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ترجمهایاز 

نامهایازطرفبیتالعدلاعظمالهیخطاببهسهنفرازاحبّا

(ازهیئتترجمهبهزبانفارسی) 

۹۱آوریل ۳۱۹۲
ارسالازطریقایمیل 
…
دوستانعزیزروحانی ،
اظهارمی داریدکهتفاوتموجودبینرسوماجتماعمعاصرغربدرزمینۀروابطجنسیباموازین

...
کنید،چالشقابلمالحظهایبرای


ذکرمی
راتاخالقیشرق"
"همسازبامق ّر
تعالیمبهائیکهشماآنرا 
ِ
دراینموردتوضیحمیدهیدکهچوندرطولتاریخدرجوامع

نسلکنونیجوانانبهائیایجادمیکند.

اروپاییامورمربوطبهروابطجنسیباشرموبدنامیفراوانتوأمبودهوانرژیبسیاریصرفاختفاوسركوبی
زهدفروشیتل ّقیمیشود.
اینروابطشدهاست،حالخودداریازآنقبلازازدواجبهطورمنفیبهمثابۀ 
کهجوانانتحصیالتشانرابهاتمامرساندهوپولی

کنیدکهامروزهازدواجتاسنینسیسالگی


اضافهمی
الزنوشوهرهردوکارمیکنندزندگی


اندازنموده

برایخریدمسکنپس
اندبهتأخیرمیافتدوچونمعمو ً
ترازگذشتهشدهاستوکسانیکهمانندجامعۀکشیشانازآرمانهایعفتوعصمتدم


یپیچیده
زناشوی
میداریدکهبسیاریازجوانانبهائی
درداماعمالنامشروعگرفتارمیشوند.بهعالوهبیان 

میزنند،غالبًا

پاکدامنیمندرجدرتعالیمهستندوممکناستسایرجوانانبهعلّت
درگیرتالشبرایرعایتموازین 
ینبهائیصرفنظرکنند.بیتالعدلاعظمصداقت

عدمتمایلبهرعایتایناصولازپیوستنبهآی
عترشدنشکافبیناصولیکه
البجاییراکهازوسی 

شما
رادرابرازافکارتانارجمینهندونگرانیکام ً
ِ
کنیدتأییدمینمایند .

یجوموردقبولاجتماعاحساسمی
رفرمودهاندورفتاررا

حضرتبهاءاهللمق ّر
روهستند.جهانغربباپشتگرمیبه

جوانانبهائیدراروپاباچالشخاصیدراینموردروبه
ّ
قفرهنگیاش،بهطرقمختلفخودرابهعنوان

پیشرفتهایما ّدیوفکریوجسورازروایتتوفیقاتوتف ّو

سرمشقومعیاریبرایدیگرانارائهمیدهد.ولیشمادرتجزیهوتحلیلقاطعحضرتعبدالبهاءدررسالۀمدنیّه
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قنمایید.سپسنصایحمتعددآنحضرتبهافرادرادرهمانسندباد ّقت
ناروپاتعم
یهایتم ّ
د
دربارۀنارسای 
ّ
ّ
بسنجیدکهمیفرمایندانسانباید"بینمالأامکانمنشأخیریگردد"و"بهاسبابآسایشوراحتوسعادتو

نوصنایعوعزتوشرفوعلّومنزلتجمعیّتبشریّهتشبّث"نماید.مالحظهفرماییدکهبهائیانبه
معارفوتمد
ّ
ّ
دارانتمدنی

بایدپیشروانوپرچم
جایآنکهبهخوداجازهدهندکههمرنگفرهنگومعیارهایاجتماعگردند

ّ
بهاءاهللبرایعالمانسانی،مسائلمهمیکهشمامطرح
جدیدباشند.بنابراینبرایتح ّققخواستههایحضرت
ّ
نمودهایدبایدنهفقطدربسترشرایطکنونیاجتماعبلکهدرپرتوماهیّتاحکاموتعالیمآنحضرتو

چنینجامعۀاسماعظمومؤسساتامریگذاشتهشده

یکهبرعهدۀهریکازافرادبهائیوهم
مسئولیّتهای
ّ
بررسیگردد .
مادرزمانیزندگیمیکنیمکهنقشدیندرشکلدادنبهافکاربشریودرهدایترفتارفردیوجمعی

گیردودامنۀنفوذدینسازمانیافتهدراجتماعاتیکهتسلیمفشارهای

یقرارمی
ایموردبیاعتنای


نحوفزاینده
به
ِ
روتجاربشخصیمنحصرمیشود.احکامدینیغالبًاقواعدی


اندمحدودترواغلببهقلم

یشده
ما ّدیگرای
کورکورانهاطاعتمیشودویابهعنوانمق ّررات

مستقل
ّ
ك ِر

مستبدانهای
شمردهمیشودکهازطرفافرادِ فاقدتف ّ
ّ
طمدعیانیکهخودآنرارعایتنمیکنندباتزویروریابردیگران
ایبهشمارمیآیدکهتو ّس


ومنسوخه
زاهدمآبانه
ّ
،ارزشهاورسومما ّدیگرایانۀ

اتدرچنینجوامعیتعریفدیگریمییابدوفرضیّات


تحمیلمیگردد.اخالقیّ
ِ
قابلانکارجلوهمینماید .

