
 

 

 

 نظرة بهائية: دمانالحماية من اإلالمخدرات و السيطرة عمى 
 

، ، إلى قسم المواد المخدرة التابع لألمم المتحدة1794 -نوفمبر/تشرين ثاني 14، بتاريخ اتقديمه أساس   ث، تم  ح وُمحد  بيان ُمنق  
 ".راتمكافحة إدمان المخد  ل اإلجراءات الالزمة"جوابا  عمى استبيان حول 
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من األصول   0111ل أكثر من ة وتمثّ دولة مستقمّ  411في أكثر من   ةن من جامعات بيائيّ ة التي تتكوّ ة العالميّ الجامعة البيائيّ  إنّ 

 ،تعيش وفق مبادئ وتعاليم حضرة بياءاهلل ،بالغ من الجنسينو شاب و عن ثالثة ماليين طفل أتباعيا يزيد و ة المختمفة لمبشر، العرقيّ 
 .ين البيائيّ س الدّ مؤسّ 

 
 ".ب اإلدمانما يماثميا من عقاقير تسبّ و األفيون و ة ام عن تناول المشروبات الكحوليّ االمتناع التّ " ىي إحدى ىذه التعاليم

 :ة، الواردة أدناهة فقرات من الكتابات البيائيّ حريم بشكل أكبر في عدّ توضيح ىذا التّ  لقد تمّ 
 

 ...ذىب بالعقلضعف األعصاب وتُ تُ و  المزمنة ب األمراضيا تسبّ األقدس ألنّ الكتاب  نّص محّرم حسب  الكحولشرب  .4
 .امرأة أم مؤمن سواء رجلٍ  م عمى كلّ فيو ُمحرّ 

وشوربو ضورٌب  م وموذموممحورّ   -كتواب التشوري  – الكتواب األقودس و بصوريح نوّص إّنوف. ...لقذر الممعوونا  ا عن األفيونأمّ  .0
أسوتعيذ بواهلل مون ارتكواب مثول . اإلنسوانيّ العوالم  يستسومم لوو فإنوو يعوزل نفسوو عون يالوذ أنّ  التجربوةدت لقود أّكو .من الجنون

ىذا األمر الفظيو  اليوادم لمبنيوان اإلنسوانّي، والمسوّبب لمخسوران األبودّي، إذ يسوتولي عموى الوّنفس، فيمووت الوجودان، ويوزول 
ىنيئووًا .  يمكوون تصووّور مضووّرة أعظووم موون ذلووك تووًا، وتخموود حوورارة الّطبيعووة، واليتالشووى اإلدراك، وينقمووب الحووّي ميالّشووعور، و 

 .نيم بذكر األفيون، فما بالك باستعمالوالنفوس لم يتحّرك لس
اإلنسان في  فكير وتخمد روحتّ وبسببو يضطرب ال ،، وتحريمو صريحجميًعاسكرات و ألسوأ المنّ إ ....ا عن الحشيشأمّ  .3

زيل العقل يُ  نوفإّ  ومالزقّ  ا الحشيشا ىذأمّ  ....األعمالؤدي إلى سفيو يو بب ذىول العقل، يس رالخم إنّ . جمي  األطوار
 .وح وييزل الجسد ويورث اإلنسان الخيبة والخسراند الرّ فس ويجمّ خمد النّ ويُ 

والو  (Payote)نبتة الصبار اإلليي البّيوت بما في ذلك  المؤدية لميموسة يستعمموا العقاقير أالّ  ينبيائيّ يجب عمى ال .1
(LSD) جارب بيذه المواداالمتناع عن إجراء التّ  كذلك ي وعمييمفي العالج الطبّ  إالّ  وما شابو ذلك. 

لحضرة  و القمبيّ بالتوجّ إاّل ق ال يتحقّ  الحافز الروحيّ  إنّ  ...رات الميموسةة لممخدّ الروحانيّ اإلّدعاء بالمزايا بخصوص  .5
 ...رات وغيرىاة كالمخدّ بياءاهلل وليس بالوسائل الماديّ 

ام عن استعمال مثل باب منيم، االمتناع التّ ة الشّ وخاصّ  بيائيّينعمى ال .المواد الميموسة ىي نوع من أنواع المسكرات إنّ  .1
ب عمييم تجنّ  أنّ  اإذً  من الواضحف  ،ةم المدنيّ بالدى الوجدانّية لقوانيناإلطاعة  عالوة عمى ذلك يتوق  منيمو  ىذه المواد
 . العالم وسالمتو سالم  سبيل مستقبلعي في السّ  ة كبيرة نحويوم قاطبة مسؤوليّ عمى شباب الو . العقاقير تعاطي ىذه

 
م تناول المشروبات مركز في أنحاء العالم ممتزمون بتعاليم دينيم الذي ُيحرّ  111,444في أكثر من  اليوم نالبيائيين الموجودي إنّ 

 يةفي األىمّ يق  حريم منطقي ليذا التّ الو جًدا بسيط التفسير الو . ية لإلدمانالمؤدّ  األخرىوالعقاقير رة ة، واألفيون، والمواد المخدّ الكحوليّ 
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أو يفسد قدراتو  ،شيء يعمل عمى تدمير الوعي اإلنسانيّ  فأيّ . ة لتنمية وحماية عقل اإلنسانالتي تولييا الجامعات البيائيّ  العظمى
قدرتو عمى حل المشاكل "و" موسعة اطالعو وتعمّ "ية تنم ، ولكن أيضًا "شخصية ممتازة"و" عزيمة قوية"تنمية ليس فقط عمى 

 .في سبيل أنبل األىداف البشرية في خدمة الصالح العامام ىو حريم التّ التّ ذلك  كلّ ، "الصعبة
 
والحماية من سوء  راتة تساىم بشكل كبير في أعمال األمم المتحدة في مكافحة المخدّ الجامعات البيائيّ  كما ىو مالحظ، فإنّ و 

دمانيا، وذلك من خالل التزام البيائيين الذين يعممون عمى تطبيق ِقَيم وتعاليم دينيم في حياتيم اليوميّ  تعاطييا كما يشارك . ةوا 
يم يؤمنون بوجوب إضافة إلى ذلك، وحيث أنّ . راتقة بالمخدّ المتعمّ ة التثقيفيّ في البرامج  ،ما ُأتيحت ليم الفرصةة، كمّ ون بفاعميّ البيائيّ 

ة الموجودة في الكتابات بخصوص اإلضافة إلى التفسيرات المنطقيّ  اآلن باإلمكانفأنو  ن لحقيقة واحدة،والعمم كوجييين اتفاق الدّ 
 ورر الذي يحدثبشكل مقن  مدى الضّ  ةوضحمُ ، ونوًعا ابعد عام، كم  عاًما ة تتزايد دالئل عمميّ فيناك تحريم الكحول والمخدرات، 

 .نسان، وبالتالي عمى الوعي اإلنسانيتناول مثل ىذه المواد عمى جسم اإل
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