
   سروران روحانی اهلل ابهی

 با امید به سالمتی تمامی عزیزان و با آرزوی موفقیتهای روزافزون 

قابل مشاهده  انسانها  زندگی  در  آن  پیامد  و  گردیده است  بسیاری  آالم  به  مبتال  بشری  میدانیم جامعه  که  همانطور 
"طبیب جمیع علتها" ذکر حق دانسته شده که با دعوت   التیام این آالم به ید قدرت الهی است و میباشد .در آثار مبارکه 

بتواند    این امر منوط به آن است که فردنجات میدهد . البته میدانیم  انسان به سوی تعالی روحانی ، اورا از این ورطه  
 . ی مانعه، خود را از این ورطه نجات دهدعلی رغم قوابا تمسک به انضباط روحانی بر موانع راه فائق آید و 

 بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:

به س    "...  الهام بگیرد  از آن  بتواند  که  از زندگی  الگویی  از فقدان  آمده است و ذکر شده که یک فرد به  نوع بشر  توه 
آن   با  را  خود  جهان  که  است  معیارهایی  از  باالتر  مراتب  به  که  نماید  حمایت  و  رعایت  را  موازینی  میتواند  تنهایی 

باشند  می  مواظب  باید  الخصوص  علی  بهائی  جوانان  معموِل  سنجد.  روّیۀ  طبق  بر  میتوانند  که  برند  گمان  مبادا  که 
آرمانهای  جامعه،  رضایت  برای جلب  یا  و  خود  وجدان  آرامش  خاطر  به  حال  عین  در  و  کنند  زندگی  معاصر  اجتماِع 

خالقی  ترین مبادی ابهائی را به حّد اقلِّ الزم رعایت نمایند زیرا به زودی خود را در تالش برای اطاعت از حّتی ابتدایی
 "بهائی و برای مقابله با چالشهای نسل خود ناتوان خواهند یافت.

ی از آرمانهای  اقلّ به فرموده بیت العدل اعظم الهی راه نجات نه رفتار بر طبق رویۀ معمول اجتماع است و نه رعایت حدّ 
 بهائی 

 البته قابل تأمل است که به فرموده بیت العدل اعظم الهی  

این مورد به خاطر داشته باشند این است که آنان در مساعی خود برای نیل به رشد فردی و برای    آنچه احّبا باید در"
نیستند که به تنهایی در برابر حملۀ نیروهای فساد اخالقِی عامل در اجتماع    فتاده ایارعایت تعالیم بهائی، افراد تک

اش پهنۀ جهان است و مأمورّیتی روحانی ه دامنهای کی هدفمند هستند، جامعهامقاومت میکنند. آنان اعضای جامعه
و عظیم را دنبال میکند یعنی کوشش برای استقرار یک الگوی عمل و ساختاری اداری که مناسِب نوع بشری است که  

 " گذارد.پا به عصر بلوغ خود می

غیر اخالقی دنیای کنونی ، فائق  بر نیروهای مخرب و    ،  امید آنکه هر یک از ما بتوانیم با اتکاء به قوای انضباظ روحانی
 آئیم

 

 تأییداتتان مدام         

 

 



 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

كه   یقیان حقیگفتار بهائ  كردار و  رفتار و  یعنیو عمل پاك به مثابه ثمراست … عمل پاك    یتقو  مان مانند شجر ویا
 .است یح اله ینصا ا ویمطابق وصا
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 شروع مناجات-1

و ااَلبهی   ه 

شمع روشنی در قلبش بر   .عت مسکن بخشیالذ رفعت مأوی ده و در مَ یدرمانده را در کهف من  ۀن بندیای پروردگار ا
توئی .  ؤادش الهام فرما  ب به ف  یخش بر گشا و اسرار غبر ر  ض  یابواب ف  .لی از دلش جاری کن یسلسب  ۀافروز و چشمه

جیهر توئی َظ یصنَ  مان تو ثابت و یمان و اَ یچون به پ.  میز آزادیچ  م از همه یچون به تو پرداز    .ریر توئی دستگیر توئی م 
 .     ع عاستقامت بخش  ،پروردگارا رحم کن.  میزار یر تو بیاز غ ،م یاستوار 