مربوطبهطبیعتبشروحیاتاقتصادیواجتماعیانسانبهعنوانحقیقتغیر
براستی،صرفانرژیفراوانومنابعوسیعمالیبرایتحریفحقیقتبهمنظورسازگارکردنآنباامیال
شخصیاکنونازخصوصیّاتبسیاریازجوامعمعاصراست.پیامداینکارپیدایشفرهنگیاستکهماهیّتو
ایدردستقدرتمندان

مقصدنوعانسانراواژگونوافرادرااسیرتخیّالتوتص ّوراتباطلنمودهوبهبازیچه
کهسعادتورفاهنوعبشرمنوطبهمسئلهایدرستبرعکسآنستیعنیپرورش


نماید.درحالی

تبدیلمی
تعالیمالهیبرحقیقتنورمیافشاندوهرنفسی

خصوصیّاتانسانیوتنظیمنظماجتماعیدرتوافقباحقیقت.
راقادرمیسازدتاآنرابهخوبیبررسیوتحقیقنمایدوازطریقانضباطشخصیصفاتیراکسبکندکه

میفرمایند"طرازا ّول…درمعرفتانسانستبهنفسخودوبهآنچه
وجهتمایزنوعانساناست.حضرتبهاءاهلل 
ّتوعزتوثروتوفقراست ".
سببعل ّوودن ّووذل
ّ
آنحضرتاعالممیدارندکه"مقصودازهرظهورظهورتغییروتبدیلاستدرارکانعالمس ّرًاوجهرًاظاهرًا

لعبهماحداالنفسه
خلقًامااط
وباطنًا".ظهورحضرتبهاءاهللسرآغازپیدایشنسلیازنوعانساناستکه"
ّ
ّ
آثارعزسلطانهفیاالأرض"راظاهر
المهیمنالقیّوم"است،نسلیکهاز"دنسالوهموالهوی"پاکخواهدبودو"
ّ
خواهدساخت.تعالیم حضرت بهاءاهلل "آنچه سبب علو و سمو و تربیت و حفظ و تهذیب اهل ارض است"را
میسازد .بنا بر این در ظهور حضرت بهاءاهلل ،الگویی برای اجتماع آینده مندمج است که با آنچه که در
فراهم 
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گذشته تأسیس شده اساسًا متفاوت بوده و ترویج احکام و نصایحش جزء الینفکی از کوشش برای پیریزی چنین
اجتماعی میباشد .
حکمفرماست

نمیتوانقوانینیراکهبرعالمما ّدی
برایحفظسالمتجسمانیوعقالنیبدیهیاستکه 
میپذیرندکهبرایهرملّتیکه بخواهد بهنحومطلوببهامورخودبپردازد
نادیدهگرفت.همانطورنیزهمگان 
قوانین و سنن اجتماعی خاصی وجود دارد که باید از آنها پیروی شود.بههمیننحو،قوانینواصولیوجوددارد
بهنحویسالموهماهنگپیشرفتنمایندتوجه
کهبرحیاتروحانیماحاکماستوبرایاینکهفردواجتماعکال
ًّ
ّ
اهمیّتیحیاتیاست.فرد بهائی با شناسایی مظهر ظهور الهی برای عصر حاضر تصدیق مینماید که
بهآنهاحائز ّ
قوانین و نصایح نازله حقایق مربوط به ماهیت انسان و منظور از عالم هستی را بیان میکند ،بر آگاهی و ادراک
انسان میافزاید ،معیار رفتار شخصی را باال میبرد و موجباتترقی اجتماع را فراهم میسازد.بهاینترتیبتعالیم
حضرتبهاءاهللسببتواندهینوعبشراست،منادیسعادتانساناستوبدوناصراربهاطاعتکورکورانهاز

راتیخودکامهومستبدانه،اورابهسرمنزلآزادیحقیقیرهنمونمیگردد.حضرت بهاءاهلل میفرمایند "لواتّبع
مق ّر
ّ
نزلمنسمآء
نزلناهلهممنسمآءالوحیلیجد ّ
نانفسهمفیح ّریّةبحتةطوبیلمنعرفمراداهللفیما ّ
النّاسما ّ
نزلنالکماالأحکامبلفتحناختمال ّرحیق
مشیّتهالمهیمنةعلیالعالمین ".همچنین میفرمایند" :التحسب ّ
نانّا ّ
المختومبأصابعالقدرةواالقتدار ".
هاییمواجهمیشوندکهباتعالیمامری


