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درميياحپييرواح حبيهى ايمياتاوىميادىوحيدودواح يا و امربهائىرابسييارسسياححىّيىر

امييربهييائىح ييرتشناسيينداّمييا نيياحسييهدر ىيياربهييائىمنوماييهىو ي يياتو ىّمبييادىادارىمى

اساسوووهرهرديانىىازوماه ئييحبهيائىراب يهمص يو (١شو ىربّانىىشريحشده)

 بصشد.م نوىاستسهفردرابهصا قصودپيوندمى

 ائييههسييىند´Spiritualiteفرهنگهيياى  ييتدرزبانهيياىنربييى نييدم نييىبييراىروحانيّييت

اسيت.شيودسيه زادازماديّيتنصستاسىقالهازمياّده نياحسيهدرميوردروسانسيانىمىىيهمى

شيودوييادّو روحانيّتبم ناىموموعادىقاداتوادمياهاسيتسيهبحيياتروحيانىمربيو مى

نامند وحروحانيّتمسيحى.م نيىسيّو ش هصاّ ىازايحادىقاداتوادماهراروحانيّتمى

(درزبياحفارسيىروحانيّيت٢هياىم نيوىاسيت.)روحانيّتحياتم نوىود بسيىگىبيهارزش

رود نان ييهموينييدفييالحسييسدرسسييوتبم نييىدانشييمندىييياپيشييوائىمييمهبىب ييارمييىميياه

روحانيّتدر مدهاست.

فرهنگدسىرمحّمدم يح،روحانىرابم نىروسبصشنيزدانسىهاستوبيکدوم نىديگير

سهدراينوا ابه رسنيست.

اب ادمى ّددىاسيتسيهب  يىونبيه سني ىوّوهماحبهو ىىمادربارهروحانياتبهائىبحثمى

دقيدىىداردوپارهاىونبهدمای.

نصسييىيحبد ييد حادىقييادبييهصييداومحبّييتصداسييتسييهدرامييربهييائىماننييدسييايرادييياحىوحيييدى

 ىاربهائىدرىأييدييکحيديثاسيالمى يريحا مىاساسوبنيادمحسوبمى موييدسيهشودحىّىر

بّتصدا فريدهشدهاست.انساحبراىشناسائىومح

سهماتمنيعنيبTranscentantمىهو صدادرديانتبهائىبامىهو اسالمىصداىمى اه

اليددرکي نىناشيناصىنىاسيتم ابقيتدارداّميادردييححياهبهائيياحم ىقيدبيها يهم هريّيت

ا ا هيىوشيارعهسىندي نى ىاتصيدادر ينيهوويودانسياحساميهسيهحاميه هيورونا يهپيي

سندوامرمىىهشودسهصدادرووودبشرمىواّىشيدهودرديانتاستمانندصورشيدىواّىمى

شيدهاسيتسيصنىبص يانبيودهىاريخبشريّتمداصاهسردهوب بارتديگيرصيدائىدروحهسيىى

است.

حيّقميدهيدسيهادياح"نربى")يهودى،مسيحى،اسال (رسدسهامربهائىه به نيحبن رمى

( يوح٣براىصداشص يّتوىشّص ىمانندانساح ائههسىندوه هميوواىاديياح"شير ى")
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شمرندودرهرحاهايح ئيحرااىمحي بردا  ووودمىهندوى_بودائىاستسهصدارا ّوه

ودقيييدهبييرايييحاسييتسييه ن ييهدربييارهصييداوماتاومىىييهشييودمصاييو مهييحانسيياحاسييت

ىواند حووودمحي مى ا یم اقرادربرميرد.نمى

درامربهائىبرراب همحبّتبيحصا قومصاو ىأسيدىصيا رفىيهوسامياتم نونيهح يرت

بهاءهللاص و ا بصشدربى حمشحوحاز نيحىأسيدىاسيتاّميادردييححياهصشييتهللادر

(٤از ىييارمبّشييرايييحديانييتح ييرتبيياب،) ىيياربهييائىمييورداشييارهوا ييعشييدهاّمييا نيياحسييه

 يدمرادوحشتازيکصداىمنىق  ّهارياىرساز ىشدوزخنيستبا يهبيي ازديدا تبرمى

صداسيتونگرانييىاز حسييهشييص نىوانييدبهييد زنيدمىصييودسييهبييه ييورتومىيياها هييىدر