 ۱۷مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها چاپ آلمان ص                                                                                 

 

 

 مناجات دوم -2

از عالم خاک   .خ روشن و تابناک نمودندر    ،تیهدا  بان چاک کردند و از پرتویاران به محّبتت گر ین  یزدان پاک ایای  
ند و جز  یر از تو نجوینخواهند و بغ  جز تو  . خاکسار درگاه تواند و عاکفان بارگاه تو  .افالک بستند  جهان ه  گذشتند و دل ب

بر بندگی و   ر نفس و هوی نجات ده ویالسل و زنجر بخش و از َس ی آزادی به هر اس ر شو و یج م   ، ر شویهَظ  .ندیراز تو نگو
توئی مقتدر و توانا و .  رهائی ده  ،آلودگی و خستگی و ماندگی  سادگی موّفق نما و از کودکی وشرمندگی و آزادگی و  

 .ة و الّثناءیکم الّتح یان و علیب و عَ یبخشنده و درخشنده در جهان غ  توئی

 181ص  3منتخبات مکاتیب ج                                         

 

 

 بیان مبارک حضرت بهاءاهلل  -3

 :حضرت بهاءاهلل می فرمایند

یون،  ثابه ع  جمیع عالم به مَ   ،ر آسمان معانی که اگر دوستان به آنچه نازل شده عمل نمایند و یا می نمودندقسم به نیّ 
ندش  اریاح از ج    .ند الهی بوده و هستندب. جمیع اشیاء ج  ود الغیَ ن  رائهم ج  ن وَ می کردند و عَ   ایشان را حفظ و حراست

سکرش محسوب. موسی با یک عصا عالم را بر هم زد، چه که به امراهلل ظاهر و بر خدمتش قائم.  محسوب، جبال از عَ 
 .ور نفس و هوی را بشکافد و کل را الی اهلل راه نمایدح  انشاءاهلل امید هست که عصای غیبی ب  

                                                                                                                                                     
 229ص ،2ج ،یات الهیآ                             



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

ابواب    ،وحدت عالم انسانی را در قطب امکان برافراخت  ۀد قدرت الهیه چون خیمۀ عّزت ابدییَ   ، ای یاران عزیز عبدالبهاء
سرافراز    "ای بندگان من" رحمت کبری بر روی همۀ ما بگشاد و در کلمات مکنونه خطابات رحمانیه فرمود و به عنوان  

الی عام زد  و از هر مائدۀ آسمانی  خوان نعمت گسترد ،َص   نسبت به خویش داد و از اضطراب و تشویش برهاند..  کرد
ثَ مهّیا فرمود  ،بحانیو نعمت رحمانی و موهبت س   از هر حمل  و  گران نجات داد  بار  از هر  آزاد کرد.  اوامر و    ،قیل  به 

گشایش است نه تضییق،    ،واهی و تعلیمی امر فرمود که روح را جان بخشد و جان را به جانان رساند .جمیع احکامنَ 
 .اطالق است نه تقیید، روح و ریحان است نه تحدید

 71ص  3مآخذ اشعار فارسی ج                                               

 

 قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی  -5

 :ای از جوانان چنین مذکورالعدل اعظم خطاب به عّدهبیت 1973جوالی  5در پیام 

توّجه آنان به ملکوت ابهی و تالوت آیات و الواح نوراء و قیام به    ، آنچه جوانان را از غلبۀ شهوات نفسانی حفظ نماید"
َس  باید  فّعالیت است.   کار و  ازدیاد حرکت و  از بطالت و کسالت و  اجتناب  امراهلل و  لگام  خدمت  را  اّماره  مند نفس 

ی، که خود باعث غلبۀ  حالم شیطانرام و آرام نمود و از استغراق در افکار و اَ   ،انضباط زد و با تأدیب و تهذیب معنوی
ست  ...شهوات نفسانی گردد، اجتناب ج 

