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  اى از ترجمه

در  هاى بيت العدل اعظم امراهلل و دستخط منتخباتى از بيانات حضرت ولىّ 

  مورد نفس انسانى و اطاعت از تشکيالت
 
 
 

هاى بشرى لزومًا يکى نيست؟  آيا نه اين است که ايمان  توانيم شّک کنيم که طرق الهى با راه آيا مى

صرفًا تعبير ديگرى است براى انقياد محض، وفادارى صميمانه و تمّسک تاّم به آنچه که معتقديم ارادۀ ظاهرۀ 

مايه،  آيد و با نظرات واهى، عقايد بىاى غامض به نظر  واضحۀ الهى است، هرچند که آن اراده در ابتدا مسئله

آالم و محن باشد؟  اگر ما  اى گذرا و پر دوام زمانه هاى متداول و بى هاى خام، تصّورات بيهوده و برداشت  فرضيّه

و اگر ما  دايت نکند و در آن راه نگه نداردسستى يا درنگ کنيم، اگر عشق ما نسبت به او ما را به راه او ه

توانيم در دل  ها و دردهاى اين جهان مى يّه را ترک کنيم، ديگر چه اميدى براى درمان بيمارىاصول مؤّکدۀ اله

  بپرورانيم؟

  )١٩٢٢–١٩٣٢امراهلل  هاى حضرت ولىّ  منتخباتى از پيام:  نظم ادارى بهائى(

از آنها  امراهلل مايلند احبّا دو اصل اساسى را همواره مّد نظر داشته و از روى وجدان و ايمان حضرت ولىّ 

احبّا بايد مراقب باشند که حتّى سر .  اّول اصل وفادارى کامل و صميمانه نسبت به کلمة اهلل است.  پيروى کنند

حفظ پاکى اصول، اعتقادات و احکام امر مبارک بايد بيش از هر چيز .  مويى از تعاليم الهى منحرف نگردند

توانند به حفظ وحدت و يگانگى ارگانيک امر الهى  مى اين وسيله است که تنها به .  منظور نظر ايشان باشد

تواند و نبايد وجود  ، نمى"افراطى"يا " رو ميانه"، "کار محافظه"يا " خواه آزادى"در امر مبارک، .  اميدوار باشند

 ها، قانون الهى فراتر از همۀ تفاوت.  داشته باشد زيرا همه در تحت يک قانون که قانون الهى است قرار دارند

  .ها، اميال و آمال شخصى يا محلّى است همۀ گرايش

کمک به جامعه براى .  بعد، اصِل اطاعت کامل و فورى از محافل، چه محلّى و چه ملّى، است

وحدت اعتقادى و .  شناسايى و درک فزايندۀ امر مبارک بر عهدۀ اين مؤّسسات نظم ادارى بهائى است

هاى مخالفتى که  مشيد امر اهلل را بر پا داشته و آن را از طوفان اى است که قصر وحدت ادارى، دو ستون عمده

  . نمايد خروشد محافظت مى به شّدت بر آن مى

  )امراهلل به يکى از احبّا از طرف حضرت ولىّ  ١٩٣۶سپتامبر  ۵از نامۀ موّرخ (

عى هر مطالعۀ نظم ادارى، اطاعت از محافل و مسا:  فقط يک راه عالج براى اين مسئله وجود دارد

توانيم  توانيم همان نفوذى را که مى ما هرگز نمى.  يک از احبّا در تهذيب رفتار خويش به عنوان يک بهائى
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دهيم اگر ما بهتر باشيم، اگر از خود محبّت و شکيبايى نشان .  روى خود داشته باشيم بر ديگران اعمال نماييم

انتقاد نکنيم بلکه تشويق نماييم، ديگران هم به  اگر سعى کنيم که هيچ وقت ،نقاط ضعف ديگران را بپذيريم

توانيم از طريق رفتار و نيروى روحانى خود به امر مبارک کمک  همين نحو رفتار خواهند کرد و ما حقيقتًا مى

شود تطبيق دادن خود خيلى  که نظم ادارى براى اّولين بار تأسيس مى براى احبّا در همه جا، وقتى.  کنيم

ايد ياد بگيرند که به خاطر حفظ وحدت و اتّحاد از محفل اطاعت نمايند، حتّى اگر محفل مشکل است آنان ب

.  آنان بايد شخصيّت خود را تا حّدى فدا نمايند، تا حيات جامعه کّالً رشد نمايد و توسعه يابد.  در اشتباه باشد

ر طبق نظم ادارى استقرار اين امور مشکل است، ولى ما بايد درک کنيم که وقتى امر الهى به نحو صحيح ب

  .تر سوق خواهد داد يابد، ما را به يک زندگانى بس واالتر و کامل

  )امراهلل به يکى از احبّا از طرف حضرت ولىّ  ١٩۴٣اکتبر  ٢۶از نامۀ موّرخ (

.  خواستند احبّا را از آن محفوظ دارند جّر و بحث دائمى و خودرأيى بود آنچه که حضرت عبدالبهاء مى

ولى .  تواند از محفل دليل اتّخاذ تصميمى را سؤال کند و مؤّدبانه تقاضاى تجديد نظر نمايد بهائى مىيک فرد 

اين نکته در مورد .  بايد به همين اکتفا کند و با پافشارى بر عقايد خود به اغتشاش در امور محلّى ادامه ندهد

خود را داشته باشيم و مسلّمًا افکارمان  ما همه حّق داريم نظرات.  کند هر يک از اعضاى محفل نيز صدق مى

ولى شخص بهائى، با آگاهى به اينکه قبول کردن و هماهنگ بودن واقعًا مّهم   .ديگر متفاوت است با يک

اگر ما به   .بايد تصميم اکثريّت محفل خود را قبول نمايد —حتّى اگر اشتباهى هم رخ داده باشد  —است 

  .  امر مبارک خدمت کنيم، خداوند هر اشتباهى را مآًال درست خواهد کردنحو شايسته و به روش بهائى به 

 )امراهلل به يکى از احبّا از طرف حضرت ولىّ  ١٩۴٧اکتبر  ١٩از نامۀ موّرخ (

زندگى فقط يک مبارزۀ دائمى با نيروهايى که در اطراف ما موجود است نيست، بلکه از همه باالتر 

توانيم از پارو زدن دست برداريم، زيرا در آن صورت به  ما هرگز نمى.  باشد ىخودمان م" نفس اّمارۀ"مبارزه با 

شوند به خاطر آنست که  بسيارى از افرادى که از امر مبارک دور مى.  زودى جريان آب ما را با خود خواهد برد

اند و در نتيجه از نيرو  گشته اعتنا اند، يا به امور بى اند يا به خود مغرور شده از ترّقى و پرورش روحانى باز ايستاده

به طور کلّى نود در صد مشکالت احبّا  ... بايستى از امر مبارک کسب نمايند باز ماندند و حيات روحانى که مى

هاى بهائى  به دليل آنست که در رابطه با ديگران، با تشکيالت ادارى و يا با زندگى شخصى خود از روش

  . نمايند پيروى نمى

  )امراهلل به يکى از احبّا از طرف حضرت ولىّ  ١٩۴٩ژانويه  ٨ از نامۀ موّرخ(

اند که در چارچوب نظم ادارى  تر امر آنست که احبّا نياموخته يکى از علل اصلى عدم توسعۀ سريع

آورند و يا در مقابل  آنها يا نظم ادارى را به شکل قالبى بيش از حّد خشک در مى.  و فّعاليّت نمايند  زندگى
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دارند و به حّد کافى آن را حمايت  مى است سر به عدم اطاعت بر " سيستم"کنند يک  حساس مىآنچه که ا

  .  شود ى احبّا مىياين افراط و تفريط هر دو مانع پيشرفت امر و کارآ.  نمايند نمى

  )امراهلل به يکى از احبّا از طرف حضرت ولىّ  ١٩۵٢مى    ٣۰از نامۀ موّرخ (

ياده از حّد بر خويشتن و بر نفس اّماره بازتاب يکى از مواضيع اصلى بيانات نگرانى شما در بارۀ تأکيد ز

شّر "مثًال از .  باشد، و موضوعى است که مکّررًا در آثار مبارکه به آن اشاره شده است مبارکۀ مظهر ظهور مى

زنگ "اء به حضرت عبدالبه.  فرمايند اند صحبت مى شده" اسير نفس اّماره"و يا از کسانى که  "و هوىنفس 

باشد، سخن  مى)..." گر مار فتنه(وسوسه کننده "...و اينکه " فتنۀ نفس انسانى"اشاره فرموده و از " انانيّت

  .اند گفته

  )از طرف بيت العدل اعظم به يکى از احبّا ١٩٧٧آگست  ۴از نامۀ موّرخ (
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از صادره  "مؤّسسۀ مشاورين"اى از سند  منتخباتى از ترجمهامر اهلل،  انتيص

  بيت العدل اعظم

  

  ٢٠٠١ژانويه 
  
  
  

  صيانت امر اهلل

محور وحدت عالم انسانى قدرت و سطوت ميثاق است و اين قدرت به تمام عناصر شاخصۀ حيات 

نظير امر مبارک حضرت بهاءاهلل است که مؤّسسۀ مشاورين  در رابطه با اين خصيصۀ بى.  بخشد بهائى جان مى

اعضاى هيئت معاونت، باالخّص اعضايى که .  پردازد صيانت امر اهلل مىبه ايفاى وظيفۀ مقّدس خويش يعنى 

مسئول امر صيانت هستند، بايد پيوسته نياز مبرم به يک مرجع که کل بايد توّجه خود را به آن معطوف دارند، 

ل امراهلل و بيت العد حضرت عبدالبهاء، مرکز ميثاق و دو جانشين منصوص ايشان، حضرت ولىّ :  آگاه باشند

