[A Persian translation of a letter written on behalf of the Universal House of Justice
]dated 23 April 2013 to a National Spiritual Assembly
ترجمهایاز 

نامهایازطرفبیتالعدلاعظمالهیخطاببهیکمحفلروحانیملّی

(ازهیئتترجمهبهزبانفارسی) 

۳۲آوریل ۳۱۰۲
ارسالازطریقایمیل 
…
دوستانعزیزروحانی ،
...بیتالعدلاعظمچالششمارادرکمکبهاحبّایجامعۀخودبرایفهمتعالیمالهیوعملبهآنهادر
کنند.نسخۀنامهایاخیرازجانبمعهداعلیخطاب


شونددرکمی

ترمی
ّ
گرادائمًاقوی
دنیاییکهنیروهایما ّدی


نگرانیهایمشابهیراجعبهمشکالتمردانوزنانجواندر

بهسهنفرازاحبّادریکیازکشورهایهمسایهکهبا
اند،بهضمیمهبرایاطالع

خصوصدرمسئلۀعفتوازدواجمواجهبوده
تالششانبرایرعایتموازینامری،به

ّ
میگردد.امیدچناناستکهنکاتمندرجدرایننامهبتواندبهمذاکراتشمادربارۀاینموضوع
شماارسال 
میتوانددرپرتو
کمکنماید.همانطورکهدرآنبهوضوحبیانشدهبررسینکاتموردنظربهبهترینوجه 
مؤسساتوجامعهدارد.درعینحالکه
روابطیصورتگیردکهنظماداریبهائیسعیدربرقراریآنبینفردّ ،
مؤسساتوظیفهدارندکهافرادرا،عمدتًا
مسئولیّترعایتموازینبهائیدروهلۀا ّولبرعهدۀفردمؤمناستولی ّ
ازطریقمجهوداتآموزشی،حمایتنمایندوالگوییازحیاتجامعهراترویجدهندکهموجبتر ّقیوتعالی
عهدهداشتناینوظایفودیگر

مؤسساتبهائیبابر
روحانیاعضاباشد.ایننکتهنیزالبتّهقابلدرکاستکه ّ
خاصیرابرایصیانتجامعهوجامعیّتاحکامبهائیالزمبدانند .
وظایف ّ
مقدسه،ممکناستگاهبهگاهاقدام ّ
مساعیشاندرجهتانجاموظایفخودنسبتبهتعلیمو

مؤسساتامریبایددرنظرداشتهباشندکهاگر
ّ
بیروحتقلیلیابدنتایجحاصلهبسیارناچیزخواهدبود.
تربیتاحبّابههشدارهایمک ّررویابهتعلیماتیخشکو 
مؤسساتبهائیکنجکاوییامداخلهدر
لذاهدفمؤ ّسساتبایدازدیادآگاهیوافزایشدرکاحبّاباشد.وظیفۀ ّ
زندگیخصوصیافرادویاتحمیلاحکامالهیبرآناننیستبلکهایجادمحیطیاستکهدرآندوستاندرمقام
پیروانحضرتبهاءاهللمشتاقانهبهایفایوظایفخودقیامکنند،احکاممبارکشرااطاعتنمایند،وزندگیخود
مقدسشتطبیقدهند.میزانمثمرثمربودنمساعیمؤ ّسساتبهاینبستگیخواهدداشتکهاحبّا،به
راباتعالیم ّ
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جامعهایپویاودرحالرشدبیابندوق ّوۀتأییداتالهی

حدخودراغرقدرف ّعالیّتهای
خصوصنسلجوان،تاچه ّ
رادرانجاممأموریّتیکهجمالمبارکبهآنانمح ّولفرمودهاحساسکنند .
دراینراستا،یکیازمؤثّرترینابزاریکهدراختیارشماستمؤ ّسسۀآموزشیاستکهسعیداردفردرادر
مییابدو
یکفرایندآموزشیسهیمسازدکهدرآنحسناخالقوانضباطشخصیدرزمینۀخدمتپرورش 
کالآنچهراکه
جامعهسازیو ّ ا

میآوردکهمطالعه،عبادت،تبلیغو
الگوییمنسجموپرنشاطاززندگیبهوجود 
میتند.محوراینفرایندآموزشیتماسباکالمالهیاستکه
میشوددرهم 
موجبتح ّولوتقلیبجامعه 
میباشد.
تداومبخشمساعیهرفرددرتطهیرقلبخویشوپیمودنمسیریازخدمتبا"قدمانقطاع" 

