۷۵مارچ   ۲۳نقض عهد چيست؟  بيت العدل اعظم الهى در مرقومۀ موّرخ 

  :اى از آن بدين شرح است فرمايند که ترجمه خطاب به يکى از ياران مى

کند، او  وقتى شخصى ايمان خود به حضرت بهاءاهلل را به عنوان يک مظهر ظهور الهى اعالن مى

از متمّسکين به عهد و پيمان حضرت رحمن گشته، جامعيّت و اصالت و تماميّت ظهور مبارکش 

ليکن اگر اين شخص بعدًا تغيير جهت داده و مقام حضرت بهاءاهلل و يا مرجع   .نمايد مى را قبول

در چنين موقعيّتى هر کوششى به  . اهلل را مورد حمله قرار دهد، او نقض عهد کرده است مرکزى امر

آيد تا به او کمک شود که به غير منطقى بودن و سهو و خطاى عمل خود پى برد، اّما  عمل مى

بايستى به موجب تعاليم نفس مقّدس حضرت بهاءاهلل، به  او در رفتار خود پافشارى کند، مى اگر

  ١.عنوان ناقض عهد الهى از جامعۀ بهائى طرد شود

  اند وا د بودهدانند به آن متعهّ  امراهلل نقاط ضعفى که مردم را به نقض عهدى که مى حضرت ولىّ 

طلبى  عهدى ننگين، و جاه نکردنى، سست و حصر، حماقت باور حدّ   نفرت کورکورانه، جسارت بى" ،دارد مى

گرچه بعضى از آنها  . اند سازد، توضيح داده که به درجات مختلف اشخاص مربوطه را آلوده مى ٢"بيش از حدّ 

 :  فرمايند اند، با اين حال حضرت عبدالبهاء در مورد آنان مى احتماًال فريب ديگران را خورده

که ست اين  ميثاق ندارند ولى غرض نفسانى آنان را به اين درجه رسانده نه اى در ناقضين شبهه

 .کنند دانند و مخالفت مى دانند مى نمى

  کند خطراتى که ايجاد مى

حضرت بهاءاهلل يعنى ايجاد وحدت و يگانگى، انذار حضرت عبدالبهاء، با توّجه به هدف اصلى ظهور 

اهلل را سحق و جميع   اهلل را محو و شريعة کلّى امره ب"گردد، ناقضين عمال ناِ ت و توّجه اند که اگر دقّ  فرموده

  ٣."زحمات را هدر خواهند داد

اهلل به قّوۀ ميثاق محفوظ نماند در يک روز در بهائيان هزار مذهب پيدا شود  اگر حصن حصين امر

  ٤.هاى سابق حاصل شد چنانچه در دوره



 

٤ 
 

سازد، نمادى از يک بيمارى  اهلل وارد مى  شرفت امرنقض عهد، صرف نظر از خطرى که بر توسعه و پي

دارد سالمت روحانى فرد مؤمن را تهديد  هنفس اّمارمحسوسى که بر  نا ۀت جاذبمسرى روحانى است که به علّ 

گرديد بودند و  الورى خواستار طرد کامل هر نفسى که به بيمارى نقض عهد مبتلى مى  حضرت مولى.  کند مى

  .فرمودند زد مى يّۀ احبّا گوشلّ ک ارتباط با شخص متمّرد را به گونه  لزوم قطع هر

  ثرات آن بر افراد متمرّدا

هايى بيان فرمودند که چگونه اين  اهلل چندين بار نمونه امراهلل ضمن بررسى پيشرفت امر حضرت ولىّ 

سارى  خود را با شرمشد دير يا زود  ها که به وسيلۀ افراد فريب خورده و ماجراجويان سودجو حمايت مى جنبش"

 هيکل." شدشان مشاهده کرده و مآًال به دست فراموشى مطلق سپرده خواهند  هاى بانيان گرفتار دام دسيسه

  :فرمايند مبارک مضافًا مى

اى  بختى ديگران، و اظهار ندامت قلبى عّده مايۀ بعضى از اين معاندين، تيره از بين رفتن نفوذ بى

اهلل، به خودى خود  االنۀ آنان در تبليغ و خدمات ادارى امرفعّ د و شرکت ديگر و تسجيل مجدّ 

ناپذير و روحيّۀ راسخى است که کسانى را که بر وصايا و نصايح  شواهدى کافى بر قدرت شکست

  ٥.بخشد دارند جان و روان مى را وفادارانه مجرى مى ثابت واستوارند و اوامر آن ءحضرت عبدالبها

  يند پاکسازىايک فر

امراهلل در بارۀ گروهى از ناقضين در اياالت متّحده که پس از فوت دو نفرى که مؤّسس آن  ىّ حضرت ول

  :فرمايند بودند از هم متالشى گرديد مى

اهلل طرح کرده  ى که رهبران نادان آنها در نهايت کوشش براى ايجاد تفرقه در درون امريها نقشه