  .اعظم

کوشند تا ريشۀ  مشاورين و اعضاى هيئت معاونت در اجراى مسئوليّت خود در زمينۀ صيانت امر اهلل، مى

ايمان و ايقان را در قلوب احبّا مستحکم سازند، شعلۀ عشق و محبّتى همگانى را در قلوب احبّا فروزان نگاه 

اى الفت و اتّحاد را استحکام دهند، تمّسک ه دارند، با عادات ديرين اختالف و جدال مبارزه نمايند، حلقه

هاى خودبينى فراتر  به اصول و معيارهاى اخالقى مندمج در تعاليم را ارتقا بخشند، بينش احبّا را از محدوديّت

آراى حضرت بهاءاهلل  برند تا آنان نيروى خويش را صرف رفاه نوع بشر نموده و تمّسک خويش را به نظم جهان

دت به احبّا در احراز معيارهاى متعالى اخالقى مستلزم دخالت در زندگى خصوصى آنان مساع.  تقويت کنند

آميزى که اعضاى هيئت  هاى محبّت از يک سو توصيه.  نيست بلکه ماهيّت اين مسئوليّت اساسًا آموزشى است

يشان و اى که ا دهند و از سوى ديگر روابط گرم و دوستانه معاونت به محافل روحانى محلّى ارائه مى

توانند آنها را در پيشبرد اين فرايند آموزشى  هاى مناسبى هستند که مى کنند وسيله شان با احبّا برقرار مى مساعدين

هاى مؤّسسات  هاى رسمى مانند دوره اثرات فزايندۀ اين مساعى توأم با منافعى که از دوره.  گيرند به کار 

اين فرايند .  نشاط است ه ايجاد جوامع محلّى سالم و پرشود کمک بسيار بزرگى ب آموزشى نصيب دوستان مى

در . باشد هايى از طرف محافل روحانيّه مى چنين، در مواقع بسيار ضرورى، شامل ِاعمال تحريم آموزشى هم

  .تواند از ارزش خاّصى برخوردار باشد چنين مواردى راهنمايى مشاورين و اعضاى هيئت معاونت به محفل مى
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علومات احبّا در بارۀ عهد و ميثاق و افزايش محبّت و وفادارى ايشان نسبت به آن اهّميّت هر چند تزييد م

اعضاى هيئت .  اساسى دارد، اّما وظايف اعضاى هيئت معاونت براى صيانت جامعه منحصر به اين نيست

در اذهان احبّا کوشند تا  معاونت بايد پيوسته هشيار باشند و اعمال کسانى را که تحت تأثير نفس اّماره مى

به طور کلّى، هر وقت احبّا از .  ايجاد شّک و شبهه نموده به تضعيف امر مبارک بپردازند، زير نظر داشته باشند

وجود چنين مشکلى آگاه شوند، بايد فورًا مسئله را به هر مؤّسسۀ امرى که مايلند، اعّم از مشاورين يا عضو هيئت 

سپس وظيفۀ آن مؤّسسه خواهد بود که اّطالعات .  حلّى، گزارش دهندمعاونت، محفل روحانى ملّى يا محفل م

غالبًا اين .  صالحيّت ديگر فورًا در جريان قرار گيرند واصله در مجراى صحيح قرار گيرد و تمام مؤّسسات ذى

شود تا با هماهنگى با محفل مربوطه اقدامى در رابطه با  مسئوليّت به يک عضو هيئت معاونت محّول مى

پند و اندرز به فرد مورد بحث، در صورت :  اين اقدام شامل اين نکات است.  عيّت موجود به عمل آوردموق

لزوم اخطار دادن به او راجع به عواقب اعمالش، جلب توّجه مشاورين به وخامت اوضاع که ممکن است 

برد تا توطئه را خنثى کند و بالّطبع عضو هيئت معاونت بايد هر کوششى را به کار .  مستلزم مداخلۀ ايشان باشد

رغم مساعى مبذوله جهت هدايت آنها مآًال عهد و ميثاق را نقض مى  از گسترش نفوذ نفوس معدودى که، على

  .کنند، جلوگيرى نمايد

ممکن است احبّا اهّميّت لزوم صيانت امر اهلل در مقابل هجوم دشمنان را، به خصوص در نقاطى که 

ها افزايش  اّما ترديدى نيست که اين قبيل مخالفت.  به خوبى درک نکنند حمالت به ندرت رخ داده است،

هاى  آثار مبارکه نه تنها شّدت توطئه.  خواهد يافت، هماهنگ خواهد شد و نهايتًا عموميّت پيدا خواهد کرد

بى کند، بلکه ازدياد عداوت و مخالفت دشمنان خارجى اعّم از مذه بينى مى اعداى داخلى را به وضوح پيش

لذا، با .  دهد مى  رود خبر و غير مذهبى را نيز در حينى که امر مبارک به سوى فتح و ظفر نهايى خود پيش مى

کسانى که " پيوسته مراقب"امراهلل، اعضاى هيئت معاونت مسئول صيانت بايد  توّجه به انذارات حضرت ولىّ 

شان  ، باشند، محتاطانه در بارۀ عمليّات"اند شده اند و يا از جامعه اخراج از جمله اعداى امر اهلل شناخته شده"

هاى قطعى آينده با خبر سازند، توضيح دهند که چگونه  تحقيق کنند، با هوشمندى احبّاى الهى را از مخالفت

اى شديد که  مبارزه"هاى گذشتۀ امر الهى نعمتى در کسوت نقمت بوده است و آنان را براى  هر يک از بحران

 .، آماده سازند"ور را در برابر جيوش ظلمت قرار دهدمقّدر است جنود ن
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صادره از  "مؤّسسۀ مشاورين"اى از سند  منتخباتى از ترجمهفرد و جامعه، 

  بيت العدل اعظم الهى

  

  ٢٠٠١ژانويه 
  
  

  فرد و جامعه

ى المللى به ارادۀ الهى به عهدۀ تشکيالت انتخاب اختيار ادارۀ امور امريّه در سطح محلّى، ملّى، بين

اين قدرت از طريق ابتکار .  ولى، قدرت عمل عمدتًا در دست کلّيّۀ اعضاى جامعه است.  گذاشته شده است

براى اينکه امر مبارک بتواند هدِف ظهور .  رسد چنين از طريق ارادۀ جمعى به منّصۀ ظهور مى فردى و هم

ى بايد عالوه بر تضمين ادارۀ حضرت بهاءاهلل براى عالم بشرى را تحّقق بخشد، هر يک از مؤّسسات امر

مؤّسسۀ مشاورين .  حکيمانۀ امور جامعه، توّجه خود را معطوف به ظهور و بروز اين قدرت از هر دو طريق نمايند

  .دار اين مسئوليّت خطير بوده و قابلّيّت اجراى آن را دارد به طور اخّص عهده

براى مجاهدت در .  جالله است يکى از خصوصيّات برجستۀ حيات بهائى روح خدمت به حّق جلّ 

ميدان خدمت فرد از عشق خود به جمال مبارک، از سطوت ميثاق، از نيروى دعا و مناجات، از الهامات و 

کنندۀ حاصله از سعى و کوشش شخصى براى  هاى تقليب آموزِش منبعث از مطالعۀ مداوم آثار الهى و از قّوه

بنا بر اين، تمام اين نکات جوانب يک رابطۀ .  برد د، بهره مىگذار داشتن حيات بهائى که بر روح او اثر مى

  .آورد مستمّر بين اعضاى هيئت معاونت و اعضاى جامعۀ بهائى را فراهم مى

فرد است که پويايى ايمان را که موّفقيّت امر تبليغ و .  نقش فرد در انجام امور امرى اهّميّت خاّصى دارد

اوامر حضرت بهاءاهلل به فرد فرد احبّا براى تبليغ .  رساند عرصۀ شهود مى توسعۀ جامعه به آن بستگى دارد، به

تواند انجام  ناپذير و غير قابل انتقال به مؤّسسات امرى است و هيچ مؤّسسۀ امرى نمى امر اهلل مسئوليّتى اجتناب

، درب دوستى باز هاى موجود استفاده کند اين وظيفۀ فرد است که از فرصت.  آن را از طرف فرد تقبل نمايد

افرادند که بايد .  کارى ديگران را جلب نمايد نمايد، ارتباط بر قرار سازد و در خدمت به امر مبارک و جامعه هم

  .هاى مشورتى را به مرحلۀ عمل در آورند تصميمات متّخذه از سوى هيئت

اى  ونت است، وظيفهالعاده مهّم اعضاى هيئت معا تشويق و ترغيب به ابتکار فردى يکى از وظايف فوق

توانند با کمک مساعدين خود که بايد آنها را با دّقت انتخاب کرده و آموزش و پرورش دهند، عملى  که مى
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بازان امر مبارک و تأکيد بر  آورى شجاعت قهرمانان و جان اين کار مستلزم تشويق مداوم احبّا، ياد.  سازند

به عالوه مستلزم اين است .  در حيات روزمّرۀ فردى است اهّميّت متجلّى ساختن شکوه و عظمت تعاليم الهى

که با شور و هيجان و به نحوى مؤثّر از احبّا خواسته شود که دائمًا بکوشند که سبب اتّحاد و اتّفاق باشند، نفوس 

بحر  شان را تقويت نمايند و آنان را به ساحل مستعّده را به امر الهى جذب نمايند، آنها را تبليغ کنند، ايمان

انجام اين وظيفه مستلزم ايجاد اطمينان به مواهب الهى و تبديل خوف و ترديد به .  نمون گردند ايقان ره

چنين نفوسى که معاونين به آنها خدمت  در اين مسير، اعضاى هيئت معاونت و هم.  شهامت و استقامت است