قدرتش
ولیامراهللمؤمنینجوانرابهیادگیریازطریق"مشارکتف ّعاالنهوصمیمانهومستم ّر"(ترجمه)در
حضرت 
ّ
نامهایازطرفآنحضرتخطاببهیکمؤمنجوانچنینآمده
میفرمودند.در 
ف ّعالیّتهایجامعهتشویق 
میتوانیداصولیراکهاز
مینمایدکهدرآن 
است":حیاتجامعۀبهائیآزمایشگاهیضروریبرایشمافراهم 
میفرمایند":هنگامیکهجزئی
گرفتهایدبهاعمالیپویاوسازندهدرآورید".درادامۀنامهچنین 
تعالیممبارکهفرا 
میتوانیدروححقیقیساریدرتعالیمالهیرادرکنمایید(".ترجمه)یکچنین
واقعیازآنموجودزندهشوید 
میسازد
بزرگساالنفراهم 

کوششهایجوانانونیز

زمینهایارزشمندبرای
مشارکتمشتاقانهدرف ّعالیّتهایامری 
گهگاهدچاراشتباه،کهشاید
تاحیاتخودراباتعالیمحضرتبهاءاهللتطبیقدهند.اینبدانمعنانیستکهافراد 
درمواردیاشتباهیبزرگهمباشد،نخواهندشد.بااینحال،هنگامیکهعالقهبهحفظموازینبهائیازطریق
ازعشقبیدریغوتشویقصمیمانهپرورشیابد،احبّایالهیدر

خدمتبهمصالحعمومیدرمحیطیسرشار
کنارهگیریازف ّعالیّتهایجامعه
مواجههباچنینمشکلی،ازفرطشرمساریاحساسنخواهندکردکهراهیجز 
ندارندویاحتّیبدترازآن،خودرامجبورنخواهندیافتکهچالشهایخویشراباپوششیازادبونزاکت
بپوشانندوحیاتیراپیشگیرندکهدرآنگفتارشاننزدعمومبارفتارشاندرخلوتدرتباینوتضا ّدباشد.
اینبدیهیاستکهبایدهمزمانبهنیازهای پیشرفتاخالقیفرد،باکوششهایالزمبرایتقویت

بنابر
هایحیاتجامعهایراکهبهائیانبا


نامۀضمیمه،بعضیازویژگی
ساتآنتوجهنمود .
هایجامعهومؤس
قابلیّت
ّ
ّ
یمؤسساتامریبرایایجادآندرتالشهستندتوضیحمیدهد.محیطموردنظردراصلمحیطیاست
راهنمای
ّ
ممل ّوازمحبّتوحمایتکهدرآنمؤمنین،همگیدرعینتالشبراینیلبهموازینبهائیدررفتارشخصیخود
دهندودرمواقعلزومازنصایححکیمانهومساعدتبیدریغ

نسبتبهیکدیگرشکیباییواحترامنشانم 
ی

یوغیبتونهمکانیبرایعیبجوییازدیگرانو

برخوردارمیشوند.درجامعۀبهائینهجاییبرایبدگوی

خودنیکپنداریموجوداست.

موردتوجه
دراینرابطه،هرمحفلملّیلزومًابایدقبولنمایدکهاگرمحبّتوحمایتمتقابلتنهانکتۀ
ّ
خاصیبرخورداراست،ولیاینمسئلهباعثخواهدشدکه
اهمیّت ّ
دردرونجامعهباشد،اگرچهبهتنهاییاز ّ
همگامبا
محیطیراکدناشیازذهنیّتیمحدودایجادشود.جامعۀجهانیبهائیرسالتیتاریخیبرعهدهداردو 
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ترمیشوندکسبکند.

گسترشروزافزونخودبایدقابلیّتپرداختنبهنیازهایروحانیوما ّدیراکهدائمًاپیچیده
بهایننکتهاشارهمینمایدکه":یکجامعۀکوچککهاعضای

پیامبیتالعدلاعظممو ّرخ۳۲دسامبر۳٠۰٠
خاصآناست،درادارۀامورخویش

هایواالویژگی
آنبهسببعقایدمشترکشانبایکدیگرمتّحدند،آرمان

ّ
البهچندطرحبشردوستانهنیزاشتغالدارد—یکچنین
ماهرودربرآوردننیازهایخودکارآمداستواحتما ا
هاییکهتودههایوسیعبشریّتباآنسروکاردارندهرگزنمیتواندامیدوار