بر عبودیت حضرت  قیام  آیات و  استغراق در بحر  با  الهی دانند و  را ذکر  عّلتها  باید طبیب جمیع  عزیز بهائی  جوانان 
ّد  َس راه هجوم نفس اّماره را  ، کسب فضائل و تحصیل علوم و فنون نافعه و حرکت و فّعالیت و خدمت مستمر  ،احدیت

 ".ّبًا لجماله، فرمایندنمایند و خود را آمادۀ فوز به سعادت ابدیه از طریق عمل به موجب حدودات الهّیه، ح  

 281، ص1352مردادماه  29،  52، سال 9اخبار امری، شماره                                                                              

 

 سعادت و رفاه نوع بشر-6

امیال شخصی با  آن  کردن  منظور سازگار  به  تحریف حقیقت  برای  مالی  منابع وسیع  و  فراوان  انرژی    ، براستی صرف 
پیدایش فرهنگی است که ماهیت و مقصد نوع   ، پیامد این کار  .اکنون از خصوصیات بسیاری از جوامع معاصر است

رات باطل نموده و به بازیچه ای در دست قدرتمندان تبدیل می نماید الت  و تصوّ خیّ انسان را واژگون و افراد را اسیر ت
نوط به مسئله ای درست برعکس آن است یعنی پرورش خصوصیات انسانی و  مَ   ،در حالیکه سعادت و رفاه نوع بشر

نفسی را قادر می سازد تا آن  را  می افشاند و هر      تنظیم نظم اجتماعی در توافق با حقیقت تعالیم الهی بر حقیقت نور
است   انسان  نوع  تمایز  وجه  که  کند  را کسب  انضباط شخصی صفاتی  طریق  از  و  نماید  تحقیق  و  بررسی  به خوبی 

ّو و ذّلت وعّزت ن  ّو و د  ل  حضرت بهاءاهلل می فرمایند "طراز اول…. در معرفت انسان است به نفس خود و به آنچه سبب ع  



عالم ماّدی  ...".و ثروت و فقر است  بر  را که  قوانینی  که نمیتوان  برای حفظ سالمت جسمانی و عقالنی بدیهی است 
نیز همگان می نادیده گرفت. همان طور  امور  حکمفرماست  به  برای هر مّلتی که بخواهد به نحو مطلوب  پذیرند که 

شود. به همین نحو، قوانین و اصولی   ن اجتماعی خاّصی وجود دارد که باید از آنها پیروی نَ قوانین و س    ،خود بپردازد 
فرد و اجتماع کالًّ به نحوی سالم و هماهنگ پیشرفت  اینکه  برای  بر حیات روحانی ما حاکم است و  وجود دارد که 
تصدیق  حاضر  عصر  برای  الهی  ظهور  مظهر  شناسایی  با  بهائی  فرد  است.  حیاتی  اهّمّیتی  حائز  آنها  به  توّجه  نمایند 

حقایق مربوط به ماهّیت انسان و منظور از عالم هستی را بیان میکند، بر آگاهی و    ،و نصایح نازلهنماید که قوانین  می 
می انسان  ترتیب  ادراک  این  به  میسازد.  فراهم  را  اجتماع  ترّقی  موجبات  و  میبرد  باال  را  رفتار شخصی  معیار  افزاید، 

سان است و بدون اصرار به اطاعت کورکورانه از  نادی سعادت انتعالیم حضرت بهااهلل سبب تواندهی نوع بشر است، م  
بها میگردد. حضرت  رهنمون  آزادی حقیقی  به سرمنزل  را  او  و مستبّدانه،  لَ اهلل میء مقّرراتی خودکامه  اّتبع فرمایند:  و 

ها از آسمان وحی .)مضمون: اگر مردم از آنچه برای آن..ّرّیۀ  م فی ح  سه  نف  اَ   ن  حی لیجد  م من سمآ الوَ لناه له  ز  الّناس ما نَ 
األحکام   م  ک  لنا لَ ز  فرمایند: ال تحسبّن انّا نَ ل میشدند.(  همچنین میئ فرستادیم پیروی میکردند به یقین به آزادی کامل نا 

