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ارسالازطریقایمیل

…

،دوستانعزیزروحانی

داریدکهتفاوتموجودبینرسوماجتماعمعاصرغربدرزمینۀروابطجنسیباموازیناظهارمی...

ایبرایکنید،چالشقابلمالحظهذکرمیراتاخالقِیشرق"سازبامقرّ"همتعالیمبهائیکهشماآنرا

یخدرجوامعدهیدکهچوندرطولتاردراینموردتوضیحمی  کند.نسلکنونیجوانانبهائیایجادمی

سركوبیودهوانرژیبسیاریصرفاختفاواروپاییامورمربوطبهروابطجنسیباشرموبدنامیفراوانتوأمب

شود.تلّقیمیفروشیزهدۀطورمنفیبهمثابهقبلازازدواجباینروابطشدهاست،حالخودداریازآن

شانرابهاتمامرساندهوپولیکهجوانانتحصیالتسالگیکنیدکهامروزهازدواجتاسنینسیاضافهمی

نندزندگیکافتدوچونمعمواًلزنوشوهرهردوکارمیاندبهتأخیرمیاندازنمودهبرایخریدمسکنپس

هایعفتوعصمتدمترازگذشتهشدهاستوکسانیکهمانندجامعۀکشیشانازآرمانیپیچیدهیزناشو

داریدکهبسیاریازجوانانبهائیمیبیانبهعالوهشوند.درداماعمالنامشروعگرفتارمیزنند،غالبًامی

وممکناستسایرجوانانبهعلّتمهستندمندرجدرتعالیدامنیپاکدرگیرتالشبرایرعایتموازین

اعظمصداقتالعدلبیتنظرکنند.ینبهائیصرفیهرعایتایناصولازپیوستنبهآعدمتمایلب

ترشدنشکافبیناصولیکهعجاییراکهازوسینهندونگرانیکاماًلبرادرابرازافکارتانارجمیشما

نمایند.کنیدتأییدمییجوموردقبوِلاجتماعاحساسمیاندورفتاررارفرمودهحضرتبهاءاهللمقرّ

گرمیبهروهستند.جهانغربباپشتهبیدراینموردروجوانانبهائیدراروپاباچالشخاّص

اش،بهطرقمختلفخودرابهعنوانقفرهنگیهایماّدیوفکریوجسورازروایتتوفیقاتوتفوّپیشرفت

رسالۀمدنیّهولیشمادرتجزیهوتحلیلقاطعحضرتعبدالبهاءدردهد.سرمشقومعیاریبرایدیگرانارائهمی
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دّقتناروپاتعّمقنمایید.سپسنصایحمتعّددآنحضرتبهافرادرادرهمانسندبادّتمهایینارسایدربارۀ

اسبابآسایشوراحتوسعادتوهب"و"بینمالأامکانمنشأخیریگردد"فرمایندانسانبایدبسنجیدکهمی

همالحظهفرماییدکهبهائیانبماید.ن"معارفوتمّدنوصنایعوعّزتوشرفوعلّومنزلتجمعیّتبشریّهتشبّث

دارانتمّدنیبایدپیشروانوپرچماجتماعگردندرنگفرهنگومعیارهایجایآنکهبهخوداجازهدهندکههم

بهاءاهللبرایعالمانسانی،مسائلمهّمیکهشمامطرحهایحضرتاینبرایتحّققخواستهبربناجدیدباشند.

وتعالیمآنحضرتوبایدنهفقطدربسترشرایطکنونیاجتماعبلکهدرپرتوماهیّتاحکامایدنموده

چنینجامعۀاسماعظمومؤّسساتامریگذاشتهشدهیکهبرعهدۀهریکازافرادبهائیوهمیهامسئولیّت

گردد.بررسی

ودرهدایترفتارفردیوجمعیکنیمکهنقشدیندرشکلدادنبهافکاربشریمادرزمانیزندگیمی

کهتسلیمفشارهایاجتماعاتییافتهدرگیردودامنۀنفوذدیِنسازمانیقرارمییاعتناایموردبینحوفزایندهبه

قواعدیاحکامدینیغالبًاشود.روتجاربشخصیمنحصرمیاندمحدودترواغلببهقلمیشدهیگراماّدی

راتمقرّدویابهعنوانشوکورکورانهاطاعتمیتفّكِرمستقلّکهازطرفافراِدفاقدشودشمردهمیایمستبّدانه

کنندباتزویروریابردیگرانآیدکهتوّسطمّدعیانیکهخودآنرارعایتنمیایبهشمارمیومنسوخهزاهدمآبانه