ابيد. ىياربهيائىبيربزرميىمقيا ماهدا يىريحما اتاصال ىشدحباشد،دسيتي مدحي نىىواّى

سنندودرحقيقتييکم نيىصشييّتهللاهمييحمناديتانساحوشرافتماىىاوىأسيدىصاّ مى

درساترمائهنىسانىاست. بعو ماهىبرداّومنز تصودواحىرازازسقو وهبو به

انسياحروحيانىاسيتودربد ددو روحانيّتبهائىادىقادبوحاستسهماهيّتا يایوحقيقيى

مراسيت.ازاييحروپاشييدمىونيابودىىيحبيراىيرووود دمىپرىوىازروساد  ا هيىوايوه

ىوانييدسييو  ىريح سيييبىبييروسسييهدروهييانىواالىييرازدييا  ماديّييات)دييا  اميير_ ييهمييرننمى

ايحوهانىانساح،ا ّروسمحامرربّى ريح راحمويداست( رارداردواردسند.هد زندمى

سسبف ائهروحانىواصال ىاستسهبراىحياتابدىوسيىردرمنيازهروحيانىب يد يرور

استوازايحروهير نيدفيردبهيائىباييددرددميراحاييحديا  وبهبيودزنيدمىميرد  يميمانه

ب وشداّمابايدهموارهمىمّسرباشدسهبقوهحاف :

ندانمتسهبديحصاسداح هافىادهاست؟ىرازسنگرهدرشميزنند ىير

 ماد بسىگىافرا ىبايحوهاحووامبههاىزندمىمادىمن قىنداردوهر نيدفيردبهيائىاز

ىح يييهدر مييدوىييروتمنييعنشييدهوب  ييساوراازسيياهایودز ييتمزينييىوبي ييارىبهيير

صييرب يارافىيدومنشيأصيدمىىبيهسيوداىباشدىحميرسردهانداّماايحىروتبايددرراهبهانه

هميحمواّه(٨دا  بشريّتباشد)رک.مقا هواحهاد سىوحدرشماره 

نگيياهبهائييياحبوهيياحب ييدازمييرنهر نييددرا ييوهبييان ييرادييياحممشييىهموافقييتدارداّمييادر

مقا ييههييائىاسييتسييهورودىى يييایدر حصيياريازبحييثايييحوزئييياتوىىا يييهداراىوي مى

هييا حاسييتسييهانسيياحفقيي  ييىاتمىبييتي نييىما يياتاصال ييىواسييتوازوماييهايييحوي مى

بردزيرا ىاتمنىىح  ديد دارنيدوروحانىرادرحّدىسهداراباشدباصودبوهاحب دمى
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(وا بىهنىسىسيه يىاتصيوبرابقيدرسيافىبياصيودنبيردهدر ح٥ ابهنقهوانىقاهنيسىند.)

وهاحمرفىارحسرتواندوهصواهدبودمانندونينىسهدردا  رح  وائىراسيهبيراىزنيدمى

درايحدنياىمادى روراست وح وهبينائىيياموييائىىح ييهن يردهباشيد.و يوحبيديح

(ن ىهدو  حسيهبيهىىياوتاز٦يابدسهمرفىار همحروميّتد يمىشدهاست.)دنيا يددرمى

بيردىيا ياميتميمسوردرنىسهم ىقدنيدروسمىيوفىدروهياحب يددرحا يتانى ياربسيرمىاديا

 حسهبهائياحبه ياميت يورى)بازمشيتروسببيدح بايیصيود(سىبمقدسهوا عشودن ربه

سننييدداننييد ييما نيييححا ييتانى ييارىرانىييىمى ائييهنيسييىندوم نييى يامييترا يييا روحييانىمى

دهدوافيراد شيناي يديگردروهاحب دازدستنمىهروسفردحا تىشص صودراوبر نندس

شناسندوبياالصرهن ىيهسيو  حسيهبهشيت يورىيياوهين بيووهىسيهرادردا  باالبازمى

مىال در ر حمويدىو ي شدهازن راههبها رفا ونبه دادىوىصيايیداردوبيراىىىهيي 

 ييههىيابد دازدرماهحقسيهدرسيشبيراىبشيردرديا  سيودسىي نيىمراحيهاوّمىهو  ربا 

رشدىاريصىصودهنوزدشواربودهب اررفىهاست.