هر  و االقتدار.)مضمون : گمان مبرید که برای شما احکام نازل کردیم بلکه م  ة ختوم بأصابع القدرحیق المَ الر   حنا ختمَ تَ ل فَ بَ 
 (شراب ناب را با انگشتان قدرت  و اقتدار گشودیم

 

 اجتماع معاصر زندگی کنیم؟ ۀآیا شایسته است که بر طبق روی-7

بهائیان در سراسر جهان در فرهنگهای متنّوع، با ارزشها و با روشهایی مواجه میشوند که با تعالیم امری شدیدًا در تضاّد 
ون ساختارهای  ط  یضات جنسی، استثمار اقتصادی و فساد سیاسی در ب  است و بعضی از آنها مانند تعصب نژادی، تبع

الخصوص در مورد مصرف مشروبات الکلی شوند علیاند. برخی دیگر به رفتار شخصی مربوط می اجتماعی نهادینه شده 
ع شوند این  و مواّد مخّدر، رفتار جنسی و به طور کّلی ارضای امیال نفسانی. اگر بهائیان تسلیم آداب و رسوم اجتما

رضواِن   پیام  در  کرد؟  خواهد  تغییر  چگونه  فقدان    ۲۰۱۲شرایط  از  بشر  نوع  که  شده  داده  توضیح  اعظم  العدل  بیت 
توه آمده است و ذکر شده که یک فرد به تنهایی میتواند موازینی را  الگویی از زندگی که بتواند از آن الهام بگیرد به س  

سنجد. جوانان بهائی علی تر از معیارهایی است که جهان خود را با آن میرعایت و حمایت نماید که به مراتب باال
الخصوص باید مواظب باشند که مبادا گمان برند که میتوانند بر طبق روّیۀ معموِل اجتماِع معاصر زندگی کنند و در 

اقلِّ الزم رعایت نمایند   عین حال به خاطر آرامش وجدان خود و یا برای جلب رضایت جامعه، آرمانهای بهائی را به حدّ 
ترین مبادی اخالقی بهائی و برای مقابله با چالشهای نسل  زیرا به زودی خود را در تالش برای اطاعت از حّتی ابتدایی 

ران نبوده و نخواهد  یَ آلوده به آب و گل قادر بر َط   ۀاهلل هشدار میدهند که اجنح ءخود ناتوان خواهند یافت. حضرت بها
که هر فردی جویای آن است برخالف احساسات و هیجانات زودگذر، مشروط به تأثیر عوامل بیرونی    بود. شادی درونی

و   دائمی  که  را  آنچه  است  قادر  که  پاک  قلبی  از  ناشی  آگاهانۀ  ومعرفِت  ایقان  از  منبعث  است  کیفّیتی  بلکه  نیست 
ض رک  با این عبارات متذّکر میفرمایند: ا  اهلل ما را  ءجاودانی است از آنچه سطحی و زودگذر است تمییز دهد. حضرت بها

ااّل بالخضوع ألمرنا و الّتواضع لوجهنا.)مضمون: اگر فضای بیکران    ة جد الّراح ن تَ یدان الّسمآ لَ ّم اسرع فی مَ مآ ث  ّر العَ فی بَ 
را با سرعت بپیمایی و به سرعت از وسعت آسمان بگذری باز هم هرگز راحت را نخواهی یافت مگر در اطاعت از ما و  

مرحلۀ اّول بر    در  ،ندااهلل برای عصری جدید آورده ء تواضع در برابر ما(  پس وظیفۀ اطاعت از احکامی که حضرت بها



بها دارد. حضرت  بین حبیب و محبوب جای  روابط  کانون  در  اطاعت  این  اهلل میفرمایند ءعهدۀ شخص مؤمن است. 
ّبًا لجمالی. ولکن آنچه در این رابطه مورد نظر میباشد سعی و کوشِش مبتنی بر اشتیاقی صمیمانه  دودی ح  اعملوا ح  