جامعهایشکوفاولیدورازواقعیّت

سلسلهنقشههایجهانیکنونی

باشدکهبهمنزلۀالگوییبرایتجدیدساختارتمامیجامعۀبشریعملنماید".
تمهیداتیبرایایجادتدریجیقابلیّتفردیوجمعیبرایاینمأموریّتجامعهفراهممیسازد.هریکاز
حدوانحطاط
یگراییبی ّ
مؤسساتجامعۀبهائیکهبهوضعموجودخودقانعباشد،درحفظجوانانازقوایما ّد 
ّ
اخالقیمالزمآنکهاجتماعراموردحملهقراردادهاندبامشکالتیمواجهخواهدشد.نکاتفوقبهماهیّت
بایدباجدیّتبهآناشتغالورزداشارهمیکند .
فرایندقابلیّتسازیکههرمؤ ّسسۀبهائی
ّ
جامعۀبهائیراتحکیممینماید،دربعضیمواقعممکناست

فوقالذّ کرکهانسجام
بهغیرازاقدامات 
اقدامخاصیازطرفمؤ ّسساتبهائیجهتصیانتجامعهوحفظحرمتاحکامالزمباشد.رسیدگیواقدامدر
ّ
تورعایتحکمتدارد.اینگونهمواردزمانیپیشمیآیدکهاحکام

هرموردبخصوصیالبتّهنیازبهنهایتدقّ
البهاعتباروحسنشهرتامرمبارکلطمهزندویا

بها
ئیدرانظارعمومیوبهنحویفاحشنقضگرددواحتما ا
عواقبزیانبخشیدرامورجامعۀبهائی

وقتیکهفردیجسورانهنسبتبهتعالیمومؤسساتامریبیاعتنایینموده
ّ
نهبرخوردیبیتفاوتداشته

یانهایدرپیشگیرند؛
بهبارآورد.درچنینشرایطیمحافلروحانیبایدطریقم 
باشندکهبهمثابۀاغماضازرفتارمغایرباتعالیمالهیتل ّقیشودوضرورتاطاعتازاحکامبهائیرادرانظار
پذیریبهتنفیذاحکاموتحمیلمستبدانۀ
ّ

عدمانعطاف
اعضایجامعهتضعیفنمایدونهباشتابویابا
محدودیّتهایاداریمبادرتورزند.
جهمحفلرابهخودجلبکندالزماستکهمحفل،
بیپردهباشدکهتو ّ
اگررفتاریکفردبهائیآنچنان 

جدینصیحتنماید.
بعدازبهدستآوردنتصویرنسبتًاروشنیازمسائل،فردمربوطهرابالحنیمحبّتآمیزولی ّ
صشودکهفردمؤمنتاچهحدامرالهیوموازینآنرادرک
ّ
لمشخ
دراکثرمواردالزماستکهدروهلۀا ّو
ّ
میباشدتافردموردنظررا
برایمدتیطوالنی 
بیطرفانهوغالبًا
المورداحتیاجاستنصایح 

میکند.آنچهمعمو ا
ّ
اتاحکامالهییاریدهد.همچنینصبروشکیباییالزماستوبایدبهفردفرصتکافیداده

دردرکمقتضی
شودتابتوانددررفتارشتغییراتیحاصلنماید.ممکناستمحفل،اغلببامساعدتمشاورینویااعضای
روتعمقنماید،اصولمربوطهرابهمرحلۀ
ک
هیئتمعاونت،بهشخصکمککندتادربارۀ
وضعخاصخودتف ّ
ّ
ّ
توجهمحفلبایدبهایننکته
تفحصقراردهدّ .
عملدرآوردوامکاناتمختلفیراکهدردسترسداردمورد ّ
تصمیمگیریدرخصوصنحوۀبرخوردبااینمشکل،هدفکمککردنبهاحبّابرای

معطوفباشدکهدر
نزدیکترشدنبهامراهللودرعینحالحفظوصیانتجامعۀبهائیازتأثیراتسوءنفوسیاستکهبههیچوجه

قصدتمسکبهموازینامریراندارند.زمانیکهیکفردمؤمن،وفاداریخودرانسبتبهامرمبارکوعالقهاش
ّ
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رابهاصالحوضعیّتخویشنشاندهد،صبرمستم ّروهدایتهمراهبامحبّتروشیبسیاربجاخواهدبود.البتّه
تالشهایفردسببغیبتواختالفدرجامعهنشودواعضایجامعهدر

درتمامیاینمدتبایدمراقببودکه
ّ
موظفندقوایخویشرادرجهتتر ّقیروحانیوغلبهبرنقایصخود
اینموردبایدبهخاطرداشتهباشندکههریک ّ
سوقدهند.
فقطدرصورتیکهفردبانادیدهگرفتنهمۀنصایحوانذارات،عالمًاومستم ّرًادرسوءرفتارخودپافشاری

