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پيش گفتار

بهائيان معتقدند که نوع بشر در مسير فرايند تکامل جمعی خود در شرف ورود 

به مرحله ای درخشان است.  اگر اين فرايند را با مراحل تحّول زندگی يک فرد 

مقايسه کنيم می توان گفت که نوع بشر دورءه طفولّيت را پشت سر گذاشته و به 

آستانءه بلوغ يعنی زمان استقرار وحدت عالم انسانی نزديک تر شده است.  آيين 

بهائی مفهوم جديدی از دين را که متناسب با اين مرحلءه بلوغ جمعی است 

ترويج می کند.

علی رغم منازعات شديد دينی در طّی تاريخ، صاحبان خرد و بصيرت 

اذعان دارند که دين طّی قرون متمادی عامل مهّمی در پيشرفت نوع انسان 

بوده و همواره او را به ميادين وسيع اّتحاد سوق داده است.  در منظرگاه بهائی 

هدف اصلی دين در اين عصر جديد پيشبرد فرايندی است که مآاًل به تحّقق 

يگانگی و وحدت نوع بشر خواهد انجاميد و اگر دين سبب اختالف و نزاع 

گردد عدم دين مرّجح است.

مطابق چنين ديدگاهی می توان گفت که نوع انسان مراحل مختلف اّتحاد 

را که از گذشتءه دور آغاز شده و به ظهور قبايل، دولت شهرها و حکومت های 

ملّی منجّر گرديده پشت سر گذاشته است و اکنون در آستانءه مرحلءه بعدی تکامل 

جمعی خود در کرءه ارض می باشد.  وقت اّتحاد همگانی در يک تمّدن جهانی 

فرا رسيده است، تمّدنی بر اساس يگانگی نوع انسان که آرمان ها و نيازهای 

ماّدی و معنوی بشری را توأمًا برآورده می نمايد.  شرط ضروری برای نيل به 

اين اّتحاد توافقی کلّی بر سر اصولی است که زيربنای اين يگانگی محسوب 

تقليدهای  و  خرافات،  تعّصبات،  به  تمّسک  وقت  اينکه  جمله  از  می شود 
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کورکورانه سپری شده است و فرد در راه تحّری حقيقت و انتخاب عقايد و روش 

زندگی خود بايد از آزادی کامل برخوردار باشد.  علم و دين دو نظام دانايِی 

مستقّل اّما مکّمل يکديگرند و هر يک محّرک پيشرفت تمّدن  بوده بايد نقشی 

بنيادين در زندگی اقتصادی، اجتماعی و روحانی اجتماع ايفا  نمايد.

به کمک علم و دين، انسان می تواند واقعّيت های اطراف خود را درک 

 کند و با جّدّيت و از خودگذشتگی مسير پيشبرد تمّدن مورد نظر را بيابد و در 

با  استقرار آن بکوشد.  اين فرايند در سراسر عالم در هزاران جامعءه بهائی و 

مشارکت ديگر عالقه مندان به پيشرفت ماّدی و معنوی بشر با روحّيءه يادگيری 

استعداد  وجود  به  اعتقاد  با  و  تأّمل  و  عمل  مشورت،  روند  يک  طريق  از  و 

خدادادی و اعتماد به توان مندی های مختلف در هر فرد و بر اساس پرورش 

قابلّيت و تشويق و تسهيل فّعالّيت های فردی و جمعی در راه بنای جوامعی 

پويا به پيش می رود.  اين جوامع که مبّری از وجود طبقءه روحانيون و فارغ از 

هر نوع برتری فردی می باشند، با اعتقاد به تساوی کامل زن و مرد و با آگاهی 

به اهّمّيت حيات خانواده و توّجه خاّص به تربيت کودکان، و با تثبيت نقطءه 

نظرگاه بر ترويج الفت و دوستی، محّبت و همکاری در بين همگان محيطی 

سازنده برای پرورش و بسط اين فرايند فراهم می سازند.  اعضای مؤّسسات 

اداری بهائی که بدون قيل و قال های انتخاباتی برگزيده می شوند با خضوع و 

خشوع و با روحّيءه خدمت به هدايت امور اين جوامع می پردازند.  نظام بهائی 

از انعطاف پذيری های الزم برای انطباق با شرايط متغّير ناشی از گذشت زمان 

برخوردار بوده مجّهز به تمهيداتی است که جامعه را قادر می سازد که هميشه 

در زمرءه پيش گامان تمّدن و تجّدد به فّعالّيت  پردازد.

هم اکنون ميليون ها نفر بهائی از زن و مرد و پير و جوان از نژادها و طبقات 

مختلف و با پيشينه های متفاوت همراه ديگر مردمان روشن دل و هم فکر با الهام 

از تعاليم الهی در تمام قاّرات عالم در راه بهبود وضع اجتماع خود  گرفتن 
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می کوشند.  اين نهضت سازندءه روحانی و عالم گير با ظهور حضرت بهاءاهلل، 

فرزند ارجمند ايران زمين شروع شد.  گسترش وسيع اين نهضت در دهه های اخير 

مقتضيات خاّص و مهّمی برای آن سرزمين در بر دارد. لهذا بيت العدل اعظم 

مرجع جهانی بهائيان عالم مقّرر فرمودند در اين اّيام که مقارن با دويستمين سال 

تولّد حضرت بهاءاهلل در طهران است اين مجموعه به زبان فارسی تهّيه و تقديم 

عالقه مندان به سربلندی ايران  گردد.





برخی از پيام های بيت العدل اعظم خطاب به بهائيان ايران در زمينءه گفتمان های 

ايران مهد امر بهائی است و جامعءه بهائی آن سرزمين از اهّمّيت  اجتماعی: 

تاريخی خاّصی برخوردار است.  در اين پيام ها بعضی از اصول الزم برای 

بهبود پيشرفت اجتماع بررسی و يادآوری شده است که چطور بهائيان ايران از 

اّول ظهور آيين بهائی تا به حال علی رغم محدودّيت های شديد از طرف بعضی 

مسئولين امور در اجرای اين اصول بدون کوچک ترين دخالت در امور سياسی 

سرزمين  آن  شريف  شهروندان  ديگر  با  مملکتی خود  قوانين  به  وفاداری  با  و 

همکاری نموده و می نمايند.

با  ارتباط  ايران در  بهائيان  به  العدل اعظم خطاب  پيام های بيت  از  برخی 

تضييقات وارده بر جامعءه بهائی: در اين پيام ها ظلم و ستم  وارده بر بهائيان از 

طرف برخی مسئولين مملکت که ابر سياه تعّصب ديدءه بصيرت آنان را پوشانده 

و يا ترويج تعاليم بهائی را با منافع دنيوی خود مغاير می بينند تشريح شده است.  

به عالوه اين نکته نيز يادآور شده که بهائيان بر اساس اعتقادات خود اجازه 

نمی دهند که بی عدالتی هايی که از ابتدای تأسيس آيين بهائی در سال 1223 

شمسی به آنان روا شده و بعد از انقالب اسالمی در سال 1357 شدت يافته 

سبب شود که در اجرای وظيفءه ديرينءه خود يعنی کوشش در راه بهبود عالم و 

خدمت به ترّقی وطن و فداکاری در راه سربلندی ايران سستی نمايند.  بدين 

ترتيب ظلم و ستم را با محّبت و صفا پاسخ می گويند، بر طبق اعتقادات شان 

يادداشتی دربارۀ محتويات
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از طرق قانونی موجود به احقاق حّق خود می پردازند، در خير ايران می کوشند، 

نه برچسب قربانی بودن را می پذيرند و نه در فکر انتقام و خشونت می باشند، 

نه خاطری را می آزارند نه خانه ای ويران می کنند و از هر توطئه و دسيسه ای عليه 

دولت و ملّت بالکّل برکنارند.

برخی از پيام های عمومی بيت العدل اعظم

وعدۀ صلح جهانی: بيانّيه  ايست که در اکتبر سال 1985 خطاب به مردم جهان 

صادر شد.  در اين بيانّيه تحّقق صلح جهانی و تأمين رفاه عالم انسانی که 

نه  پديده ای  و صلح عمومی  گرفته  قرار  بررسی  مورد  است  ملل  همءه  آرزوی 

استقرار تدريجی آن  برای  و  بلکه اجتناب ناپذير شمرده شده  امکان پذير  تنها 

پيشنهاداتی عرضه شده است.

دين و ترويج صلح و هم زيستی: نامه  ايست به تاريخ آوريل 2002 خطاب به 

رهبران اديان جهان که در آن بعد از اظهار تأّسف از اينکه “ديِن سازمان  يافته 

که دليل اصلی وجودش ترويج صلح و برادری است اغلب به صورت يکی از 

بزرگ ترين موانع در اين مسير عمل می کند”، عناصر رويکردی مؤّثر برای ترويج 

هم زيستی مسالمت آميز ارائه گرديده است.

برخی از بيانّيه های جامعءه جهانی بهائی

بيانّيه  ايست از دفتر اّطالعات عمومی جامعءه بين المللی  رفاه عالم انسانی: 

بهائی صادره در ژانويءه سال 1995.  اين بيانّيه در آستانءه قرن بيست و يکم بعد 

از بررسی مساعی دول و ملل جهان در جستجوی ارزش ها، نظرها و تدابيری 

عملی برای حصول عمران و پيشرفت صلح آميز می افزايد که:  “با نزديک شدن 

پايان قرن بيستم ديگر نمی توان بر اين باور باقی ماند که رويکردی به توسعءه اجتماعی 
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جوابگويی  به  قادر  گرفته  نشئت  زندگی  ماّدی گرايانءه  مفهوم  از  که  اقتصادی  و 

نيازهای بشرّيت خواهد بود.  پيش بينی های خوش بينانه در بارءه تغيير و تحّوالتی 

که اين رويکرد به ارمغان خواهد آورد در ژرفای شکاف روزافزون تفاوت های 

فاحشی ناپديد شده است که زندگِی مرّفه يک اقلّّيت کوچک و نسبتًا رو به 

کاهش از ساکنان کرءه زمين را از فقری که اکثرّيت عظيم مردم جهان با آن رو 

 به  رو هستند جدا می سازد.”  سپس ماهّيت و هدف فرايند توسعءه اجتماعی و 

اقتصادی از نقطه  نظر بهائی را اين گونه توصيف می نمايد:  “مهم ترين نقشی 

که کوشش های اقتصادی بايد در زمينءه توسعه بازی کنند مجّهز نمودن مردم و 

مؤّسسات با امکانات و وسايلی است که از طريق آنها بتوانند به مقصد واقعی 

توسعه، يعنی پايه گذاری نظم اجتماعی جديدی که بتواند استعدادهای بی کران 

نهفته در حّس آگاهی بشری را پرورش دهد، نائل گردند.”

نقطءه عطفی برای ملل عالم: سندی از جامعءه بين المللی بهائی است که در 

اکتبر سال 1995 به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان ملل مّتحد 

منتشر شد.  اين بيانّيه قرن بيستم را يکی از پرآشوب ترين دوران  تاريخ بشری 

می شمارد و وجود يک سازمان بين المللی برای ترويج صلح جهانی و همکاری 

بين دول و ملل را ضروری می داند و اختيارات سازمان ملل مّتحد — در مقام 

يک مؤّسسءه بين المللی که قادر است ارادءه اخالقِی جمعی نوع بشر را برای 

ساختن آينده ای بهتر تحکيم بخشد — مورد بررسی قرار داده پيشنهادهايی 

برای کارآيی بيشتر آن ارائه می دهد.

چه  کسی آينده را رقم می زند؟  بيت العدل اعظم از جامعءه بين المللی بهائی 

خواست که با صدور يک بيانّيه  به تأّملی در قرن بيستم و وقايع آن از ديدگاه 

حقوق بشِر مردم جهان و ارتباط آن با حيات اقتصادی و روحانی بپردازد و 
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نقشی را که مردم بايد در تعيين سرنوشت آيندءه خود و جهان داشته باشند بررسی 

نمايد. اين بيانّيه که در فوريءه سال 1999 صادر شد يادآور می شود که “نوع 

بشر، بر خالف عقيدءه متضاّد رايج، لوحه ای سفيد نيست که صاحب اختياران 

مرّفه  الحاِل امور بشری بتوانند آزادانه خواست های خود را بر آن بنگارند.”

دين الهی يکی است: رساله ای است برای بهائيان عالم که بعد از تصويب 

بيت العدل اعظم در مارس سال 2005 انتشار يافت. اين رساله با توّجه به 

بحران نظم عالم انسانی فقراتی از آثار بهائی و کتب مقّدسءه ادياِن ديگر را 

بررسی کرده تأکيد می کند که اگر بيماری نفرت و تخاصم مذهبی قاطعانه مهار 

نگردد چنان پيامدهای ناگواری خواهد داشت که کم تر نقطه ای از جهان از 

گزند آن در امان خواهد ماند.



بخش اّول

برخی از پيام های بيت العدل اعظم خطاب 
به بهائيان ايران

در زمينءه گفتمان های اجتماعی
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ياران و ياوران حضرت رحمن در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

ای دوستان محبوب،

بيش از يك صد و بيست و پنج سال پيش حضرت عبدالبهاء رساله ای خطاب به 

ملّت ايران صادر فرمود.  از آنجا كه جامعءه جديد البنيان بهائی گرفتار تعّصبات 

بی امان در آن سامان بود صاحب آن کالم آسمانی از ذکر نام مبارك خويش بر 

آن صحيفءه يزدانی امتناع ورزيد اّما پيام هيكل اطهر کامال ً صريح و روشن بود.  

حضرتش با مهری بی کران نسبت به وطنی که از زمان صباوت به علّت تبعيد 

از ديدارش محروم مانده بود با لحنی پر شور از مردم ايران درخواست نمود كه 

خّرم روزگاران خوش پيشين را به خاطر آرند، زمانی كه “مملكت ايران به منزلءه 

قلب عالم” و “مركز علوم و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن 

فضايل و خصايل حميدءه انسانّيه.”  طلعت ميثاق وّراث آن مدنّيت عظيم را 

و استيفای  برانند  بپاخيزند و سمند هّمت در ميدان غيرت  فرمود که  دعوت 

ميراث مرغوب كهن نمايند.

تجّدد  مسئلءه  کامل  بصيرتی  با  عبدالبهاء  حضرت  گران بها  رسالءه  آن  در 

را که امروزه نيز مشغلءه ذهنی مردمان جهان به خصوص ملل مسلمان است 

مطرح فرمود و مفهوم تجّدد و خصايص اين انقالب فرهنگی از جمله حکومت 

مردم ساالری، حاكمّيت قانون، تعليم و تربيت عمومی، رعايت حقوق بشر، 

پيشرفت اقتصادی، هم زيستی و بردباری بين اهل اديان، ترويج علوم و فنون و 
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صنايع مفيده و تأمين رفاه اجتماعی را با دّقت و صراحت تشريح نمود و بعد از 

بررسی “امور ظاهرءه جسمانّيه” و “اسباب تمّدنّيه” خاطرنشان ساخت كه منظور 

مباركش تقليد کورکورانه از تمّدن مغرب زمين نبوده و نيست.  بالعکس آن بدر 

المع با بيانی قاطع جوامع اروپا را مستغرق در بحر نفس و هوی و گرفتار در دام 

بينشی ماّده گرا خواند و انذار فرمود که اين بينش سرانجامی جز ناكامی و ثمری 

جز نافرجامی از پی نداشته و نخواهد داشت:

حال انصاف دهيد که اين تمّدن صوری بدون تمّدن حقيقی اخالقی 

سبب آسايش و راحت عمومی و وسيلءه اجتالب مرضات الهی است و 

يا خود مخّرب بنيان انسانّيت و مدّمر ارکان آسايش و سعادت است.

حضرتش به خوانندگان آن رسالءه مبارکه توصيه فرمود که در بررسی مسئلءه 

تجّدد ناظر به باطن امور باشند.  جوهر کالم مبارک آنکه عامل اصلی پيشرفت 

تمّدن انسانی در طّی قرون و اعصار قوای فّعالءه مقلّبءه  عقل و دانش بوده و 

هست و عنوان آن صحيفءه مبارکه يعنی رسالءه مدنــّيه نيز بهمين مطلب اشاره 

دارد.  هيکل مبارک چه در ضمن بررسی حوادث و تحّوالت تاريخی و چه در 

تبيين فقراتی از آيات قرآن مجيد مخاطبانش را تشويق فرمود كه درخصوص آن 

عطّيءه کبری كه سبب ترّقی حقيقی عموم بشر است تأّمل نمايند:

به ديدءه بصيرت مالحظه نماييد كه اين آثار و افكار و معارف و فنون و 

ِحَکم و علوم و صنايع و بدايع مختلفءه متنّوعه كّل از فيوضات عقل و 

دانش است.  هر طايفه و قبيله  ای كه در اين بحر بی پايان بيشتر تعّمق 

نمودند از ساير قبايل و ملل پيشترند.  عّزت و سعادت هر ملّتی در آنست 

كه از افق معارف چون شمس ُمشرق گردند.

پيشرفت  در  دانش  و  عقل  خاّلقءه  نقش  از  است  تجليلی  مدنــّيه  رسالءه 
تمّدن انسانی.  حضرت عبدالبهاء ترّقيات علمی و صنعتی را به عنوان يکی 
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از مهم ترين فيوضات اين لطيفءه رّبانّيه ممتاز و مشّخص فرمود و خوانندگان آن 

ِسفر جليل را تشويق نمود که در بارءه نتايج و فوايدی که اقتباس معارف و فنون 

مفيده از ساير نقاط عالم نصيب ملّت ايران خواهد کرد تأّمل کنند.  حضرتش 

تأکيد فرمود که تحقيقات و اکتشافات سودمند منبعث از خرد انسان است و 

ايجاد موانع فرهنگی و ملّی برای محدود کردن اين قّوءه کاشفه خالف عقل و 

منطق.  پيشرفت ها و توفيقات حاصله متعلّق به تمامی افراد بشر است و اقتباس 

و استفاده از آنها نه از قدر و منزلت مقتِبس می كاهد و نه از قلّت استعداد و 

ظرفّيت او حكايت دارد.

هيکل مبارک تنها به شرح نکات فوق اکتفا ننمود بلکه تّوجه خوانندگان 

را به آن قوای روحانی که بايد بينش انسان را هدايت و داللت کند معطوف 

ساخت.  حضرتش با بيانی دقيق به نقد عقايد واهيه ای در بارءه سرشت انسان 

که در ساير بالد ثمری جز خسران به بار نياورده بود پرداخت.  با اشاره به اينکه 

“بعضی نفوس چنان گمان كنند كه ناموس طبيعی انسان مانع ارتكاب اعمال 
قبيحه و ضابط كماالت معنوّيه و صورّيه است” متذّکر گرديد كه در حقيقت 

ارتفاع مقام و ترّقی هر نفسی منوط به تعليم و تربيت است و بدين منوال تعليم و 

تربيت را به عنوان قانونی ضروری برای ترّقی بشر و پيشرفت جامعه الزم شمرد.  

شواهد بی شماری گواه اين حقيقت است که عامل اصلی در تهذيب اخالق 

نه خرد فطری بلكه تأثير ظهور مظاهر الهّيه در روح انسان است و در اثر تعاليم 

آن مشارق قدسّيه اهل عالم تواِن آن يافته اند که با کفايت و آگاهی منابع ماّدی 

و فنون حاصله از اختراعات علمی را در خدمت رفاه و بهبود نوع بشر به کار 

برند.  مظاهر مقّدسءه الهّيه هستند که در هر عهد و عصری معنا و مفهوم تجّدد 

را تعيين و مقتضيات آن را مشّخص می فرمايند.  ايشانند که مرّبيان حقيقی نوع 

انسانند:

فوايد کلّّيه از فيوضات اديان الهّيه حاصل زيرا متدّينين حقيقی را بر 
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صدق طوّيت و حسن نّيت و عّفت و عصمت کبری و رأفت و رحمت 

عظمی و وفای به عهد و ميثاق و حّرّيت حقوق و انفاق و عدالت در 

جميع شئون و مرّوت و سخاوت و شجاعت و سعی و اقدام در نفع 

جمهور بندگان الهی باری به جميع شيم مرضّيءه انسانّيه که شمع روشن 

جهان مدنّيت است داللت می نمايد.