کند که  باشند و مضافا چنين ايجاب مىکنند بايد ضعف خود را فراموش کنند و متّکى به تأييدات الهيّه  مى

  . راهى نمايند شان براى توسعۀ قابلّيّت خود براى خدمات مؤثّر، هم احبّا را در مجهودات

ها به حّدى است که هر چه در مورد آن تأکيد شود  اهّميّت نقش مؤّسسات آموزشى در توسعۀ اين قابليّت

تحّرک به شور و  ز اين وسيلۀ نيرومند براى تبديل ايمان بىاعضاى هيئت معاونت بايد ا.  مبالغه نخواهد بود

در ارتباط .  تبليغ استفاده کنند و اشتياق حاصله را در مجارى مجهودات سيستماتيک به جريان در آورند شوقِ 

با اين فّعاليّت سيستماتيک است که پرورش حّس ابتکار صحيح فردى و تشويق اقدام متّحدانۀ جمعى، دو 

  . دهند مورد توّجه دائمى اعضاى هيئت معاونت را تشکيل مى هدف تکميلى

هايى که تمام مؤّسسات امرى در طّى اين ايّاِم عصر تکوين با آن مواجه هستند  ترين چالش يکى از بزرگ

مند  توسعۀ جوامع محلّى است، جوامعى که وجه مشّخصۀ آنها مدارا و محبّت است و يک ارادۀ جمعى هدف

هاى تمام اجزاى آن جامعه اعّم  سازند که در آن قابليّت ن چنين جوامعى محيطى فراهم مىاي.  هادى آن است

  .يابد هايشان از طريق اقدامات متّحد افزايش مى از زنان، مردان، جوانان و کودکان رشد و تکامل يافته و توانايى

اى از موهبت  جامعهوقتى .  در قلب جامعه بايد يک محفل روحانى محلّى قوى مشغول فّعاليّت باشد

مند است، اشتراک مساعى بين اعضاى هيئت معاونت و محفل محلّى موجب ايجاد  اى بهره چنين مؤّسسه

اين دو .  شود گردد که سبب تقليب روحانى و رشد سيستماتيک مى پويايى يک حيات پرنشاط و فّعال مى

مًا فضايى براى يادگيرى و رفتار صحيح کند توأ رو خاّص خود عمل مى مؤّسسه در عين حال که هر يک در قلم

آنها محيطى آکنده از وحدت فکر و .  باشد اش صبر و بردبارى در برابر اشتباهات مى کنند که مشّخصه ايجاد مى

ها از جانب  عمل که فارغ از انتقاد بيش از حّد، غيبت، اختالف و مشاجره است و در عين حال بيان نگرانى

آميز، دوستان  با مشاورۀ حکيمانه و حمايت محبّت.  کنند نمايد، ايجاد و ابقا مى ل مىهر يک از احبّا را استقبا

دهند تا به تصميمات محفل توّجه نمايند و رفتار خويش را با مقتضيات حيات هماهنگ جامعه  را آموزش مى

  . وفق دهند
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رشى متفاوت در کوشند، نگ هاى اساسى آن فرهنگى که اين دو مؤّسسه در ايجادش مى يکى از جنبه

.  مندى توأم باشد حيات بهائى، اعّم از فردى و اجتماعى، بايد با روحيّه سخاوت.  برابر مسائل ماّدى است

هاى مختلف امر اهلل و  اعضا هيئت معاونت اين روحيّه را از طريق آموزش اعضاى جامعه راجع به صندوق

کنند که از اثرات  تقويت کرده و به آنان کمک مىايجاد اشتياق در احبّا براى پرداخت فداکارانۀ تبّرعات 

  .مند شوند بخش اين فداکارى بهره آزادى

دانند که  هم عضو هيئت معاونت براى صيانت و هم عضو هيئت معاونت براى ترويج خود را مسئول مى

جامعۀ بهائى موانع نمايند تا در  آنها مراقبت مى.  همۀ اجزاى مختلف جامعه مطمئنًّا مورد توّجه کافى قرار گيرد

.  يک از ميان برداشته شود هاى اجتماعى، يک جارى موجود در جوامع خارج براى شرکت زنان در فّعاليّت

.  دهند آنان عادت تحقيق و تتبّع و روحيّۀ بردبارى و مدارا را که الزمۀ شکوفايى آن است در بين احبّا پرورش مى

را در مّد نظر کلّيّۀ افراد قرار داده و با تمام قوى در تأسيس و ابقاى  آنها حياتى بودن امر تربيت روحانى کودکان

کوشند و با اطمينان کامل به قابلّيّت جوانان براى خدمات دليرانه به امر مبارک آنها را  هاى کودکان مى کالس

ع، استعدادهاى نمايند تا به عنوان عوامل حياتى براى توسعۀ امر اهلل و تقليب اجتماعى در اجتما مساعدت مى

  .بالقّوۀ خويش را به طور کامل به حيّز عمل در آورند

تواند توّسط يک يا دو فرد در ارتباط با  ها نمى بديهى است که چنين مجموعۀ سنگينى از مسئوليّت

تعداد فزايندۀ جوامع محلّى به درستى اجرا شود و در اينجا است که اهّميّت آزادى که به اعضاى هيئت 

آزادى در انتخاب مساعدينى براى انجام خدمات وسيع گوناگون، :  شود ه شده آشکار مىمعاونت داد

فّعاليّت اعضاى هيئت معاونت در بسيارى از اوقات در .  هاى آنها راهنمايى آنها و نظارت دوستانه بر فّعاليّت

اى که محفل روحانى  در جامعه.  شود که از رهبرى يک محفل روحانى بالغ برخوردار هستند جوامعى انجام مى

آن در مراحل بسيار اّوليّۀ بلوغ خود باشد نقش مساعدين در ارتقاى تشکيل گروهاى مطالعه، جلسات دعا، 

مضافًا، اعضاى هيئت .  تر است  روزه حتّى حّساس هاى آموزش روحانى براى کودکان و ضيافت نوزده کالس

نمايند تا هنر مشورت را به خوبى فرا  به آنها کمک مى کنند و معاونت به تقويت محافل روحانى محلّى توّجه مى

گيرى حّس اعتماد پيدا کنند، در کمال شهامت به اصول متمّسک باشند و بياموزند چگونه  گيرند، در تصميم

  .احبّا را در اقدامات متّحد به حرکت آورند

بنيادى از  انگيز از مجهودات اعضاى هيئت معاونت مستلزم احترازى است اين برداشت چالش

زيرا .  باشد کنندۀ تئورى و کاربرد ادارى مى هاى ناقص در بارۀ نظام اجتماعى که در جهان امروز تعيين فرضيه

باشد، تقّدس را در قلب  هدف اين برداشت دميدن مفهومى روحانى در تمام امور، اعّم از فردى و گروهى مى

قواى مکنونه در يک جامعۀ .  سازد ار و اعمال مىدهد و آن را نقطۀ عطف تمام افک حيات جامعه قرار مى

بسيار  —هر قدر آن جامعه در ابتدا کوچک باشد، و هر قدر امکانات ماّديش محدود باشد  —متّحد بهائى 
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همين طور تأييدات نازله بر اعضاى هيئت معاونت و مساعدينى نيز که با از خودگذشتگى خود را .  عظيم است

  .نمايند وسيع است اى مکنونه مىوقف ظهور و بروز اين قو
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در مورد  هاى بيت العدل اعظم صادره از داراالنشاء فقراتى چند از دستخط

 امور داخلى جامعۀ بهائى ايران

 

 اختالفات مالى بين احبّا

سؤال آن عزيزان از مشاور محترم جناب دکتر ايدلخانى در مورد حّد رسيدگى مؤّسسات امرى به 

و اينکه در شرايط فعلى آيا صالح است اين اختالفات به مراجع دولتى ارجاع شود، از اختالفات مالى احبّا 

مقّرر فرمودند به شرح .  طرف ايشان به ارض اقدس ارسال و به ساحت بيت العدل اعظم الهى معروض گرديد

  .زير مرقوم گردد

چه ممنوع نيست ولى در  ارجاع اختالفات مالى، تجارى و قانونى بين احبّاء اهلل به مراجع دولتى اگر

موقعيّت فعلى مخالف مصالح امريّه در آن سرزمين مقّدس است زيرا در شرايط کنونى فرصتى به دشمنان امر 

احبّاى عزيز ايران، آن دلباختگان روى .  اهلل خواهد داد تا به اسم و حيثيّت امر و به اتّحاد احبّاء اهلل صدمه بزنند

کنند، بايد به خاطر تعلّقات قلبى خود به  مت را در سبيل حّق تحّمل مىجانان، که همه نوع مشّقت و زح

جمال مبارک تا حّد امکان از منافع شخصى بگذرند و به خاطر حيثيّت امر اهلل در درجۀ اّول اختالفات بين 

محلّى  اگر اين امر به سادگى ميّسر نيست به خادمين.  خود را با عشق و محبّت و گذشت و فداکارى حّل نمايند

اگر در موارد استثنايى مسئله بعد از بررسى خادمين بايد به .  مراجعه نمايند و تصميم آن جمع را محترم شمارند

يقينًا مواردى .  هيئت ياران ايران ارجاع شود، البتّه هدايات و تصميمات آن جمع را با دل و جان اطاعت کنند

رنج بودن آن، اتّخاذ تصميم نهايى از طرف مؤّسسات هم ممکن است پيش بيايد که به خاطر پيچيدگى و بغ

توانند که به طرفين اختالف  در چنين مواردى، مؤّسسات امرى مى.  امرى و اطاعت آن کار آسانى نيست

پيشنهاد نمايند که مسئله را به يک گروه داورى سه نفره براى تصميم نهايى ارجاع کنند بدين ترتيب که هر يک 