ت فکری و کرداری که وجه تمایز حیات بهائی است از طریق کوشش  است نه حصول کماِل فوری و آنی. صفات و عادا
م  ا اشراقک  لو  فرمایند: حاسب نفسک فی کّل یوم و توصیه میفرمایند که اجعَ روزمّره حاصل میشود. حضرت بهااهلل می

ل به موازین  مسکم. احّبای عزیز نباید در تالشها و مساعی شخصی خود برای نی م احسن من اَ دک  م و غَ شّیک  افضل من عَ 
اجتناب اشتباه  که چون  بخورند  را  استدالل  این  فریب  نباید  نیز  و  گردند،  دلسرد  غیر  الهی  کمال  به  رسیدن  و  ناپذیر 

ممکن میباشد، پس کوشش در این راه بیهوده است. از طرفی باید از دام ریاکاری، یعنی گفتن یک چیز و عمل به چیز  
غفلت یعنی بی اهّمّیت شمردن قوانین و نادیده گرفتن لزوم و یا بحث در بارۀ  دیگری بر حذر باشند و از طرف دیگر از  

زیرا که نگرانی    .ناشی از احساس گناه اجتناب کنند  ۀعدم نیاِز پیروی از احکام، بپرهیزند. همچنین الزم است از فلج اراد
 .ا مشکلتر سازدبراستی میتواند در مواقعی غلبۀ بر آن ر،فرط در مورد یک ضعِف اخالقِی خاّص م  

 

 دو فرایند جدایی ناپذیر  ،تقلیب فردی و تقلیب اجتماعی-8

آنچه احّبا باید در این مورد به خاطر داشته باشند این است که آنان در مساعی خود برای نیل به رشد فردی و برای  
نیستند که به تنهایی در برابر حملۀ نیروهای فساد اخالقِی عامل در اجتماع    فتاده ایارعایت تعالیم بهائی، افراد تک

اش پهنۀ جهان است و مأمورّیتی روحانی ای که دامنهی هدفمند هستند، جامعهامقاومت میکنند. آنان اعضای جامعه
ِب نوع بشری است که  و عظیم را دنبال میکند یعنی کوشش برای استقرار یک الگوی عمل و ساختاری اداری که مناس

می خود  بلوغ  عصر  به  میپا  شکل  جامعه  مجهودات  به  آنچه  نقشهگذارد.  در  شده  تعیین  عمِل  چارچوب  های  دهد 
  ، ناپذیر جهانی آیین بهائی است. این چارچوب تقلیب فردی را همگام با تقلیب اجتماعی به عنوان دو فرایند جدایی 

اند که فرد را در مسیری قرار دهند که   اختصاصًا بدین منظور طراحی شده  های مؤّسسۀ آموزشی  نماید. دورهترویج می
بر   از طریق خدمت کسب میشوند، خدمتی به قصد غلبه  توانمندیها تدریجًا  در آن، خصایل و گرایشها، و مهارتها و 

در این  .سازیامعهنفس اّماره، کمک به رهانیدن انسان از حدود و قیود خویش و قرار دادن او در یک فرایند پویای ج 
کند که موجب  یابد که به نحوی فزاینده به منزلۀ محیطی عمل میای میبستر هر فرد خود را غرق در فضاِی جامعه

پرورش خصایلی است که باید زندگی بهائی را متمایز سازد، محیطی که در آن روح یگانگی به همگان زندگی و تازگی 
افراد را به هم پیوند میدهد؛ محیطی که در آن اشتباهات با بردباری   ،و الفتلقۀ دوستی میبخشد. محیطی که در آن ع  

شود و غیبت و بدگویی شود و ترس از شکست کاهش مییابد؛ محیطی که در آن از تنقیِد دیگران پرهیز میمعامله می 
م فّعالّیت میکنند، سپارد؛ محیطی که در آن پیر و جوان دوش به دوش ه  جای خود را به تشویق و حمایت متقابل می

نمایند و در مسیر خدمتشان یکدیگر را همراهی میکنند؛ محیطی که در آن کودکان از  کالم خاّلق الهی را مطالعه می 
دمد پرورش مییابند؛ طریق فرایندی آموزشی که سعی در تقویت قوای روحانی آنان دارد و روح ایمان را در آنان می