اى براى تطهير امر  سازى و وسيله براى پاک زودى و در عين بهت و حيرت آنان فرايندىه بودند ب

مبارک ديده خواهد شد، که نه تنها سبب تقليل شمارۀ پيروانش نشده، بلکه وحدت 

 شى اصول و اهداف ناپذير تر ساخته، و قواى منسجم مؤّسساتش، تزلزل ناپذيرش را مستحکم زوال

اعتنا اعالم خواهد  بى ش را به جهانى شّکاک و يااجتماعو قواى شفابخش مکنون در حيات 

  ٦.نمود



٥ 
 

  نقض عهد ميسن ريمى. ۲
 

  اعالميّۀ حضرات ايادى امر اهلل در بارۀ واليت امر

به مرکز جهانى بهائى رسيد، آپارتمان  ۱۹۵۷نوامبر  ۴امراهلل در شب  وقتى که خبر صعود حضرت ولىّ 

 امر  جتمع شدن حضرات ايادىکس قبل از م فاصله قفل و تحت مراقبت قرار گرفت تا هيچ هيکل مبارک بال

رسى  امرهلل صورت گرفت، به آن دست ت کمى پس از مراسم تدفين حضرت ولىّ اهلل در ارض اقدس، که مدّ  

  .نداشته باشد

امراهلل را  وصاياى مبارکه صراحتًا چگونگى انتخاب جانشين حضرت ولىّ   عبدالبهاء درالواح  حضرت

  :اند ذکر فرموده

   ....ن آيات اهلل و من بعده بکرًا بعد بکر يعنى در ساللۀ اوبيّ م] امراهلل حضرت ولىّ [

اهلل در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از  امر  اى احبّاى الهى بايد ولىّ 

صعودش اختالف حاصل نگردد و شخص معيّن بايد مظهر تقديس و تنزيه و تقواى الهى و علم و 

لولد سّر ابيه نباشد يعنى از عنصر روحانى ا  اهلل مظهر امر  ولد بکر ولىّ فضل و کمال باشد لهذا اگر 

 او نه و شرف اعراق به احسن اخالق مجتمع نيست بايد غصن ديگر را انتخاب نمايد و ايادى امر

 اتّفاق مجمع ايادىه ه نفر يا باين نُ  انتخاب... نمايند اهلل از نفس جمعيّت خويش ُنه نفر انتخاب 

اکثريّت آرا بايد غصن منتخب را که به ه نفر يا باالتّفاق يا اکثريّت آرا تحّقق يابد و اين نُ يا به  و

  ٧.اهلل تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند امر  ولىّ 

اهلل خانم   ايادى امر(آمدند   اهلل در ارض اقدس گرد امر  نفر حضرات ايادى ۲۷تن از  ۲۶به مجّرد اينکه 

که به علّت کهولت سّن و کسالت نتوانسته بودند در اين اجتماع شرکت  (Mrs. Corinne True) کورين ترو

از بين خود ) کار خويش رسمًا اعالم داشتند نمايند، با امضاى اقرارنامه پشتيبانى خود را از اقدامات ايادى هم

گونه سندى که احتماًال هيکل  هرامراهلل رفته و به جستجوى  ه نفر را انتخاب نمودند تا به آپارتمان حضرت ولىّ نُ 

اهلل، از جمله  امر يّۀ حضرات ايادىنفرى کلّ  هدر تعقيب گزارش هيئت نُ   .جاى گذاشته باشند بپردازنده مبارک ب

بدون تعيين "افندى ربّانى فقيد  اى را امضا نمودند مشعر بر آنکه حضرت شوقى ميسن ريمى، اعالميّه

  .اند درگذشته ٨"...جانشين



 

٦ 
 

خطاب به "اى  اعالميّه ،اهلل که درآن وقت در بهجى مجتمع شده بودند لين انجمن ايادى امراوّ از طرف 

اغصان عمومًا يا فوت نموده و يا به علّت " که صادر شد که در آن اعالم شده بود ۹"احبّاى شرق و غرب

مسلّم است که  ن ترتيببدي و ۹"اند شده معّرفىعهد و ميثاق  امراهلل ناقض طرف حضرت ولىّ  از...  وفايى بى

هيئت ايادى در اين اعالميّه  ۹"دنبراى حضرت شوقى افندى مقدور نبوده جانشينى براى خود تعيين نماي"

امراهلل طرح فرموده بودند متّحد شوند، و   اکبر که حضرت ولىّ  جهاد کبير ۀاحبّا را فراخواندند که براى اتمام نقش

بيت العدل عمومى يعنى آن معهد اعلى که به فرمودۀ "هائى به انتخاب اشاره کردند که در موعد مقّرر عالم ب

  .د نمودناقدام خواه ٩"حضرت مولى الورى در الواح مبارکۀ وصايا به موهبت مصونيّت از خطا مخّصص

د نتصميم خواهمجتمع گشته و  ارض اقدس مقيم ه نفر ايادىنُ  به دعوت اهلل ايادى امرکلّيّۀ 