* * *
وقايع و حوادث عصر حاضر به طور شگفت انگيزی مؤّيد تشخيص و تجويز 

حضرت عبدالبهاء بوده است و اين امر ما را بر آن داشت که در سطور فوق به 

اختصار مروری بر پيام نافذ طلعت ميثاق نماييم.  حقايقی که حضرتش در آن 

رسالءه مبارکه به وديعه گذاشت هم بر موقعّيت کنونی ملّت ايران پرتو می افکند 

و هم تأثيرات اين موقعّيت را در جامعءه پيروان جمال اقدس ابهی در آن کشور 

نيک اختر مشّخص می نمايد.

حضرت مولی  الوری از مردم ايران و اوليای امور آن کشور خواست که ديدءه 

بصيرت بگشايند، از تقليد نفوس متوّهمه بپرهيزند، تغيير و تحّول اساسی در 

طرز تفّکر و رفتار فردی و اجتماعی را الزم شمرند، به فکر بزرگواری و عّزت خود 

بين ملل و طوايف عالم باشند و با وجدانی آگاه و تمّسک به خشية  اهلل دست 

به دست هم داده احتياجات مملکت را دريابند و منافع شخصی را فدای 

مصالح عاّمه نمايند.  اّما آن عزيزان به خوبی مستحضرند که نصايح آن موالی 

توانا با بی اعتنايی رو به رو شد.  كشور ايران که در دام استبداد فرسودءه قاجار و 

پنجءه زمام داران بی لياقتش اسير و گرفتار بود بيش از پيش در مرداب نادانی و 

انحطاط فرو رفت.  سياست مداران فاسد رشوه خوارش بر سر بهره گيری از ثروت 

رو به زوال كشوری که در آستانءه ورشکستگی بود به رقابت با يکديگر ادامه 

دادند.  ملّتی كه در گذشتءه اّيام برخی از بزرگ ترين رهبران و متفّکران در تاريخ 

فرهنگ و تمّدن جهان چون كورش و داريوش، جالل الّدين رومی و حافظ 
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شيرازی، ابن سينا و زكريای رازی را در دامان خود پرورده بود قربانی اقدامات 

طبقءه روحانيون جاهل و مغرضی شد که تأمين و تداوم حقوق و امتيازات خود 

را در اين می ديد که خلق ناتوان را از آنچه نشانی از ترّقی و تجّدد داشت به 

هراس اندازد.

پس عجب نيست كه مردی سپاهی  و طالب نام و نشان با استفاده از هرج 

و مرج ناشی از جنگ جهانی اّول زمام قدرت را به دست گرفت و حكومتی 

مبتنی بر استبداد نظامی تشكيل داد.  در نظر او و جانشينش نجات ايران از 

برای اشاعءه تمّدن غرب  برنامه هايی منّظم  آالم بی شمارش منوط به اجرای 

بود.  دولت جديد ملّی برای پيشبرد هدف مزبور به تأسيس مدارس و مشروعات 

اجتماعی و استخدام كارمندان كارآزموده و تشکيل ارتشی مجّهز اقدام نمود.  

سرمايه گذاری خارجی را به عنوان وسيله ای برای توسعءه منابع چشم گير ملّی 

تشويق و ترويج کرد.  زنان را از قيود شديدی كه مانع از پيشرفت شان بود رهايی 

بخشيد و امکاناتی جهت تحصيل و کسب علوم و حرف و فنون برای آنها فراهم 

آورد.  هرچند مجلس هيچ گاه صاحب قدرت و اختيارات الزمه نشد اّما اميد 

آن بود که روزی پشتوانءه حقيقی برای حکومتی بر اساس رضايت و انتخاب 

ملّت گردد.

اسفا که اين اقدامات درد جامعه را درمانی مؤّثر نشد.  با استفاده از منابع 

نفتی، ثروتی سرشار به ميزانی ورای تصّور به دست آمد اّما از آنجا که نظام موجود 

بر اساس عدالت فردی و اجتماعی استوار نبود نتيجءه اين ثروت تمّول مفرط برای 

اقلّّيتی خودخواه و مزّيت   طلب شد حال آنكه اوضاع عامءه مردم فقط اندکی بهبود 

يافت.  خاطرات گذشته ای پرشکوه تجديد شد و نمادهای نفيس فرهنگی به جلوه 

درآمد تا ابتذال عميق جامعه ای را بپوشاند که پايءه اخالقيش بر شنزار حرص و 

جاه طلبی استوار گرديده بود.  در اين جامعه هر گونه اعتراضی با سركوبی شديد 

نيروی امنّيتی که بدون هيچ گونه نظارت قانونی عمل می نمود مواجه می شد.



سربلندی ایران 24

در سال ١٣5٧ شمسی مردم ايران بساط آن حكومت مستبّد را برچيدند 

و آن را به همراه دعاوی پوچ کاذبش به وادی فراموشی سپردند.  انقالب شان 

بود.   آرمان های اسالم  نيروی محّركه اش  اّما  متعّدد  گروه های  اّتحاد  دستآورد 

لّذت جويِی  جای  به  كه  دادند  وعده  مردم  به  انقالب  اوليای  و  مسئولين 

عنان گسيخته وقار و نجابت معمول خواهد شد.  نابرابری های شديد طبقاتی 

و اختالف فاحش ميان فقير و توان گر با توّسل به روح دوستی و برادری التيام 

خواهد يافت.  منابع طبيعی كه دست پروردگار به آن اقليم پرانوار ارزانی فرموده 

متعلّق به جميع مردم ايران بوده و جهت ايجاد كار و فراهم ساختن امكانات 

قانون اساسی جمهوری اسالمی  برای همگان صرف خواهد شد.   تحصيل 

ايران كه مّدعی تساوی حقوق همءه مردم آن کشور است وضع گرديد و مقّرر شد 

كه حكومت با وجدانی بيدار بکوشد تا ارزش های روحانی را با اصول آزادی 

و مردم ساالری پيوند دهد.

حال پس از گذشت قريب بيست و پنج سال بايد ديد که اکثر مردم ايران 

به چسان از تحّقق وعده های انقالب سخن می گويند.  امروز فرياد نارضايتی 

و خشم جوانان و اعتراض عليه شيوع فساد، دسيسه های سياسی، سوء رفتار 

با زنان و سركوب کردن انديشه و انديش مندان و عدم رعايت حقوق بشر از هر 

گوشءه ايران به گوش می رسد.  شايان تأّمل است که استناد به مرجعّيت قرآن 

مجيد برای توجيه سياست هايی كه به چنين اوضاعی انجاميده چه تأثيری بر 

افکار و روحيءه ملّت می گذارد.

* * *
فرهنگ سقيم غرب  از  تقليد كوركورانه  نه در  ايران  حّل بحران مدنّيت 

است و نه در بازگشت به جاهلّيت قرون وسطی.  راه نجات را در آستانءه اين 

بحران، نجل بزرگوار همان سرزمين که امروز جز در موطن مقّدس خويش در 

جميع قاّرات عالم مورد تعظيم و تکريم است با کالمی نافذ و رسا بيان فرمود.  
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چه خوش گفته شاعر که “دوست در خانه و ما گرد جهان می گرديم.”  نمونه ای 

از تقدير و تکريم مردم جهان از مقام حضرت بهاءاهلل را می توان در مراسمی 

ديد که در روز ٢٩ مه سال ١٩٩٢ ميالدی در جلسءه رسمی پارلمان برزيل به 

مناسبت سال روز صدمين سال صعود آن حضرت منعقد شد و ضمن آن از 

مقام بنيان گذار آيين بهائی و تعاليم مبارکه اش و خدماتی که جامعءه پيروانش به 

نوع بشر ارزانی داشته تجليل گرديد.  در آن روز سخنگوی مجلس و نمايندگان 

در  را  الهی  مظهر ظهور  آن  ديگری  از  بعد  يکی  و  بپاخاستند  احزاب  جميع 

بيانات خويش ستودند و حضرتش را آفرينندءه “عظيم ترين مجموعءه آثار دينی 

كه تا کنون به قلم يک فرد تأليف شده” خواندند و پيام مبارکش را پيامی “برای 

جميع نوع بشر ورای تفاوت های بی اهّمّيت نژادی، مذهبی و ملّی” توصيف 

نمودند.

تأثيرات ظهورش  و  نفوذ  كه  مقّدس  وجود  آن  زادگاه  و  موطن  پاسخ  اّما 

چنان عّزت و منقبتی برای نام ايران به ارمغان آورده چه بوده است؟  از اوايل 

قرن سيزدهم هجری كه جمال مبارک به قيادت امر الهی قيام فرمود با آنكه 

سخاوت و حکمت و بصيرت خداداديش زبانزد خاّص و عاّم بود آماج تير 

بال و گرفتار دام جفا گرديد.  نياكان و پيشينيان شما ندای يار مهربان را لّبيک 

گفتند و بدين عّزت بی پايان معّزز گشتند كه در ابتالئات آن موالی عليم شريک 

و سهيم شوند.  از آن گذشتءه پرافتخار تا به حال شما عزيزان نيز پيوسته بر امر 

جمال کردگار وفادار مانده ايد و جان و مال خود را در سبيل انتشار نفحات 

مشکبار آيين يزدان ايثار نموده ايد.  پيامی را که عامل ايجاد مدنّيتی جديد و 

فرهنگی بديع در جامعءه بشری است به دورترين نقاط جهان رسانيده ايد، حال 

آنکه در وطن خود معرض بهتان و گرفتار آزار اهل عدوان و تحقير و توهين 

مخالفان بو ده ايد.  به جرأت می توان گفت که هر خانوادءه بهائی در ايران از اين 

تضييقات و صدمات بی امان سهمی داشته است.
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بی ترديد يکی از شديدترين لطمات وارده بر پيكر امر الهی تهمت و افترا 

ايران  مردم  بوده است که عاّمءه  نفوسی  از جانب  ابهی  امر جمال  به  نسبت 

می بايست به آنان به عنوان مرجع تقليد در امور روحانی و اخالقی روی آورند.  

بيش از يکصد و پنجاه سال است که هر وسيلءه ارتباط جمعی، اعّم از مساجد 

و منابر، مطبوعات و جرايد، راديو و تلويزيون، حّتی انتشارات علمی را برای 

تحريف حقيقت آيين بهائی به کار گرفته اند صرفًا به اين منظور که در بين عاّمءه 

مردم حّس خصومت و تحقير و مخالفت و بيزاری نسبت به جامعءه بهائی به 

وجود آورند.  معاندين از ذکر هيچ تهمتی اباء نكردند و از گفتن هيچ دروغی 

دريغ نورزيدند.  در اين ساليان دراز هرگز به آن عزيزان مظلوم فرصت و موقعّيتی 

داده نشد كه به دفاع از خود بپاخيزند و با بيان حقايق دسايسی را که جهت 

مسموم ساختن اذهان ملّت طرح کرده و می کنند برمال سازند.

ذکر يک نمونه از اين مفتريات ماهّيت اين عناد را روشن می سازد.  يكی 

از برجسته ترين توفيقات بی شمار امر الهی آنکه نسل های متوالِی پيروان جمال 

به واالترين مدارج اخالقی در حيات  تعاليم مبارکءه حضرتش  ابهی در ظّل 

روزمّرءه خويش نائل گشته اند.  اين اّدعا را حاجتی به برهان نيست.  حيثّيت 

و اعتباری که جامعءه بهائی در سراسر جهان در ميان عاّمءه مردم و دول و دواير 

بين المللی به دست آورده شاهدی است صادق بر اين مّدعا و صدها هزار نفر 

از هم وطنان عزيزتان که از نزديک با خلق و خوی اهل بهاء آشنايی دارند نيز بر 

اين گواهند.  باوجود اين، دشمنان شما در ايران به ِصرف کينه ای عنان گسيخته 

هر فتنه و فساد و خطايی را به آن مظلومان نسبت دادند.  ذکر اين اّتهامات در 

جوامع آزادی که امر مبارک در آن اشتهار يافته صرفًا مبّين وقاحت ذهن مفتريان 

است.

عالوه بر فّعالّيت های منّظمی که برای بدنام کردن جامعءه بهائی صورت 

گرفت سياست هايی نيز اّتخاذ گرديد تا نفوس منصف و مّطلعی را که مايل 
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بودند به اعانت ياران الهی در آن سامان برخيزند به هراس انداخته و از اين امر 

بازدارند.  ستم كاران بی انصاف شما را در انظار عاّم عواملی خطرناک برای 

جامعه جلوه دادند و هر كه را که به مددتان آمد بهائی خوانده به زعم خويش 

غير قابل اعتمادش شمردند و دامنءه جعل اکاذيب و تحريف حقايق را تا بدانجا 

گستردند که با جسارت تمام بعضی از مخالفان امر الهی را نيز از حاميان مخفی 

آن قلم داد نمودند.  آيا مّدعی نشدند که يكی از نخست وزيران کشور كه پدرش 

به سبب دخالت در امور سياسی و حزبی از جامعءه بهائی طرد شده  بود و خود نيز 

برای اثبات عدم وابستگی به امر بهائی به هر وسيله ای متوّسل و باعث مشاکل 

عديده برای احّبای ايران گرديد بهائی بود؟

سركوب گران جّبار به ايراد تهمت و بهتان اکتفا نكردند بلكه از بدو ظهور هر 

گاه فرصتی يافتند به قلع و قمع جامعءه اسم اعظم پرداختند.  در سال های اخير 

نيز عّده ای از شريف ترين زنان و مردانی را كه يد قدرت و مرحمت جمال قدم 

در بوستان امر اعظم پرورده و به ماء َمعين استقامت و ايمان سقايت فرموده بود 

به بهانه هايی که در نظر خردمندان به درهمی نمی ارزد در زندان های مخوف 

مسجون ساختند، با شكنجه های شديد آزردند و پس از محاكمه های تصّنعی 

و نمايشی به قتل رساندند و اموال شان را به مدد اراذل و اوباشی كه محافظ 

منافع آن ستم گران هستند به تاراج بردند.  محافل روحانی را که نمونه های 

بارز مؤّسسات انتخابی برای تمشيت امور جامعه در آن سرزمين بود مستبّدانه 

منحّل نمودند، بعضی از اعضايشان را ربودند و نشانی از آن برگزيدگان جامعه 

به جا نگذاشتند.  چه بسيار از كودكان كه يتيم شدند، چه بسيار از جوانان 

که برنامه های تحصيلی و معيشت خويش را نقش بر آب ديدند، چه بسيار 

از سالمندان كه بی خانمان شده و از حقوق تقاعدشان، پاداش عمری كار و 

كوشش صادقانه، محروم گشتند.  حّتی برخی از گلستان های جاويد بهائی را که 

ساليان دراز در نهايت زيبايی و حسن ترتيب از آنها نگهداری شده بود به طرزی 
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قبيح ويران کردند و چه بسيار پدران و مادرانی كه مجبور شدند اجساد متالشی 

شدءه فرزندان شان را در قطعه زمين بائری كه جهت تدفين اموات به آنان واگذار 

شده بود دفن نمايند.

دشمنان شما آماده اند که با مالحظءه كم ترين اسائءه ادبی نسبت به يکی از 

اماكن مقّدسءه اسالم بانگ اعتراض خود را به آسمان رسانند، و در اين امر البّته 

محّقند، اّما هر هتک حرمتی را نسبت به اماكن مقّدسءه بهائی در كشور ايران 

روا می دانند.  مگر بيت مبارک حضرت اعلی در شيراز زيارت گاه بهائيان عالم 

به دستور علما و به دست عّمال دولت با خاك يكسان نشد و به نشان نهايت 

درجءه اهانت هموار نگشت؟  حضرت بهاءاهلل در بارءه کسانی که دست شان به 

اين مظالم و اعمال شرارت بار آلوده است می فرمايند:  “قسم به امواج بحر بيان 

که دين از آن نفوس بيزار بوده و هست.”

* * *
در دنيای پرآشوب امروز تنها شما قربانی بيدادگری نيستيد. شمار ستم ديدگان 

جهان سر به هزاران هزار می زند.  هر ساله دفاتر سازمان های حقوق بشر مملّو از 

تقاضاهای جوامع مختلف برای رسيدگی به مظالم وارده بر اقلّّيت های دينی، 

قومی، ملّی و اجتماعی است.  به فرمودءه حضرت بهاءاهلل:  “امروز نالءه عدل 

بلند و حنين انصاف مرتفع دود تيرءه ستم عالم و امم را احاطه نموده.”  آنچه 

مخصوصًا سبب تشويش خاطر بعضی از ناظران آگاه و تيزبين شده اين است 

که صدمات روحی و روانی ناشی از ظلم و ستم به مراتب بيش از لطمات 

جسمانی و ماّدی آن است.  به نظر ايشان هدف عامالن اين گونه تعّديات و 

تضييقات آنکه روحّيءه فرد قربانی را تضعيف کنند، حيثّيتش را از بين ببرند، 

حقوق فردی و اجتماعی او را سلب نمايند و بدين ترتيب خود را مجاز دانند 

که کم ترين مالحظه ای نسبت به او روا ندارند.  در نتيجءه ادامءه چنين شرايطی 

چه بسا قربانيانی که اعتماد به نفس شان را از دست دادند، از روحّيءه ابتكار 
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كه خصيصءه طبيعت انسانی است عاری گشتند، عزم و ارادءه خود را باختند و 

بازيچءه دست حاكمان شان شدند و چه بسا افرادی چنان به آن وضع خوگرفتند 

روا  به ديگران  را نسبت  رفتار ظالمانه  نيز همان  که در فرصت مناسب خود 

داشتند.

حال اهل بصيرت مترّصدند که بدانند چه نيرويی شما عزيزان را از اين 

گونه فرسودگی  روحانی محفوظ داشته است و با استفاضه از چه منبع الهامی 

توانسته ايد قلوب تان را از نفرت و کينه پاک و منّزه سازيد و با آنان که بر شما 

ستم روا داشته اند با بزرگواری و عطوفت رفتار نماييد و محّبت جاودانءه خود 

را نسبت به سرزمينی که در آن متحّمل باليای التحصی شده ايد حفظ کنيد.  

چگونه است که بعد از يک قرن و نيم مقاومت در مقابل تضييقات متتابعه و 

علی رغم برنامه های منّظم جهت ريشه کن ساختن جامعءه بهائی هنوز شما در 

با عّزت و  به اهداف عاليءه روحانی و اخالقی  برای رسيدن  مساعی خويش 

افتخار ثابت قدم مانده ايد؟  اين بيان منيع مبارک حضرت بهاءاهلل جوابگوی 

آن پرسش هاست:

قلوب  در  ناری که لحّب  اهلل  ناری مخمود مشاهده می شود مگر  هر 

ظاهر و مشتعل است هر شجر محکمی را ارياح قاصفه براندازد مگر 

اشجار بستان الهی را و هر سراجی خاموش مگر سراج امر الهی که 

در وسط عالم روشن و منير است ارياح بر نورش بيفزايد و اطفاء او را 

نيابد.