نفر از طرف خود براى عضويّت در اين گروه انتخاب نمايد و نفر سّوم را هيئت ياران  از طرفين اختالف يک

قبل از انتخاب و شروع کار، مرّجح است که هر يک از طرفين کتبًا آمادگى خود را به اطاعت .  انتصاب نمايند

  .کامل از نظر نهايى گروه اعالن دارد

اى مؤثّر براى رسيدگى به اختالفات قانونى  قبيل، وسيلهبيت العدل اعظم اميدوارند که تمهيداتى از اين 

البتّه احبّا نهايتًا آزادند که به مراجع دولتى مراجعه .  احبّا باشد و نيازى به مراجعه به محاکم دولتى پيش نيايد

مول نمايند و اگر فردى بعد از نصايح ياران هنوز هم تصميم به چنين اقدامى گرفت نبايد به طور اتوماتيک مش

  .تنبيهات ادارى بهائى گردد
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  ٢٠٠٧آپريل  ٣از طرف داراالنشاء 

  محروميّت از حقوق ادارى

هاى اخير اوضاع جامعۀ اسم اعظم در کشور مقّدس ايران، مسئلۀ آن عّده از احبّايى  در يکى از بررسى

ق ادارى بهائى خود الخصوص در ايّام بعد از انقالب به داليل مختلفه از حقو که در طّى ساليان دراز و على

معهد اعلى در موارد متعّدد رضايت کامل .  اند مطرح و مورد توّجه بيت العدل اعظم قرار گرفت محروم شده

خود را از حکمت و درايت هيئت ياران ايران در سرپرستى جامعۀ ممتحن اسم اعظم در آن سرزمين در طّى 

چنان سخت و دشوار کار آسانى   اى پويا در شرايط آن هصيانت جامع.  اند ساليان بعد از انقالب ابراز فرموده

شرح .  نيست و جز با درايت کامل و توّکل به جمال اقدس ابهى و جذب تأييدات غيبيّۀ الهيّه غير ممکن بود

احبّايى که در اين مّدت از  ٢٨٠٨نفر از  ٩٧٠آن هيئت مبنى بر اينکه  ٢٠٠٧ژانويه  ١٣مندرج در نامۀ موّرخ 

خود محروم شده بودند، با عشق و محبّت جامعه و تدبير و بصيرت ياران و سعى و کوشش افراد  حقوق ادارى

  .اند نشانى از اين کفايت است و موجب خرسندى بيت العدل اعظم گرديد و به جامعه باز گشته  بخشيده شده

حترم بازبينى نمايد که از طرف آن هيئت م شرايط و احتياجات جديد جامعۀ بهائى در ايران ايجاب مى

اند  اى که هنوز حقوق ادارى خود را بدست نياورده و بررسى جديدى در بارۀ مسئلۀ طرد ادارى و سرنوشت عّده

بيت العدل اعظم مقّرر فرمودند مطالب ذيل که معهد اعلى قبًال با محافل روحانى ملّى عالم .  صورت گيرد

به اميد اينکه کمکى به بررسى جديد آن جمع در بارۀ اين  اند، به آن عزيزان ابالغ گردد بهائى در ميان گذاشته

  .موضوع حّساس و خطير باشد

طرد ادارى درجات مختلفه دارد، بدين معنى که يک فرد، بسته به خطاى مرتکب شده و ديگر مسائل 

محروم  تواند از يک و يا چند و يا کلّيّۀ حقوق ادارى خود براى مّدتى مربوط به حفظ و صيانت امر اهلل، مى

روزه و يا ديگر اجتماعات مخصوص بهائيان  تواند از شرکت در ضيافات نوزده مثًال اين محروميّت مى.  شود

هاى امرى باشد، از دريافت مطبوعات بهائى که  باشد، از تقديم تبّرعات به يک يا بعضى از صندوق

ر بعضى و يا کلّيّۀ تشکيالت مخصوص جامعۀ ياران است باشد و يا حّق انتخاب کردن و يا انتخاب شدن د

چه هنوز بهائى  وقتى شخصى از کلّيّۀ حقوق ادارى بهائى خود محروم شود، اگر.  ادارى را نداشته باشد

اين قبيل افراد .   تواند با عقد بهائى ازدواج کند شود ولى عضو جامعۀ بهائى نيست و مثًال نمى محسوب مى

چه در جلسات بهائى از آنها به عنوان  به تبليغ انفرادى بپردازند و اگرالمثل به طور شخصى  البتّه آزادند که فى

توانند در جلسات بهائى که به روى عموم باز است حاضر شوند و آزادانه با  شود ولى مى ناطق استفاده نمى

  .اعضاى جامعۀ بهائى محشور باشند
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به محفل روحانى محّل اقامت  دهند بايد افرادى که يک و يا کلّيّۀ حقوق ادارى خود را از دست مى

وظيفۀ محافل اين است که مانند پدرى .  رسى داشته باشند دست) در شرايط فعلى ايران به خادمين(خود 

هايى را که با آن رو به رو هستند و به آن خاطر  مهربان با اين نفوس رفتار نموده به آنان کمک نمايند تا چالش

افراد احبّا و جامعۀ .  اسايى کرده و در رفع آن سعى و کوشش نماينداند شن از حقوق ادارى خود محروم شده

بهائى نيز به نوبۀ خود بايد با اين قبيل افراد با کمال محبّت رفتار نمايند و با ابراز روح بهائى در کلّيّۀ مراودات 

  .خود، آنها را تشويق به رفع موانع موجود و مراجعت به جامعۀ بهائى نمايند

اين است که از يک طرف اصول و ) در شرايط فعلى، هيئت ياران ايران(روحانيّۀ ملّيّه وظيفۀ محافل 

مبادى امر اهلل را حمايت کنند و نام و حيثيّت آن را محفوظ و مصون دارند و از طرف ديگر با محبّت و بردبارى 

ل ملّيّه بايد هر موردى را محاف.  فراوان افراد احبّا را کمک نمايند تا رفتار و اعمال خويش را بهبود بخشند

.  جداگانه سنجيده و از وضع قوانين مفّصله جهت پياده کردن تنبيهات که جنبۀ عمومى دارد خوددارى نمايند

درنگ اقدام مقتضى را انجام دهد و از طرف  محفل ملّى از طرفى بايد براى حفظ مصالح امر مبارک بى

فل در اين زمينه طبيعتًا جنبۀ روحانى داشته و نقطۀ توّجهش ديگر بايد به خاطر داشته باشد که مشاورات محا

  .کمک به ترّقى روحانى افراد و اتّحاد و انسجام جامعه است

هيکل مبارک حضرت ولّى عزيز امر اهلل در يکى از توقيعاتى که بالنّيابه از ايشان به يکى از محافل 

حفل نبايد نفوس را از حّق رأى محروم نمايند مگر اينکه فرمايند که آن م روحانيّۀ ملّيّه مرقوم گرديده اشاره مى

مسئله بسيار حّساس و جّدى باشد زيرا اين محروميّت بسيار سنگين است و ممکن است اگر به آسانى بر 

جهت به فشار  سرد نمايد و مردم را بر اين انگارد که مؤّسسات بهائى بى نفوس  ِاعمال گردد قلوب را تيره و دل

  .وندش متوّسل مى

فرمايند که اگر يکى از افراد احبّا از حقوق  بيت العدل اعظم خطاب به يکى از محافل روحانيّۀ ملّيّه مى

ادارى خود محروم شود، اين حّق را دارد که اّطالعات دقيق و واضحى در بارۀ شرايطى که در آن خواهد 

تواند شامل اقداماتى جهت  شرايط مى اين.  توانست حقوق ادارى از دست رفتۀ خود را باز يابد دريافت کند

جبران مافات و يا اصالح رفتار و يا روند سلوکى که غير مناسب تشخيص داده شده است و اغلب مستلزم مرور 

يکى از شرايط استرداد حقوق ادارى اين است که فرد قوًال و عمًال از کردۀ خود تائب و .  باشد زمان است، 

د که به اشتباهات گذشتۀ خود اعتراف نمايد تا ندامت خود را اثبات کند، بلکه نادم باشد ولى نبايد مجبور شو

کارى با محفل و تمايل واضح به اطاعت از تعاليم که از خود ابراز  شايسته است که از اعمال و رفتار و روح هم

نجّر به از دست دادن البتّه اگر فرد با رفتار خود نشانى از اصالح عملى که م.  دارد به پشيمانى او پى برد مى

تفاوتى رفتار  اش شده نشان ندهد و يا نسبت به دستورات الهيّه و عواقب سرپيچى از آن با بى حقوق ادارى

  .نمايد، تشکيالت بهائى حّق دارند که تقاضاى استرداد حقوق و يا بازگشت او به جامعه را نپذيرند
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احکام الهيّه همگى براى ترّقى حيات جامعه و  چه باشد اين است که اگر امرى ديگر که شايان توّجه مى

مثًال اطاعت بعضى از .  باشد ولى ميزان مسئوليّت اجراى آنها با هم متفاوت است حيات روحانى افراد مهم مى

اهلل و يا اطاعت  از جمله احکام مربوط به صلوة و صيام و اداى حقوق  —احکام وظيفۀ وجدانى شخص است 

محافل روحانيّه نبايد در زندگى افراد .  ى اخالقى از قبيل امانت، امتناع از غيبت و غيرهاز موازين و ضوابط عال

ولى اگر رفتار و اعمال يک فرد بهائى به .  هستند يا خيرتفّحص نمايند تا بدانند که آيا به اين اصول پايبند 

اى تنّزل نمايد که موجب بدنامى امر مبارک گردد، البتّه محفل روحانى بايد مداخله کرده و او را ترغيب  درجه