حضرت مدارج تکامل خود را که از طرف المللى بهائى  ونه شوراى بينچگ موقع و گرفت که چه

ه براى به دعوت اعضاى محافل روحانيّۀ ملّيّ  منتهىنموده و  طىّ امراهلل مشّخص گرديده  ولىّ 

  .گشت خواهد بيت العدل اعظم انتخاب

ت مطالعه و يّۀ اوضاع و احوال امريّه مجّددًا تحهيئت منصوص الهى به وجود آمد کلّ  آنکه همين 

اهلل تدابير الزمه جهت اقدامات آتيه اتّخاذ خواهد  امر  تدقيق قرار خواهد گرفت و با مشورت ايادى

  ١٠.گرديد

رسمى را مبنى بر اينکه  ۀمين بيانيّ کارش اين دو ميسن ريمى بار ديگر به اتفاق ساير حضرات ايادى هم

سال بعد از صعود حضرت  براى مدت دو.  دهيچ جانشينى براى حضرت شوقى افندى وجود ندارد امضا نمو

اقداماتى که از طرف حضرات ايادى در جهت انجام مسئوليّت هدايت امر  ۀامراهلل، ريمى شخصًا در کلّيّ  ولىّ 

مات انتخابات بيت العدل اعظم را فراهم سازند، شرکت داشت و با همۀ آن اهلل، تا زمانى که بتوانند مقدّ 

  .اقدامات موافق بود

  حانى ميسن ريمى طرد رو

داير بر اينکه حضرت شوقى افندى شخصى را به سمت ولّى  ۱۹۵۷ريمى با وجود اذعان کتبى خود در 

اى که در تاريخ  اند که شخصى را منصوب نمايند، شخصًا در اعالميّه توانسته اند و نمى امر انتخاب ننموده

او اين اّدعاى .  ين ولّى امر معّرفى کردا دومر صادر کرد، اّدعاى احراز اين مقام را نمود و خود ۱۹۶۰آپريل 

وقتى که . المللى بهائى ناميده شده بود ت قرار داد که او به عنوان رئيس شوراى بينجعلى را مبتنى بر اين واقعيّ 

عنوان   اهلل وى را به امر    وى نپذيرفت که از کوشش براى تصّرف زمام امور امر منصرف شود، حضرات ايادى

  .د و ميثاق از عضويّت جامعۀ بهائى طرد نمودندناقض عه



 

٧ 
 

در مّدت کوتاهى پس از آن، چند نفر از احبّا در اروپا و اياالت متّحده و ساير نقاط که دعاوى ميسن 

 ، جوئل مارانجال(Donald harvey) ، دونالد هاروى(John Carre) جان کاره هريمى را پذيرفته بودند، از جمل

(Joel Marangella)ينالد کينگ، رج (Reginald King) د جنسننو ليال )(Leland Jensen  مانند وى طرد

بار بقاياى  تمام اين افراد بعدًا در برانگيختن يک سلسله اختالفات که منجر به تفّرق حسرت . روحانى گرديدند

  . پيروان ريمى شد، نقش بزرگى به عهده داشتند

  فوت ميسن ريمى

  :الهى خطاب به بهائيان عالم اعالم فرمودند  اعظم  بيت العدل ۱۹۷۴پريل سال آدر 

پس از صعود حضرت اش براى غصب مقام واليت  چارلز ميسن ريمى که مساعى گستاخانه

به طرد روحانى او از جامعۀ پيروان امر اهلل گرديد در فلورانس ايتاليا در سّن صد  شوقى افندى منجر

اند دفن  حالى که پيروان سابقش او را رها کرده سالگى از دنيا رفت و بدون مراسم مذهبى و در

آميز از طرف شخصى که مورد عنايات و مواهب عظيم از طرف  داستان اين انحراف تأّسف . شد

ثمر بودن هر تالشى براى تضعيف  امراهلل بود نمونۀ ديگرى از بى حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ 

  ١١.عهد و ميثاق مبرم حضرت بهاءاهلل است



٨ 
 

  قه در بين پيروان ميسن ريمىتفر. ۳
 

  "تحت اشراف واليت امر...  محفل روحانى ملّى"

بهائيان تحت لواى "در اياالت متّحدۀ امريکا گروهى که بر مبناى نقض ميسن ريمى خود را به نام 

دور هم جمع شدند  (New Mexico)در نيومکزيکو  ۱۹۶۲و  ۱۹۶۱هاى  ناميده بودند، طّى سال" واليت امر

" محفل روحانى ملّى اياالت متّحده تحت لواى واليت امر موروثى"آنچه را  که آنان  ۱۹۶۳پريل آو در 

در همين ماه تشکيالت مشابهى به وسيلۀ گروهى در پاکستان به وجود آمد اّما  . خوانده بودند، تأسيس نمودند