ايران خواهد  بهائيان  روحانی  قوای  رمز  به جويندگان  تاريخ  که  پاسخی 

و صنع  الهی  بستان  آن  باغبان  پروردءه دست  عزيزان  که شما  است  اين  داد 

چنين کلمات خاّل قءه يزدانی هستيد:  “ای دوستان سراپردءه يگانگی بلند شد به 

چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار.”  
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“محّبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه النه 
نمايد.”  “اگر انسان به قدر و مقام خود عارف شود جز اخالق حسنه و اعمال 

طّيبءه راضيءه مرضّيه از او ظاهر نشود.”  “بايد کل اليوم به اسبابی تمّسک نمايند 

که سبب اصالح عالم و دانايی امم است.”  “لسان از برای ذکر خير است او را 

به گفتار زشت مياالييد.”  “اناث و ذکور عنداهلل واحد بوده و هست.”  “ذّره ای 

از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و دريای معرفت است.”  “کل را 

به صنعت و اقتراف امر نموديم و از عبادت محسوب داشتيم.”  “امانت باب 

اعظم است از برای راحت و اطمينان خلق.”  “دانايی سبب علّو و سمّو است.  

انسان را از خاک به افالک رساند و از تاريکی به روشنايی کشاند.  اوست 

نجات دهنده و حيات بخشنده.  کوثر باقی عطا کند و مائدءه منزله بخشد.”

جوهر اين آيات مبارکه در اين نصيحت مشفقانءه حضرت عبدالبهاء که 

همه از کودکی با آن پرورش يافته ايد نهفته است:  “بهائی يعنی جامع جميع 

کماالت انسانی.”

واقع بينی و چاره جويی و کاردانی و ابتكاری كه در سال های اخير از خود به 

ظهور رسانيده ايد سبب تسکين قلوب بهائيان و تحسين ديگران در سراسر جهان 

گشته است.  هنگامی كه فرزندان تان به علّت تمّسک به امر الهی از مدارس 

اخراج شدند به تشكيل كالس های درسی در منازل خود اهتمام ورزيديد.  در 

سطح دانشگاهی موّسسءه علمی آزاد را بنيان نهاديد.  اگرچه اين اقدام جوابگوی 

احتياجات هزاران جوان بهائی که هنوز بی رحمانه از فيض تحصيل در ايران 

محرومند نيست اّما مايءه افتخار است که امروز بعضی از فارغ الّتحصيالن آن 

مؤّسسه در دانشگاه های معتبر جهان به ادامءه تحصيالت عاليءه خود مشغولند.  

به ُيمن تبّرعات فداکارانءه شما نه تنها هيچ يک از ياران در آن ديار نيازمند 

نمانده بلكه مخارج الزم جهت فّعالّيت های آن جامعه نيز تأمين شده است.  

بلی، در شرايطی چنين دشوار جامعءه بهائی ايران مستغرق در بحر آثار مبارکءه 
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الهّيه با شور و هيجان به حيات و ترّقيات روحانّيءه خويش ادامه می دهد و اين 

شوق و شور فقط می تواند ثمر محن و باليا در سبيل الهی باشد.

ثمرات روحّيءه فداکاری و استقامت شما عزيزان در طول بيش از يک قرن 

نه تنها در ايران بلکه در سراسر عالم مشهود بوده است.  امروز هيچ نقطه ای در 

جهان نيست که از خدمات اليقءه احّبای عزيز ايران در جهت نشر تعاليم الهی 

و تأسيس و تحکيم مؤّسسات امری سهمی وافر نبرده باشد.  توفيقات حاصله 

البّته محدود به عرصءه حيات روحانی جامعءه بـهائی نيست چنان که کم تر رشتءه 

علمی يا هنری و يا صنعتی را می توان نام برد که بهائيان ايرانی به خصوص 

جوانان در آن به کسب اعلی مراتب کمال که به کّرات مورد تأکيد حضرت 

باشند.  هيچ جامعه ای نمی تواند در مّدتی  قرار گرفته موّفق نشده  عبدالبهاء 

کوتاه به چنين قّوه و استعدادی دست يابد و ظهور اين کماالت و فضايل را 

نمی توان صرفًا مرهون ارادءه بشری دانست.  حيات و خدمات مهاجران بهائی 

ايرانی ثمرءه فرهنگی است که تعليم و تربيت را ارج می نهد، و در دامان اين 

فرهنگ است که اين عزيزان و نسل های قبل از ايشان در موطن خويش با عشق 

و محّبت پرورش يافته اند.

كه  می دانند  مّدعا  اين  بر  صادقی  شاهد  را  ياران  آن  انصاف  صاحبان 

ايمان به خدا و اعتقاد به حقيقِت تجّدد با يکديگر سازگارند و توفيقات شما 

اّما  مستقّل  دانايِی  نظام  دو  دين  و  علم  فی الحقيقه  که  است  اين  از  نشانی 

مکّمل يکديگرند و محّرک پيشرفت تمّدن .  اين حقايق بر بسياری از آشنايان 

مسلمان شما نيز روشن شده و می شود.  اين آشنايان و همسايگان که براستی 

مصداق آيءه “اّمة يدعون الی الخير” اند با خشم و تأّسف شاهدند كه دوستانی 

که بيگناهی شان در نظر ايشان محرز است بدون هيچ گونه حفاظت و حمايت 

قانونی مورد بهتان و هجوم قرار گرفته اند.  ايشان شايد حّتی بيش از خود شما به 

شهامت و نجابتی كه در خالل اين تضييقات از خود نشان داده ايد واقف و به 
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تدريج به صفات واقعی کسانی که با اذّيت و آزار شما حرمت اسالم را آلوده 

می سازند پی برده و می برند.  اگرچه شما حبيبان معنوی هنوز از آزادی محروميد 

اّما در آستانءه آنيد که مقام و موقعّيت خود را به عنوان عضو شريف جامعءه ايران 

کسب نماييد و بالمآل اهل آن ديار خدماتی را که يد قدرت پروردگار برای آن 

پاک انديشان جهت عّزت و منقبت کشور مقّدس ايران مقّدر فرموده غنيمت 

خواهند شمرد.

* * *
بزرگ ترين اشتباهی كه طبقات حاكمه می توانند مرتكب شوند اين است 

كه تصّور کنند با قدرتی كه برای خود غصب کرده اند می توانند سّد و مانعی 

برای قوای مستمّر تغيير و تحّوالت تاريخی باشند.  امروز چه در ايران و چه در 

ديگر نقاط جهان سيل اين تحّوالت با سرعت و قّوت در جريان است.  نه 

وجودش را می  توان انکار کرد و نه مسيرش را منحرف نمود و نه از شّدت و 

قدرتش کاست.  از در و ديوار می گذرد و به درون خانه راه می يابد.

امر حضرت  با  به مخالفت  بدو ظهور  از  امرا  و  علما  اينکه  دليل اصلی 

مبتنی  بديع  جامعه ای  مؤّسس  را  حضرتش  که  بود  آن  نمودند  قيام  بهاءاهلل 

برای خود  مقامی  و  آن، جا  در  که  اجتماعی می ديدند  و عدالت  برابری  بر 

نمی يافتند.  اين بيم و هراس از آن زمان تا کنون انگيزءه بروز شدايد و باليای 

متواليه بر آن سالکان سبيل محّبت و وفا بوده و هيچ شخص منصفی انکار 

نخواهد کرد که علی رغم اين مظالم جامعءه بهائی اقلّيتی خاّلق و نمونه ای از 

تمّدن آيندءه مورد نظر حضرت بهاءاهلل و نشانه ای از ارادءه آهنين آن جمال مبين 

برای تحّقق مقصد اعالی خويش است.  شما ستايندگان اسم اعظم در مهد 

امر اهلل با خدمات صادقانءه خود و با از خود گذشتگی و حّتی نثار جان بـه ثبوت 

رسانيده ايد که براستی آرزومند پيشرفت و ترّقی کشور ايرانيد، ايرانی که حضرت 

عبدالبهاء در بارءه آن چنين می فرمايد:
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افق ايران از پرتو مه آسمان روشن و منير گرديد.  عنقريب آفتاب عالم 

باال چنان بدرخشد که آن اقليم اوج اثير گردد و به جميع جهان پرتو 

اندازد و عّزت ابدّيءه پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد که ديده ها خيره 
و حيران گردد. 

ايران مرکز انوار گردد اين خاک تابناک شود و اين کشور منّور گردد و 

اين بی نام و نشان شهير آفاق شود و اين محروم محرم آرزو و آمال و اين 

بی بهره و نصيب فيض موفور يابد و امتياز جويد و سرفراز گردد.

اين مشتاقان در اعتاب مقّدسءه منّوره آن باسالن ميدان خدمت و وفا را در 

ادعيءه قلبّيءه خويش ياد می کنند.  شب تيرءه تضييقات بسرآيد و عظمت و جالل 

بنيان قویّ االرکانی را که با جان بازی و فداکاری بنا نموده ايد با سرور و مباهات 

مشاهده خواهيد کرد.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      



31 خرداد 1387

احّبای ممتحن کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

دوستان عزيز و محبوب،

در پيام موّرخ 3 جون 2008، ضمن ابراز قدردانی از شجاعت و استقامتی که 

در مقابله با بحران های اخير نشان داده ايد، يادآور شديم که هّم خود را بر اين 

گماريد که سبب خير و منفعت اطرافيان خود باشيد و در بارءه آنچه که مشغلءه 

ذهنی هم وطنان ارجمندتان است با آنان به مذاکره و تبادل نظر پردازيد.  به طور 

قطع مسائل گوناگونی فکر مردم آن سرزمين را که برای پيشرفت و ترّقی ايران 

می کوشند به خود مشغول داشته است و بدون شّک يکی از اساسی ترين آنها 

نياز مبرم به رفع موانع پيشرفت زنان در جامعه می باشد.

دنيای غرب  پرداختءه  و  امری ساخته  برای شما  مرد  و  زن  تساوی حقوق 

نيست بلکه حقيقتی روحانی و همگانی و جنبه ای از ماهّيت نوع انسان است 

ايران،  در وطن خويش،  را  آن  بهاءاهلل  پيش حضرت  پنجاه سال  و  که صد 

تعليم فرمودند.  احترام به حقوق زنان و پذيرفتن برابری آن با حقوق مردان از 

مستلزمات عدالت اجتماعی و موجب تقويت و استحکام زندگی خانوادگی 

است و با متعالی ترين مراتب تنزيه و تقديس هماهنگ می باشد.  رفع موانع 

ترّقی اجتماعی زنان شرطی اساسی برای احيا و اعتالی هر ملّت، و رکنی از 

ارکان صلح عمومی و عاملی بنيادی برای پيشرفت تمّدن بشری است.  حضرت 

عبدالبهاء می فرمايند:
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عالم انسانی را دو بال است يک بال رجال و يک بال نساء تا دو 

بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننمايد اگر يک بال ضعيف باشد پرواز 

ممكن نيست تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصيل فضايل و 

كماالت نشود فالح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال.

شما عزيزان برای کمک به پيشبرد اين اصل مهم موقعّيتی خاّص و مناسب 

داريد.  طاهره، آن شيرزن بی مثيل تاريخ ايران، در سال 1227 شمسی، زمانی 

که فّعالّيت های مربوط به بهبود اوضاع اجتماعی زنان در بعضی از نقاط عالم 

تازه در حال نضج گرفتن بود، شجاعانه به دفاع از آزادی زنان قيام نمود.  از 

همان زمان، شما نسل های پيا  پِی فرزنداِن خود را اعّم از پسر و دختر با اين 

فکر تربيت کرده  ايد که چگونه اين اصل اساسی بهائی را قدر بدانند و در همءه 

جوانب زندگی خود نمايان سازند.  در سال 1290 شمسی، يعنی نزديک به 

يک صد سال پيش، به تأسيس مدرسءه دخترانءه تربيت در طهران موّفق شديد و با 

تشويق روشن فکری و فراهم آوردن آموزش و پرورش برای دختران از هر طبقءه اجتماعی، 

اثری مثبت و هميشگی بر جامعه باقی گذاشتيد.  زنان بهائی در نيم قرن گذشته 

پا به  پای مردان در ادارءه امور جامعءه بهائی در سطوح محلّی، منطقه ای و ملّی با 

موّفقّيت کامل شرکت کرده اند.  دير زمانی است که به ريشه کن کردن بی سوادی 

در بين زنان زير چهل ساِل جامعءه خود موّفق شده ايد.

ولی شما کاماًل آگاهيد که نمی توانيد به دست آوردهای گذشتءه خود در 

اين زمينه قانع باشيد بلکه بايد برای غلبه يافتن بر آن سنن فرهنگی که پيشرفت 

ادامه دهيد.  دست يابی  به مساعی خود  را محدود می سازد هم چنان  زنان 

کامل به هدف تساوی واقعی بين زن و مرد کار آسانی نيست و تقليب و تغيير و 

تحّوالت همه جانبءه الزم، هم برای مردان و هم برای زنان، امری بس دشوار 

است.  بنا بر اين صميمانه توصيه می نماييم که برای درک بيشتر و عميق تر اين 

اصل مهم به کوشش های خود ادامه دهيد و سعی نماييد که آن را در زندگی 



سربلندی ایران 36

خانوادگی و در حيات جامعءه خود بيش از پيش منعکس سازيد.  به عالوه، با 

استفاده از تجربّيات خود، با دوستان و همسايگان و همکاران خويش در بارءه چالش ها 

و راه حلّ های مؤّثر در اين مورد به گفت و گو پردازيد و در پروژه هايی که چه از 

طرف دولت و چه از طرف سازمان های مدنی برای رسيدن به اين هدف متعالی 

انجام می گيرد شرکت جوييد.

بسياری از هم وطنان شريف تان خواهان تحّقق اين اصل عمومی انسانی 

يعنی تساوی حقوق زن و مرد هستند و بدون شّک از همراهی شما در فرايند 

يادگيرِی گام به گام برای رفع کلّّيءه موانع موجود و توان دهی به زنان ايران برای 

مشارکت متساوی آنان در جميع شئون و مجهودات بشری استقبال خواهند 

نمود.  دعای قلبی اين جمع در اين ميدان مهّم خدمت رفيق راه شماست.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      



7  مرداد  1387

احّبای ستم ديده در سرزمين مقّدس ايران مالحظه فرمايند

خواهران، برادران، و نور ديدگان عزيزتر از جان،

در اين اّيام پرآالم که شما عزيزان در معرض امواج جديد شدايد و باليا قرار 

گرفته ايد و در حالی که اعضای هيئت مجلّلءه ياران، چند نفر از خادمين نازنين 

و تعداد ديگری از بهائيان عزيز آن سرزمين هم چنان بدون هيچ دليلی در زندان 

بسر می برند، افکار و ادعيءه قلبی اين جمع همواره متوّجه شما است و ما را 

بر آن می دارد که با ارسال پيام های خود احساسات گرم و مشتاقانءه خويش را 

ابراز نماييم.  البّته مقصود اين نيست که شما را به تهّيءه برنامه ای جديد تشويق 

کنيم، به حجم وظايف محّوله بيفزاييم و يا به فداکاری بيش از پيش دعوت 

نماييم، زيرا ثبوت و رسوخ شما بر امر الهی مشهود است و اطمينان داريم که 

در اجرای وظايف مقّدسءه روحانّيه ای که حضرت بهاءاهلل مقّرر فرموده اند به هيچ 

وجه فتور نمی ورزيد.  بدون توّجه به تلقينات مداومی که شما را به داشتن ايمان 

ولی سکوت در بارءه آن فرا می خواند، با حکمت و دور از تظاهر و قيل و قال به 

تبادل افکار در بارءه ترّقی و سربلندی ايران مشغوليد، زيرا به خوبی می دانيد که 

ايمان به يک حقيقت را نمی توان از اظهار و بيان آن جدا ساخت.

در اين دوران که ملّت شريف ايران با تبعيضات و تعّصبات ديرينءه مذهبی، قومی، 

جنسی و طبقاتی دست به گريبان است تجربّيات يک صد و پنجاه سالءه جامعءه بهائی 

ايران می تواند منبعی غنی برای کمک به آنان باشد.  شما از يک طرف موّفق 

شده ايد که در مقابل شديد ترين و مبغضانه ترين تعّصبات که دشمنان امر اهلل 
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از بدو ظهور اذهان عموم را به آن مغشوش ساخته اند استقامت نماييد و آن 

را با محّبت و وداد جواب گوييد و از طرف ديگر با مساعی فراوان برای رفع 

تعّصبات گوناگون چه در درون جامعءه خود و چه در تماس با ديگران مستمّرًا 

کوشيده ايد.

نور منيری که هميشه رهنمون مجهودات شما بوده و هست، اصل وحدت 

عالم انسانی، محور اساسی تعاليم حضرت بهاءاهلل می باشد.  به نونهاالن خود 

از آغاز زندگی اين بيان مبارک را آموخته ايد که می فرمايند:  “سراپردءه يگانگی 

بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک 

شاخسار.”  هميشه بر اين باور بوده ايد که تعّصب را نمی توان با دوری گزيدن 

از ديگران و عناد مقابله نمود، بلکه بايد با نيروی محّبت و نوع دوستی بر آن 

و  است  نادانی  و  تعّصب جهل  بنياد  که  واقفيد  اين حقيقت  به  چيره شد.  

غلبه بر آن مستلزم نشر انوار دانش و بينش و در عين حال عمل و پشت کار 

است چون يکی از مؤّثرترين طرق فايق گشتن بر تعّصبات همکاری و هم گامی 

افراد مختلف برای نيل به اهدافی واال و مشترک می باشد.  شما می دانيد که 

اصل وحدت عالم انسانی که مورد نظر حضرت بهاءاهلل می باشد با تحميل 

يک نواختی مغاير است.  شعارش وحدت در کثرت است، پذيرفتنش به معنای 

در بر گرفتن تنّوع تمامی نوع بشر است، و ترويجش مستلزم ايجاد امکانات برای 

شکوفايی استعدادهای ذاتی هر فرد است که در حقيقِت او به وديعه گذاشته 

شده است. 

پيام حضرت بهاءاهلل از ابتدا ايرانيان بی شماری را از اقشار و اديان گوناگون 

به خود جلب کرد.  جامعءه بهائی با آگاهی به چالش های موجود در راه رفع 

تعّصب و تأسيس اجتماعی متنّوع ولی مّتحد، با دّقت برنامه های آموزشی و 

تربيتی برای سنين مختلف طرح و اجرا نمود و اقدامات و مراسم اجتماعی و 

بتواند شکاف های  تا  داد  قرار  مورد سنجش  را  اداری خود  حّتی روش های 
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عميق موجود بين اقوام مختلف، گروه های سّنی متفاوت، طبقات گوناگون 

و زنان و مردان را به نحوی منّظم تقليل دهد.  سنن قديمه و عادات متداوله 

و گفت و شنودهای روزانه را که آگاهانه يا ناآگاهانه به نوعی تعّصب دامن 

می زند بررسی نمود و در تعديل آن کوشيد.  تفاهم و هم بستگی های نزديکی 

که در طّی نسل های پياپی بين خانواده های بسياری، در اثر مراوده يا ازدواج 

با پيروان اديان گوناگون به وجود آورده ايد نمونه ای است گويا از پيروزی جامعءه 

شما در اين راستا.  ذکر دست آوردهای فوق به اين معنا نيست که جامعءه بهائی 

در اين راه به درجءه کمال نزديک شده است.  آنچه مهم است اشتغال شما در 

يک فرايند يادگيری برای ايجاد وحدت و يگانگی است که تجربّيات ارزشمند 

حاصله از آن می تواند برای ديگران نيز مفيد و مؤّثر واقع گردد.