گرایانۀهاورسومماّدی،ارزشاتفرضیّویابداتدرچنینجوامعیتعریفدیگریمیاخالقیّگردد.تحمیلمی

نماید.قابلانکارجلوهمیمربوطبهطبیعتبشروحیاتاقتصادیواجتماعیانسانبهعنوانحقیقِتغیر

باامیالکردنآنسازگارمنظورومنابعوسیعمالیبرایتحریفحقیقتبهفراوانبراستی،صرفانرژی

پیدایشفرهنگیاستکهماهیّتوپیامداینکارمعاصراست.جوامعیاریازشخصیاکنونازخصوصیّاتبس

مندانایدردستقدرتمقصدنوعانسانراواژگونوافرادرااسیرتخیاّلتوتصّوراتباطلنمودهوبهبازیچه

عنیپرورشایدرستبرعکسآنستیکهسعادتورفاهنوعبشرمنوطبهمسئلهنماید.درحالیتبدیلمی

افشاندوهرنفسیتعالیمالهیبرحقیقتنورمیخصوصیّاتانسانیوتنظیمنظماجتماعیدرتوافقباحقیقت.

خوبیبررسیوتحقیقنمایدوازطریقانضباطشخصیصفاتیراکسبکندکههسازدتاآنرابراقادرمی

آنچههنفسخودوبهدرمعرفتانسانستب…طرازاّول"فرمایندمیحضرتبهاءاهللنوعانساناست.تمایزوجه

"سببعلّوودنّووذلّتوعّزتوثروتوفقراست.

مقصودازهرظهورظهورتغییروتبدیلاستدرارکانعالمسّرًاوجهرًاظاهرًا"دارندکهآنحضرتاعالممی

خلقًامااّطلعبهماحدااّلنفسه"پیدایشنسلیازنوعانساناستکهسرآغازظهورحضرتبهاءاهلل".وباطنًا

راظاهر"آثارعّزسلطانهفیاالأرض"پاکخواهدبودو"دنسالوهموالهوی"نسلیکهازاست،"المهیمنالقیّوم

را"است ارض اهل تهذیب و حفظ و تربیت و سمو   و علو   سبب آنچه" بهاءاهلل حضرت تعالیم.خواهدساخت

 در که آنچه با که است مندمج آینده اجتماع برای ییالگو بهاءاهلل، حضرت ظهور در این بر بنا .سازدمیفراهم



۳۱۹۲آوریل۹۱   ۲ صفحه …خطاببهسهنفرازاحبّا

 

 

 چنین ریزی   پی برای کوشش از الینفک ی جزء نصایحش و احکام ترویج و بوده متفاوت اساسًا شده تأسیس گذشته

باشد. می اجتماعی

فرماستحکمیمادّعالمبرکهراقوانینیتواننمیکهاستبدیهیعقالنیوجسمانیسالمتحفظبرای

بپردازدخوداموربهمطلوبنحوبه بخواهد کهملّتیهربرایکهپذیرندمیهمگاننیزطورهمانگرفت.نادیده

ی اجتماعی سنن و قوانین بههمیننحو،قوانینواصولیوجوددارد.شود پیروی آنها از باید که دارد وجود خاص 

کهبرحیاتروحانیماحاکماستوبرایاینکهفردواجتماعکاّلًبهنحویسالموهماهنگپیشرفتنمایندتوّجه

 که نماید می تصدیق حاضر عصر برای الهی ظهور مظهر شناسایی با بهائی فرداهّمیّتیحیاتیاست.حائزبهآنها

 ادراک و گاهیآ بر کند،  می بیان را هستی عالم زا منظور و انسان ماهی ت به مربوط حقایق نازله نصایح و نقوانی

بهاینترتیبتعالیمسازد.  می فراهم را اجتماع یق  ترموجبات و برد  می باال را شخصی رفتار معیار افزاید، می انسان

سعادتانساناستوبدوناصراربهاطاعتکورکورانهازدهینوعبشراست،منادیحضرتبهاءاهللسببتوان

اتّبعلو" فرمایند می بهاءاهلل حضرتگردد.مقّرراتیخودکامهومستبّدانه،اورابهسرمنزلآزادیحقیقیرهنمونمی

سمآءمننّزلفیمااهللمرادعرفلمنطوبیبحتةحّریّةفیانفسهملیجدنّالوحیسمآءمنلهمنّزلناهماالنّاس

الّرحیقختمفتحنابلاالأحکاملکمنّزلناانّاتحسبنّال"  :فرمایند می چنین هم  ".العالمینعلیالمهیمنةمشیّته