  . به سرعت از هم پاشيده شد

اند و با اين اّدعا که صاحب قانونى ملک ثبت رس  خود را به ۱۹۶۴در مارچ  گروه نيومکزيکو

در اياالت متّحدۀ امريکا گوى رسمى ديانت بهائى  و نماينده و سخن Wilmette)( االذکار ويلمت مشرق

محفل واقعى و مشروِع  . عليه محفل روحانى ملّى بهائيان اياالت متّحدۀ امريکا اقامۀ دعوى نمود باشد مى

عليه اين " ىمحفل روحانى ملّ "حده بر اساس تخلّف در بارۀ عالمت تجارِى روحانى ملّى بهائيان اياالت متّ 

ق شد قرار ممنوعيّت اين گروه از استفاده از اصطالحات ى متقابل کرد و چندى بعد موفّ اقدام به اقامۀ دعوگروه 

محکوم  معمول بهائى را بدست بياورد، قرارى که در صورت عدم رعايت آن، اين گروه، بر طبق قانون کشورى

  .گرديد به تجاوز به حقوق محفل روحانى ملّى مى

شد ميسن ريمى ناگهان به آنها دستور داد که   در حالى که گروه نيومکزيکو براى محاکمۀ دوم آماده مى

" انحالل محفل ملّى"اندکى بعد ريمى دستور   .متوّقف سازند" بدون توّجه به عواقب آن"جريان محاکمه را 

  .را صادر کرد) Santa Fe( گروه سانتافه 

  ريمى" المللى بهائى دومين شوراى بين"

 را تأسيس نمود و يک" المللى بهائى دومين شوراى بين"زعم خويش ه ريمى ب ميسن ۱۹۶۴سال در 

داران وى بود و  را که از نخستين طرف (Joel Marangella)نفر امريکايى ساکن فرانسه به نام جوئل مارانجال 

.  اهلل از جامعۀ بهائى طرد شده بود، به رياست آن منصوب کرد به وسيلۀ حضرات ايادى امر ۱۹۶۰آگست   ۳در 

ت خود به عنوان رئيس شوراى از آنجا که ميسن ريمى کوشيده بود اّدعاى واليت امر خويش را بر اساس موقعيّ 

 انتصاب مارانجال به اين گذارى کند، حاال امراهلل تأسيس شده بود پايه المللى بهائى که توّسط حضرت ولىّ  بين

  . کرد اى در ميان پيروان ريمى تفويض مى موقعيّت برجسته] مارانجال[سمت عمًال به او 
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 ۱۹۶۶اکتبر  ۱۸شود که در  بروز اختالفات جّدى در ميان اين دسته از ناقضين از آنجا مشاهده مى

ه رياست آن را به عهده داشت دستور داد را منحّل کرد و به مارانجال ک" شورا"طور ناگهان اين ه ميسن ريمى ب

تأثير ظاهرى اين اقدام که مارانجال را   ."کلّيّۀ سوابق مربوط به شورا را که ديگر وجود ندارد به من باز گردان"که 

از نقش رهبرى محروم کرده بود به جاى اينکه تخفيفى در اختالف عقيده ميان گروه ايجاد نمايد باعث تشديد 

اند که  هايى آغاز کرده بعضى از دوستان گزارش"ريمى حتّى اعتراض نمود که  ۱۹۶۷ژانويه  ۲۹ در  .آن گرديد

  "....کند است و شخص ديگرى او را کنترل مى امر حواس خود را از دست داده  ولىّ 

 (Donald Harvey)انتصاب دونالد هاروى 

جانشينى خود پس از مرگ به ، ريمى رسمًا دونالد هاروى، يکى از پيروانش را به ۱۹۶٧مى  ۱۵در 

زمان برگشت ريمى از امر  هاروى، يک بهائى امريکايى، که او نيز در . منسوب کرد" مين ولّى امرسوّ "عنوان 

" مرشد ۲۴"نفر از يک  ۵ريمى در طول سال بعد،   .ساکن فرانسه بود، جزء اّولين دستۀ ناقضين قرار داشت

ا متعاقبًا ريمى هيئت امّ   .منصوب کرد" هاءاهلل را اداره خواهند کردامر ب"کارى هاروى  مورد نظر را که با هم

  .مرشدين را مانند تشکيالت قبلى منحّل نمود، بدون اينکه انتصاباتى را که وعده داده بود عملى سازد

هاروى که در سمت جانشينى ريمى باقى ماند، نه قبل و نه بعد از مرگ ريمى هيچ گونه اقدامى براى 

فوت نمود و نوشتجات متعّددش  ۱۹۹۱وى در سال .  تى که به او مفّوض شده بود به عمل نياورداعمال قدر

گونه عالقۀ او نسبت به تشکيالت بوده و مبيّن اين بود که او مذهب را يک مسألۀ کامًال شخصى  منکر هر

  .داند مى

به  ۱۹۸۴نوامبر  ۱۷دستان هاروى به نام ژاک سوقومونيان مدرکى را که ظاهرًا در تاريخ  يکى از هم