ى راه نمايد که اقدام به اصالح رفتار خود نمايد و وى را از عواقب ادامۀ سوء رفتار انذار دهد و اگر چنانچه هم

از طرف ديگر، .  ننمود، وى را، بسته به اهميّت موضوع، از يک يا چند و يا کلّيّۀ حقوق ادارى محروم نمايد

چنان نقش مهّمى در زندگى جامعه و روابط اجتماعى  اجراى بعضى از احکام مانند دخالت در امور سياسيّه آن

ى است و اگر يکى از احبّا تخلّف نمايد و دارد که نظارت بر اجراى آنها از جمله وظايف محفل روحانى محلّ 

آميز اقدام ننمايد، تنبيهاتى  هاى محبّت به جبران مافات، بعد از انذارات متوالى و صبر و شکيبايى و کمک

  .شود تواند  ِاعمال  ادارى نسبت به او مى

ف خطيرۀ الّذکر کمکى براى آن هيئت مجلّل در انجام وظاي بيت العدل اعظم اميدوارند مطالب فوق

فرمايند که تمهيداتى فراهم آورند که احبّايى که از شروع  همچنين از هيئت ياران دعوت مى.  خود باشد

اند به نحوى تشويق شوند که در صورت تمايل تقاضاى  انقالب تا به حال حقوق ادارى خود را از دست داده

ورى منّظم و سريع به اين تقاضاها رسيدگى خود را به هيئت ياران تقديم نمايند و آن جمع نيز در مقابل به ط

نموده تا حّد امکان آنها را بخشيده به جامعه باز گردانند  البتّه ممکن است موارد معدودى وجود داشته باشد 

بيت العدل اعظم مايلند شرحى در بارۀ هر .  که به داليل مختلفه اين بخشش در شرايط فعلى صالح نباشد

  .آنها به نظر ياران صالح نيست براى اظهار نظر دريافت نماينديک از کسانى را که بخشش 

  ٢٠٠٧مارچ  ٢از طرف داراالنشاء 

  تسجيل اطفال بهائى

از جمله مسائلى که در حين بررسى اخير بيت العدل اعظم از وضع جامعۀ بهائى ايران مورد توّجه قرار 

هاى اخير با  دند مطالب ذيل که در سالمقّرر فرمو.  گرفت، مسئلۀ تسجيل و عضويّت در جامعۀ بهائى بود

  .محافل روحانى ملّى در ميان گذاشته شده براى مطالعه و اجرا به هيئت ياران ايران مرقوم گردد



 

١٦ 
 

خطاب به محفل  ١٩٥٤جون  ١٧منشى حضرت ولّى عزيز امر اهلل بالنّيابه از هيکل مبارک در تاريخ 

  هائى و تسجيل آنان مطالبى به زبان انگليسى مرقوم نمودهروحانى ملّى انگلستان در مورد اطفال و جوانان ب

  :باشد اى از آن به قرار ذيل مى است که ترجمه

شوند، ولى در حال حاضر اشکالى وجود ندارد  گرچه اطفال والدين بهائى، بهائى محسوب مى

و مايل به چنين اطمينان به اينکه آيا جوانان حقيقتًا مؤمن  که به منظور داشتن آمار صحيح و هم

سالگى خواسته  باشند، از آنها در حدود سّن پانزده  انجام سهم خود در خدمت به امر مبارک مى

به نظر هيکل مبارک اين روش در امريکا بدوًا به اين منظور .  شود که قصد خود را ابراز نمايند

بى براى اتّخاذ شد تا مردان جوان بهائى هنگام رسيدن به سّن خدمت نظامى بتوانند ترتي

حقيقت اين است که در تعاليم مبارکه و يا نظم ادارى .  تقاضاى خدمت غير حربى خود بدهند

اى نشده است و محفل شما آزاد است به  سالگى هيچ اشاره بهائى به لزوم تسجيل در سّن پانزده 

  .هر نحو که مايل است در اين مورد عمل نمايد

المقدور در تعيين اينکه چه  محافل روحانيّه بايد حتّى اند که چنين مرقوم فرموده هيکل مبارک هم

  . ناپذير احتراز جويند توان مؤمن به امر مبارک محسوب نمود، از مرزبندى انعطاف شخصى را مى

اند از وضع مقّرراتى  بيت العدل اعظم در پاسخ به سؤاالت راجع به تسجيل اطفال و جوانان سعى کرده

هاى کلّى صادره جهت  العمل اى از دستور باشد اجتناب نمايند ولى خالصه که در همۀ کشورها قابل اجرا

تأکيد معهد اعلى بر اين است که از وضع قوانين خشک و .  گردد کمک به محافل روحانيّۀ ملّيّه ذيًال ابالغ مى

جرايى اين ناپذير در بارۀ تسجيل اطفال و جوانان خوددارى گردد و هرگز اجازه داده نشود که امور ا انعطاف

  .اى بسيار شخصى بين روح و خالق اوست گردد مسئله موجب تيرگى نور ايمان که حقيقتى روحانى و رابطه

  :اطفال بهائى

.  برند شان را ارث نمى اطفال بهائى، بر خالف اطفال در بعضى اديان ديگر، خود به خود دين والدين

باشند و محافل روحانيّه وظيفه دارند در صورت  مىولى والدين مسئول پرورش و ترّقى روحانى فرزندان خود 

لزوم، در انجام اين مسئوليّت به والدين کمک نمايند تا در نتيجه اطفال در پرتو انوار امر مبارک نشو و نما 

نمايند، از سنين اّوليّه عشق به خداوند متعال و مظاهر مقّدسۀ الهيّه را بياموزند و در سبيل اطاعت از احکام او 

توان بهائى دانست مگر اينکه دليلى بر خالف اين  بنا بر اين، اطفال والدين بهائى را مى.  ک نمايندسلو

شوند و در سّن پانزده  تکليفى روحانى بزرگ مى اين فکر که اطفال بهائى در نوعى بال.  مطلب موجود باشد

  :نمود  گيرى ن نکات ذيل را نتيجهتوا بر اساس اين مطالب مى.  کامًال اشتباه است" شوند بهائى مى"سالگى  
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اطفال يک زوج بهائى از هنگام تولّد بهائى محسوب شده و تولّدشان بايد توّسط محفل روحانى ثبت  •

 .گردد

  .تولّد طفلى که يکى از والدينش بهائى است نيز بايد ثبت گردد مگر آنکه طرف غير بهائى اعتراض نمايد •

ند يک پدر و مادر غير بهائى را قبول و او را به عنوان بهائى تواند اظهار ايمان فرز محفل روحانى مى •

 .تسجيل و ثبت نمايد مشروط بر اينکه والدينش با اين موضوع موافق باشند

نمايند، تا حّد زيادى به سن و  شان بعد از تولّد آنها تصديق امر مبارک را مى تسجيل فرزندانى که والدين •

شان نياز دارند  بيل فرزندان به محبّت اطرافيان و درکى از احساساتاين ق.  العمل آنها بستگى دارد عکس

البتّه در شرايطى که فقط يکى از والدين به موهبت .  هاى آن سنجيد و هر موردى را بايد بر اساس ويژگى

العمل پدر و يا مادر غير بهائى عامل مهّمى  ايمان فائز شده باشد اين نياز شديدتر خواهد بود چه که عکس

مسئلۀ مهم اين است که بايد نوعى .  گردد و هدف فرد بهائى بايد ترويج وحدت خانواده باشد مى حسوب م

هاى اطفال و ديگر  رفتار کرد که اين فرزندان، چه تسجيل شده باشند و چه نشده باشند، در کالس

  .هاى جامعه احساس محبّت و صميميّت نمايند گردهمايى

  :جوانان بهائى

رسد و در نتيجه در اين سّن است که شخص بهائى  سنّى است که فرد به بلوغ روحانى مىسالگى   پانزده

گيرد و از روى اراده و اختيار ايمانش را به  مسئوليّت اطاعت از احکامى چون روزه و نماز را به عهده مى

  .کند حضرت بهاءاهلل تصريح مى

حانى ملّى خود تصميم بگيرد که دهند که هر محفل رو در حال حاضر بيت العدل اعظم ترجيح مى

رسند اّطالع صحيح حاصل نمايد، به شرط  سالگى مى چگونه بايد از روحيّۀ نوجوانان بهائى که به سّن پانزده 

شود بلکه تنها ايمان خود را به ارادۀ خود  آنکه اين نکته براى همه روشن باشد که طفل در آن سّن بهائى نمى

آميز به هر طفلى که در آن جامعه به سّن  اى محبّت تواند نامه فل روحانى مىالمثل مح فى.  نمايد تصريح مى

، )طبيعتًا به شرط آنکه دليلى براى شک در بهائى بودن طفل نداشته باشد(رسد بفرستد  سالگى مى پانزده 

ر نيست کسى مجبو.  معنى رسيدن به سّن بلوغ را توضيح دهد و برايش در خدمات آينده آرزوى موّفقيّت نمايد

آورد تا اگر مايل باشند موضع خود را  به اين نامه جواب دهد ولى ارسال آن فرصتى براى نوجوانان فراهم مى

محفل روحانى ملّى هر گونه روشى در اين مورد اتّخاذ نمايد بايد با حکمت راهى ميانه در پيش .  روشن سازند

به صورت يک بهائى مخلص پرورش يافته ابراز گيرد، بدين معنى که از طرفى نسبت به ايمان نوجوانى که 

  .اش به عضويّت در جامعۀ بهائى وادار ننمايد  ترديد نکند و از طرف ديگر جوانى را بر خالف اراده
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اگر محفل روحانى دريابد که جوانى، با وجود پرورش در يک خانوادۀ بهائى، واقعًا به امر مبارک معتقد 