دهد دریابند، مشغولّیتهای اشاعه می  ،شود تا مفاهیمی نادرست را که اجتماع یمحیطی که در آن به جوانان کمک م
 .…وای خود را صرف بهبود آن نمایندق   ،بیهودۀ آن را تشخیص دهند، در برابر فشارهای آن مقاومت کنند و در عوض

 ۲۰۱۳آوریل  ۱۹قسمتهایی از پیام  ۳واحد ۸کتاب       



 استقامت در اطاعت از احکام-9

از احکام در زندۀ  در مالحظ این حیاتگ تأثیر اطاعت  از  که هدف  باید به خاطر داشت  آماده ساختن روح   ،ی فردی، 
جهت زندگی بعدی است.در اینجا باید آموخت که چگونه باید غرایز و امیال حیوانی را تحت انضباط در آورد و برده  
روحانی  ترّقیات  و  شکستها  سلسله  یک  ها،  وموّفقیت  امتحانات  رشته  یک  از  عبارت  عالم  این  در  زندگی  نشد.  آنها 

دشو  است  ممکن  امور  سیر  اوقات  کمال  است.گاهی  در  که  نفسی  نمود  مشاهده  توان  می  مکّررًا  آید،اّما  نظر  به  ار 
استقامت از احکام حضرت بهاءاهلل،هر قدر که مشکل به نظر برسند،اطاعت می کند، از لحاظ روحانی رشد می نماید، در  

اوهام از  آشکارا  اعتبار می سازد،  بی  را  الهی  برای حصول مسّرت ظاهری خود حکم  که  و خیاالت   حالی که شخصی 
خویش تبعیت می نمایند. او به مسّرتی که طالب آن است واصل نمی گردد،ترّقی روحانی اش را به تعویق می اندازد  

 و غالبًا برای خود مشکالتی ایجاد می کند... 

  ۳۶کتاب )ذهب و نار ( ص                                                                                                              

 

 

 اعتدال در جمیع شئون زندگی-10

به اعمالی شبیه سایر حیوانات در    ،جسم ظاهری انسان از عواملی چند ترکیب یافته و به مقتضای همین عوامل مادی
معرض خواسته های جسمانی و رنج بدنی چون گرسنگی، شهوات جنسی، ترس، درد، خشم، امراض جسمی و روانی 

میباشد غیره  به    .و  را  انسان  نیازهای جسمانی  و  میآورد  بوجود  انسان  در نفس  امور کشش و کوششی سازنده  این 
وی را به سوی اهدافی متفاوت رهبری میکند. حضرت   ،که طبیعت روحانی  طرف اعمال حیوانی سوق میدهد در حالی

بخشی از لوازم رشد    ،بهاءاهلل بیان میفرمایند که مبارزه برای در اختیار گرفتن این خواهشهای جسمانی و هدایت آن
ه میگردد.  محسوب  روحانیامانسانی  و  جسمانی  طبایع  درج  ،هنگی  به  بشر  وصول  استۀ موجب  انسانی  .  کمال 

عالئق جسمانی    ۀلطوجود انسانی تحت س    ،ی با ماهیت روحانی اهتمامی به عمل نیایدبایع مادّ چنانچه در تطبیق َط 
ظرفیت و استعداد خود را برای عمل به موجب کیفیات   ۀشهوات نفسانی شده و در نتیجه هم  ۀدرآمده، بنده و برد

م   به  که  مثال کسی   برای  داد.  از دست خواهد  م  س روحانی خود  و  نیست  خدّ کرات  قادر  راستی  به  باشد  معتاد  رات 
ترتیب   همین  به  سازد.  آزاد  اعتیادات  گونه  این  قید  از  را  خود  آنکه  مگر  دهد  گسترش  را  خویش  روحانی  استعداد 

  ، عوامل در پیروی از امور مادی نیرو و وقتی را که برای پرورش قوای اساسی و روحانی مورد لزوم است  ۀاختصاص هم 
رباید. به خالف عقاید و نظریات صاحبان بعضی مذاهب، امر بهائی آرزوهای جسمی و عالئق مادی    از کف انسان می