توجهیبهتعالیم

نمودهاحکامرانقضکندالزمخواهدبودکهمحفلپسازهشداردادنبهاوازعواقبادامۀبی ّ
الهی،اعمالبعضیمحدودیّتهایاداریرادرنظرگیرد.اخذتصمیمدرچنینمسائلیبامحفلروحانیملّی
استکهبانهایتمواظبتواحتیاطعملنماید.آنچهدراجرایچنینمحدودیّتیموردنظرخواهدبودمشارکت
هاییازحیاتجامعهاستکهمنحصربهجمعپیروانتعالیمحضرتبهاءاهللمیباشدنهحقوقمدنی


فرددرجنبه
وی.دربعضیمواردممکناستاعمالیکیاچندمحدودیّتکافیباشدوبهمحفلروحانیامکاندهدکهبا
امیدایناستکهعالقۀمجددبهشرکتدرحیاتجامعهدرفرد
الاگر


انعطاف
پذیریبامسئلهایبرخوردکند.مث ا
ّ
تمناسبمانندتعلیقحق
ّ
زندهشود،محدودیّتهایکاملممکناستنتیجۀمعکوسداشتهباشد؛یکمحدودیّ
انتخابشدنبهعضویّتمحفلممکناستکافیباشدزیرادرهرحالمنطقینخواهدبودکهشخصیکهعلنًا
احکامبهائیرازیرپامیگذاردمسئولیّتادارۀامورجامعهرابهعهدهداشتهباشد.محدودکردنفردازانجام

درساخالقرانیزمیتواندرنظرگرفت.

های
میکالس 


خدماتدیگریمانندراهنماییحلقههایمطالعهویامعلّ
حلاعمالشودبهخصوصهنگامیکهمسئلۀ
سلبتمامحقوقاداریبایددرمواردبسیارشدیدوغیرقابل ّ
صیانتجامعهدرمیانباشد.بدینترتیباستفادۀحکیمانهازاعمالیکیاچندمحدودیّتوسیلۀدیگریبرای
حضرتولیامراهللبرایهدایتمحافل

گذارد.درنامههاییکهازطرف


تقویتفردوجامعهدراختیارمحفلمی
ّ
درچنینمواردیمرقومگردیدهتوضیحدادهشدهاستکه"هرچنددربعضیمواردنظربهمالحظاتانضباطی
الزماستحقرأییکیازاحبّاسلبگردد"،ایناختیارمحفلملّی"بایدتنهادرمواردحا ّدبهکاربردهشود".و
ّ
نیزمیفرمایندکهاگربرایبعضیازاعمالمنافیع ّفتمحدودیّتهایسنگینیاعمالگردد"،انصافآنستکه

حدموازیناخالقیتعیینشدهازقلمحضرت
محدودیّتهاییبههماناندازهسنگیندرموردهرفردبهائیکهاز ّ
بهاءاهللپافراترنهدنیزاعمالشود"،کهبادرنظرگرفتناوضاعامروزۀبشریّت،بدیهیاستکهاینکار"وضعیغیر
ممکنومضحکپیشخواهدآورد" (ترجمه) 
یکنکتۀنهاییشایستۀذکراست:ممکناستمواقعیپیشآیدکهشخصینسبتبهنصایحمؤ ّسسات
توجدیّتبهادامۀوضعموجودبپردازدوهیچتمایلآشکاریبه
ال 
بهائیکام ا
ّ
بیتفاوتینشاندهدوباقاطعیّ
شرکتدرحیاتجامعۀبهائیازخودنشانندهد.درچنینمواردی،مشروطبراینکهرفتارشچنداناثرسوئیبر
واگذارد—نهاصراریبرتماس
اهللنداشتهباشد،محفلمیتواندتصمیمبگیردکهاورابهحالخود 

نامنیکامر
مداومبااوداشتهباشدونهخودراموظفبداندکهمحدودیّتهایادارینسبتبهاواعمالدارد.بههمین
ّ
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ترتیب،الزمنیستکهخواهانحذفسریعناماوازسجالتخودباشدزیرااوضاعتغییرمیکندوچهبساکهبه
ّ
مرورزمانآنشخصتصمیم بهاصالحرفتارخودوبازگشتبهشرکتدرحیاتجامعۀبهائیرابگیرد.
دربررسیمسائلیمانندآنچهدرباالذکرشد،همدرپرداختنبهمواردخاصوهمدررسیدگیبهموضوع
ّ
وسیعترپرورشروحعشقواحترامنسبتبهاحکاموموازینبهائی،مسلّمًامشورتمستم ّربامشاورینراهمضروری

وهمآموزندهخواهیدیافت .
باتقدیـمتحیّات 
داراالنشاءبیتالعدلاعظم 
ضمیمهدارد 
رونوشت :دارالتّبلیغبینالمللی 
هیئتمشاورینقا ّرهای 
مشاورینارجمند 