پس با عزمی جزم و اراده ای راسخ تالش خود را در اين مسير کماکان ادامه 

دهيد.  در وجود هر انسان، اعّم از غنی و فقير، زن و مرد، پير و جوان، شهرنشين 

و روستانشين، کارگر و کارفرما، و از هر قوم و آيين، اصالت و شرافت مشاهده 

کنيد.  ضعفا و محرومان را حمايت نماييد.  به نيازها و مشکالت جوانان عزيز 

رسيدگی کنيد و آنان را به آينده اميدوار سازيد تا خود را برای خدمت به نوع 

بشر آماده نمايند.  از هر فرصت استفاده کنيد و با صدق و صفا تجربّيات خود 

را برای رفع تعّصبات گوناگون در طبق اخالص نهاده به هم ميهنان عزيز خود 

تقديم داريد و به کمک يکديگر به ايجاد الفت و محّبت بين افراد پردازيد و از 

اين راه به پيشرفت ايران و سربلندی مردم آن خدمت نماييد.

در هر آن به ياد آن دل دادگان روی جانانيم و به ذکر کماالت آن فارسان 

ميدان استقامت و وفا مشغول.  در اعتاب مقّدسءه عليا از آستان محبوب بی همتا 

حفظ و حمايت آن عزيزان را عاجزانه سائليم.

   

]امضا:  بيت العدل اعظم[      



21  خرداد  1388

احّبای عزيز جمال اقدس ابهی در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

خواهران و برادران روحانی،

اخبار واصله حاکی از آن است که شما برگزيدگان حضرت کبريا در نهايت 

صدق و صفا و با روحّيه ای مثبت و سازنده به حّل و فصل امور جامعءه خويش 

مشغوليد و در گروه های کوچک جهت مساعدت و تشويق يکديگر در انجام 

وظايف روحانی فردی، اقدامات جمعی و مسائل مربوط به احوال شخصی 

به مشورت و تبادل نظر  پرداخته ايد و از برخی خواسته ايد که سايرين را مدد 

دهند.  حضرت بهاءاهلل می فرمايند:  “انسان نبايد جميع هّمت را در خيال خود 

مصروف دارد.  بايد در تمشيت امور يکديگر به کمال سعی توّجه نمايند.”  البّته 

طبيعی است که در چنين شرايطی احّبای عزيز با الهام از اين بيان مبارک با 

کمال اشتياق به ياری هم ديگر بر خيزند.  هر يک از عزيزانی که گه گاه برای انجام 

خدمتی مخصوص دعوت می شوند به خوبی واقفند که جانشينی برای اعضای 

هيئت خادمين نيستند و هيچ گونه مسئولّيتی راجع به امور شخصی و جمعی احّبا 

ندارند، بلکه در مقام يک فرد بهائی وظيفءه خود می دانند تا با دوستان هم فکری 

و همراهی نمايند و آگاهند که ميزان موّفقّيت شان  در اين راه بستگی تاّم به درجءه 

خضوع و خشوع ايشان خواهد داشت.  از تحميل نظر خويش بر ديگران احتراز 

جسته مشورت را پيشءه خود نمايند و سايرين را نيز به اين کار تشويق نموده از اين 

طريق آنان را در تصميم گيری  مساعدت خواهند کرد.

شايسته است که هم ديگر را يادآور شويد که در اين اّيام انتقالی، روش 
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پسنديدءه اهل بهاء در مهد امر اهلل برای حّل و فصل امور جامعءه خويش آن است 

که با اطمينان کامل به تأييدات الهی، در نهايت اّتحاد و جّدّيت قدم به قدم 

پيش  روند و با صبر و شکيبايی هر روز بينشی روشن تر نسبت به جزئّيات مسائل 

مختلف کسب نموده در جهت اهداف خود گام های استوار بردارند.  بدين 

ترتيب حّتی در اين دوران نيز خواهيد توانست به کوشش های ارزندءه خويش 

و  به وطن  نيز خدمت  و  و استحکام جامعه  ترّقيات روحانی فردی  در جهت 

هم وطنان گرامی ادامه دهيد.

در پيام 19 مه 2009، بعضی از وظايف جمعی آن جامعءه ممتحن را ذکر 

نموده به اهّمّيت رعايت حال احّبای نيازمند اشاره نموديم.  شيوع فقر و بيکاری 

البّته يکی از مشکالت امروز ملّت ايران است ولی با فشارهای اقتصادی که در چند 

سال گذشته بر خالف موازين عدل و انصاف از طرف بعضی از مقامات مسئول 

به شهروندان بهائی آن سرزمين وارد آمده، توّجه مخصوص به وضع کسانی که 

علی رغم تالش شرافت مندانءه خويش به حمايت مالی احتياج دارند ضروری است.  

بنا بر اين مراقب باشيد که افراد و خانواده ها برای امرار معاش و رفع احتياجات 

مبرم زندگی مشکلی نداشته باشند.  اين وظيفءه مقّدس را با کمال حزم و مهربانی و 

توّجه کامل به اصول روحانی و اخالقی و رعايت کامل حرمت و شأن احّبای نيازمند 

انجام دهيد.  عالم بشرّيت با چالش ريشه کن کردن فقر رو به رو است و تا اين 

مشکل به نحوی عادالنه حّل نشود عواقب اين بی عدالتی بزرگ گريبان گير همگان 

خواهد بود.  از جمله تکاليف اهل بهاء اين است که در اين راه ورای جامعءه بهائی 

نيز بينديشند و تا حّد امکان کمک های شان را برای نيل به اين هدف ارزشمند در 

بين هم وطنان خود با خلوص نّيت ارائه دهند. 

در اعتاب مقّدسءه عليا به ياد شما همواره به دعا مشغوليم.

         

]امضا:  بيت العدل اعظم[      



2  تير  1388

بهائيان عزيز در کشور ايران مالحظه فرمايند

خواهران و برادران روحانی،

با حزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخير در آن سرزمين مقّدس، منوّيات قلبّيءه 

خود را به پيروان حضرت بهاءاهلل ابراز می نماييم.  سالمت و امان شما عزيزان 

از ديرزمان مشغلءه ذهنی اين مستمندان بوده و اکنون نگرانی امنّيت ميليون ها 

نفر زنان و مردان شريف ديگر ايران نيز بر آن اضافه گرديده است، خاّصه آنکه 

اغلب آنان در عنفوان جوانی بوده مشتاق شکوفايی استعدادهای وسيع و نهفتءه 

خود می باشند.  مالحظه فرماييد که با چه سرعتی پرده ها برافتاد!  مظالمی که 

طّی ساليان دراز از طرق سازمان يافته و پنهان، بر بهائيان و ديگر شهروندان آن 

کشور وارد آمده در هفته های اخير در خيابان های ايران در مقابل انظار جهانيان 

نمايان گشته است.  اطمينان داريم که شما عزيزان در اين اّيام نيز به آن اصل 

اساسی آيين بهائی که هر نوع فّعالّيت سياسی حزبی را بر مؤمنين و مؤّسسات 

البّته در  با خلوص کامل تمّسک خواهيد جست.   خود شديدًا منع می کند 

عين حال نمی توانيد نسبت به مشکالتی که گريبان گير هم وطنان عزيزتان است 

در طول  بی شمار  تضييقات  و  مشّقات  مقابل  در  استقامت  باشيد.   بی اعتنا 

سال های متمادی شما را به خوبی آماده ساخته است که در حلقءه خويشاوندان، 

دوستان، آشنايان و همسايگان چون نمادی از ثبوت قد برافرازيد و چون مشعلی 

را در  ايران  آيندءه درخشان  به  برافشانيد.  اطمينان  اميد و شفقت  نور  فروزان 

قلوب تان زنده نگاه  داريد و بر اين باور استوار مانيد که سرانجام نور معرفت 
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و دانايی غمام تيرءه جهل و نادانی را زايل خواهد ساخت، عدالت خواهی و 

انصاف طلبی مردم سبب خواهد شد که از چنگ تهمت و افترا رهايی يابند، 

و محّبت و وداد بر نفرت و عناد چيره خواهد گشت.  بهائيان ايران با سلوک و 

منش خود نشان داده اند که واکنش صحيح در مقابل ظلم نه قبول خواسته های 

سرکوب گران است و نه پيروی از خوی و روش آنان.  نفوسی که گرفتار جور و 

ستم هستند می توانند با اّتکا به قدرتی درونی که روح انسان را از آسيب کينه و 

نفرت محفوظ می دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخالقی می شود، ورای 

ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فايق آيند.  اميد آنکه اين بيان حضرت عبدالبهاء 

در گوش ها طنين افکند:  “ايران مرکز انوار گردد اين خاک تابناک شود و اين 

کشور منّور گردد.”

در اعتاب مقّدسءه عليا به ياد شما و هم وطنان عزيزتان به دعا مشغوليم.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      



3  آذر  1388

ستايندگان اسم اعظم در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

دوستان عزيز و محبوب،

بر اساس اّطالعات واصله، اخيرًا ترجمءه فارسی مجموعءه جديدی از آثار بهائی 

گرديد  منتشر  انگليسی  زبان  به  مارس ٢٠٠٨  در  بارءه حيات خانواده که  در 

به دست آن عزيزان درگاه الهی رسيده و مشغول مطالعه و مشورت در مورد 

اندرزهای ارزشمند آن هستيد.  توّجه شما به اين مسئلءه مهم موجب مسّرت قلبی 

اين جمع شد و ما را بر آن داشت که نکات ذيل را با شما در ميان گذاريم.

نژاد  و  قوم  هر  از  و  مرد  و  زن  از  عالم  سراسر  در  بهاءاهلل  پيروان حضرت 

می کوشند تا هم گام با دوستان و همکاران خود قدمی مثبت در راه تأسيس 

بردارند، دنيايی که در  پايءه وحدت  بر  و دنيايی  بر اساس عدالت  جامعه ای 

بوستان  و کمال  زيبايی  از  را جلوه ای  تفاوت های ظاهری خود  بشر  افراد  آن 

عالم انسانی بدانند و با روحّيه ای مبتنی بر يادگيری و الهام از تعاليم الهی و 

اّتحاد و اطمينان در جهت استقرار  با  به مدد استعداد های متنّوع خدادادی 

مدنّيتی پيشرو تالش نمايند.  بهائيان فرصت مشارکت در چنين مشروع عظيمی 

را موهبتی رّبانی می شمارند و معتقدند که از جمله شرايط الزم برای موّفقّيت 

در اين امر شکوهمند، کسب فضايل اخالقی است.  خانواده در مقام يک 

واحد انسانی و هستءه اصلی اجتماع بشری کانونی است که فضايل اخالقی و 

توان مندی های بنيادی الزم بايد در آن شکل گيرد، زيرا عادات و رفتاری که در 

خانواده پايه ريزی می گردد از خانه به محّل کار و حيات اجتماعی و سياسی هر 



45پیام 3 آذر 1388

ملّت و سرانجام به روابط بين المللی تعميم می يابد.

از جمله نشانه های سقوط اخالقی در نظام اجتماعی کنونی جهان، ضعف 

پيوند روحانی در روابط خانوادگی است.  عدم رعايت کامل تساوی زن و مرد 

و بی توّجهی به حقوق کودک در خانواده موجب رواج فرهنگی می گردد که 

از خصوصّيات بارز آن تحقير زن و فرزند، تحميل ارادءه شخصی به ديگران و 

سرانجام ِاعمال زور و خشونت، ابتدا در خانواده و سپس در مدارس و محّل کار 

و نهايتًا در کوی و برزن و صحنءه اجتماع، می باشد.  در چنين جّوی، خانواده 

که بهترين محيط برای آموختن اصل مشورت و تصميم گيری جمعی است خود 

عاملی در جهت پرورش و تداوم استبداد در جامعه می گردد.

نکتءه اساسی که در زمينءه استحکام خانواده بايد مورد توّجه خاّص قرار 

گيرد اين است که اگرچه اهّمّيت خانواده در بسياری از فرهنگ ها مورد تأکيد 

پيشرفت  در  خانواده  مثبت  نقش  گويای  که  شواهدی  بسيار  چه  و  می باشد 

به مصالح  از حّد  بيش  توّجه  که  دارد  نيز وجود  مواردی  ولی  عمومی است 

خانوادگی، خواه و ناخواه، موجب بروز نوعی تنگ نظری اجتماعی گرديده و 

در نهايت به حال ديگران مضّر واقع شده است.  چه بسا خانواده های باثبات 

و مّتحدی که بر اثر ديد تعّصب آميزی که نسبت به بخشی از اجتماع دارند به 

کودکان خود مفهوم “خودی و بيگانه” را القا می کنند، غافل از اينکه تلقين 

چنين افکار مسموم کننده ای حّس نوع دوستی و عدالت خواهی را در وجود 

آنان ضعيف می کند.  جای تعّجب نيست اگر کودکانی که در چنين محيطی 

پرورش می يابند در سنين بلوغ يا در مقابل رنج و درد انسان ها بی تفاوت شوند، 

يا ظلم و ستم به ديگران را عملی جايز و مشروع شمرند و يا خود نيز احتمااًلً به 

رواج آن کمک نمايند.  به عالوه از آنجايی که در جوامع سرکوب گر و خشن 

دفاع از حقوق بشر و حمايت از ستم ديدگان امر دشواری است اين قبيل افراد به 

جای ترويج عدالت و حمايت از مظلومان راه آسان  تر يعنی سکوت و يا سازش  
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با ستم گر را برگزيده، نادانسته سّد راه پيشرفت روحانی و معنوی خود و ترّقی 

ملّت خويش می گردند.

اين  رفع  جهت  در  اساسی  اقدامی  خانواده  در  انصاف  و  عدل  تعليم 

هر  که  شوند  تربيت  آن چنان  بايد  فرزندان  است.   اجتماعی  بزرگ  نارسايی 

انسانی را بدون در نظر گرفتن دين، قوم و يا هر گونه تعلّق ديگری هم نوع خود 

دانسته گرامی شمرند و به اين بيان که نمايان گر روح اين زمان است ناظر باشند:  

“سراپردءه يگانگی بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک 

داريد و برگ يک شاخسار.”  مالحظه فرماييد که چطور کودکان بر اثر تربيت 

با تربيت بيشتر  فرا می گيرند که به فکر حقوق افراد خانوادءه خويش باشند.  

می آموزند که رعايت حال همسايگان و خدمت به آنان را نيز واجب شمرند.  

در سطحی برتر، تربيت درست می تواند به آنان ياری دهد تا با بينشی وسيع تر 

عّزت وطن و ملّت خويش را مّد نظر قرار دهند و هنگامی که اين وسعت بينش 

به منتهی درجءه کمال رسد البّته پيشرفت نوع انسان و خير و صالح تمامی مردم 

جهان را يکی از اهداف زندگی خود قرار خواهند داد.  خانواده محيطی است 

که در آن، اين افکار بلند و شکوهمند جهان شمول می تواند پرورش يابد و بدين 

ترتيب نسل های برومندی تربيت شوند که ترّقی و پيشرفت خود را در سعادت و 

عّزت ديگران بينند.

ای حبيبان باوفا، در اين اّيام پرآالم که خود با انواع مشکالت ناشی از 

ظلم و بی عدالتی مواجه هستيد و در زمانی که ملّت شريف ايران در جهت 

يافتن راه حلّی مناسب برای مسائل پيچيدءه خود در تکاپو و تالش است، به 

مطالعه و تعّمق در مورد حيات خانواده ادامه دهيد و در بارءه دست آوردهای 

جامعءه اسم اعظم در اين زمينه تأّمل کنيد.  برداشت خود از اين مسائل را با 

همسايگان، دوستان و هم کاران در ميان نهيد تا از تجارب هم ديگر بهره مند 

شويد.  در مشورت با آنان بيانديشيد که چگونه در عمل، هر يک از اعضای 
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خانواده می تواند در ايجاد جّوی مثبت نقشی سازنده ايفا کند و چطور می توان 

اطمينان حاصل نمود که در اين راه، هر نسل پيشرفت چشم گيرتری نسبت به 

نسل های گذشته داشته باشد.  شايد از اين طريق به انجام خدمتی به وطن 

مألوف موّفق گرديد.

در اعتاب مقّدسءه عليا به ياد آن برگزيدگان حضرت کبريا به دعا مشغوليم.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      



13  فروردين  1389

احّبای عزيز کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

دوستان عزيز و محبوب،

در پيام موّرخ ٢4 نوامبر ٢٠٠٩، از خانواده و اثرات آن در پيشبرد تمّدن بشری 

سخن گفتيم و به لزوم تربيت فرزندانی که سعادت خود را در سعادت و عّزت 

ديگران ببينند اشاره نموديم.  اهّمّيت استحکام خانواده و سهم آن در پيشرفت 

جامعه را يادآور شديم و در عين حال اين نکته را نيز متذّکر گشتيم که توّجه به 

مصالح و منافع خانوادگی نبايد از تعّهد به عدالت خواهی و شفقت نسبت به 

ديگران بکاهد و يا مجّوزی برای ترويج مفهوم “خودی و بيگانه” در اجتماع 

گردد.  در حقيقت اثرات خانواده در ترّقی حيات اجتماعی بسيار گسترده است.  

به عنوان مثال خانواده در مقام يک واحد اقتصادی می تواند نقش مؤّثری نيز 

در رفع مشکالت گوناگونی که زاييدءه بی عدالتی های فاحش اقتصادی و مالی 

جهان است داشته باشد.

فرهنگ جامعءه بهائی که بر اهّمّيت فراگيری علم و دانش تأکيد داشته و 

اشتغال مجّدانه و صادقانه به صنعت و حرفءه مفيد توأم با روح خدمت را به 

مقام عبادت ارتقا می دهد، عامل اصلی ترّقی و رفاه نسبی اکثرّيت بهائيان 

و  ايران  فعلی  اجتماعی  و  اقتصادی  شرايط  است.  بوده  گذشته  در  ايران 

محدودّيت های غير عادالنه ای که در سال های اخير از طرف برخی از مسئولين 

امور برای جامعءه بهائی به وجود آمده تحصيل علم و اشتغال به کار و انجام 

خدمات اجتماعی را برای بهائيان مشکل ساخته است ولی الحمد هلل شما 
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عزيزان علی رغم مشکالت عديده، در انتقال اين فرهنگ ارزشمند به فرزندان 

خود کوشا هستيد. از آنجايی که پيشرفت اقتصادی و اجتماعی ايران منوط به 

ايجاد تغييری بنيادين در بينش مردم به خصوص نسل جوان نسبت به هدف 

اصلی زندگی، راه ترّقی و تقّدم، مفهوم رستگاری و سعادت ابدی و جايگاه 

ماّدّيات در حيات شخصی و خانوادگی می باشد، مايليم به منظور کمک به 

گفتمان های سودمند شما با هم وطنان عزيزتان، نکاتی را در بارءه خانواده و تأثير 

آن در امور اقتصادی و اجتماعی با شما در ميان بگذاريم.

تحّقق عدالت اجتماعی در شرايطی امکان پذير خواهد بود که همگان 

از رفاه نسبی ماّدی برخوردار و در اکتساب خصايص معنوی کوشا باشند.  بنا 

بر اين راه حّل اساسی مشکالت اقتصادی جهان را بايد در توّجه هم زمان به 

موازين علمی و اصول روحانی جستجو نمود.  خانواده محيط مناسبی است 

که در آن فضايل اخالقی الزم برای نگرشی صحيح نسبت به منابع مالی و 

استفاده از آن می تواند شکل گيرد.

که  می فرمايند  تأييد  خلقت،  عالم  مقتضيات  بيان  در  بهاءاهلل  حضرت 

و وسايل است.   اسباب  به وجود  معلّق  و تحّقق هر هدفی  امری  پيشرفت هر 

تعّمق در اين بيان مبارک به انسان می آموزد که پيوسته بايد بين هدف و اسباِب 

وصول به آن تفاوت قائل شد و اجازه نداد که به دست آوردن آنچه وسيله ای 

بيش نيست جای هدف را در زندگی انسان بگيرد.  مثاًل مال و منال در مقام 

وسيله ای ضروری برای نيل به اهدافی متعالی از جمله معيشت روزانه، ترّقی 

جهانی،  مدنّيت  استقرار  جهت  در  اقداماتی  و  جامعه  به  خدمت  خانواده، 

ممدوح و مقبول است ولی شايستءه شأن انسان نيست که کسب آن را به خودی 

خود هدف غايی و منظور نهايی زندگی خويش قرار دهد.