هاوباروش

ع،باارزش
سراسرجهاندرفرهنگهایمتن ّو

بهائیاندر
شدیدًادرتضا ّداستوبعضیازآنهامانندتعصبنژادی،تبعیضاتجنسی،استثماراقتصادیوفسادسیاسیدر
علیالخصوصدرمورد
میشوند 
بطونساختارهایاجتماعینهادینهشدهاند.برخیدیگربهرفتارشخصیمربوط 

مخدر،رفتارجنسیوبهطورکلّیارضایامیالنفسانی.اگربهائیانتسلیمآدابو
مصرفمشروباتالکلیوموا ّد ّ
رسوماجتماعشونداینشرایطچگونهتغییرخواهدکرد؟ درپیامرضوانِ٠٢۹٠بیتالعدلاعظمتوضیحداده
شدهکه"نوعبشرازفقدانالگوییاززندگیکهبتواندازآنالهامبگیردبهستوهآمدهاست"وذکرشدهکه"یک
فردبهتنهاییمی تواندموازینیرارعایتوحمایتنمایدکهبهمراتبباالترازمعیارهاییاستکهجهانخودرابا

الخصوصبایدمواظبباشندکهمباداگمانبرندکهمیتوانندبرطبقرویّۀ


جوانانبهائیعلی
آنمیسنجد".

ِ
اجتماعمعاصرزندگیکنندودرعینحالبهخاطرآرامشوجدانخودویابرایجلبرضایتجامعه،
ِ
معمول
یترین
هایبهائیرابهحداقلالزمرعایتنمایندزیرابهزودیخودرادرتالشبرایاطاعتازحتّیابتدای 

آرمان
ّ
بهاءاهللهشدارمیدهند

مبادیاخالقیبهائیوبرایمقابلهباچالشهاینسلخودناتوانخواهندیافت.حضرت

که"اجنحۀآلودهبهآبوگلقادربرطیراننبودهونخواهدبود".شادیدرونیکههرفردیجویایآناست
برخالفاحساساتوهیجاناتزودگذر،مشروطبهتأثیرعواملبیرونینیستبلکهکیفیّتیاستمنبعثازایقان
ِ
ومعرفتآگاهانۀناشیازقلبیپاککهقادراستآنچهراکهدائمیوجاودانیاستازآنچهسطحیوزودگذر
ثماسرعفیمیدان
استتمییزدهد.حضرت بهاءاهلل ما را با این عبارات متذ ّکرمیفرمایند "ارکضفیب ّرالعمآء ّ
االبالخضوعالأمرناوالتّواضعلوجهنا ".
السمآءلنتجدال ّراحة ّ 
ّ
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اطاعتازاحکامیکهحضرتبهاءاهللبرایعصریجدیدآوردهانددرمرحلۀا ّولبرعهدۀ

پسوظیفۀ
میفرمایند
جایدارد.حضرتبهاءاهلل 
شخصمؤمناست.ایناطاعتدرکانونروابطبینحبیبومحبوب 
کوششمبتنیبراشتیاقی
ِ
میباشدسعیو
"اعملواحدودیحبًّالجمالی".ولکنآنچهدراینرابطهموردنظر 
صمیمانهاستنهحصولكمالِفوریوآنی.صفاتوعاداتفکریوکرداریکهوجهتمایزحیاتبهائیاست
کلیوم"وتوصیه
میفرمایند":حاسبنفسکفی ّ
میشود.حضرتبهاءاهلل 
ازطریقکوششروزم ّرهحاصل 
میفرمایندکه"اجعلوااشراقکمافضلمنعشیّکموغدکماحسنمنامسکم".احبای عزیز نباید در تالشها و

مساعی شخصی خود برای نیل به موازین الهی دلسرد گردند ،ونیزنباید فریب این استدالل را بخورند که چون
اجتنابناپذیر و رسیدن به کمال غیر ممکن میباشد ،پس کوشش در این راه بیهوده است.ازطرفیبایداز

اشتباه
اهمیّت

دامریاکاری،یعنیگفتنیکچیزوعملبهچیزدیگریبر
حذرباشندوازطرفدیگرازغفلتیعنیبی ّ
پیرویازاحکام،بپرهیزند.همچنینالزماستاز

شمردنقوانینونادیدهگرفتنلزومویابحثدربارۀعدمنیا ِز
ِ
خاصبراستی
اخالقی
نیمفرطدرموردیکضعف
فلجارادهناشیازاحساسگناهاجتنابکنندزیراکهنگرا
ِ
ّ
توانددرمواقعیغلبۀبرآنرامشکلترسازد.