به جانشينى خود به  ... آقاى ژاک سوقومونيان را ]من["امضاى هاروى رسيده بود و شامل اين عبارت بود که 

سوقومونيان يکى از  . ارائه داد" نمايم امرجهانى حضرت بهاءاهلل انتخاب و منصوب مى چهارمين ولىّ  عنوان

راه سايرين از جامعۀ امر منفصل  همه بود که در آن زمان ب ۱۹۶۰داران ريمى در سال  اعضاى گروه اصلى طرف

 .گونه توفيقى حاصل نکرده است گرديد، وى در جلب پيروان هيچ

 (Joel Marangella)اّدعاى جوئل مارانجال  

ه او، نه هاروى، بايد جانشين برحّق ريمى محسوب ناگهان اعالم کرد ک ۱۹۶۹نوامبر  ۱۲مارانجال در 

اى مهر شده براى او فرستاده و  نامه ۱۹۶۱طبق اّدعاى مارانجال، ريمى چندين سال قبل يعنى در دسامبر   .شود 

مارانجال .  "دانست که چه وقت مهر را بشکند"در يادداشت ضميمۀ آن اشاره کرده است که مارانجال خواهد 

اين نامه را باز کرده " المللى بهائى دومين شوراى بين"اهى پس از انتصابش به عنوان رئيِس گفت که مّدت کوت
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به کلّيّۀ بهائيان عالم اّطالع دهيد که " : و يادداشت مختصرى با امضاى ريمى بدين مضمون در آن يافته است

هيچ اقدامى در مورد  ١٩۶٩ا سال ولى مارانجال ت" ام مين ولّى امر بهائى انتخاب نمودهمن شما را به عنوان سوّ 

  . اين دستور انجام نداده بود

بهانۀ مارانجال در مورد توّجه نکردن به انتصاب رسمى هاروى از طرف ميسن ريمى به عنوان جانشين 

ريمى اکنون شروع به تعّرض و حمله   .داده است خود اين بود  که ريمى ظاهرًا رفتار نامعقولى از خود نشان مى

بود و بايستى " ديانت بابى"داشت که نظم ادارى فقط نهادى از  شوقى افندى کرده و اظهار مىبه حضرت 

  .دانست ولّى امر ديانت بهائى مى" اّولين"ريمى در اين وقت خود را   .شود "برچيده"

از آن   .مبادرت ورزيد" دفتر ملّى ديانت بهائى ارتودوکس"مارانجال در تعقيب اّدعاى خود به ايجاد 

ديگر را ناديده  ى وجود يکطور کلّ ه ريمى را داشتند، ب هاروى و مارانجال که هر دو اّدعاى جانشينى برحّق  پس

  .گرفتند مى

 (John Carré)نقش جان کاره 

کردند تالش  در اين موقع، ديگر مّدعيان رهبرى هر يک براى بدست آوردن آنچه که حّق خود فرض مى

به  ۱۹۶۱داران اّوليّۀ ميسن ريمى بود که در سال  کار، يکى از طرف پر جان کاره، يک نويسندۀ  .نمودند مى

هاى متعّدد به بهائيانى که آدرس آنها را  او در ابتداى کار از طريق ارسال نامه  .علّت نقض عهد طرد شده بود

ى بين چنان که جّر و بحث بر سر رهبر هم . در دست داشت، اّدعاهاى ريمى براى واليت امر را ترويج داد

ه ربط شخصى ب گويى براى اّدعاهاى غير عاّدى و کامًال بى شد، کاره بغتتًا به عنوان سخن پيروان ريمى برمال مى

مهاجر ايرانى در اندونزى بود خودش را به  شخص مذکور که يک.  نام جمشيد معانى در صحنه ظاهر گشت

  .دانست مى" کند کسى که در هر لحظه پيامبران را خلق مى"عنوان 

وقتى که عاليم بيمارى روانى در جمشيد معانى ظاهر و منجر به بسترى شدن وى در بيمارستانى در 

و  John Christofil)(طهران شد، کاره از اين عالقه نيز روى برتافت و سپس تحت نام مستعار جان کريستوفيل 

در اين .  به نگارش پرداخت "خانۀ نوع بشر"و " بيت نور"هاى مختلفى از جمله  گوى سازمان به عنوان سخن

بيستم که بايد قبل از پايان قرن " حوادث مخوفى"اى به موضوع  مقام جديد کاره توّجه خود را به طرز فزاينده

  .وار سازد معطوف نمود مظهر الهى هم" سّومين"بيفتد و راه را براى ظهور  اتّفاق
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 (Reginald King)مداخلۀ رجينالد کينگ 

ديگر از ناقضين به وجود آمده بود که به شّدت يکديگر  ۀاالت متّحدۀ امريکا دو دستدر همين ايّام در اي

عمر  کوتاه" محفل ملّى"کينگ، منشى  ")رکس("لين دسته از اين دو به وسيلۀ رجينالد اوّ   .نمودند را متّهم مى