".االقتداروالقدرةبأصابعالمختوم

کهباتعالیمامریشوندهاییمواجهمیهاوباروشع،باارزشهایمتنوّسراسرجهاندرفرهنگبهائیاندر

شدیدًادرتضاّداستوبعضیازآنهامانندتعصبنژادی،تبعیضاتجنسی،استثماراقتصادیوفسادسیاسیدر

مورددرالخصوصعلیشوندمیمربوطشخصیرفتاربهدیگربرخیاند.بطونساختارهایاجتماعینهادینهشده

وآدابتسلیمبهائیاناگرنفسانی.امیالارضاییکلّطورهبوجنسیرفتارمخّدر،موادّوالکلیمشروباتمصرف

العدلاعظمتوضیحدادهبیت٠٢۹٠درپیامرضواِن کرد؟خواهدتغییرچگونهشرایطاینشونداجتماعرسوم

یک"کهشدهوذکر"نوعبشرازفقدانالگوییاززندگیکهبتواندازآنالهامبگیردبهستوهآمدهاست"کهشده

تواندموازینیرارعایتوحمایتنمایدکهبهمراتبباالترازمعیارهاییاستکهجهانخودرابافردبهتنهاییمی

نندبرطبقرویّۀتواالخصوصبایدمواظبباشندکهمباداگمانبرندکهمیجوانانبهائیعلی".سنجدآنمی

رعینحالبهخاطرآرامشوجدانخودویابرایجلبرضایتجامعه،معاصرزندگیکنندودمعموِلاجتماِع

ترینییاطاعتازحتّیابتدازودیخودرادرتالشبرایهرعایتنمایندزیرابالزمهایبهائیرابهحّداقل آرمان

دهندبهاءاهللهشدارمیحضرتهاینسلخودناتوانخواهندیافت.مبادیاخالقیبهائیوبرایمقابلهباچالش

شادیدرونیکههرفردیجویایآناست."آبوگلقادربرطیراننبودهونخواهدبودهاجنحۀآلودهب"که

ثیرعواملبیرونینیستبلکهکیفیّتیاستمنبعثازایقانأاتوهیجاناتزودگذر،مشروطبهتبرخالفاحساس

گذرجاودانیاستازآنچهسطحیوزودقادراستآنچهراکهدائمیوومعرفِتآگاهانۀناشیازقلبیپاککه

میدانفیاسرعثمّالعمآءبرّفیارکض" فرمایند میمتذّکر عبارات این با را ما بهاءاهلل حضرتدهد.یزیتماست

."لوجهناالتّواضعوالأمرنابالخضوعااّلالّراحةتجدلنالّسمآء



۳۱۹۲آوریل۹۱   4 صفحه …خطاببهسهنفرازاحبّا

 

 

انددرمرحلۀاّولبرعهدۀاطاعتازاحکامیکهحضرتبهاءاهللبرایعصریجدیدآوردهپسوظیفۀ

فرمایندمیبهاءاهللحضرت.داردجایمحبوبوحبیببینروابطکانوندراطاعتاینشخصمؤمناست.

اشتیاقیبرمبتنیکوششِوسعیباشدمینظرموردرابطهایندرآنچهولکن".لجمالیحبًّاحدودیاعملوا"

استبهائیحیاتتمایزوجهکهکرداریوفکریعاداتوصفات.آنیوفوریكماِلحصولنهاستصمیمانه

توصیهو"یومکلّفینفسکحاسب":فرمایندمیبهاءاهللحضرت.شودمیحاصلروزمّرهکوششطریقاز

 و ها تالش در نباید عزیز احب ای."امسکممناحسنغدکموعشیّکممنافضلاشراقکماجعلوا"کهفرمایندمی

 چون که بخورند را استدالل این فریب نبایدنیزو گردند، سرد دل الهی موازین به نیل برای خود شخصی مساعی

ازطرفیبایداز.است بیهوده راه این در کوشش پس باشد، می ممکن غیر کمال به رسیدن و ناپذیراجتناب اشتباه

اهّمیّتحذرباشندوازطرفدیگرازغفلتیعنیبیریاکاری،یعنیگفتنیکچیزوعملبهچیزدیگریبردام

استازچنینالزمپیرویازاحکام،بپرهیزند.همشمردنقوانینونادیدهگرفتنلزومویابحثدربارۀعدمنیازِ

نیمفرطدرموردیکضعِفاخالقِیخاّصبراستیازاحساسگناهاجتنابکنندزیراکهنگرافلجارادهناشی

 ترسازد.توانددرمواقعیغلبۀبرآنرامشکلمی

فردیرشدبهنیلبرایخودمساعیدرآنانکهاستاینباشندداشتهخاطرهبموردایندربایداحبّاآنچه

درعاملاخالقِیفسادنیروهایحملۀبرابردرتنهاییبهکهنیستندایافتادهتکافرادبهائی،تعالیمرعایتبرایو