نکتءه مهّم ديگری که با روح تعاليم الهی مطابقت دارد آن است که هدف 

وسيله را توجيه نمی کند بدين معنا که يک هدف هر قدر واال، مفيد و شکوهمند 
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باشد و يا حصولش برای زندگی فرد و خانواده ضروری شناخته شود، نيل به 

آن از راه نادرست و توّسل به اسباب ناپسند جايز نيست.  متأّسفانه در عصر 

حاضر برخی از سياست مداران و رهبران اجتماعی و مذهبی و هم چنين عّده ای 

از مديران شرکت های چند  بين المللی، گروهی  بازارهای مالی  از کارگزاران 

ملّّيتی و ارباب صنايع و تجارت و جمعی از مردم عادی، تحت تأثير فشارهای 

اجتماعی و علی رغم ندای وجدان خويش، اين نکتءه مهم و اساسی را ناديده 

گرفته رسيدن به اهداف خود را از هر طريقی مشروع می شمرند.

حضرت عبدالبهاء مطلوب بودن ثروت را مشروط به نحوءه کسب و مصرف 

آن دانسته می فرمايند “...غنا منتهای ممدوحّيت را داشته اگر به سعی و کوشش 

نفس خود انسان در تجارت و زراعت و صناعت به فضل الهی حاصل گردد” 

و “جمهور اهالی به ثروت و غنای کلّی برسند” و در “امور خيرّيه” و در راه 

“ترويج معارف” و تأسيس مدارس و صنايع و پيشبرد تعليم و تربيت و به طور 

کلّی در جهت منافع عمومی صرف شود.

در اين بيان مبارک و معانی لطيفءه منيرءه عديدءه آن تعّمق نماييد.  عالوه 

بر موانعی که گروهی از متعّصبين برای اشتغال و خدمت به جامعه در راه شما 

ايجاد کرده اند، عوامل منفی متعّدد ديگری نيز که زاييدءه جّو ماّدی گرا و فساد 

اقتصادی دنيای امروز است، پيروی از روش و سلوک بهائی را در رابطه با امور 

مالی صعب و دشوار می سازد. ولی به تأّسی از اسالف روحانی خود، البّته 

از پای ننشسته ايد و صميمانه می کوشيد که در محيط خانواده، هم ديگر و به 

خصوص فرزندان دل بند را بيش از پيش مدد دهيد تا بينش خود را نسبت به 

ثروت و غنا بر اساس نصايح الهی شکل دهند.  شايسته است که نسل جوان در 

بيان مبارک که سعی و کوشش فردی و شمول فضل الهی را شرط ممدوحّيت 

ثروت قرار داده تعّمق کنند، در تفاوت بين ثروت حاصله از طريق کوشش فردی 

در صنعت، کشاورزی، تجارت و هنر و امثال آن و ثروتی که بدون زحمت و 
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يا از طرق ناصواب حاصل می شود تفّکر نمايند و اثرات هر يک را در ترّقی 

روحانی فردی و پيشرفت اجتماعی بررسی کنند و از خود سؤال نمايند که به 

دست آوردن ثروت از چه طريقی می تواند جاذب تأييدات الهی باشد.  بدون 

شّک در خواهند يافت که داشتن فضايل اخالقی مانند صداقت و امانت، 

سخاوت و اعانت، عدالت و رعايت حال ديگران و هم چنين نگرش به ثروت 

به عنوان وسيله ای برای ايجاد دنيايی بهتر، سبب جلب عنايات حّق و نهايتًا 

سعادت دنيوی و اخروی می باشد.

تمّسک به اصل عدالت در تأمين ثروت، اصلی که مورد تأييد بسياری 

معنا  بدين  سطح  يک  در  دارد.  مختلف  سطوح  و  درجات  البّته  می باشد، 

است که مثاًل کارگر و کارفرما هر دو در کلّّيءه امور با پيروی از قوانين و مقّررات 

متداول، امانت داری و صداقت را پيشءه خود سازند.  ولی برای درک عميق تر 

مقتضيات عدالت بايد به دو شرط ديگر ممدوحّيت ثروت نيز توّجه نمود و در 

پرتو آن معيارهای رايج را مورد مطالعه قرار داد. به عنوان مثال، رابطءه بين ميزان 

دست مزدهای قانونی امروز با هزينءه زندگی و ارزش دست آورد کاِر کارگران که 

به فرمودءه حضرت عبدالبهاء مستحّق شريک شدن در سود حاصله از زحمات 

خود هستند، شايان توّجه و بررسی خاّص است.  تفاوت فاحش و اغلب غير 

قابل توجيه بين هزينءه توليد يک کاال و قيمت فروش آن درخور تفّکر فراوان 

می باشد.  کسب مال به شيوه ای که تودءه مردم “به ثروت و غنای کلّی برسند”، 

امری اساسی و شايستءه تحقيق و  تأّمل جّدی است.  در ضمن چنين تفّکرات و 

مطالعاتی، البّته زشتی و ناپسندی اندوختن ثروت از طرقی نظير استثمار ديگران، 

احتکار و انحصار و يا توليد کاالهای مخّرب و آنچه خشونت و فسق و فجور را 

در بين جمهور ناس رواج می دهد بيش از پيش روشن  و آشکار می گردد.

جهان بشری در چنگ قوای تخريب کننده و زيان آور گرفتار و مبتال است.  

مکتب ماترياليسم غرب که حال به تمام نقاط گيتی سرايت نموده، توسعءه 
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فرهنگ مصرف گرايی را وسيله ای الزم برای استحکام اقتصاد جهان و تأمين 

رفاه نسل انسان می داند، مصرف در جهت ارضای اميال شخصی و تمّتع 

از لذائذ نفسانی را با مهارت و زيرکی ترويج می دهد و صرف ثروت در راه 

مخاصمات اجتماعی و تداوم آن را جايز می شمرد.  در سخافت اين ديدگاه 

تفّکر نماييد.  فلسفءه رو به گسترش بنيادگرايی دينی با فهم بسيار محدود خود 

از دين و از مبادی روحانی عقايد خشک مذهبی را رواج می دهد، در مواردی 

رهايی جهان از مشکالت موجود را مشروط به وقوع رويدادهايی خرافی و غير 

معقول می داند، از يک طرف تظاهر به تقوی را ترويج می کند و از طرف ديگر 

در عمل، حرص و آز و اجحاف و ظلم را در جامعه شيوع می دهد.  از جمله 

نتايج و اثرات اسفناک اين قوای ويران گر سردرگمی شديد جوانان، نوميدی 

نيروهای فّعال الزم برای پيشرفت جامعه و بروز مشکالت بی شمار کنونی است.  

کليد نجات از اين مصائب اجتماعی در دست نسل جوانی است که به شرافت 

نوع انسان معتقد بوده اشتياقی وافر برای درک هدف واقعی عالم هستی داشته 

باشد، بين تدّين حقيقی و خرافات مذهبی فرق قائل شود، علم و دين را دو 

نظام دانايی مستقّل اّما مکّمل يکديگر و محّرک پيشرفت نوع انسان شمرد، 

زيبايی و کارآيی وحدت در کثرت را درک کرده آن را با آغوش باز بپذيرد، 

و  بيند  و ديگر مردم جهان  به هم وطنان  را در خدمت  و عّزت خود  سعادت 

مقبولّيت ثروت را موکول به کسب عادالنه و مصرف آن در امور خيرّيه و در راه 

ترويج معارف و علوم و تأمين منافع عمومی بداند.  جوانان عزيز بايد آن چنان 

خود را آمادءه وظايف خطير آينده نمايند تا هم از مضّرات حرص و طمع رايج در 

امان مانند و هم با جّدّيت و اشتياق در جهت تحّقق اهداف عالی و شکوهمند 

خود کوشا باشند. 

اميدواريم که مذاکرات و مشاورات شما با دوستان، همسايگان، اقوام و 

همکاران در بارءه نکات باال موجب افزايش توان مندی در جهت کمک به 
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بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی وطن عزيز و فراهم ساختن اسباب آسايش 

و رفاه همگان گردد. در اعتاب مقّدسءه عليا برای ترّقی و پيشرفت ملّت شريف 

ايران و موّفقّيت بيش از پيش شما عزيزان دعا می کنيم.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      

 



12  اسفند  1391

احّبای عزيز الهی در مهد امر اهلل مالحظه فرمايند

دوستان عزيز و محبوب،

ظلم و ستمی که جامعءه ممتحن و غيور اسم اعظم در سرزمين مقّدس ايران در 

طّی سی و چهار سال گذشته با آن مواجه بوده دنبالءه حمالتی است که در تاريخ 

صد و شصت و نه سالءه آيين بهائی همواره با شّدتی کم تر يا بيشتر ادامه داشته 

است.  بر خالف انتظار کسانی که مصّمم بر تضعيف جمع پيروان حضرت 

بهاءاهلل در زادگاه آيين مقّدسش می باشند، دسيسه های دشمنان بالمآل موجب 

تقويت روح ايمان احّبا و تحکيم بنيان جامعه شده است.  ايرانيان گرامی که 

خود قربانی مظالم فراوانند نه تنها بر بی عدالتی های وارده بر بهائيان واقفند 

بلکه در خدمات خالصانه و مستمّر اين جامعه نيرويی سازنده در جهت تغيير و 

احيای ايران عزيز مشاهده می کنند.  با افزايش احساس هم دردی ملّت نسبت 

به هم وطنان بهائی خود، ندای مردم شريف آن سرزمين برای رفع موانعی که 

شما را از مشارکت در عرصه های مختلف حيات اجتماع باز می دارد بلندتر 

می شود.  پس جای تعّجب نيست اگر سؤاالت مربوط به موضع بهائيان نسبت 

به امور سياسی اهّمّيت بيشتری  بيابد.

در طول تاريخ، جامعءه بهائی ايران در ارتباط با امور سياسی با موقعّيت 

خاّصی رو به رو بوده است بدين معنا که از يک طرف به  غلط مورد اّتهاماتی 

چون داشتن انگيزه های سياسی، جبهه گيری عليه حکومت وقت و يا جاسوسی 

برای قدرت های خارجی قرار گرفته و از طرف ديگر در نظر برخی، تمّسک 
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بی توّجهی  به  حزبی  سياست های  در  دخالت  عدم  اصل  به  بهائيان  محکم 

آنان نسبت به مصالح هم ميهنان شان تعبير شده است.  حال که اهداف واقعی 

مخالفين آيين بهائی برمال گرديده شايسته است که به عالقءه روز افزون ايرانيان 

به درک نگرش بهائيان نسبت به سياست پاسخ گوييد مبادا سوء  تفاهمات 

موجب سستی پيوندهای دوستی و رفاقتی گردد که با نفوس بی شماری برقرار 

 ساخته ايد.  سزاوار آنست که در اين پاسخ فقط به چند جملءه کوتاه، هرچند 

مهم، در بارءه محّبت  و يگانگی اکتفا نکنيد بلکه تصويری از چارچوبی که 

رويکرد جامعءه بهائی را نسبت به اين موضوع شکل می دهد برای هم وطنان 

عزيز خود ترسيم نماييد.  اميدواريم توضيحات زير بتواند در اين مورد به شما 

عزيزان کمک کند.

چشم انداز آيين بهائی از سياست با مفهومی خاّص از تاريخ و مسير آن 

رابطه ای جدايی ناپذير دارد.  پيروان حضرت بهاءاهلل معتقدند که نوع بشر به 

آغاز مرحلءه درخشانی در فرايند طوالنی تکامل خود رسيده، فرايندی که او را 

از مرحلءه طفولّيت به آستانءه بلوغ يعنی مرحلءه استقرار يگانگی نوع بشر رسانده 

است.  همانند يک فرد که قبل از ورود به مرحلءه بلوغ جسمانی، دورانی متغّير 

اّما نويدبخش را می گذراند و بسياری از قوا و استعدادهای نهفته اش آشکار 

و  گرفته  قرار  بی سابقه  تحّولی  بحبوحءه  در  اکنون  نيز  انسانی  عالم  می گردد، 

بسياری از اغتشاشات و تالطمات جهان امروز را می توان فوران احساسات پر 

جوش و خروش اين مرحله و نشانءه آغاز بلوغ نوع انسان دانست.  با ظهور و بروز 

مقتضيات اين بلوغ، آداب و رسوم و نگرش ها و عادات متداولءه قرون و اعصار 

ديرين يکی پس از ديگری از کارآيی باز می ماند.

در تغيير و تحّوالت کنونِی جوانب مختلف زندگی بشری، بهائيان تعامل 

دو فرايند اساسی را مشاهده می نمايند.  طبيعِت يک فرايند تجزيه و تخريب 

و طبيعِت ديگری ترکيب و سازندگی است.  هر يک از اين دو به طريقی نوع 
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بشر را به سوی بلوغ کامل خود سوق می دهد.  اثرات فرايند اّول در همه  جا 

آشکار است:  در دشواری های گريبان گير نهادهايی که در گذشته مورد نهايت 

احترام بوده اند؛ در ناتوانی رهبران عالم از ترميم شکاف های فزاينده ای که 

در ساختارهای اجتماعی به چشم می خورند؛ در فروپاشی معيارهايی که طّی 

قرون و اعصار تمايالت ناهنجار بشری را مهار  کرده اند؛ و در يأس و بی تفاوتِی 

نه فقط افراد بلکه اجتماعاتی که تمامًا حّس هدف مندی خود را از دست 

داده اند.  اّما نيروهای تخريب هرچند ويران گرند ولی در عمل سدهايی را که 

مانع پيشرفت بشر می شوند از ميان برمی دارند و فضايی برای فرايند سازندگی 

فراهم می نمايند تا گروه های مختلف را به هم نزديک  کند و امکانات تازه ای 

را برای همکاری و معاضدت در برابر ديدگان شان قرار  دهد.  بهائيان فردًا و 

جمعًا البّته می کوشند تا مساعی خود را با قوای فراينِد سازنده هم سو نمايند زيرا 

معتقدند که اين فرايند، هر چقدر افق های نزديک تيره و تار باشد، روز  به  روز 

قوی تر خواهد شد، امور بشری سازمانی کاماًل جديد خواهد يافت و عصر صلح 

عمومی چهره خواهد گشود.

اين است بينشی از تاريخ که مبنای کلّّيءه اقدامات جامعءه بهائی است. 

همان  گونه که از مطالعءه آثار بهائی دريافته ايد، اصل يگانگی نوع انسان 

که نشانءه بارز دوران بلوغ اوست بايد در تمام جوانب حيات اجتماعی تجلّی 

کند.  تعلّق نوع انسان به يک قوم واحد که زمانی با ناباوری تلّقی می شد امروزه 

به طور وسيع مورد پذيرش است.  رّد تعّصبات عميق ديرينه و حّس روز افزون 

شهروندی جهانی از جمله نشانه های اين آگاهِی رو به تزايد است.  هرچند اين 

آگاهی اميدبخش است ولی بايد آن را صرفًا به  منزلءه اّولين قدم در فرايندی 

شمرد که تنها با گذشت سال ها بلکه قرن ها تکامل خواهد يافت زيرا اصل 

يگانگی نوع بشر که حضرت بهاءاهلل مقتضيات آن را اعالن فرموده اند فقط 

خواهان همکاری در بين مردمان و ملّت ها نيست بلکه مستلزم نوانديشی کامل 
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در بارءه روابطی است که به اجتماع تداوم می بخشد.  بحران فزايندءه محيط 

ارضای  برای  را  منابع طبيعی  تاراج  که  نظامی است  آن  زيست که محّرک 

زياده طلبِی بی پايان بشری ناديده می گيرد گويای آنست که تصّور کنونی نوع 

انسان از روابطش با طبيعت تا چه حّد نارسا است؛ وخامت اوضاع خانواده 

همراه با افزايش نقض مداوم حقوق زنان و کودکان در سراسر جهان روشن گر 

آنست که عقايد کوته نظرانه ای که امروزه روابط خانوادگی را توصيف می کند 

و بی اعتنايی روزافزون  از يک  سو  فراگير است؛ تداوم استبداد  اندازه  تا چه 

مردم جهان به مرجعّيِت مشروع از سوی ديگر روشن می سازد که ماهّيت روابط 

کنونی موجود ميان فرد و نهادهای اجتماع برای بشرّيتی رو به  بلوغ چقدر غير 

قابل قبول است؛ تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک از سکنءه کرءه زمين 

نشان می دهد که روابط بين بخش های گوناگون اجتماع که اکنون به  صورت 

جامعه ای جهانی در  آمده چگونه از بنيان به غلط طرح ريزی شده است.  اصل 

يگانگی نوع بشر مستلزم تغييری بنيادين در تار و پود ساختار اجتماع در سراسر 

عالم است.

بهائيان بر اين باور نيستند که تقليب و تحّوالت مورد نظر تنها از طريق مساعی 

آنان صورت خواهد گرفت و هم چنين به دنبال ايجاد نهضتی نيستند که بينش  خود 

را نسبت به آينده بر اجتماع تحميل نمايد.  هر ملّت و هر گروه و در حقيقت هر فرد، 

به فراخور توان و استعداد خود به ايجاد تمّدنی جهانی که نوع بشر قطعًا به سوی 

آن پيش می رود کمک خواهد کرد.  اّتحاد و يگانگی به فرمودءه حضرت عبدالبهاء 

در عرصه های مختلف حيات بشری متدّرجًا حاصل خواهد شد از جمله “وحدت 

سياست”، “وحدت آراء در امور عظيمه”، “وحدت نژاد”، و “وحدت وطن”.  با 

تحّقق اين امور، ساختارهای الزم در دنيايی برخوردار از اّتحاد سياسی که تنّوع 

کامل فرهنگ ها را ارج  می نهد و شرايط ظهور و بروز حرمت و شرافت انسانی را 

فراهم می سازد، به  مرور شکل خواهد گرفت.
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بنا بر اين مشغلءه ذهنی جامعءه جهانی بهائی آنست که چگونه می تواند به 

بهترين وجه به فرايند تمّدن سازی کمک کند.  اين جامعه دو ُبعد در کار خود 

مشاهده می کند:  ُبعد اّول مربوط به رشد و تکامل خود و ُبعد دوم مربوط به 

کيفّيت تعاملش با اجتماع می باشد.