ى از ينارضا کينگ با . شد توّسط ميسن ريمى منحّل گشته بود، رهبرى مى ۱۹۶۴نيومکزيکو که در سال 

مقاومت ميسن ريمى با نقش رهبرى وى در امريکا باالخره به ايتاليا، محّل اقامت ميسن ريمى رفت و ظاهرًا 

اى کينگ را مردود  با صدور نامه ريمى  ،۱۹۶۹سپتامبر  ۱۳در  برخورداين   به دنبال.  ديدارى تلخ با وى داشت

وقتى که پس از دو ماه مارانجال " شيطان باقى خواهد ماند االٓباد مقاممقام او الى ابد"  :اعالم نمود و گفت

  .دارى از او پرداخت اّدعاى خود را اعالم نمود، کينگ فکر خود را عوض کرد و به طرف

" غلط از آثار’ تعبيرات‘تعدادى "کينگ معتقد بود که مارانجال .  زودى از هم گسسته اين رابطه نيز ب

او به واقع   ".باشد ديگر واجد شرايط مقام واليت امر نمى"مارانجال  و اّدعا کرد که استبه عمل آورده 

زيرا که از  ... اند امر نبوده گاه ولىّ  در حقيقت نه ميسن ريمى و نه جوئل مارانجال هيچ"کرد که  استدالل مى

نايى تلّقى اعت موقعيّت هاروى در اين جريان با بى).  يعنى ساللۀ حضرت بهاءاهلل" (اند ساللۀ موروثى نبوده

دست يافت " آگاهى"بود و کينگ به اين " مقام يک قائم"کينگ گفت که  ميسن ريمى در حقيقت .  گرديد

  "….مقام دوم بود در واقع قائم"که خود وى 

ديگر و يا به اّدعاى  اعتنا بودند که به مّدعاى يک هاروى و مارانجال به همان اندازه به اّدعاى کينگ بى

کرد به او تعلّق دارد به  فوت کرد و تمام حقوقى را که فکر مى ۱۹۷۷ريل پکينگ در اّول آ  .جان کاره بودند

  .متشّکل از اعضاى خانوادۀ خويش واگذار کرد" هيئتى"

 (Leland Jensen)قضيّۀ ليالند جنسن 

ت هاى طوالنى کينگ براى در دست گرفتن رهبرى پيروان ريمى در اياالت متّحده به موازا اّما فّعاليّت

هنگامى که هر دوى آنها عضويّت  ۱۹۶۳در سال   .رفت اّدعاى ديگرى از طرف ليالند جنسن پيش مى

 . اى بين آنان در گرفته بود را داشتند مشاجره" تحت اشراف واليت امر موروثى ... نيومکزيکو" محفل ملّى"

کينگ متعاقبًا پيشنهاد  ". استبدست آورده "گروه اياالت متّحده را "  کنترل"جنسن، کينگ را متّهم کرد که 

مخالفت ريمى با اين حرکت   ".از امر بهائى اخراج نمايد"کرد که يک دادگاه بهائى تشکيل دهد تا جنسن را 

  .اخير بود که مقّدمۀ نارضايتى کينگ نسبت به وى را فراهم آورد

نسن در سال ج . باشد پيدايش جنسن شاخص ديگرى از تدنّى شخصيّت اخالقى هواداران ريمى مى

 بينى کرده بود در ميسوال اى که وقوعشان را ميسن ريمى پيش کننده هاى منهدم براى احتراز از طوفان ۱۹۶۴
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(Missoula)مونتانا ، (Montana) در زندان " هرزگى و اعمال شهوانى"به اتّهام ۱۹۶۹سال   اقامت گزيد و در

هاى خود را قانع کرد که اّدعاى او را مبنى بر  بند ز همدر آنجا جنسن چند نفر ا.  ايالتى مونتانا محبوس گرديد

پس از اتمام دوران   .خوانده است، قبول نمايند )Joshua(اى از او ديدن کرده و او را يوشع  اينکه فرشته

ماندۀ پيروان امريکايى ريمى به تعبيرات عجيب و غريب عقايد مذهبى  محکوميّت، جنسن به منظور جلب باقى

بازگشت "و " يوشع"جنسن مثًال مّدعى بود که نه تنها (.  ر اياالت متّحدۀ امريکا مسافرت کردخود به سراس

  )باشد بيت العدل اعظم نيز مى" جنينى"است، بلکه مرحلۀ " مسيح

 ۱۹۹۱نمود و در سال " واليتبهائيان تحت "بعد از مرگ ريمى، جنسن اقدام به تشکيل گروهى به نام 

  .خود را تأسيس کرد" بهائى المللى دومين شوراى بين"

، و با "عالم پايان"مبنى بر وى هاى  ىيبه علّت عدم وقوع پيشگو ۱۹۸۰در ماه مى  جنسن اقدامات