بد دسو :روحانيتدرامربهائىهماحايماحبهم هرا هىي نىفرسيىادهصيدادرهيرد يرى

برادىقادندارندودامهبهدمهودمهبمووبى ايماتاوست.هسىندنىوسىسهبهصداوپي م

 ا حهسىندامادرهروام هاىشمار ناحبسيارمحدوداستواصيال "درفيى"ييا"الئييک"

هر ندازبسيارىوهياتبيااصيال دينيىميىوانيدمشيابهباشيداّميابنييادشباسيىوارىاييحي يى

سندواىيررفىنىوممىنيستو هبسام اىبى وحم ىبسودووئىيا مّت ابىدراصال د

نهددرحا یسهمنشأدمهاصال ىدرديانت،احىرا ومحبّتصداسيتوا يایصايهناپيميرومى

بسيارمسىح  استوم اقاستومشرو نيست.

(ودميههي باييدبياروس يىاوحسيحنيّيت٧سند)درديانتبهائىايماحبدوحدمهسىايتنمى

هايماح،رىبهايقاحاستسهفرددربرابرهمه وفانهاىمصا  زندمىىوأ باشد.درفو مرىب

شيودومرىبيتبيازهي واالىيراز حا مينياحاسيتي نيىفشردوبهيچروىمىز زهنمىپاىمى

يقيحرابياسيهشودوامرايقاحيياو وهبمقا نىسم مئنهسهدراو ياءهللامشاهدهشدهومى

ا يقيحوحقا يقيحبازشناسي مرحاها مينياحو يوهبدرويهبانيدحيقدروهدا ا يقيح،ديح

ا يقيحاست.

(هىيت يىت٨ح رتدبدا بهاءمرسزدهدوپيماحح رتبهاءهللادرص ابهاىدرامري يا)

رابيراىسيييردردييوا  بانييدروحانيييتي نييىدرما يوتا هييىپييسازىييرکوهيياحفييانى ييرور

م رفتا هيه،محبّتهللاوايماحاستوا بىهايماحبايدمنىهىبهىقوىدانندسهاز حوماهمى
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ايمياحهمياحني وسيارىوافيادهصييروادماهاصال ىمرددىاب ماهصيودرسيدوي يىازنىياي 

دميده  حبمرد است. مادرامربهائىايماحفق براىرسىگارىفرددنواحنشيدهبا يههيد 

صدمىگزارىبهدا  بشرىاست هبىرمودهح رتبهاءهللاانساحبراىا السدا  وىهميب

ام صاقشدهاست.

دارىوسيايربد د هار :روحانيّتوسىووىىقرببدرماها هىاز ريقددا_مناوات_روزه

اهميّت يو و ياو حدودواح امىاستسهدرسىابصدابرمؤمناحمقررشدهاست.ن ربه

ومايیاز حدودرارىبيا بيا سهه درديانتاسال وه درامربهائىاهميّتصاّ يافىهمسيرمد

مو وعروحانيتىوويهصواهدداشت.

ازمن ربهائىهم نان هنماازبراىاوسادالز استهميح س ازبيراىارواسواويباسيت.

هاستسيهازسيماءدناييتا هيىنيازهشيده.اميرنيماىروسنماىروسمائدهمني ه   يىه  دريّ

ددياومناوياتداميه(بزبياحديگير١٣١بوحنرسدا بىه  ي شود.)مايزارى يا ي بهيائى 

ادىالءروحانىاستونيزدر ىاربهائى مدهسيهىيالوت يياتوسامياتا هيىنيماىروساسيت

افىيد.واميامناوياتنيهفقي م ا ميهبياحيقاسيتىشودوبيدوح حازسيارم حروس وىمىبا

با هبر رارىنودىارىبيا روحيانىبيامحبيوبدا ميياحاسيتوبييشاز حسيهبيياحىقا يائى

باشد،ا هاردشقواصال است.مناواتوفادارىبهدهدوپيماحصداستسيهدرروزا سيت

صواهييدسييهاوراازهييرازصييدامىازنييوعانسيياحمرفىييهشييدهاسييتبهنگييا دديياومناويياتفييرد