در زمينءه رشد و تکامل جامعءه خود، بهائيان در شرايط اجتماعی مختلف 

در سراسر جهان خاضعانه تالش می کنند تا الگويی برای فّعالّيت و ساختارهای 

اداری مربوطه فراهم آورند که اصل وحدت نوع بشر و معتقدات زيربنايی اين 

اصل را تجّسم می بخشد.  برای روشن شدن موضوع در اينجا فقط چند فقره 

از اين اعتقادات بيان می گردد:  روح انسانی عاری از جنسّيت، نژاد، قومّيت و 

طبقه می باشد و اين حقيقتی است که هر نوع تعّصب را غير قابل  قبول می نمايد 

مخصوصًا تعّصب نسبت به زنان که آنان را از پرورش استعدادهای ذاتی خود 

اصلی  ريشءه  می دارد؛  باز  گوناگون  ميادين  در  مردان  پا  به  پای  اشتغال  از  و 

تعّصب جهل است که به کمک فرايندهای آموزشی   می تواند بر طرف گردد، 

فرايندهايی که دانش را در اختيار تمامی نوع بشر قرار می دهد و آن را کااليی 

منحصر به اقلّّيتی مرّفه نمی داند؛ علم و دين دو نظام مکّمل دانش و عمل اند 

که انسان از طريق آنها دنيای اطراف خود را درک می کند و به وسيلءه آنها تمّدن 

را به پيش می برد؛ دين بدون علم به  سرعت به سطح خرافات و تعّصبات تنّزل 

می يابد و علم بدون دين به ابزاری برای ماّدی گرايی خشک تبديل می گردد؛ 

مادام که مصرف گرايی به منزلءه افيوِن روِح انسان عمل می نمايد دسترسی به 

رفاه واقعی که ثمرءه انسجامی پويا بين نيازهای ماّدی و معنوی زندگی است 

روز به روز دشوارتر خواهد شد؛ عدالت که يکی از قوای روح انسان است فرد 

را قادر به تشخيص حقيقت از دروغ می سازد و جستجوی واقعّيت را هدايت 

می کند، جستجويی که برای رهايی از عقايد خرافی  و سّنت های پوسيده ای 

که راه يگانگی را مسدود می سازند ضروری است؛ عدالت وقتی که به نحوی 
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صحيح در مسائل اجتماعی ِاعمال گردد مهم ترين وسيله برای ايجاد وحدت 

و يگانگی است؛ هر کسب و کاری که با روح خدمت به هم نوع انجام شود 

به منزلءه عبادت و ستايش خداوند است.  تبديل اين  قبيل آرمان ها به واقعّيت، 

کار  مناسب مطمئّنًا  اجتماعی  و پی ريزی ساختارهای  افراد  در  تقليب  ايجاد 

کوچکی نيست.  با اين حال جامعءه بهائی يک فرايند يادگيری درازمّدت را 

که الزمءه اين مشروع عظيم است با جّدّيت تمام دنبال می کند، مشروعی که 

مشارکت تعداد فزاينده ای از مردم از هر طبقه و از هر گروه بشری را استقبال 

می نمايد.

البّته بسيارند مسائلی که اين فرايند يادگيری که اکنون در جوامع مختلف 

جمله:   از  بپردازد  آنها  به  بايد  است  جريان  در  جهان  از  گوشه  هر  در  بهائی 

گردهم آوری مردمانی از پيشينه های مختلف در محيطی دور از خطِر مداوم نفاق 

و اختالف، محيطی که به روح ستايش و نيايش متمايز است، ترک ذهنّيت 

تفرقه اندازی را تشويق می کند، موازين باالتری از وحدت فکر و عمل را ترويج 

می دهد و صميمّيت و همکاری قلبی را سبب می گردد؛ توان دهی به گروه های 

فزاينده ای از مردان و زنان به نحوی که از خمودت و بی تفاوتی به  در آيند و به 

فّعالّيت هايی اشتغال ورزند که به پيشرفت روحانی، اجتماعی و فکری شان منجّر 

می شود؛ ادارءه امور جامعه ای که عاری از وجود طبقءه روحانيوِن مّدعی برتری 

و امتياز است؛ کمک به جوانان تا در عبور از اين مرحلءه حّساس و پرمخاطرءه 

زندگی راه خود را بيابند و توان مند شوند تا انرژی سرشار خود را در مسير پيشبرد 

تمّدن به کار برند؛ ايجاد فضايی سازنده و منسجم در محيط خانواده تا به 

رفاه ماّدی و معنوی بيانجامد، در کودکان و جوانان احساس بيگانگی نسبت 

فراهم  با “ديگران” تقويت نگردد؛  و فکر بدرفتاری  القا نشود  به “ديگران” 

ساختن تمهيداتی برای يک فرايند مشورتی که در آن تصميم گيری از افکار و 

آرای متنّوع بهره مند گردد، فرايندی که در نقش اقدامی جمعی در جستجوی 
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بر  مبتنی  اّطالعات  ديدگاه های شخصی،  به  دل بستگی  از  فارغ  و  واقعّيت 

تجارب عملی را ارج  نهد، آنچه را که صرفًا يک نظر و يک رأی است به مقام 

واقعّيت ارتقا ندهد و حقيقت را وجه المصالحءه توافق بين گروه های مخالف 

ذی نفع نسازد.  برای بررسی بهتر اين  مسائل و موضوع های بی شمار ديگری که 

مسلّمًا پيش خواهد آمد، جامعءه بهائی شيوءه عمل معّينی اّتخاذ کرده  است که 

ويژگی آن اقدام، بازنگری، مشورت و مطالعه ای است که نه تنها مراجعءه مداوم 

به آثار امری بلکه تجزيه و تحليل علمی الگوهای حاصله را نيز در بر می گيرد.  

سؤاالتی نيز از قبيل اينکه چگونه می توان يک چنين روش يادگيری در حين 

عمل را ادامه داد، چگونه می توان مشارکت تعداد فزاينده ای از افراد را در 

توليد و به کار گيری دانش مربوطه تضمين نمود، و چگونه می توان ساختارهايی 

برای استفادءه سيستماتيک از تجربّيات حاصله در سراسر جهان و برای ارائه 

و انتقال درس های آموخته  شده طرح نمود، از جمله مسائلی است که مورد 

کاوش و تحقيق مستمّر جامعءه بهائی می باشد.

مسير کلّی اين فراينِد يادگيری از طريق يک سلسله نقشه های جهانی هدايت 

می شود که جهت و چارچوب آن را بيت العدل اعظم تعيين می کنند. واژءه 

کليدی اين نقشه ها پرورش قابلّيت است.  هدف باال بردن سطح توان مندی 

سه شرکت کننده در اين اقدام جمعی يعنی افراد، جامعه و مؤّسسات می باشد 

تا پايه های حيات روحانی را در همه جا — از دهکده های بی شمار در مناطق 

روستايی گرفته تا محلّه های شهرهای بزرگ — تقويت نمايند، رفع برخی از 

نيازهای اجتماعی و اقتصادی ساکنين محل را وجهءه هّمت خود قرار دهند، 

در گفتمان  های رايج مشارکت نمايند و در عين حال انسجام الزم در روش ها 

و رويکردها را حفظ کنند.

درک ماهّيت آن روابطی که فرد، جامعه و مؤّسسات اجتماع، يعنی     سه 

بازی گری را که همواره در صحنءه تاريخ گرفتار کشمکش بر سر کسب قدرت 
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يادگيری  فرايند  در  اساسی  و  مهم  مسئله ای  می دهد،  پيوند  هم  به  بوده اند 

است.  در اين بستر، پيش فرضی که روابط بين سه اجرا کنندءه مزبور را لزومًا تابع 

مستلزمات رقابت می داند و قدرت های عظيم و نهفتءه روح انسانی را ناديده 

می گيرد کنار گذاشته شده  و به جای آن پيش فرضی واقع بينانه تر اّتخاذ گرديده 

مبنی بر اينکه تعامِل دوستانه و هماهنِگ اين سه می تواند مرّوج تمّدنی باشد 

که شايستءه بشری بالغ است.  الهام بخش اقدامات بهائيان برای يافتن مجموعءه نوينی 

از روابط بين اين سه اجرا کننده، بينشی از اجتماع آينده است که حضرت بهاءاهلل 

قريب يک قرن و نيم پيش در يکی از الواح خود به آن اشاره فرموده  عالم بشری 

را به هيکل انسان تشبيه می نمايند که همکاری و تعاون اصل حاکم بر نظام 

آن است.  همان  گونه که پيدايش قّوءه عاقله در عالم وجود نتيجءه هم بستگی و 

اّتحاد پيچيدءه ميليون ها سلّول است که با تشکيل بافت ها و اعضای مختلف 

توان مندی های متمايز را ممکن می سازند تکامل تمّدن بشری را نيز می توان 

نتيجءه مجموعه ای از تعامالت بين اجزای منسجم و متنّوع نوع انسان ديد، 

انسانی که توانسته  است از مقصد کوته بينانءه تمرکز در موجودّيت خود فراتر رود.  

همان طور که زيستايی هر سلّول و هر عضو به سالمت تمامی بدن وابسته است 

به همين ترتيب رفاه هر فرد، هر خانواده و هر ملّت را بايد در رفاه تمامی نوع 

بشر جستجو نمود.  بر اساس چنين بينشی و با آگاهی بر لزوم اقدامات هماهنگ 

برای حصول نتايج سودمند، هدف مؤّسسات تسلّط بر افراد نيست بلکه پرورش 

استعدادها و هدايت آنان است.  افراد نيز به  نوبءه خود اين هدايت را با ميل و 

با ايمانی منبعث از درک و آگاهی می پذيرند نه با اطاعت کورکورانه.  وظيفءه 

خطير جامعه ايجاد و حفظ محيطی است که در آن توانايی افرادی که مايلند 

نقشه های  بر طبق  و  در جهت مصالح عمومی  و  را مسئوالنه  خاّلقّيت خود 

مؤّسسات ابراز نمايند از طريق اقدامات مشترک مضاعف  شود.

برای شکل گيری مجموعءه روابط فوق الّذکر به صورت الگويی از زندگِی 
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مبتنی بر اصل يگانگی نوع بشر، برخی از مفاهيم اساسی بايد مورد بررسی 

دقيق قرار گيرد.  عمده ترين آنها مفهوم قدرت است.  بديهی است که قدرت 

رقابت،  مانند  آن  گرايش  های مالزم  و  برای سلطه جويی  وسيله ای  معنای  به 

مجادله، تفرقه جويی و تفّوق طلبی بايد کنار گذارده شود.  البّته اين بدان معنا 

نيست که کارکرد قدرت انکار شود زيرا حّتی در مواردی که نهادهای اجتماع 

ِاعمال  با رأی مردم کسب می کنند قدرت در  را  مأمورّيت و اختيارات خود 

حاکمّيت و مرجعّيت مدخلّيت دارد. اّما قدرت عنصری محدود نيست که بايد 

ضبط و تصّرف شود و مجّدانه محافظت گردد.  قدرت، در اصل، قابلّيتی 

است نامحدود برای ايجاد تقليب و تحّول که در تمامّيت نوع انسان جای دارد.  

فرايندهای سياسی مانند ساير فرايندهای زندگی نبايد از تأثير قوای روح بشری 

از جمله قدرت وحدت و يگانگی، قدرت عشق و محّبت، قدرت خدمت 

خاضعانه، و قدرت َاعمال خالصانه بی بهره بماند.  آيين بهائی همانند ديگر 

بيشتری گيرد.  شکوفا  بهرءه  اين قدرت ها  از  نوع بشر  اميدوار است که  اديان 

نمودن، تشويق کردن، جهت بخشيدن، هدايت کردن و قادر ساختن از جمله 

واژه هايی هستند که با اين  مفهوم از قدرت بستگی دارند.

جامعءه بهائی اّدعای کمال ندارد و به خوبی نيز آگاه است که راه درازی 

در پيش دارد تا تجربّياتش منجّر به کسب بصيرت های الزم در بارءه اين روابط 

گردد.  داشتن آرمان های واال با پياده کردن آنها در زندگی روزمّره بسی متفاوت 

است.  چالش های بی شماری در راه است و درس های بسياری بايد آموخت.  

ناظری بی طرف در نگاهی کوتاه ممکن است مساعی جامعءه بهائی در جهت 

به  بهائيان  مّتهم ساختن  آرمان گرايانه بخواند ولی  را  اين چالش ها  با  مقابله 

تهمت  به  رسد  چه  تا  نيست  توجيه پذير  کشورشان  امور  به  نسبت  بی تفاوتی 

بی وطنی.  اگرچه ممکن است مجهودات بهائيان برای برخی خيال پردازانه 

انگاشته شود اّما توّجه و عالقءه عميق شان به مصالح نوع بشر را نمی توان ناديده 
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گرفت.  به عالوه در حالی که به نظر نمی رسد هيچ  يک از ترتيبات کنونی 

جهان قادر باشد جامعءه بشری را از غرقاب اختالف و جدال نجات بخشد 

شهروندان يک  از  گروهی  اقدامات  چرا  نمايد،  تأمين  را  و سعادتش  رفاه  و 

مملکت به منظور درک عميق تر خود از ماهّيت آن روابط بنيادينی که تعيين 

کنندءه آينده ای است که نوع انسان به سويش در حرکت است بايد زير سؤال 

برده شود؟  چه ضرری از اين اقدامات می تواند حاصل  شود؟

حال در چارچوب ارائه شده در فوق، می توان دومين ُبعد مجهودات جامعءه بهائی 

برای کمک به فرايند تمّدن سازی، يعنی مشارکت اين جامعه در امور اجتماع 

را بررسی نمود.  آنچه را که بهائيان به منزلءه يک جنبه از کمک خود به اين 

فرايند می دانند البّته نمی تواند با جنبءه ديگر آن مغايرت داشته باشد بدين معنا 

که فی المثل آنان نمی توانند در صدد يافتن الگوهايی فکری و عملی برای 

متجلّی ساختن اصل وحدت و يگانگی در جامعءه خود باشند ولی هم زمان در 

ميدانی فّعالّيت کنند که مفروضاتی کاماًلً متفاوت در بارءه زندگی اجتماعی 

انسان را دنبال می کند.  برای دوری جستن از اين دوگانگی و تضاّد، جامعءه بهائی 

بر اساس آموزه های آيين خود عناصر اصلی رويکردی را به  تدريج تنظيم کرده 

است که مشارکت اعضايش در حيات اجتماع را شکل می دهد.  اّولين و مهم ترين 

وظيفءه بهائيان، چه فردی و چه جمعی، کوشش در اجرای اين تعليم حضرت بهاءاهلل 

است که می فرمايند:  “بايد با جميع اهل عالم به روح و ريحان معاشرت نمايند 

چه که معاشرت سبب اّتحاد و اّتفاق بوده و هست و اّتحاد و اّتفاق سبب نظام 

عالم و حيات امم است.”  حضرت عبدالبهاء با ارائءه توضيحات بيشتری در 

اين مورد می فرمايند:  “نوع انسان محتاج تعاون و تعاضد است محتاج مراوده و 

اختالط است تا کسب سعادت و آسايش کند و راحت و آرايش يابد”، “آنچه 

سبب ائتالف و تجاذب و اّتحاد بين عموم بشر است حيات عالم انسانيست 

تباعد است علّت ممات نوع بشر است” و  و  تنافر  و  و آنچه سبب اختالف 
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هم چنين “هر چه الفت و محّبت بين بشر مزداد شود سعادتش بيشتر شود و 

هر چه نزاع و جدال به ميان آيد سبب ذلّت شود.”  در بارءه دين می فرمايند:  

“دين بايد سبب محّبت و الفت باشد اگر دين سبب جدال و عداوت شود 

البّته عدم آن بهتر است.”  بدين ترتيب بهائيان دائمًا می کوشند تا به نصيحت 

حضرت بهاءاهلل گوش فرادهند که می فرمايند:  “از بيگانگی چشم برداريد و به 

يگانگی ناظر باشيد.”  آن حضرت به پيروان خود توصيه می فرمايند که “امروز 

انسان كسی است كه به خدمت جميع من علی االأرض قيام نمايد.” نصيحت 

را  امروز  آوازی. درد  را  و هر سر  رازی است  را  روز  آنست که “هر  حضرتش 

درمانی و فردا را درمان ديگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.”  

حضرت بهاءاهلل در اهّمّيت وحدت و يگانگی می فرمايند:  “نور اّتفاق آفاق را 

روشن و منّور سازد.”

که  حّدی  تا  می کوشند  بهائيان  افکار،  و  عقايد  گونه  اين   به  توّجه  با 

امکانات شان اجازه دهد با تعداد فزاينده ای از جنبش ها، سازمان ها، گروه ها 

و افراد همکاری نمايند و به اقدامات مشترکی بپردازند که بر اّتحاد و يگانگی 

می افزايد، رفاه عالم انسانی را ترويج می دهد و به هم بستگی جهانی کمک 

می نمايد.  آثار بهائی پيروان اين آيين را به مشارکت فّعاالنه در جوانب بی شماری 

از زندگی معاصر فرا می خواند.  بهائيان برای انتخاب ميادين مشارکت خود 

موّظفند که اين اصل مندمج در تعاليم بهائی را نيز مّد نظر داشته باشند که 

وسيله بايد با هدف توافق و تطابق داشته باشد و نمی توان از راه های ناشايست 

به اهداف متعالی دست يافت.  به خصوص ممکن نيست بتوان وحدتی پايدار 

را از طريق مجهوداتی بنيان نهاد که اختالف را ترويج  می دهد و يا مبتنی بر اين 

باور است که تعامالت بشری کاّلً و ذاتًا بر شالودءه تضادِّ منافع استوار می باشد.  

در اينجا بايد متذّکر شد که با وجود محدودّيت های ناشی از پای بندی به اين 

است؛ چه  نبوده  برای همکاری  موقعّيت  کمبود  بهائی دچار  اصل، جامعءه 
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بسيارند مردمانی که امروزه در سراسر جهان در جهت تحّقق اهدافی که مورد 

نظر بهائيان نيز هست مجّدانه در تالش اند.  بهائيان هم چنين می کوشند تا در 

همکاری های خود با ديگران از مرزهای مشّخصی فراتر نروند مثاًل هيچ اقدام 

مشترکی را فرصتی برای تحميل عقايد مذهبی خود نشمرند و از خود برحقّ بينی 

و ساير جلوه های نامطلوِب هيجانات مذهبی احتراز  جويند.  اّما درس هايی را 

که از تجربّيات خود آموخته اند بی دريغ در اختيار اطرافيان شان می گذارند و 

بينش هايی را که ديگران اندوخته اند با خوشنودی در مساعی جامعه سازی خود 

به کار می گيرند.

پس از بيان مطالب فوق سرانجام به مسئلءه فّعالّيت های سياسی می پردازيم.  

اّولّيءه تکامل اجتماعی  اعتقاد بهائيان بر اينکه نوع بشر با گذشتن از مراحل 

اکنون به آستانءه بلوغ خود رسيده است؛ ايمان شان به اصل وحدت نوع بشر 

اين اصل  اينکه  بر  آگاهی شان  و  انسان  نوع  بلوغ  بارز دوران  يعنی خصيصءه 

مستلزم نوانديشی کامل در بارءه روابطی است که به اجتماع تداوم می بخشد؛ 

در  يگانگی سعی  اصل  از  الهام  با  که  يادگيری  فرايند  به يک  تمّسک شان 

و  جامعه  فرد،  بين  روابط  از  نوين  مجموعه ای  ماهّيت  از  عميق تری  درک 

از  فارغ   — قدرت  از  جديدی  مفهوم  اينکه  به  اعتقادشان  دارد؛  مؤّسسات 

حّس سلطه جويی و گرايش های مالزم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه جويی 

و تفّوق طلبی — زيربنای اين مجموعءه روابط مطلوب است؛ و بينش شان از بنا 

نهادن جهانی که از تنّوع فرهنگی بهره مند و از هر نوع نفاق فارغ است؛ اينها از 

جمله عناصر اساسی چارچوبی هستند که رويکرد آيين بهائی نسبت به سياست 

را، به نحوی که در زير بيان می گردد، شکل می دهد.