تغيير داده بود، ضربۀ شديدى ) ۱۹۸۰مى  ٢٢–٢٣مى،  ۷ پريل،آ ۲۹(وجود آنکه تاريخ اين حادثه را سه بار 

داران  به پشتيبانى از او ادامه دادند ولى اکثر طرفچه جمعى از مصاحبان نزديک و اعضاى فاميل اگر.  ديد

  .فوت کرد ١٩٩۶جنسن او را ترک نمودند و او در اوت 

 (Giuseppe Pepe)پى  براى جلب جوسپى په  کوشش

ترين حادثه در اين داستان طوالنى و سردرگم مربوط به شخصى بود که نه عضو ديانت  شايد عجيب

ريمى در سفرى به فلورانس ايتاليا با مرد .  ناقضين مختلف داشته است بهائى بوده و نه نقشى در اقدامات

آشنا شد که بعدًا، هنگامى که  ريمى پس از طردش در فلورانس ساکن شد، به " پى جوسپى په"جوانى به نام 

بود که او   .پى باالخره به طور قانونى به فرزندى ميسن ريمى در آمد په.  دم او منصوب گرديد عنوان منشى و هم

پى با  په.  وسايل تدفين ميسن ريمى را فراهم آورد ۱۹۷۴با مساعدت کنسولگرى امريکا در فلورانس در سال 

اى  انگيزى و اندوه مشاهد نمود که جنسن از اين بستگى پسرخواندگى استفاده کرده، و در نامه شگفت

محسوب " امر چهارم ولىّ "يمى با عنوان حّق ميسن ر و جانشين بر" وليعهد) "پى په(سرگشاده اعالم کرد که او 

توّسط روحانى اعظم به عنوان "شود و براى اينکه بتواند اين مقام را احراز کند بايستى اجازه دهد که  مى

" روحانى اعظم"استنباط قوى از اين نوشتجات اين بود که منظور از آن  "گذارى شود پادشاِه ملکوت تاج

  .جنسن است

ها و  حدالمآلذکر نام او در متّ  گروه جنسن به استفاده ازو ات وى ناديده گرفته شد پى وقتى که اعتراض په

دانست، براى روشن  ، اين موضوع را به يکى از مؤّسسات بهائى که آدرس آن را مىدادادامه مراسالت خود 

اى مکّرر وى ه خواست نوشت و بيان کرد که اقدامات ناقضين بدون اجازۀ او انجام گرفته و در ساختن قضيّه
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 ۱۹۹۴در سال  پى پهآيد،  طور که به نظر مى آن  .استبراى متوّقف ساختن اين اقدامات ناديده گرفته شده 

  .گذشتدر

 neal( ، نيل چيسپى هسال بعد از مرگ جنسن و هفت سال پس از مرگ پ  يعنى پنج ۲۰۰۱در سال 

Chase( عى شد ط جنسن تأسس گرديده بود، مدّ سّ که تو" المللى بهائى دومين شوراى بين"، يکى از اعضاى

 ادعاى او را ردّ " شورا"اکثريّت اعضاى   .به عنوان ولى امر و جانشين او تعيين گرديده است پى هکه از طرف پ

  .کردند و کار به مشاجره بيشتر و طرح دعوى در دادگاه کشيد

  وضع کنونى

و نقيض خود را به ثبوت برسانند، تفّرق يک از رهبران نقض نتوانستند اّدعاهاى ضّد  در حالى که هيچ

هاى غير متعارفى است  اغلب اين اّدعاها نشانى از نقشه  .بين آنها با گذشت زمان شّدت بيشترى يافت تو تشتّ 

 — هاى مختلف پيروان ريمى وضع کنونى دسته  نظرى به.  باشد که ساختۀ ذهن افرادى مختلف و نامربوط مى

ديگرند، با توّجه به اينکه اکثر کسانى که در ابتدا آنها را جّدى  متقابل يک هاى در حالى که درگير تهمت

تصويرى زنده از اين  —اند  ى کامل جامعۀ بهائى بودهياعتنا و در حالى که مورد بى اند شان کرده گرفتند ترک مى

  :بيان فرمودند دهد که بيش از هشتاد سال پيش در توضيح نقض ميثاق فرمودۀ حضرت عبدالبهاء را ارائه مى

شود بحر ميثاق يک موج زند تا اجسام  کف نمى ست و دريا بىاين شبهات نقض مانند کف دريا

  ۱۲.ميّته را به کنار اندازد زيرا دريا جسم مرده قبول ننمايد

ميسن :  هاى مهّم آن فوت کرده بودند تن از چهرهپنج  واز بين رفته  ١٩٩۶تا قبل از  حاميان ريمى اکثرًا

، جوسپى ١٩٩١، جانشين منصوب ريمى يعنى دونالد هاروى در ١٩٧٧، رجينالد کينگ در ۱۹۷۴ريمى در 

نمادى از يک  تمسخر عمومى نفوذ جنسن را به حدّ ى و يرسوا ١٩٩۶و ليالند جنسن در  ۱۹۹۴در  پى په