يک جوان بهائى ثبت کند ولى بايد او را که اکنون به سّن بلوغ رسيده و نيست، نبايد نام وى را به عنوان 

باشد، مانند هر جوان غير بهائى ديگر که با جامعۀ بهائى در ارتباط نزديک است  مسئول اعمال خويش مى

  .  محسوب داشته و با رفتارى بسيار گرم و دوستانه او را پذيرا شود

سالگى نتواند با اطمينان کامل بهائى بودن خود را تصريح  ه يک طفل بهائى ممکن است در سّن پانزد

احتمال پيش آمدن اين مسئله، در شرايطى که يکى از والدين بهائى نباشد و يا هنگامى که مّدت زيادى .  کند

در اين موارد، محفل روحانى نبايد خود به خود .  از تصديق والدين به امر مبارک نگذشته باشد، بيشتر است

ند که اين فرد بهائى نيست و بايد اين اجازه را به او داد که اگر مايل است، در ضيافات نوزده روزه فرض ک

ولى والدينش و محفل روحانى موّظفند در ضمن تزييد .  شرکت و بسان ايّام کودکيش بهائى شناخته شود

  .دمعلومات وى را آگاه نمايند که وظيفۀ اوست که موضع خود را به زودى روشن نماي

اگر يک جوان پانزده تا بيست و يک ساله از خانوادۀ غير بهائى مايل به تصديق امر مبارک باشد، 

هاى مخصوص  در اين قبيل موارد، هر جوان بسته به ويژگى.  توان ايمان او را بدون اجازۀ والدين قبول کرد  مى

لدين خود را در صورت لزوم تواند با حکمت و درايت وا شرايط خودش، ممکن است براى اينکه چطور مى

  . مند نمايد محتاج کمک فکرى باشد بين و يا حتّى عالقه نسبت به امر مبارک خوش

 ٢٠٠٧مارچ  ٥از طرف داراالنشاء 

  محروميّت از حقوق ادارى

هاى اخير اوضاع جامعۀ اسم اعظم در کشور مقّدس ايران، مسئلۀ آن عّده از احبّايى  در يکى از بررسى

الخصوص در ايّام بعد از انقالب به داليل مختلفه از حقوق ادارى بهائى خود  ليان دراز و علىکه در طّى سا

معهد اعلى در موارد متعّدد رضايت کامل .  اند مطرح و مورد توّجه بيت العدل اعظم قرار گرفت محروم شده

آن سرزمين در طّى  خود را از حکمت و درايت هيئت ياران ايران در سرپرستى جامعۀ ممتحن اسم اعظم در

چنان سخت و دشوار کار آسانى  اى پويا در شرايط آن صيانت جامعه.  اند ساليان بعد از انقالب ابراز فرموده

شرح .  نيست و جز با درايت کامل و توّکل به جمال اقدس ابهى و جذب تأييدات غيبيّۀ الهيّه غير ممکن بود

احبّايى که در اين مّدت از  ٢٨٠٨نفر از  ٩٧٠مبنى بر اينکه  آن هيئت ٢٠٠٧ژانويه  ١٣مندرج در نامۀ موّرخ 

حقوق ادارى خود محروم شده بودند، با عشق و محبّت جامعه و تدبير و بصيرت ياران و سعى و کوشش افراد 

  .  اند نشانى از اين کفايت است و موجب خرسندى بيت العدل اعظم گرديد و به جامعه باز گشته  بخشيده شده
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نمايد که از طرف آن هيئت محترم  احتياجات جديد جامعۀ بهائى در ايران ايجاب مىشرايط و 

اى که هنوز حقوق ادارى خود را بدست  بازبينى و بررسى جديدى در بارۀ مسئلۀ طرد ادارى و سرنوشت عّده

فل روحانى بيت العدل اعظم مقّرر فرمودند مطالب ذيل که معهد اعلى قبًال با محا.  اند صورت گيرد نياورده

اند، به آن عزيزان ابالغ گردد به اميد اينکه کمکى به بررسى جديد آن جمع  ملّى عالم بهائى در ميان گذاشته

  .در بارۀ اين موضوع حّساس و خطير باشد

طرد ادارى درجات مختلفه دارد، بدين معنى که يک فرد، بسته به خطاى مرتکب شده و ديگر 

تواند از يک و يا چند و يا کلّيّۀ حقوق ادارى خود براى مّدتى  ر اهلل، مىمسايل مربوط به حفظ و صيانت ام

روزه و يا ديگر اجتماعات مخصوص  تواند از شرکت در ضيافات نوزده مثًال اين محروميّت مى.  محروم شود

که  هاى امرى باشد، از دريافت مطبوعات بهائى بهائيان باشد، از تقديم تبّرعات به يک يا بعضى از صندوق

مخصوص جامعۀ ياران است باشد و يا حّق انتخاب کردن و يا انتخاب شدن در بعضى و يا کلّيّۀ تشکيالت 

چه هنوز بهائى  وقتى شخصى از کلّيّۀ حقوق ادارى بهائى خود محروم شود، اگر.  ادارى را نداشته باشد

اين قبيل افراد .   ى ازدواج کندتواند با عقد بهائ شود ولى عضو جامعۀ بهائى نيست و مثًال نمى محسوب مى

چه در جلسات بهائى از آنها به عنوان  المثل به طور شخصى به تبليغ انفرادى بپردازند و اگر البتّه آزادند که فى

توانند در جلسات بهائى که به روى عموم باز است حاضر شوند و آزادانه با  شود ولى مى ناطق استفاده نمى

  .  باشنداعضاى جامعۀ بهائى محشور 

دهند بايد به محفل روحانى محّل اقامت  افرادى که يک و يا کلّيّۀ حقوق ادارى خود را از دست مى

وظيفۀ محافل اين است که مانند پدرى مهربان .  دسترسى داشته باشند) در شرايط فعلى ايران به خادمين(خود 

ه با آن روبرو هستند و به آن خاطر از حقوق هايى را ک با اين نفوس رفتار نموده به آنان کمک نمايند تا چالش

افراد احبّا و جامعۀ بهائى نيز به .  اند شناسايى کرده و در رفع آن سعى و کوشش نمايند ادارى خود محروم شده

نوبۀ خود بايد با اين قبيل افراد با کمال محبّت رفتار نمايند و با ابراز روح بهائى در کلّيّۀ مراودات خود، آنها را 

  .ويق به رفع موانع موجود و مراجعت به جامعۀ بهائى نمايندتش

اين است که از يک طرف اصول و ) در شرايط فعلى، هيئت ياران ايران(وظيفۀ محافل روحانيّۀ ملّيّه 

مبادى امر اهلل را حمايت کنند و نام و حيثيّت آن را محفوظ و مصون دارند و از طرف ديگر با محبّت و بردبارى 

محافل ملّيّه بايد هر موردى را .  راد احبّا را کمک نمايند تا رفتار و اعمال خويش را بهبود بخشندفراوان اف

.  جداگانه سنجيده و از وضع قوانين مفّصله جهت پياده کردن تنبيهات که جنبۀ عمومى دارد خوددارى نمايند

ى را انجام دهد و از طرف درنگ اقدام مقتض محفل ملّى از طرفى بايد براى حفظ مصالح امر مبارک بى

ديگر بايد به خاطر داشته باشد که مشاورات محافل در اين زمينه طبيعتًا جنبۀ روحانى داشته و نقطۀ توّجهش 

  . کمک به ترّقى روحانى افراد و اتّحاد و انسجام جامعه است
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ه يکى از محافل هيکل مبارک حضرت ولّى عزيز امر اهلل در يکى از توقيعاتى که بالنّيابه از ايشان ب

فرمايند که آن محفل نبايد نفوس را از حّق رأى محروم نمايند مگر اينکه  روحانيّۀ ملّيّه مرقوم گرديده اشاره مى

مسئله بسيار حّساس و جّدى باشد زيرا اين محروميّت بسيار سنگين است و ممکن است اگر به آسانى بر 

جهت به فشار  و مردم را بر اين انگارد که مؤّسسات بهائى بىنفوس  ِاعمال گردد قلوب را تيره و دلسرد نمايد 

  .شوند متوّسل مى

فرمايند که اگر يکى از افراد احبّا از  بيت العدل اعظم خطاب به يکى از محافل روحانيّۀ ملّيّه مى

حقوق ادارى خود محروم شود، اين حّق را دارد که اّطالعات دقيق و واضحى در بارۀ شرايطى که در آن 

تواند شامل اقداماتى  اين شرايط مى.  واهد توانست حقوق ادارى از دست رفتۀ خود را باز يابد دريافت کندخ

جهت جبران ما فات و يا اصالح رفتار و يا روند سلوکى که غير مناسب تشخيص داده شده است، و اغلب 

که فرد قوًال و عمًال از کردۀ خود  يکى از شرايط استرداد حقوق ادارى اين است.  باشد مستلزم مرور زمان است، 

تائب و نادم باشد ولى نبايد مجبور شود که به اشتباهات گذشتۀ خود اعتراف نمايد تا ندامت خود را اثبات 

کند، بلکه شايسته است که از اعمال و رفتار و روح همکارى با محفل و تمايل واضح به اطاعت از تعاليم که از 

البتّه اگر فرد با رفتار خود نشانى از اصالح عملى که منجّر به از دست .  انى او پى برددارد به پشيم خود ابراز مى

تفاوتى  اش شده نشان ندهد، و يا نسبت به دستورات الهيّه و عواقب سرپيچى از آن با بى دادن حقوق ادارى

  .جامعه را نپذيرند رفتار نمايد، تشکيالت بهائى حّق دارند که تقاضاى استرداد حقوق و يا بازگشت او به