می
آنچهاحبّابایددراینموردبهخاطرداشتهباشندایناستکهآناندرمساعیخودبراینیلبهرشدفردی
اخالقیعاملدر
ِ
افتادهاینیستندکهبهتنهاییدربرابرحملۀنیروهایفساد

وبرایرعایتتعالیمبهائی،افراد 
تک
دامنهاشپهنۀجهاناستو

جامعهایکه

هدفمندهستند،

جامعهای

میکنند.آناناعضای
اجتماعمقاومت 
میکندیعنیکوششبرایاستقراریکالگویعملوساختاریاداریکه
مأموریّتیروحانیوعظیمرادنبال 
میدهد چارچوب
میگذارد.آنچه به مجهودات جامعه شکل 
مناسبنوعبشریاستکهپابهعصربلوغخود 
ِ
عمل تعیین شده در نقشههای جهانی آیین بهائیاست.این چارچوب تقلیب فردی را همگام با تقلیب اجتماعی به
مؤسسۀآموزشیاختصاصًابدین منظور طراحی شدهاند که
عنوان دو فرایند جداییناپذیر ترویج مینماید  .
دورههای ّ
مندیهاتدریجًاازطریقخدمت

مهارتهاو 
توان

گرایشها،و

فردرادرمسیریقرار دهند کهدرآن،خصایلو
میشوند،خدمتیبهقصدغلبهبرنفسا ّماره،کمکبهرهانیدنانسانازحدودوقیودخویشوقراردادن
کسب 
جامعهسازی .

اودریکفرایندپویای
مییابدکهبهنحویفزایندهبهمنزلۀمحیطیعمل
جامعهای 

دراینبسترهرفردخودراغرقدرفضایِ
میکندکهموجبپرورشخصایلیاستکهبایدزندگیبهائیرامتمایزسازد،محیطیکهدرآنروحیگانگی

میدهد؛محیطی
میبخشد.محیطیکهدرآنعلقۀدوستیوالفتافرادرابههمپیوند 
بههمگانزندگیوتازگی 
مییابد؛محیطیکهدرآنازتنقیدِدیگران
میشودوترسازشکستکاهش 
کهدرآناشتباهاتبابردباریمعامله 
میسپارد؛محیطیکهدرآنپیروجوان
میشودوغیبتوبدگوییجایخودرابهتشویقوحمایتمتقابل 
پرهیز 
خدمتشانیکدیگررا

مینمایندودرمسیر
خالقالهیرامطالعه 
دوشبهدوشهمف ّعالیّت 
میکنند،کالم ّ
میکنند؛محیطیکهدرآنکودکانازطریقفرایندیآموزشیکهسعیدرتقویتقوایروحانیآنانداردو
همراهی 
میشودتامفاهیمینادرسترا
مییابند؛محیطیکهدرآنبهجوانانکمک 
میدمدپرورش 
روحایمانرادرآنان 
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میدهددریابند،مشغولیّتهایبیهودۀآنراتشخیصدهند،دربرابرفشارهایآنمقاومتکنند
کهاجتماعاشاعه 
میکوشند تا چنین محیطی پرورش
ودرعوضقوایخودراصرفبهبودآننمایند.مؤسسات امری به نوبۀ خود 
یابد.مؤسسات نه در زندگی شخصی افراد كنجكاوی میكنند و نه با كینهتوزی و تنقید مشتاق مجازات افرادی
هستند كه در رعایت موازین امری كوتاهی میكنند .این مؤسسات به جز در موارد حاد بیاعتنایی فاحش و
ال ممكن است به امر مبارک لطمه زند و احیانًا تشکیالت را وادار به اعمال
گستاخانه به احكام الهی که احتما ا
مجازاتهای اداری نماید ،توجهشان را به تشویق ،مساعدت ،نصیحت و تعلیم و تربیت معطوف میدارند.
یکچنینمحیطی،پویاییوتحركی به وجود میآورد که با آنچه به خصوص در اجتماعات فردگرای
ال ازدواج الزم نیست زیاد به تأخیر افتد مانند آنچه در برخی از مناطق
امروزی یافت میشود بسیار متفاوت است.مث ا
طوالنیکردندوراننوجوانی،قبول

جهان معمول است ،مناطقی که در آن به اعتبار مج ّوزیاجتماعیبرای
میافتد.برایفردیکهبهایجادمحیطیکهجامعۀبهائیاست،
مقتضیات و مسئولیتهای دوران بلوغ به تعویق 
کندوهمازآننیرومی گیردرعایتاحکامبهائیکوششیاستمشحونازمعناومفهوموگرچهاین


همکمکمی
تالششایددربعضیمواقعمشکلهمباشدولیچالشیفایقنشدنیکهشماازآنبیمداریدنیست ....


باتقدیـمتحیّات 
داراالنشاءبیتالعدلاعظم 
رونوشت :محفلروحانیملّی… 