هاى  جان کاره به سوى مشغله.  مريکا تنّزل داده بودانماى دورافتاده در اياالت غرب ميانى  گروهک مذهب

.  کرد، کشيده شده بود مستقيم و مختصر با مواضيع بهائى ارتباط پيدا مى  طور غيره مرموز مذهبى خود که فقط ب

بهائيان "اصطالح ، گروه به نجالاگروه جوئل مار . کامًال منزوى باقى مانده است ۀيک چهر ژاک سوقومونيان

عضو در اياالت متحّده  نفر شهادت دادند که فقط حدود چهل ۲۰۰۷در دادگاهى در جوالى  ،"ارتدکس

  .پراکنده هستند وستاندر استراليا و هند نقاطىنيز در  گرىيد معدودتعداد  . آمريکا دارند

اساس چارلز ميسن ريمى مبنى بر جانشينى حضرت شوقى  عاى بىدهۀ گذشته کسانى که ادّ  طىّ  در

که کمى تعداد  در حالى  .اند نموده دنبال را خود آمال زائلهکنند باحضور خود در اينترنت  يد مىيافندى را تأ

حّق حضرت بهاءاهلل و  را پيروان بردارند سعى دارند با فريب و ايجاد شبهه خود  پيروان خود را از نظرها پنهان مى
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توّجه مردم را جلب  قابليّتگرچه  راه ريمى بازماندگان گم  .فى نمايندقانونى جامعۀ جهانى بهائى معرّ  نمايندۀ

  .مشغولندبه رقابت ديگر  با يکچنان  همبه عقايد فاسد خود قدم  بهائيان ثابت جلب توّجهبراى  ندارند ولى

بدون   .اند قومونيان به علت کهولت سن براى خود جانشين تعيين نمودهنجال و ژاک سواجوئل مار

مصون از خطاى آثار  مبيّنعا که خاطر اين ادّ ه بهاى اينترنتى  تمسخرهاى منعکس در نوشته ، در جوابشّک 

 حالى در . اند هر دو نفر جانشينان ايرانى براى خود برگزيده ،دانند که زبان اصلى آن را نمى هستند اى هسمقدّ 

نفس و  ۀخارج که قربانى وسوسمقيم ، دو نفر از ايرانيان اند رو برگرداندهس ريمى يدسا ازاهلل  اى مهد امرکه احبّ 

طراز غصن ممتاز، حضرت  عى مقامى هماند که مدّ  اند، اکنون جسارت آن را يافته طلبى خود شده رياست

  . شوقى افندى گردند

سات امرى براى رفع شبهه و روشن کردن ذهن مؤسّ  بجانکه از  هايى رغم تالش و کوشش على

نجال را پذيرفت و در امند مقيم پرت استراليا به عمل آمد، اين شخص صريحًا ادعاى ريمى و مار هاهلل بهر نصرت

ايادى "نجال او را به سمت اچند سال مار بعد از  .به عنوان ناقض از جامعۀ بهائى منفصل گرديد ۲۰۰۳سال 

تأسيس کرده بود منصوب نمود  ۲۰۰۶که خود در سال " المللى بهائى مين شوراى بينسوّ "رئيس ال و نايب" امر

  . او را به جانشينى خود برگزيد ۲۰۰۷و در سال 

هاى قبل به طور  يزدانى که در منطقه اى نزديک سيدنى استراليا مقيم است از سال) ذبيح(عنايت اهلل 

تالشى طوالنى و پيگير براى منصرف نمودن .  ريمى ابراز داشته بود پنهانى و در خفا طرفدارى خود را از ميسن

ديرينۀ خود  ۀ، وى صريحًا شروع به اشاعۀ نظريّ ۲۰۰۴او از اين راه ناصواب به عمل آمد، با اين حال در سال 

باشد نمود و عالوه بر آن دونالد هاروى را به  اينکه ريمى جانشين قانونى حضرت شوقى افندى مى مبنى بر

، او به ۲۰۰۵در جون . پذيرفت" امر چهارمين ولىّ "و ژاک سوقومونيان را به عنوان " امر مين ولىّ سوّ "عنوان 

" امر پنجمين ولىّ "سوقومونيان اخيرًا يزدانى را به عنوان جانشين خود و .  عنوان ناقض از جامعه طرد گرديد

  .تعيين نموده است

اند خود را از قيد  هنوز نتوانسته ،قرن تقريبًا نيماز گذشت که زنان و مردانى نسبتًا با ذکاوت، پس اين

هايشان را نقش بر آب نموده برهانند، حقيقتًا  طلبى که همۀ اميدها و نقشه خردى و جاه امواج خروشان بى

شناسى  سرگذشت کسانى که از چارلز ميسن ريمى پيروى کردند، مورد . انگيز است داستانى بس عبرت

 .باشد کنندۀ ويروس نقض عهد مى درک  ماهيّت و اثرات فلجاى براى  آموزنده
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