نييز ىىىسهشايسىهانساحنيسيتمبيراسنيدوبير يىاىىسيهالييقدرمياها هيىاسيتبياراييدو

ىالوت ياترحمحوسياهنوروصيو دربحيرم يار ا هيىودسيتييافىحبيه ئيا یاسيرارو

ىواحبىرميودهح يرتىح  استسهدر حدرياىبي راحنهىىهشدهاست.باپروباهاياتم

١٤٩_بنيد)رکبهاءهللا"بهم اعبيّنات"پروازسردي نىبهمرىبه ربا هىنائهوفائزشد

درسىابا دس(

روزهنيزمانندنمازدامهمهّ ارىقاءروحيانىاسيتنيهفقي موويبىسياّ بيروسي اسيتبا يه

مردد.شودسه دمىبرمشىيهياتنىسنيزنا بوفائقسببمى

اند:" يا سببىمسرانساحاست ابر ّتيابد،روحانيتانسياحزييادح رتدبدا بهافرموده

شيودوازاييحىيمسروىنبّيه،شودسهانساحف يرشح يردرمسيرا هيىمىشودوسببايحمى

(حا هسال اييحسيه١٨٧البدىر ياتم نوىازبراىاوحا هميشود")مازارى ا ي بهائى_
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" يييا وسييمانىرمييزىاسييتاز ح يييا روحييانى"سييهپرهيييزازشييهواتنىسييانىوىمييايالت

شي انىباشد.

دارىو يتدسيىگيرىازفقيراوا  يا  منا  نان هدروهاحاسال ه م ميوهاسيتايّيا روزه

مرسيينگاحورسيييدمىبحيياهبينواييياحاسييتوبراسييىىبقييوهسيي دى"دبييادتبوييزصييدمتصاييق

نيست"

ب دپنو :روحانيّتبهائىدرسامهصدمتصال هميشود.در ىاربهائى مدهسهامرسارباروس

صدمتانوا شوددرح  دبادتاستوا بىه نيحسارىبايدمىيدبهوام هباشد.صيدمتبيدو

مييردوشي هممىياز حمونهاستصدمىىسهبراىپيشرفتاميرا هيىي نيى ئييحاو يورتمى

 غسامهحقيقتبهديگرمرد استسهبهائياحاز حب امهىبايييييانشيرنىحياتا هيىى بييرابال

صيواني سنندوديگرصدمىىسهبراىىر ىورفاههمنوداحووام هاسيتدراىياربهيائىمىمى

سه:

ارهللابييهصييدمتبييرادراحصييود يييا نمايييد")ماز"انسيياحازبييراىا ييالسدييا   مييدهوبايييد ووييه

(ويا ن هسهسببنىعدا  استهر هباشد يدىهللامقبيوهومحبيوب١٧١ى ا ي بهائى 

ودوح حهر هباشدمردود هسهايح هورمح نواتوا السواىّحادواىّىيا وراحيت

(١٧١اههدا  بوده)اي ا  

دردمنييداحاّمييادمىبهازوماييهايييحصييدماتا بىييهسمييکودسييىگيرىازبي ارميياحاسييتورسييي

شودامرسسىبراىىروي  ياحا منى همحدودنمىصدماتازديدماهبهائىباينگونهادماهدا 

ووحيدتبييحابنياءنيوعانسياحوسيايرهيدفهاىديا یياحى حقيو بشيرييابر يرارىميّودت

انيد"ديا  بييحهانسانىوىمدنىسوششسندا بىهسارىممىازسردهاستح رتبهاءهللافرمود

ِاقيى ال يالسا صايق"ونييز"مياصاقى النىسي  (وا افهسرده٩باشيدنهصودبيح") اندسه"صد

اييدازبه ا ا    واماينى   وصيموامياينىىيعبيها  يا  "ي نيىبصيا رصودىياحبوويودنيامده

باشدروى ريد. ن هسودشمارادربرداردبگمريدوبون ههمه دا يماحرامىيد

ح رتدبدا بهاءفرمودهاند:"درهردورىامربها ىتبودهوح  بيهمحبّيتو يیمح يور

هللسيهدراييحدوربيديعاواميرا هييهدردائرهياراحموافقبودهنهبادشمناحمصا  .اّماا حمد

وردايتودنايتاىنيستوميعياراحرابا ىتومحبّتمحدودبحّدىنهومح وردر ائىه

(٢٦١ومهربانىبوميعام امرميىرمايند")مازارى ا ي بهائى 
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 وحا هدرروحانيّتادىقادبهدوا  روحانىودمهبا ى اى نيحادىقادىاسيتبيياحاييح