بهائيان در پی کسب قدرت سياسی نيستند.  در دولت های متبوع خود قطع 

نظر از نوع حکومت، پست های سياسی را نمی پذيرند هرچند مسئولّيت هايی را 

که صرفًا جنبءه اداری دارد قبول می کنند.  به احزاب سياسی وابستگی ندارند، 
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در سياست حزبی دخالت نمی کنند و در برنامه های وابسته به دستورالعمل های 

تفرقه انداز هيچ گروه  يا حزبی شرکت نمی جويند. در عين حال به کسانی که با 

نّيت خالص برای خدمت به کشور خود در اقدامات سياسی مشارکت می نمايند 

و يا آمال سياسی را دنبال می کنند احترام می گذارند.  رويکرد جامعءه بهائی در 

مورد عدم مشارکت در اين گونه فّعالّيت ها به منزلءه اعتراضی بنيادين نسبت 

به امر سياست به معنای واقعی آن نيست زيرا نوع بشر مآاًلً از طرق سياسی 

می کنند  مدنی شرکت  انتخابات  در  بهائيان  می دهد.   سازمان  را  امور خود 

ولی تنها در صورتی که اين عمل مشروط به وابستگی آنان به احزاب سياسی 

نباشد.  بهائيان دولت را نظامی برای حفظ رفاه و پيشرفت صحيح اجتماع 

تلّقی می نمايند و در هر کشوری که زندگی  می کنند اطاعت از قوانين آن را، 

بدون زير پا نهادن عقايد دينی شان، وظيفءه خود می دانند.  در هيچ توطئه و 

دسيسه ای برای براندازی هيچ دولتی شرکت نمی جويند و در روابط سياسی 

دول مختلف دخالت نمی نمايند.  اين بدان معنا نيست که بهائيان از فرايندهای 

سياسی جهان امروز بی اّطالع اند و بين حکومت های عادل و ظالم تمايز قائل 

نمی شوند.  رهبران جهان در قبال مردم کشور خود که گران قدرترين ذخاير هر 

مملکت شمرده می شوند وظايف سنگين و مقّدسی بر عهده دارند.  بهائيان در 

هر کجا که ساکن باشند می کوشند که موازين عدالت را رعايت نمايند و برای 

اصالح نابرابری و بی عدالتی نسبت به خود و ديگران، در قالب قوانين موجود، 

فّعالّيت  کنند ولی از هر نوع اقدام خشونت آميز نيز اجتناب می ورزند.  محّبتی 

که بهائيان در قلوب شان نسبت به تمام نوع بشر می پرورانند هيچ مغايرتی با 

احساس عالقه و وظيفه نسبت به  وطن شان ندارد.

اين رويکرد يا اين راه برد، همراه با آنچه در فوق بيان شد جامعءه بهائی را قادر 

می سازد که در دنيايی که ملل و قبايل به ضّدّيت در مقابل يکديگر ايستاده اند 

و ساختارهای اجتماعی در همه جا مردم را منقسم و از هم جدا می سازد، 
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هم بستگی و يک پارچگی خود را در مقام يک موجودّيت جهانی حفظ کند 

و اجازه ندهد که اقدامات بهائيان در يک کشور موقعّيت هم کيشان شان را در 

ساير نقاط به خطر بيندازد.  با اجتناب از درگير شدن در منافع و اهداف متضاّد 

ملل و احزاب سياسی، جامعءه بهائی قابلّيت خود را برای کمک به فرايندهای 

صلح و وحدت افزايش  می دهد.

دوستان عزيز:  اين مشتاقان به خوبی واقفند که طّی طريق در اين مسير 

طوالنی که شما عزيزان ساليان دراز آن را با مهارت و تدبير پيموده ايد وظيفه ای 

خطير و مسئولّيتی سنگين است.  پيمودن اين راه مستلزم حفظ تمّسکی به 

اصول اخالقی است که تزلزل نپذيرد، خواهان درستکاری و صداقتی است 

که تضعيف نشود، خواستار درکی روشن است که به تيرگی نگرايد و الزمه اش 

عشقی به وطن مألوف است که بازيچءه دست دسيسه گران نگردد.  اکنون که 

هم ميهنان شريف شما به بی عدالتی های وارده بر جامعءه بهائی وقوف يافته اند 

فراهم  پيش  از  بيش  اجتماع  در حيات  امکان مشارکت شما  بدون شک  و 

خواهد شد، دعای اين جمع به درگاه حضرت پروردگار آن است که به مدد 

تأييدات الهی موّفق شويد که چارچوب ترسيم شده در اين صفحات را برای 

همسايگان، دوستان، همکاران و آشنايان خود تشريح نماييد تا در تشريک 

مساعی با آنان موقعّيت های فزاينده ای برای کمک به بهزيستی و رفاه هم وطنان 

خود بيابيد بدون آنکه بر هوّيت شما در مقام پيروان نفس مقّدسی که يک قرن 

و نيم پيش عالم انسانی را به استقرار صلح عمومی و نظمی بديع و جهانی 

دعوت فرمود خدشه ای وارد آيد. 

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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جوانان عزيز و برومند بهائی در مهد امر اهلل مالحظه فرمايند

يک سال پيش در چنين اّيامی از جوانان بهائی در سراسر عالم دعوت نموديم 

تا در بارءه نقش مهّم خود در فرايند احيای عالم و اّتحاد امم به تفّکر پردازند و به 

صّف اّول خادمان نوع بشر پيوندند.  هم چنين يادآور شديم که بی شمارند ديگر 

نفوسی که هم چون جوانان بهائی مشتاق وقف زندگی خود به بنای جهانی 

مّتحد، مرّفه و عدالت پرور می باشند.  سپس آنان را تشويق نموديم تا در معّيت 

دوستان نزديک شان برای تعّمق در مورد اين مسئولّيت خطير در يکی از 114 

کنفرانس  تاريخی و بی سابقه ای که در قاّرات مختلف برگزار می شد شرکت 

جويند.

حضور در اين کنفرانس ها فرصت گران بهايی برای جوانان پيش آورد تا 

به توانايی های شگفت انگيز  و قابلّيت های بی نظيری که مختّص سّن جوانی 

اين  در  که  نمايند  تأّمل  نيروهايی  نامطلوب  اثرات  بارءه  در  و  بينديشند  است 

برهه از زمان نسل جوان را شديدًا تحت فشار قرار می دهد تا آنان را در دام 

مصرف گرايی گرفتار سازد، از تمّسک به ارزش های عالی انسانی و خدمت 

بنيادين  تحّوالت  ايجاد  جهت  در  سازنده  تالش  از  دارد،  باز  بشر  نوع  به 

اجتماعی مأيوس نمايد، و از ايمان به توان مندی های بی کران خود منصرف 

پرداختند که  انديشه  به  اين گردهمايی ها هم چنين  کند.  شرکت کنندگان در 

چگونه می توان با پيامدهای اين نيروهای منفی رويارويی نمود، چگونه می توان 

روابط دوستی و صميمّيت برقرار ساخت و اّتحاد و اّتفاق ترويج داد، چگونه 
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بايد خود را با افکار و آرمان هايی مجّهز نمود تا بتوان با مساعی همگانی به 

تأسيس جهانی نو توفيق يافت که در عين تنّوع، به طراز صلح و صفا و يگانگی 

و رخا آراسته باشد.

پاسخ تحسين آفرين جوانان بهائی و هزاران نفر از دوستان شان به اين دعوت 

نشانی ديگر از تحّقق انتظارات جمال اقدس ابهی بود که نفوس در اّول جوانی 

و ريعان شباب در راه خدمت به عالم امکان قيام نمايند.  دست آورد اّولّيءه اين 

کنفرانس ها از هر نظر چشم گير بود، چه از جهت جهد و کوشش ِ فوق العاده و 

در مواردی قهرمانانه برای شرکت در آنها، چه از لحاظ عمق درک و بينشی که 

جوانان کسب نمودند و چه از نظر شوق و شور و عزم راسخی که برای خدمت 

به جوامع و تقليب جهانيان به منّصءه ظهور رساندند.

و  ديده  شک  بدون  را  اجتماعات  اين  اميدبخش  اخبار  و  زيبا  تصاوير 

شنيده ايد و شايد از نکات مطروحه آگاه شده و حّتی احتمااًلً به قرائت متون 

مورد بحث در اين کنفرانس ها توفيق يافته ايد.  حال نيز يقينًا از مطالعءه مواّد و 

تفّکر در بارءه مفاهيم و مقتضيات آن در زندگی و شرايط خاّص خود، نيرويی 

جديد و انجذابی بديع خواهيد يافت.

شما جوانان غيور مهد امر اهلل به خوبی واقفيد که رسالت مقّدس شما آنست 

که در حلقءه اطرافيان چون مشعلی فروزان نور اميد بيفشانيد، در بين مردمان 

پيک مهر و محّبت و دوستی و الفت گرديد، در جمع هم وطنان نماد صبر و 

تحّمل و عفو و بخشش و اطمينان خاطر شويد، و از همه مهم تر، پيش گامانی 

فّعال در آن فرايندی باشيد که قابلّيت و ظرفّيت خدمت را افزايش  می دهد، 

اّتحاد و اّتفاق را استحکام می بخشد و به کسب بينش و مهارت های الزم برای 

کوشش در جهت استقرار مدنّيتی جهانی و بهبود شرايط ماّدی و معنوی جوامع 

بشری کمک  می نمايد.  با استفادءه مؤّثر از اين فرايند قدرت مند برای تقليب 

روحانی و اجتماعی، جامعءه بهائی آموخته است که اشتياق به خدمت و به 
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تفّحص در تعاليم الهی برای يافتن راه حّل مشکالت نوع بشر را افزايش دهد.  

اين تجربه و اين دست آورد پيامدهای مفيد و مقتضيات پردامنه ای برای زندگی 

فردی و حيات جمعی عالم انسانی دارد.

آن  فراوان  محدودّيت های  و  بی پايان  محرومّيت های  از  البّته  جمع  اين 

عزيزان آگاه است.  همواره چه در تحصيل علوم، چه در کسب و کار برای امرار 

معاش، چه در سعی برای رسيدن به آرمان های شايسته و موّجه خود و حّتی 

در انجام فرايض دينی با مشکالت و ناماليمات التحصی رو به  رو هستيد 

و آزادی تان با بی عدالتی های گوناگون پايمال می شود.  مقّدر چنين بوده که 

هم وطنان حضرت بهاءاهلل از اّول در حمل شدايد و باليا در راه بهبود عالم با آن 

مظهر ظهور الهی شريک و سهيم باشند.  اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء در 

حّق فرد  فرد شما عزيزان صادق است که می فرمايند:  “تأّسی به جمال مبارک 

نمودی و از بحر باليای او قدحی نوشيدی.”  ولی به اين واقعّيت هم به خوبی 

واقفيد که دقيقًا همين پايداری در مقابله با  مشّقات است که موجب درخشش 

و تالألؤ جامعءه اسم اعظم در آن سرزمين مقّدس گرديده است.  مطمئن باشيد 

که تنها صفحات تاريخ نيست که صالبت، شهامت و استقامت شما را بازگو 

خواهد کرد بلکه ارج و اهّمّيت جامعه ای که تحت تضييقات شديد و مستمّر 

توانسته است هم چنان فّعال، پيشرو و متعّهد به خدمت به ميهن عزيز خود باقی 

بماند، امروز از ديدگان تيزبين منصفان پوشيده نمانده است.  شايد در حال 

حاضر روشن ترين و بارزترين نماد اين استقامت سازنده پی گيری مجّدانءه شما 

جهت کسب علم و دانش و پای بندی تان به ارزش های واالی ايمان و خرد که 

تعاليم بهائی در شما القا نموده و پشت کارتان در ادامءه تحصيالت عالی باشد.  

دنيا ناظر بر اين واقعّيت است که جامعه ای ستم ديده به هيچ وجه حاضر نشده 

برچسب قربانی بودن را بر خود بپذيرد و در عوض، زنده و پويا و با اراده ای آهنين 

با واالترين مراتب هم بستگی و همکاری عمل می نمايد تا جوانانش کسب دانش 
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و معرفت نمايند، به درجات عالی علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتايج 

پيشرفت و ترّقی آنان بهره مند گردد.

جمال قدم می فرمايند:  “عالم منقلب است و انقالب او يومًا فيومًا در تزايد و 

وجه آن بر غفلت و المذهبی متوّجه و اين فقره شّدت خواهد نمود و زياد خواهد 

شد به شأنی که ذکر آن حال مقتضی نه.”  مالحظه می فرماييد که چگونه نور ايمان 

در سراسر جهان رو به اخماد است.  اّما رفتار و کردار و خلق و خوی شما برهانی 

است زنده از نورانّيتی که دين حقيقی می تواند به عالِم وجود بخشد.  دين اخالق 

حميده  ترويج می دهد، تحّمل و بردباری، شفقت و محّبت، و بخشش و بزرگواری 

عطا می کند، تفّکری مترّقی و متعالی القا می نمايد، آزار و اذّيت به ديگران را 

بالکّل نهی می کند و افراد را به جان فشانی در راه خير عموم دعوت می نمايد.  

دين به افراد می آموزد که جهان بين باشند نه خودبين، از تعّصبات احتراز نمايند، 

به تأسيس اّتحاد و يگانگی در بين نوع بشر پردازند، در راه رفاه ماّدی و معنوی 

همگان کوشند، سعادت خود را در خوشبختی ديگران بينند، علم و دانش را انتشار 

دهند، اسباب وجد و سرور حقيقی شوند و عالم انسانی را حياتی تازه بخشند.  دين 

آيينءه قلب را صيقل می دهد تا خصايل روحانی مودوعه در وجود را منعکس نمايد، 

قوای منبعثه از صفات الهی در زندگی فردی و جمعی بندگان ظاهر  شود و پيدايش 

نظم اجتماعی نوينی را مدد بخشد.  اين است مفهوم واقعِی دين در تعاليم حضرت 

بهاءاهلل. الحمد هلل که شما عزيزان پيوسته می کوشيد تا زندگی خويش را بر اساس 

تعاليم عاليه و مبادی ساميه اش بنا نهيد. در اعتاب مقّدسءه عليا به ياد شما به دعا 

مشغوليم.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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احّبای جان فشان مهد امر اهلل مالحظه فرمايند

بزرگ  و  از چند جزيرءه کوچک  نو کشوری است متشّکل  پاپوآ گينءه  سرزمين 

ايران.  گزارشی که اخيرًا  اقيانوس آرام و فرسنگ  ها دور از کشور مقّدس  در 

آن  پويای  و  فّعال  بهائی  جامعءه  اعضای  که  است  آن  از  واصل شده حاکی 

اقليم توفيقات شايان خود را در راه تحّقق اهداف نقشءه پنج ساله مديون قوای 

روحانی منبعثه از فداکاری  های احّبای ستم  ديدءه مهد امر اهلل دانسته تصميم 

گرفته  اند برنامءه تلويزيونی مخصوصی به منظور آگاهی بيشتر هم  وطنان شان از 

آنچه بر شما عزيزان به خاطر تمّسک به عقايد  تان می  گذرد تهّيه نمايند.  خّطءه 

وسيع اقيانوسّيه به زودی دارای چهار مشرق االذکار خواهد شد، معابدی که به 

مثابءه مشاعل انوار هدايت الهی  اند و نمادی از پاسخ روحانی ساکنين آن مرز و 

بوم به پيام صلح و يگانگی جمال اقدس ابهی.  پيشرفت امر اهلل در اين بخش 

پهناور جهان به راستی شاهدی صادق بر تحّقق وعدءه محکم و صريح حضرت 

بهاءاهلل است که می فرمايند:  “ لو يسترون الّنور فی البّر اّنه يظهر من قطب البحر 

و يقول اّنی محيی العالمين. ”

البّته نفوسی هستند که در صددند تا اين نور يزدانی را در کشوری که مطلع 

اشراق اّولّيءه آن می باشد پنهان بل به زعم باطل خويش خاموش سازند و بدين 

منظور به هر اقدام غير انسانی متوّسل می  شوند.  در ماه های اخير، ايرانيان شاهد 

افزايشی چشم  گير در نشر اکاذيب و مفتريات در بارءه ديانت بهائی بوده اند.  چه 

بيهوده کوششی  و چه بی  حاصل تالشی زيرا همان طور که واقفيد صرف نيرو و 
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منابع ملّت برای دروغ  پردازی در بارءه اعتقادات شما خود موجب برانگيختن 

حّس کنجکاوی و عالقه مندی فزايندءه مردم به تحقيق و مطالعءه آثار و تاريخ 

آيين بهائی شده است.

لحظه ای چند در بارءه اين ازدياد عالقه  تأّمل فرماييد.  بر همگان معلوم 

اکتفا  بررسی گفته های مخالفان  به  نمی  توان  برای تحّری حقيقت  که  است 

نمود بلکه برای قضاوت بی  طرفانه بايد آثار اصلی مورد تفّحص و تحقيق قرار 

گيرد.  آيا با مطالعءه اکاذيب ناروای بی  شماری که در تاريخ 1400 سالءه اسالم 

از طرف مخالفان آن شريعت الهی منتشر شده و می  شود می  توان به کنه حقيقت 

آن دين مبين و مقام منيع حضرت محّمد رسول  اهلل )ص( پی برد يا اين وظيفءه 

خطير مستلزم غور و تعّمق در بحر کالم الهی نازله بر آن حضرت می باشد؟

متأّسفانه در کشور شما، حقيقت به منزلءه بازيچه  ای در دست سرمستان 

نهادينه شده  بادءه قدرت دنيوی است.  دروغ  گويی آن چنان در دواير رسمی 

که بيانّيه ها و اعالمّيه های صادره از طرف مسئولين امور در نظر صاحبان عقل 

و خرد اکثرًا از حّيز اعتبار ساقط است.  حال آنکه هم وطنان پاک طينت  شما 

روز به روز با سعءه صدر و روشن فکری بيشتری ماهّيت ديانت بهائی و وضع 

بهائيان را درک کرده مشاهده می نمايند که علی رغم فرصت های اجتماعی و 

اقتصادی فراوانی که يک فرد بهائی می تواند با گفتن يک دروغ نصيب خود 

نمايد، چگونه بهائيان از بيان مطالب خالف حقيقت و از انکار اعتقادات 

دينی خود اجتناب می ورزند و به حبل راستی و درستی متمّسکند.  اين تمّسک 

موجب تحسين همگان گشته و احترام و اعتماد ايرانيان و مجامع بين المللی را 

نسبت به شما عزيزان جلب نموده است.  پس جای تعّجب نيست که عاملين 

بعضی از حمالت جديد در فضای اينترنت چنان وانمود می  کنند که از زبان 

بهائيان سخن می  گويند.  اين نفوس درمانده با آگاهی از بی  اعتباری سخنان 

معاندين در نزد عموم، سعی بر آن دارند که با تقليد از صدا و لحن شما، با 
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استفاده از اصطالحات شما، و به اعتبار کالم شما، در قلوب بذر شّک و شبهه 

بيفشانند و به اّتحاد و اّتفاق جامعه لطمه زنند.  بطالن اين دسايس شيطانی 

آن چنان مبرهن است که احدی آنها را جّدی نمی گيرد ولی اين قبيل تالش  های 

مذبوحانه بيش از هر چيز داّل بر درماندگی و استيصال اين کوته نظران است.

همين تزوير و ريا را می توان به رأی العين در نحوءه اجرای سياست محروم 

ساختن جوانان بهائی از تحصيالت عاليه مشاهده نمود.  هر سال دسيسه ای 

جديد در کار است و امسال هم از اين قاعده مستثنی نبود.  اّما عزم جزم و ارادءه راسخ 

جوانان عزيز بهائی ايران برای کسب علم و دانش بار ديگر تمجيد جهانيان و 

دولت مداران عالم را برانگيخته است.  چه در جّدّيت و صراحت دانشجوی 

داليل  ارائءه  خواهان  و  گذرانده  موّفقّيت  با  را  کنکور  امتحانات  که  جوانی 

محرومّيت خود از ورود به دانشگاه های مملکت است، چه در نامءه عبرت آموز 

کودکی معصوم که از بی  عدالتی های فاحش نسبت به خواهر خود در مقام 

دفاع برمی  آيد، و چه در شجاعت و شهامت پدر دل سوزی که به منظور بيان 

حقيقت به صاحبان قدرت صدها کيلومتر راه می پيمايد، و چه در ابراز حمايت 

و پشتيبانی هم وطنان دلير و روشن ضمير از حّق تحصيل شما — در تمام اين 

اقدامات و در هزاران عمل خالصانءه ديگر، داستان های بی نظير و آموزنده ای 

از وفاداری و پشت کار شما دالوران تاريخ و نمونه های افتخارآفرين شهامت و 

شرافت ملّت غيور ايران رقم خورده است.