واستجهانۀپهناشدامنهکهایجامعههستند،مندهدفایجامعهاعضایآنان.کنندمیمقاومتاجتماع

کهاداریساختاریوعملالگوییکاستقراربرایکوششیعنیکندمیدنبالراعظیموروحانیریّتیمأمو

 چارچوب دهدمیشکل جامعه مجهودات به آنچه.گذاردمیخودبلوغعصربهپاکهاستریبشنوعمناسِب

 به اجتماعی تقلیب با گام هم را فردی تقلیب چارچوب ایناست.بهائی ینیآ جهانی های نقشه در شده تعیین عمل  

که اند شده طراحی منظور بدیناختصاصًاآموزشیمؤّسسۀهایدوره .نماید  می ترویج ناپذیر  جدایی فرایند دو عنوان

خدمتطریقازتدریجًاهامندیتوانوهامهارتوها،گرایشوخصایلآن،درکه دهند قرارمسیریدررافرد

ادندقراروخویشقیودوحدودازانسانرهانیدنبهکمکاّماره،نفسبرغلبهقصدبهخدمتیشوند،میکسب

.سازیجامعهپویایفرایندیکدراو

عملمحیطیمنزلۀبهفزایندهنحویبهکهیابدمیایجامعهفضاِیدرغرقراخودفردهربسترایندر

یگانگیروحآندرکهمحیطیسازد،متمایزرابهائیزندگیبایدکهاستخصایلیپرورشموجبکهکندمی

یطیمحدهد؛میپیوندهمبهراافرادالفتودوستیعلقۀآندرکهمحیطی.بخشدمیتازگیوزندگیهمگانبه

دیگرانتنقیدِازآندرکهمحیطییابد؛میکاهششکستازترسوشودمیمعاملهباریبردبااشتباهاتآندرکه

جوانوپیرآندرکهمحیطیسپارد؛میمتقابلحمایتوتشویقبهراخودجایبدگوییوغیبتوشودمیپرهیز

رادیگریکشانخدمتمسیردرونمایندمیمطالعهراالهیخاّلقکالمکنند،میفّعالیّتهمدوشهبدوش

وداردآنانروحانیقوایتقویتدرسعیکهآموزشیفرایندیطریقازکودکانآندرکهمحیطی؛کنندمیهمراهی

رانادرستمفاهیمیتاشودمیکمکجوانانبهآندرکهمحیطییابند؛میپرورشدمدمیآناندرراایمانروح
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کنندمقاومتآنفشارهایبرابردردهند،تشخیصراآنۀبیهودهایمشغولیّت دریابند،دهدمیاشاعهاجتماعکه

سات.نمایندآنبهبودصرفراخودقوایعوضدرو  پرورش محیطی چنین تا کوشندمی خود نوبۀ به امری مؤس 

سات.یابد  افرادی مجازات مشتاق تنقید و توزی كینه با نه و كنند  می كنجكاوی افراد شخصی زندگی در نه مؤس 

سات این .كنند  می كوتاهی امری موازین رعایت در كه هستند  و فاحش اعتنایی   بی حاد   موارد   در جز به مؤس 

عمال به وادار را تشکیالت احیانًا و زند لطمه مبارک امر به است ممكن احتماالا  که الهی احكام به گستاخانه  ا 

 .دارند  می معطوف تربیت و تعلیم و نصیحت مساعدت، تشویق، به را شان هتوج   نماید، اداری های اتزمجا

 فردگرای اجتماعات در خصوص هب آنچه با که آورد می وجود به تحر كیوپویایی،محیطیچنینیک

 مناطق از برخی در آنچه مانند افتد تأخیر به زیاد نیست الزم ازدواج مثالا .است متفاوت بسیار شود می یافت امروزی

قبولنوجوانی،دورانکردنطوالنیبرایاجتماعیمجّوزی اعتبار به آن در که مناطقی است، معمول جهان

،جامعۀبهائیاستمحیطیکهبرایفردیکهبهایجادافتد.می تعویق به بلوغ دوران هایمسئولی ت و اتمقتضی

گیردرعایتاحکامبهائیکوششیاستمشحونازمعناومفهوموگرچهاینکندوهمازآننیرومیهمکمکمی

....داریدنیستنشدنیکهشماازآنبیمتالششایددربعضیمواقعمشکلهمباشدولیچالشیفایق



اتیّتحـمیباتقد

العدلاعظمتیداراالنشاءب

…ملّیروحانیمحفل  :رونوشت

 