مقصد اصلی »خیر« محسوب میگردد. عمال ً  و اساساً   را »ناشایست« و »شر« نمیشناسد. همه مظاهر خلقت الهی اصوالً 
رفت و تکامل روح بشری را فراهم نماید. چون قوای از فعالیتهای جسمانی و قوای ظاهری آن است که موجبات پیش 

ی کیفیات روحانی درخواهد آمد. فقط  به صورت ابزاری برای تجلّ   ،روح قرار گیرد  ۀبدنی به تدریج تحت کنترل آگاهان
 .ضر بوده و صدمه ای شدید به تکامل روحانی بشر وارد میسازدنضبط نفسانی است که م  گسیخته و نام   شهوات لجام



جنسی در حقیقت موهبتی است الهی. اعمال انضباط و برآورد آن در حریم ازدواج میتواند کیفیات   ۀمثال انگیز برای  
شخص را فاسد و بی   ،گر سازد در حالی که اگر از این شهوات جنسی سوء استفاده شودروحانی عشق و محبت را جلوه

 .کشاندارزش ساخته و حتی او را به تباهی و اعمال خرابکارانه خواهد 

فراوانی  ۀ  نظر به این که بدن وسیل  از اهمیت  نگهداری و حفظ آن  ظهور قوای روح انسانی در زندگی ظاهری است 
نهی فرموده و انضباط سالم و عقالنی را توصیه  برخوردار است. حضرت بهاءاهلل هر گونه ریاضت و نفی زندگی را شدیدا ً

ا بهایی شماری چند  آثار  در  بنابراین  اند.  تغذیه صحیحکرده  قبیل  از  انسانی  از جسم  مواظبت  برای  عملی  احکام    ،ز 
  ، شستشوی مرتب بدن و غیره دیده میشود. موضوعی که در این مسائل و سایر مباحث امر بهایی اهمیت فراوان دارد

فراط و  در حال ا  ، اعتدال پربهره و نافع مشاهده میشود  شؤون زندگی است چه اموری که در حدّ   ۀرعایت اعتدال در هم
 .فریط زیان آور خواهد بودیا تَ 
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 احکام بهایی آزادی روحانی در پناه انضباط-11

الهیه به انجام وظائف    ۀ سسات بهایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته است به موجب حدود و احکام نازلؤم  ۀ کلی
تخ بهاءاهلل  حضرت  مینمایند.  مبادرت  سایأ ود  در  جامعه  اساس  استحکام  که  اند  فرموده  ت  ۀ کید  قانون  مین  أرعایت 

نظمی   و  نیافته  استقرار  امری  هیچ  آن  بدون  و  وجود میگردد  قالبی  و  پیکره  نیز  نظم  وجود  بدون  و  نمیشود  برقرار 
تا در محدود ت  ۀنخواهد داشت  فعالیتهای روحانی، فرهنگی، تکنولوژی و علمی که وابسته به  ثیرات متقابل نوع  آآن 

ود  ق به وجود قانون میباشد. هر فرد با محدی آزادی فردی نیز موکول و معلّ انسان است امکان توسعه پیدا کند. حتّ 
آزادیهای فردی در سیستم قواعد و قوانینی که مورد قبول عموم از  به ایجاد محیطی   ،قرار گرفته است  کردن بخشی 

کمک میکند که در آن میتواند منافعی بس فزونتر از آن مقدار از آزادیهای شخصی خود که از آن صرفنظر نموده است  
 .بدست آرد

رات محکم و متینی است که بتواند آنها را تحت نظم و ضابطه درآورد.  قرّ طبایع حیوانی بشر مستلزم وجود قوانین و م
اهل بها صفات  ۀ  ر میگردد که به عقیدمتذکّ تا حدی مورد مطالعه قرار گرفت . در این مقام مختصرا ً  این موضوع قبالً 