چه احکام الهيّه همگى براى ترّقى حيات جامعه  باشد اين است که اگر امرى ديگر که شايان توّجه مى

مثًال اطاعت بعضى .  باشد ولى ميزان مسئوليّت اجراى آنها با هم متفاوت است و حيات روحانى افراد مهم مى

اهلل و يا  بوط به صلوة و صيام و اداى حقوقاز جمله احکام مر —از احکام وظيفۀ وجدانى شخص است 

محافل روحانيّه نبايد در .  اطاعت از موازين و ضوابط عالى اخالقى از قبيل امانت، امتناع از غيبت و غيره

ولى اگر رفتار و اعمال يک فرد .  زندگى افراد تفّحص نمايند تا بدانند که آيا به اين اصول پايبند هستند يا خير

اى تنّزل نمايد که موجب بدنامى امر مبارک گردد، البتّه محفل روحانى بايد مداخله کرده و او را  جهبهائى به در

ترغيب نمايد که اقدام به اصالح رفتار خود نمايد و وى را از عواقب ادامۀ سوء رفتار انذار دهد و اگر چنانچه 

از طرف .  کلّيّۀ حقوق ادارى محروم نمايدهمراهى ننمود، وى را، بسته به اهميّت موضوع، از يک يا چند و يا 

چنان نقش مهّمى در زندگى جامعه و روابط  ديگر، اجراى بعضى از احکام مانند دخالت در امور سياسيّه آن

اجتماعى دارد که نظارت بر اجراى آنها از جمله وظايف محفل روحانى محلّى است و اگر يکى از احبّا تخلّف 

آميز، اقدام ننمايد،  هاى محبّت بعد از انذارات متوالى و صبر و شکيبايى و کمکنمايد و به جبران ما فات، 

  .شود تواند  ِاعمال  تنبيهاتى ادارى نسبت به او مى
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الّذکر کمکى براى آن هيئت مجلّل در انجام وظايف خطيرۀ  بيت العدل اعظم اميدوارند مطالب فوق

د که تمهيداتى فراهم آورند که احبّايى که از شروع فرماين همچنين از هيئت ياران دعوت مى.  خود باشد

اند به نحوى تشويق شوند که در صورت تمايل تقاضاى  انقالب تا به حال حقوق ادارى خود را از دست داده

خود را به هيئت ياران تقديم نمايند و آن جمع نيز در مقابل به طورى منّظم و سريع به اين تقاضاها رسيدگى 

کان آنها را بخشيده به جامعه باز گردانند  البتّه ممکن است موارد معدودى وجود داشته باشد نموده تا حّد ام

بيت العدل اعظم مايلند شرحى در بارۀ هر .  که به داليل مختلفه اين بخشش در شرايط فعلى صالح نباشد

  . نديک از کسانى را که بخشش آنها به نظر ياران صالح نيست براى اظهار نظر دريافت نماي

  ٢٠٠٧از طرف داراالنشاء مارچ  ٢

  

  تسجيل اطفال بهائى

از جمله مسائلى که در حين بررسى اخير بيت العدل اعظم از وضع جامعۀ بهائى ايران مورد توّجه قرار گرفت، 

هاى اخير با محافل  مقّرر فرمودند مطالب ذيل که در سال.  مسئلۀ تسجيل و عضويّت در جامعۀ بهائى بود

  .  ى در ميان گذاشته شده براى مطالعه و اجرا به هيئت ياران ايران مرقوم گرددروحانى ملّ 

خطاب به محفل  ١٩٥٤جون  ١٧منشى حضرت ولّى عزيز امر اهلل بالنّيابه از هيکل مبارک در تاريخ 

  دهروحانى ملّى انگلستان در مورد اطفال و جوانان بهائى و تسجيل آنان مطالبى به زبان انگليسى مرقوم نمو

  :باشد اى از آن به قرار ذيل مى است که ترجمه

شوند، ولى در حال حاضر اشکالى وجود  گرچه اطفال والدين بهائى، بهائى محسوب مى

ندارد که به منظور داشتن آمار صحيح و همچنين اطمينان به اينکه آيا جوانان حقيقتًا مؤمن و 

ند، از آنها در حدود سّن پانزده باش مايل به انجام سهم خود در خدمت به امر مبارک مى

به نظر هيکل مبارک اين روش در امريکا .  سالگى خواسته شود که قصد خود را ابراز نمايند 

بدوًا به اين منظور اتّخاذ شد تا مردان جوان بهائى هنگام رسيدن به سّن خدمت نظامى 

است که در تعاليم حقيقت اين .  بتوانند ترتيبى براى تقاضاى خدمت غير حربى خود بدهند

اى نشده است  سالگى هيچ اشاره مبارکه و يا نظم ادارى بهائى به لزوم تسجيل در سّن پانزده 

  .و محفل شما آزاد است به هر نحو که مايل است در اين مورد عمل نمايد

المقدور در تعيين اينکه چه  اند که محافل روحانيّه بايد حتّى هيکل مبارک همچنين مرقوم فرموده

  . ناپذير احتراز جويند توان مؤمن به امر مبارک محسوب نمود، از مرزبندى انعطاف شخصى را مى
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اند از وضع  بيت العدل اعظم در پاسخ به سؤاالت راجع به تسجيل اطفال و جوانان سعى کرده

کلّى صادره هاى  العمل اى از دستور مقّرراتى که در همۀ کشورها قابل اجرا باشد اجتناب نمايند ولى خالصه

تأکيد معهد اعلى بر اين است که از وضع قوانين .  گردد جهت کمک به محافل روحانيّۀ ملّيّه ذيًال ابالغ مى

ناپذير در بارۀ تسجيل اطفال و جوانان خوددارى گردد و هرگز اجازه داده نشود که امور  خشک و انعطاف

اى بسيار شخصى بين روح و خالق  ى و رابطهاجرايى اين مسئله موجب تيرگى نور ايمان که حقيقتى روحان

  .اوست گردد

  :اطفال بهائى

.  برند اطفال بهائى، بر خالف اطفال در بعضى اديان ديگر، خود به خود دين والدينشان را ارث نمى

باشند و محافل روحانيّه وظيفه دارند در صورت  ولى والدين مسئول پرورش و ترّقى روحانى فرزندان خود مى

ر انجام اين مسئوليّت به والدين کمک نمايند تا در نتيجه اطفال در پرتو انوار امر مبارک نشو و نما لزوم، د

نمايند، از سنين اّوليّه عشق به خداوند متعال و مظاهر مقّدسۀ الهيّه را بياموزند و در سبيل اطاعت از احکام او 

ائى دانست مگر اينکه دليلى بر خالف اين مطلب توان به بنابراين، اطفال والدين بهائى را مى.  سلوک نمايند

سالگى  شوند و در سّن پانزده  تکليفى روحانى بزرگ مى اين فکر که اطفال بهائى در نوعى بال.  موجود باشد

  :نمود  گيرى توان نکات ذيل را نتيجه بر اساس اين مطالب مى.  کامًال اشتباه است" شوند بهائى مى"

نگام تولّد بهائى محسوب شده و تولّدشان بايد توّسط محفل روحانى ثبت اطفال يک زوج بهائى از ه •

 .گردد

  .تولّد طفلى که يکى از والدينش بهائى است نيز بايد ثبت گردد مگر آنکه طرف غير بهائى اعتراض نمايد •

ئى تواند اظهار ايمان فرزند يک پدر و مادر غير بهائى را قبول و او را به عنوان بها محفل روحانى مى •

 .تسجيل و ثبت نمايد مشروط بر اينکه والدينش با اين موضوع موافق باشند

نمايند، تا حّد زيادى به سن و  تسجيل فرزندانى که والدينشان بعد از تولّد آنها تصديق امر مبارک را مى •

دارند و اين قبيل فرزندان به محبّت اطرافيان و درکى از احساساتشان نياز .  العمل آنها بستگى دارد عکس

البتّه در شرايطى که فقط يکى از والدين به موهبت .  هاى آن سنجيد هر موردى را بايد بر اساس ويژگى

العمل پدر و يا مادر غير بهائى عامل مهّمى  ايمان فائز شده باشد اين نياز شديدتر خواهد بود چه که عکس

مسئلۀ مهم اين است که بايد نوعى .  دگردد و هدف فرد بهائى بايد ترويج وحدت خانواده باش مى محسوب 

هاى اطفال و ديگر  رفتار کرد که اين فرزندان، چه تسجيل شده باشند و چه نشده باشند، در کالس

  .  هاى جامعه احساس محبّت و صميميّت نمايند گردهمايى
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  :جوانان بهائى

سّن است که شخص  رسد و در نتيجه در اين سالگى سنّى است که فرد به بلوغ روحانى مى  پانزده

گيرد و از روى اراده و اختيار ايمانش را به  بهائى مسئوليّت اطاعت از احکامى چون روزه و نماز را به عهده مى

  .کند حضرت بهاءاهلل تصريح مى

دهند که هر محفل روحانى ملّى خود تصميم بگيرد که  در حال حاضر بيت العدل اعظم ترجيح مى

رسند اّطالع صحيح حاصل نمايد، به شرط  سالگى مى نان بهائى که به سّن پانزده چگونه بايد از روحيّۀ نوجوا

شود بلکه تنها ايمان خود را به ارادۀ خود  آنکه اين نکته براى همه روشن باشد که طفل در آن سن بهائى نمى

ن جامعه به سّن آميز به هر طفلى که در آ اى محبّت تواند نامه المثل محفل روحانى مى فى.  نمايد تصريح مى

، )طبيعتًا به شرط آنکه دليلى براى شک در بهائى بودن طفل نداشته باشد(رسد بفرستد  سالگى مى پانزده 

کسى مجبور نيست .  معنى رسيدن به سّن بلوغ را توضيح دهد و برايش در خدمات آينده آرزوى موّفقيّت نمايد