استسهدرادياحممشىهاد اززردشىى،مسيحىواسال مسرفرشىگاحصدا ميدهم اب رور

اىمى يهدردائير ا م يار بري اني يازييردنيواح"ادىقياداتونويسندهمقا هاستو نان ه

ا ييوهوزمييىدرمييماهب"ىشييريحسييردهميياهبييراىايييحفرشييىگاحىشييّص  ائييهشييدهو نهييارا

بنامهاىمص و  وحوبرئيه،دزرائيه،اسرافيهونيير حنامييدهانيدشيي احهي دربرصيى

مييرداميرداردواهريمحدربرابراهورامزداواييزداح يرارمىسىبمقدسهموئىوا  يّتدينى

بهائىبراىا  الحاىى وحفرشىه،ديو،شي اح،ابايسوامىاه حم انىروحانى ائيهاسيت

وايحا  الحاتراسهدرمراحهاّو يهرشدف رىبشربراىىوّسي )ي نيىافيرا غم يانىمويرد

دهبيهم نيى يىاتصيوبييابيدميىمييردوهم نياحسيهدر ا بهاىمحسوسمياّدى( يروربيو

دقيدهداردسها ا تبانيوراسيتوىياري ىح ي ديد ي نيىنبيودروشينىرادارد،ا يا تبيا

 ىاتاهورائىاستوديووشي احومانند حفقداحيانبود ح يىاتهسيىندودرماتصيود

ا ا تندارند.

بهمالئيکمقيربيحوحورييههسيتاّميادرصيود ىيارىبيييحودر ىارح رتبهاءهللاماهاشاره

 يييدسييهبازم ييانىانىزادييىمييوردن ييراسييتي نييىاشييارهرمييزىبييه ييىاتىىسييير حبدسييتمى

ما وىىاستونهاشصا مشص دينىوايحن ىهشاياحياد ورىاستسهدرا واسحوريه

 نيىفي ياحنيورا هيىدرم هير هيورح رتبهاءهللاحورىب ورتزحىوّس  هورا هىي

حقاستوبديحمونهى ويرزحسهدرىوراتبسيارمنىىبودهدر ىاربهيائىى يحيحميشيود

سييهامربهييائىازوماييهبمناسييبتوالدىييشدرايييراح،وارثميييراثدرفيياحوا بىييهبايدمىييمسربود

 يانى  يىيه مويّردهدر ىيارىماىيه) ورصياه(بيراىافياده مشر ه هستوساربردى اويرو

درفانىبسيارسابقهدارد.

يادداشتها:

)حياتبهائى(سهمنىصباىىازبرصى ىاراصال ىوىربيىىLivig The Life_رک.وزوه١

(٣١ح رتشو ىربانىاست) اپهند_ ىحه

)واديک(Robertفرهنگفرانسوى_رووعشودازوماهبه٢

است.مىال شينىوئيس يکميمهبوامرادنرب سياوشر  ح اّرهدرايحنربىوشر ى_٣

شيير ىاسييتو ئيييحزردشييتيييکديييحنربييىي نييىنييرب سيييائى.رک.سىييابارزشييمنددسىيير
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١٩٩٩

مييييييورددديييييياوىى ييييييردر_رک.مومودييييييهن ييييييو مبارسييييييهبييييييهىرومييييييهانگايسييييييى٤

٢٢٨_٢٣١  ١٩٩١نشراسىرا يا.٢وادCompilation of Compilationsدر:

  ١٩١٨_رک.مىاو اتمبارسهف هىد:دربياح ن هدرووودشرنيست.نشر يدح٥

١٩٩_١٩٨

٣٩امري ا ١٩٨٦ اپDivine  Art of  Living_رک.٦

_رک. نازسىابمسى ابا دس٧

١٧١ ييىحه١٩١٢وييوالى٥مييىحن ييقمبييارکدرنيويييورک٢رک.ص ابيياتمبارسييهواييد_٨

(١٩٨٤)نشر  ماح١٧٦_

ا واسوماها دسابهيىسيهب يدازسىيابا يدسنيازهشيده.نشير  مياح_رک.مومودهاىاز٩

٤٨بديع ١٣٧

 