ای  عنوان وسیله  به  به ظهور میرسد که جسم ظاهری وی  انسان در حالی  ، عقلی و اخالقی  از    روحانی  اعتماد  قابل 
شهوات جسمانی گاه  هر  باشد.  برخوردار  الزم  تقوای  و  آید  ،انضباط  فائق  و  شود  ناتوان    ،غالب  انسان  حقیقی  طبع 

  .گردیده و در زندان غرائز حیوانی گرفتار خواهد شد

ظهور مظاهر    عالیترین و مهمترین منبع قوانینی که برای تعالی روحانی بشر مفید و الزم است استمرار فیض الهی و 
ساده و یا توصیه های    ّراتمقر   مقدسه میباشد. احکام نازله حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد منحصراً 

ف الهی در قلب و  عمیقاً ؤاخالقی نیست. چون محبت مظهر  نفوس بشری  از    اد  نازله  قوانین  و  احکام  مینماید.  نفوذ 



ع   افراد را منقلب سازد. موازین درست یا نادرست امور در  قول و وجدان  طرف آن نفس مقدس قادر خواهد بود که 
جامعه خود به    ،الهیه در دوران هر یک از آنان تغییر مییابد و بر اساس این تغییرات  ۀجهت تشخیص مظاهر مقدس

ختم الرحیق  حنا  تَ لنا لکم االحکام بل فَ ال تحسبن انا نزّ "وضع سیستم قوانین اقدام مینماید. حضرت بهاءاهلل میفرمایند:  
 …"دره و االقتدارالمختوم باصابع الق  

احکام نازله از قلم حضرت بهاءاهلل    ۀاست که حضرت ولی امراهلل مجموع با توجه به این نکته از اهمیت قوانین الهی  
تجلّ  ترین  »نورانی  و  ایشان  مبارک  اثر حیات  ترین«  »برجسته  را  اقدس  کتاب مقدس  و  یعنی  آن حضرت  فکری«  ی 

قوانین اساسی حیات »منشور نظ اقدس  کتاب مستطاب  اند.  نموده  ابهی« توصیف  اقدس  آرای جمال  بدیع جهان  م 
انسانی و مقررّ  ات عضویت در جامعه بهائی را انشاء و  وضع نموده است. این کتاب با هر میزانی که  روحانی افراد 

خص در این اثر مبارک به چشم  سنجیده شود سندی فوق العاده و اثری برجسته محسوب میگردد. ..سه موضوع مش 
 .اشاعه و اعالن آن ۀمیخورد: جامعیت و وسعت مطالب؛ قابلیت اجرای مستمر و تدریجی؛ و روش ابالغ و نحو 

وسیعی از مسائل مربوط به افراد و اجتماعات را در بر میگیرد در بین این مواضیع از دعا و    ۀاحکام حضرت بهاءاهلل حوز 
اج و طالق، ارث، تعلیم و تربیت، کفن و دفن اموات و تحریر وصیت نامه، شکار حیوانات،  نماز و مناجات، روزه، ازدو

نام برد. حضرت بهاءاهلل و حضرت   کار و وضع تغذیه میتوان  وضع مالیات، روابط جنسی، حفاظت و بهداشت بدن، 
مان و همآهنگ با پیشرفت عبدالبهاء هر دو تایید فرموده اند که احکام کتاب  مستطاب اقدس بایستی به تدریج همز 

مرحل به  وی  مسئؤلیتهای ضروری  فهم  و  درک  در  بشر  قابلیات  و  از    ۀ استعدادات  برخی  آموزش  و  تعلیم  درآید.  اجرا 
  .درات را امکانپذیر میسازجریان پیشرفت بلوغ روحانی را تسریع نموده و اجرای سایر قوانین و مقرّ  ،قوانین
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 شور و مشورت -12

 زیر گفتگو نمائید   موضوع با تأمل بر مطالبی که زیارت شد در مورد پیشنهاد میگردد 

بر انضباط    ءبرای تحریف ماهیت و مقصد نوع انسان تالش بسیاری میشود، چگونه میتوانیم با اتکادر جامعه ای که   
 ( ۲۰۱۳آوریل  ۱۹)با تامل بر پیام  روحانی بر مقصد و ماهیت خود استوار بمانیم؟