آورد تا اگر مايل باشند موضع خود را  انان فراهم مىبه اين نامه جواب دهد ولى ارسال آن فرصتى براى نوجو

محفل روحانى ملّى هر گونه روشى در اين مورد اتّخاذ نمايد بايد با حکمت راهى ميانه در پيش .  روشن سازند

گيرد، بدين معنى که از طرفى نسبت به ايمان نوجوانى که به صورت يک بهائى مخلص پرورش يافته ابراز 

  .اش به عضويّت در جامعۀ بهائى وادار ننمايد  طرف ديگر جوانى را بر خالف ارادهترديد نکند و از 

اگر محفل روحانى دريابد که جوانى، با وجود پرورش در يک خانوادۀ بهائى، واقعًا به امر مبارک 

غ رسيده و معتقد نيست، نبايد نام وى را به عنوان يک جوان بهائى ثبت کند ولى بايد او را که اکنون به سّن بلو

باشد، مانند هر جوان غير بهائى ديگر که با جامعۀ بهائى در ارتباط نزديک است  مسئول اعمال خويش مى

  .  محسوب داشته و با رفتارى بسيار گرم و دوستانه او را پذيرا شود

سالگى نتواند با اطمينان کامل بهائى بودن خود را  يک طفل بهائى ممکن است در سّن پانزده 

احتمال پيش آمدن اين مسئله، در شرايطى که يکى از والدين بهائى نباشد و يا هنگامى که مّدت .  کندتصريح 

در اين موارد، محفل روحانى نبايد خود به .  زيادى از تصديق والدين به امر مبارک نگذشته باشد، بيشتر است

ه اگر مايل است، در ضيافات نوزده خود فرض کند که اين فرد بهائى نيست و بايد اين اجازه را به او داد ک

ولى والدينش و محفل روحانى موّظفند در ضمن تزييد .  روزه شرکت و بسان ايّام کودکيش بهائى شناخته شود

  .معلومات وى را آگاه نمايند که وظيفۀ اوست که موضع خود را به زودى روشن نمايد

هائى مايل به تصديق امر مبارک باشد، اگر يک جوان پانزده تا بيست و يک ساله از خانوادۀ غير ب

هاى مخصوص  در اين قبيل موارد، هر جوان بسته به ويژگى.  توان ايمان او را بدون اجازۀ والدين قبول کرد  مى

تواند با حکمت و درايت والدين خود را در صورت لزوم  شرايط خودش، ممکن است براى اينکه چطور مى

  . مند نمايد محتاج کمک فکرى باشد حتّى عالقهبين و يا  نسبت به امر مبارک خوش
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 ٢٠٠٧مارچ  ٥از طرف داراالنشاء 
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  اى از ترجمه

 نيمشاور ىها ئتيبه ه ۲۰۰۳مارچ  ۱۱موّرخ  ىالملل نيب غيدارالّتبل ۀنام

  و اروپا اياسترال کا،يدر امر ىا قاّره

  

 ٢۰۰٣مارچ  ١١

  

  

 توّسط ايميل

 ستراليا و اروپااى در امريکا، ا هاى مشاورين قاّره هيئت

  کاران عزيز و محبوب، هم

شما را دنبال نموده و با نهايت " صيانت —هاى کارى  گروه"در طول دو سال گذشته مشاورات 

تر مسائل  هايى که براى ايجاد درک عميق ايد و قدم قدردانى به مسائل مهّمى که مورد بررسى قرار داده

  .ايم ايد، توّجه نموده معاونت برداشته هاى انت در اعضاى هيئتجارى مربوط به امر صي

هاى صيانت مورد بررسى قرار  هاى اعضاى هيئت هايى که عمومًا در سمينارها و کارگاه يکى از موضوع

ما خطاب به  ١٩٩٨آپريل   ٢٢طور که در نامۀ موّرخ  همان.  باشد گرفته است موضوع مخالفت داخلى مى

:  باشد قسمت اعظم مخالفت داخلى شامل دو گروه مشّخص مىاى توضيح داده شده،  همۀ مشاورين قاّره

خصوص آنهايى که با نقض عهد ميسن ريمى ارتباط دارند و ه هاى شناخته شدۀ ناقضين، ب فّعاليّت

در اغلب .  کنند هاى يک گروه کوچک از افرادى که براى حمالت خود به امر از اينترنت استفاده مى کوشش

دو جنبه را در بر گرفته و بر اساس مطالعۀ آثار راجع به عهد و ميثاق و مقام و  موارد مباحثات شما اين هر

  .  اعظم بوده است العدل  مرجعيّت بيت 

با تمام اهّميّتى که درک عميق اين موضوعات در رابطه با مسئلۀ مخالفت داخلى دارد، تجربه 

گيرى از امر و يا مخالفت داخلى  نشان داده است که کمبود معلومات به طور کلّى عامل محّرک کناره

توان از نظر دور داشت مشکالت  اين نوع مخالفت نمى  اى راجع به آنچه را در هيچ مباحثه.  نيست

توان در مورد اين  آشکارترين توصيفى که مى.  کند روحانى است که بروز چنين رفتارى را تقويت مى

  .هستند" اسير نفس و هوى"بهاءاهلل،  کار برد اينست که ايشان، به فرمودۀ حضرته مخالفين ب
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تان بايد پيوسته احبّا را از خطرات  شما و معاونين"  تهذيب نفوس امم"تان براى  هاى مداوم در کوشش

گرايش بدون وقفۀ " در جامعۀ امروزى يک .  روحانِى توّجه بيش از حّد بر خويشتن و نفس اّماره بر حذر داريد

احبّا بايد از .  باشد ستايى مى نهايى آن اغلب تعلّق به نظرات شخصى و خودرايج است که نتيجۀ " فردگرايى

.  را در ديگران تشخيص دهند" رائحۀ خودپرستى"ها در خودشان بر حذر بوده و بتوانند  بروز اين گرايش

يّه عّزت ابديّه را فداى نخوت بشر:  "فرمايند حضرت عبدالبهاء در بيانى راجع به مخالفين داخلى چنين مى

اى خطاب به يکى از  بيت العدل اعظم در نامه ." نمودند و بزرگوارى دو جهان را قربان نفس اّماره نمودند

زنگ "حضرت عبدالبهاء به  : اشاره نموده نفس اّماره ماهيّت احبّا، به بيانى از حضرت عبدالبهاء راجع به

باشد، سخن  مى)..." گر مار فتنه(سوسه کننده و"...و اينکه " فتنۀ نفس انسانى"اشاره فرموده و از " انانيّت

  .اند گفته

مخالفت داخلى با يک مشکل روحانى ديگر نيز ارتباط دارد و آن مقاومت و يا مخالفت بعضى افراد 

، که در جامعۀ امروز "ترديد بيش از حّد نسبت به مرجعيّت"اين افراد که گرفتار .  در برابر مفهوم اطاعت است

باشند، همين طرز فکر را وارد جامعۀ بهائى کرده و نسبت به مؤّسسات ادارى بهائى ابراز  مىشديدًا رايج است 

کنند که اين حّق گزينش را دارند  شود که بعضى از دوستان فکر مى افراط در اين طرز فکر  سبب مى.  کنند مى

 در رابطه با اين موضوع در.  که کدام يک از تصميمات مؤّسسات امرى را اطاعت نمايند و کدام را ننمايند

  :امراهلل چنين آمده است بيانى به زبان انگليسى ازطرف حضرت ولىّ 

امر اهلل را محدود نمايند يا داورى نمايند  افراد احبّا اين حّق را ندارند که زمينۀ اختيارات ولّى 

چنين .  نمايند که در چه موقعيّتى بايد از او اطاعت کنند و يا چه وقت آزادند که قضاوت او را ردّ 

  .طرز فکر و رفتارى واضحًا به آشفتگى و تفرقه خواهد انجاميد

ها را در مورد تصميمات بيت العدل  همين قضاوت  به همين ترتيب، اگر افراد مؤمنين به خود اجازۀ

اعظم بدهند و نظراتى مستقيمًا مخالف با آراى صريحۀ معهد اعلى منتشر سازند، وضعى مشابه با آنچه که 

 .آن اشاره فرمودند پيش خواهد آمد امراهلل به  ضرت ولىّ ح

اطاعت بر روى رشد روحانى فردى و سالمت جوامع ما، اصلى است که بايد توّسط اعضاى  اتاثر

امراهلل به زبان انگليسى به يک  اى که از طرف حضرت ولىّ  در نامه.  مؤّسسۀ ما تشريح و با محبّت تفهيم گردد

  :فرمايند اصل اطاعت از محافل را توضيح و اين نصيحت عمومى را به احبّا مىفرد بهائى نوشته شده 
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حاد از محفل اطاعت نمايند حتّى اگر محفل آنان بايد ياد بگيرند که به خاطر حفظ وحدت و اتّ 

آنان بايد شخصيّت خود را تا حّدى فدا نمايند تا حيات جامعه کّالً رشد نمايد .  در اشتباه باشد

  .دو توسعه ياب

به عنوان کمک به مساعى شما براى معّرفى اين ُبعد اضافى در سمينارهاى حفظ و صيانت خود براى 

هاى معاونت و ساير احبّا منتخباتى از نصوص مربوط به مشکالت روحانِى مورد بحث در باال،  اعضاى هيئت

 .گردد ضميمۀ اين نامه مى

ييدات الهى در هر قدمى که براى پيشبرد و مطمئن باشيد در اعتاب مقّدسه براى جلب هدايات و تأ

 .نماييم داريد دعا مى مان بر مى صيانت امر محبوب

  با تقديـم تحيّات

 المللى بليغ بيندارالتّ           
  