مجهودات شما منحصر به مساعی  تان در راه عدالت جويی و احقاق حّق 

نيست؛ پشت کار خستگی ناپذير شما برای کسب علم و دانش شايد واال  ترين 

نماد استقامت سازندءه يک جامعه در عصر حاضر باشد.  در دنيای امروز که 

آموزش عالی از فشار نيروهای ماّدی گرا در امان نيست و برای برخی از مردم 

مدارک دانشگاهی به کااليی تجاری تقليل يافته، گرايش شما به کسب علم 

و دانش به خاطر نفس دانايی و به منظور ازدياد قابلّيت الزم برای خدمت به 
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عالم انسانی و بهره برداری از آن برای پيشبرد تمّدن بشری قابل ستايش و در 

تضاّدی شديد با روند متداول است.  ولی آنچه به خصوص شايان توّجه است 

آنکه اين گرايش، اين درک و اين ارزش  شناسی محدود به بخش کوچکی از 

جامعءه شما نيست.  آموزش و پرورش، فکر و ذکر همگان از پير و جوان است:  

معلّمينی که زندگی  و  اساتيد  راه، مساعی  اين  بر کوشش جوانان در  عالوه 

خود را برای تدريس آنان به خطر انداخته و می  اندازند، افرادی که با اشتياق 

فداکاری  با  که  والدينی  ترتيب می  دهند،  و  نظم  را  آموزشی  اين مجهودات 

می  کوشند تا وسيلءه تحصيل فرزندان خود را فراهم سازند، کسانی که در اين 

راه سخاوت مندانه به پذيرايی و مهمان نوازی می  پردازند، دوستانی که برای 

پيشرفت اين اقدامات صميمانه دعا می  کنند و آرزوی موّفقّيت آن را دارند و 

باالخره نفوسی که از طرق بی  شمار ديگر اين اقدام جمعی را مدد می  دهند، 

روحّيءه مصّمم و خدمات خالصانءه همه شايان بسی تکريم و تقدير است.

به نيروهای مخّربی که در سراسر عالم آرامش و تعادل اجتماعی را مختل 

ساخته اند و به وضع کشور خود بيانديشيد.  غاصبان قدرت با ِاعمال نفوذ، 

حقايق را پنهان  می  کنند و واقعّيات را واژگون عرضه می  دارند تا بتوانند منافع 

تأمين  مردم  اکثرّيت  رفاه  و  قربانی شدن مصالح  قيمت  به  را  معدود  عّده ای 

نمايند.  تعّصب و تحّجر به اسم دين به صورتی معرفی می  گردد که ماهّيِت 

ستيزه جويی  های  و  می  دهد  جلوه  دگرگون  را  انسانی  کردار  و  رفتار  واالی 

اجتماعی را به نحوی ترويج می  نمايد که در تضاّد کامل با صفات روحانی 

و خصايص اجتماعی ارزنده ای است که جميع مظاهر الهی برای تأسيس آن 

همه  نوع فداکاری نموده اند.  رسوخ ماّدی  گرايی روح انسان را که مقّدر است 

در اوج عوالم روحانی پرواز کند در حضيض مرداب خودخواهی و تمايالت 

حيوانی اسير می  نمايد.  اين نيروهای منفی مردم را به ستوه آورده بر اشتياق شان 

به حقيقت جويی می افزايد و بالمآل آنان را به تالش در جهت يافتن راهی 
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صحيح برای گريز از اين وضع مصيبت بار وامی دارد.  شما عزيزان با الهام از 

تعاليم حيات بخش حضرت بهاءاهلل در مقابل اين نيروهای مخّرب استقامت 

می  نماييد، به اين حقيقت جويی پاسخ می گوييد و با کمک افراد هم فکر و 

می  کنيد.   خدمت  عدالت پرور  و  صلح دوست  اجتماعی  بنای  راه  در  هم دل 

الحمد هلل که در اجرای منوّيات موالی خود کوشا هستيد.  پس با اطمينان 

کامل به راه خود ادامه دهيد.  در مقابل قدرت مندان خودپرست، در جستجوی 

حقيقت و به دنبال کسب علم و دانش باشيد.  در قبال تعّصب و جهالت، 

عشق و محّبت ورزيد، اّتحاد و يگانگی ترويج نماييد و از هر نوع تعّصب احتراز 

جوييد.  به  جای تسليم شدن در برابر جلوه های مکتب مصرف   گرايی، به حياتی 

سرشار از خدمات بی شائبه و َصرف منابع خود در راه بهبود اجتماع بپردازيد و 

با ديگر عالقه مندان در راه تحّقق اهداف عاليه همکاری نماييد.

اين مناجات موالی توانا حضرت عبدالبهاء وصف حال شماست و دعای 

قلبی اين مشتاقان در حّق شما:

نار  به  و  تو منجذبند  به جمال  و  تواند  ياران  اين جمع  پروردگار  ای 

محّبتت مشتعلند.  اين نفوس را مالئکءه آسمانی نما و به نفحءه روح 

القدس زنده فرما.  لسانی ناطق بخش و قلبی ثابت عطا فرما قّوت 

آسمانی ده و سنوحات رحمانی بخش و مرّوج وحدت بشر فرما و سبب 

محّبت و الفت عالم انسانی فرما تا ظلمات مهلکءه تعّصب جاهلی به 

انوار شمس حقيقت محو و زايل گردد و اين جهان ظلمانی نورانی 

شود و اين عالم جسمانی پرتو جهان روحانی گيرد و اين الوان مختلفه 

مبّدل به يک رنگ گردد و آهنگ تسبيح به ملکوت تقديس تو رسد.  

تويی مقتدر و توانا.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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عاشقان جمال اقدس ابهی در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

اميدواريم که تا کنون به مطالعءه پيام موّرخ اّول اوت 2014 اين جمع خطاب به 

ستايندگان اسم اعظم در سراسر عالم که حاوی پيشرفت پروژه های بنای هشت 

مشرق االذکار در نقاط مختلف جهان بود موّفق گشته ايد.  تأسيس هر يک از 

اين مطالع ذکر سبحانی به راستی نشانه ای از اعالی کلمة  اهلل و نفوذ بيش از 

پيش امر حضرت پروردگار در جوامع بشری است.  بهائيان مهد امر اهلل، آن 

پيروان باوفای دلبر آفاق، البّته با مفهوم مشرق االذکار آشنايی کامل دارند چه که 

بعد از نزول اين حکم محکم الهی به زودی به اهّمّيت آن پی بردند و با وجود 

محدودّيت های فراوان، در حّد امکان به اجرای آن قيام نمودند.  آن عزيزان نه 

تنها پشتيبان اصلی تأسيس مشرق االذکار عشق آباد بودند بلکه در داخل ايران 

نيز تشکيل جلسات دعای سحر گاهی را گسترش دادند و انگيزءه خدمت به 

نوع بشر را تحکيم نمودند با اين اميد که در ميقات معّين بذِر افشانده شکوفا 

گشته اثراتش منجّر به بنای اين مراکز انوار هدايت و موجب تأسيس ملحقات 

عاّم  المنفعه و خدمات انسان   دوستانه ای گردد که طبعًا بايد منبعث از عبادت 

حقيقی باشد.

الگوی  عبدالبهاء  توانا حضرت  موالی  هدايات  ظّل  در  و  منوال  اين  بر 

عبادت جمعی توأم با روح الفت و اّتحاد ناشی از آن و شوق و انجذابی که 

برای خدمت به نوع بشر برمی انگيزد در بسياری از جوامع محلّی جزء الينفّکی 

از حيات بهائی شد و به تدريج تمهيداتی فراهم آمد تا منظور حضرت مولی   الوری 
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در بارءه مفهوم مشرق االذکار و تأسيس آن به صورتی ابتدايی در تحت شرايط 

متنّوع طبق اين بيان مبارک شکل گيرد که می فرمايند:  “اّما مشرق االذکار بسيار 

مهّم است … هر نوع که باشد ولو حفره ئی در زير زمين باشد آن حفره جّنة 

المأوی گردد و حديقءه عليا شود و روضءه رضوان گردد محّل انشراح ارواح شود 

و مرکز انجذاب قلوب به ملکوت ابهی.”  پس بر طبق تجربّيات شما عزيزان، 

به راستی طيفی وسيع از امکانات مختلف را می توان برای اجرای اين حکم 

الهی و تکامل آن در هر محل و مکان تصّور نمود.

واژءه مشرق االذکار در آثار بهائی برای توصيف مفاهيم مختلفی به کار رفته 

است از قبيل گردهمايی برای دعا و مناجات در سحرگاهان، ساختمانی که 

در آن آيات الهی با لحن خوش تالوت می گردد، مؤّسسءه کامل مشرق االذکار 

معبد  يا  عبادت گاه  غالبًا  که  مؤّسسه  آن  مرکزی  بنيان  و  آن،  ملحقات  با 

خوانده می شود. همءه اين تعابير گوناگون را می توان مراحل يا جوانب اجرای 

تدريجی حکمی دانست که حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس نازل 

فرموده اند.

مشرق االذکار مفهومی منحصر به  فرد در تاريخ اديان و نمادی از روح تعاليم 

اساسی الهی در اين دور يزدانی است و به حّق می توان آن را بنيانی عمومی 

و  نيايش  برای  نفوس دانست، مکانی  و اجتماع  قلوب  الفت  برای حصول 

عبادت پروردگار که ابواب آن به روی همگان از هر دين و آيين، و هر قوم و 

ملّت باز است و با تساوی کامل، زن و مرد، پير و جوان و کودک را پذيراست؛ 

مأمنی است مناسب برای تأّمل و تعّمق در مفاهيم روحانی و تفّکر در مسائل 

اجتماع.   وضع  بهبود  برای  جمعی  و  فردی  مسئولّيت  مانند  زندگی  بنيادين 

نشان اين يگانگی بی نظير و اجتماع نفوس متنّوع و کثير حّتی در نفس بنای 

مشرق االذکار نيز جلوه گر است، بنايی که با جوانب و ابواب ُنه گانه اش نشانی 

از حّس جامعّيت و کاملّيتی است که عدد ُنه نماد آن می باشد.
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بنای مشرق االذکار تجلّی گاه قوای روحانی و کانون منضّمات و ملحقاتی 

برای خدمات  ارادءه جمعی  بروز و تحّقق  و  به منظور رفاه نوع بشر  است که 

علمی،  آموزشی،  مراکز  شامل  ملحقات  اين  می گردد.   تأسيس  همگانی 

فرهنگی و اقدامات عام ّ المنفعه، مظهر آرمان های پيشرفت اجتماعی و تعالی 

معنوی با استفاده از علم و دانش بشری است و نشان می دهد که چون علم 

و دين با هم هماهنگ شوند راه گشای ارتقای مقام انسان و شکوفايی تمّدن 

 گردند.  همان  طور که به خوبی مّطلع و به آن عامليد، نيايش و پرستش پروردگار 

اگرچه ريشه در فطرت بشری داشته و عامل ترّقی حيات معنوی است ولی بايد 

منشأ ثمر و اثری در عالم وجود گردد و اين جدايی نا پذيرِی عبادت و خدمِت 

به هم نوع است که مؤّسسءه مشرق االذکار آن را تجّسم و تحّقق می بخشد.  در 

اين رابطه به ترجمءه فارسی بيانی از حضرت ولیّ  عزيز امر اهلل توّجه فرماييد که 

می فرمايند:

عبادت بهائی هر قدر مفهومش متعالی و انجذابش شديد باشد ولی 

جدا از اقدامات اجتماعی و بشر دوستانه و مساعی آموزشی و علمِی 

از  برتر  نتايجی  نمی تواند  هرگز  مشرق االذکار،  ملحقات  در  متمرکز 

يا  و  تأّمالت زاهد گوشه گير  از  و غالبًا زودگذر حاصله  ناچيز  ثمرات 

نمی تواند  عبادتی  اين چنين  باشد.   داشته  بی تحّرک  عابد  عبادات 

به نفِس عبادت کننده رضايت و نفعی پايدار ببخشد تا چه رسد به 

عاّمءه نوع بشر مگر آنکه در خدمت مجّدانه و خالصانه به عالم انسانی 

ترويج آن اعظم موهبت ملحقات  يابد، خدمتی که  حلول و تجّسد 

مشرق االذکار است.

حضرت بهاءاهلل و حضرت رّب اعلی، دو مظهر ظهور الهی در اين عصر 

نورانی در بارءه دعا و مناجات چنين آموزش می دهند:  دعا و مناجات گفتگويی 
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است مستقيم و بدون واسطه بين روح بشر و خالق او؛ به منزلءه غذای روح است 

و باعث تداوم حيات روحانی؛ هم چون شبنم صبحگاهی موجب طراوت و 

لطافت قلوب می گردد و روان را از تعلّقات نفس اّماره پاک و منّزه می سازد؛ 

ناری است که حجبات را می سوزاند و نوری است که انسان را به سوی پروردگار 

پر خود در  و  بال  با  را  پرندءه روح  قّوتی است روحانی که  می کشاند؛ موجد 

فضای نامتناهی الهی به پرواز درآورده به قربّيت درگاه احدّيت فائز می نمايد.  

آنچه موجب پرورش قابلّيت های نامحدود روح و سبب جلب تأييدات الهی 

می گردد کيفّيت نيايش است و تطويل آن محبوب نبوده و نيست.  قدرت نهفته 

در دعا و مناجات وقتی ظاهر می شود که انگيزءه اصلی آن محّبت  اهلل باشد؛ از 

ترس، توّقع، تظاهر و خرافات به دور بوده با صداقت و پاکی دل تالوت شود 

تا موجب تعّمق و تأّمل و سرانجام شکوفايی عقل و خرد انسانی گردد.  چنين 

نيايش بی آاليشی از محدودءه حروف و کلمات بگذرد و از اصوات و نغمات 

فراتر رود؛ حالوت نغمه و آهنگش شادی آفريند، قلوب را به اهتزاز آرد، بر نفوذ 

کلمات بيفزايد، تمايالت دنيوی را به صفاتی ملکوتی تبديل نمايد و محّرک 

خدمات خالصانه به عالم انسانی گردد.

پس جای تعّجب نيست که اعضای جامعه ای چون جامعءه اسم اعظم در 

آن سرزمين مقّدس که از اوان کودکی با تالوت مناجات   “پروردگارا قلب صافی 

چون ُدّر عطا فرما” پرورش يافته اند قادرند در مسير زندگانی روزمّرءه خود هر نوع 

سختی و مشّقتی را تحّمل کنند و اجازه ندهند که غبار تنّفر و کينه و يا حّس 

انتقام قلوب شان را آلوده سازد، مبادا که آن ُدّر درخشان تالألؤ و درخشندگی 

خود را از دست دهد.  دعا و مناجات نهايتًا بايد در يک زندگی هدف مند و 

در اعمال و رفتار روزانه جلوه گر باشد.

دعوت اين مشتاقان از بهائيان آن است که مساعی جامعه سازی را که با پشت کار 

به آن مشغولند به منزلءه الگوی جديدی از نحوءه اجتماع نوع انسان مشاهده نمايند.  
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اين الگوی اجتماع در تمامّيت خود، قابلّيت خدمت در ابعاد مختلف را افزايش 

می دهد:  قابلّيت آموزش نسل جوان، قابلّيت توان دهی به نوجوانان، قابلّيت تعليم 

و تربيت روحانی کودکان، قابلّيت تشويق ديگران به خدمت با مدد نفوذ کلمة  اهلل 

و باالخره قابلّيت پيشرفت اجتماعی و اقتصادی يک جمعّيت و يک ملّت در پرتو 

تعاليم الهی.  از جمله اجزای اساسی اين الگو جلسات دعا و مناجات می باشد که 

جنبه ای جمعی از حيات روحانی و ابعادی از مفهوم مشرق االذکار است.  تشکيل 

اين جلسات فرصت گران بهايی برای شما عزيزان فراهم می سازد تا نه تنها به نيايش 

و ستايش پروردگار يکتا پرداخته عنايات او را در زندگی خود سائل شويد بلکه قوای 

روحانی نهفته در دعا و مناجات را با ديگر شهروندان شريف آن آب و خاک نيز در 

ميان گذاريد، پاکی و اصالت نيايش را به آنان باز گردانيد، موجب افزايش ايمان 

و اطمينان به تأييدات الهی در قلوب هم  وطنان  عزيزتان شويد، انگيزءه خدمت به 

اجتماع، به وطن و به نوع بشر را در خود و در آنان قویّ تر سازيد و مشّوق استقامت 

سازنده در راه عدالت و انصاف گرديد.

دوستان عزيز و محبوب، جلسات دعا و مناجات در آن سرزمين مقّدس، در 

هر شهر، در هر محلّه، و در هر ده و قصبه، و دسترسی بيشتر دوستان و آشنايان به 

و  برادران  با  پيش  از  بيش  تا  قادر می سازد  را  عزيزان  بهائی، شما  مناجات های 

خواهران روحانی خود در سراسر عالم در انتشار نور اّتحاد سهيم باشيد.  پس بدين 

و ملحقات عاّم  آينده  و بذر های مشارق  اذکار  تا سر حّد امکان بکوشيد  و  سان 

 المنفعه اش را بيافشانيد و هزاران هزار شمع نورانی در مقابل تاريکی ظلم و عدوان 

برافروزيد. 

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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احّبای باوفای حضرت بهاءاهلل در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

محّبت بی پايان، تقدير بی کران و درود فراوان خود را به مناسبت فرارسيدن 

عيد سعيد نوروز و آغاز فصل دل نواز بهار به يکايک شما بندگان درگاه کبريا 

ابراز می داريم و اميدواريم که در اين اوقات جان فزا با وجود تضييقات بی شمار 

فرصتی يابيد تا اّيامی را با راحت و فراغت سپری نماييد.  الحمد هلل شما از 

موهبت شادی و مسّرت حقيقی برخورداريد، کيفّيتی روحانی که از آِن کسانی 

است که علی رغم شرايط ماّدی و اجتماعی، برای تقّرب به درگاه حضرت 

احدّيت و درک و ترويج کالم الهی می کوشند، به فکر بهبود و رفاه همگانند، 

با از خودگذشتگی در راه ترويج عدل و انصاف گام برمی دارند و هيچ مانعی 

حّتی ظلم و ستم و اسارت و زندان هم آنان را از اين نشاط معنوی محروم 

نمی سازد.  اين شادی و اين مسّرت حقيقی است که قلوب را اهتزاز بخشد، 

روح را به پرواز آرد، بر قوای انسان بيفزايد، نيروی افکار و ادراکات را تقويت 

کند، اميد   آفريند و شعلءه اشتياق را برای اقدامات هدف مند در مسير بهبود رفاه 

عمومی فروزان   نمايد.  اين چنين است که در نزد اهل بهاء از مقبول ترين اعمال 

القای سرور در قلوب ديگران است.  حضرت عبدالبهاء می فرمايند “ تا توانيد 

قلوب انسانی را فرح و شادمانی بخشيد و از برای جميع بشر کامرانی طلبيد. ”

نسيم  چون  فرخنده  اّيام  اين  مرسوِم  بازديد های  و  ديد  طّی  که  انشاءاهلل 

جان پرور بهاری مشاّم هم وطنان عزيزتان را معّطر نموده بذر اميد و اطمينان در 

حدايق دل  بيفشانيد.  تحّيات و تبريکات نوروزی اين مشتاقان و کلّّيءه پيروان 
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حضرت بهاءاهلل در سراسر جهان را به شما عزيزان و از طريق شما به ملّت شريف 

ايران ابالغ می داريم و در اعتاب مقّدسءه عليا مزيد الطاف و عنايات حّق را 

برايتان مسئلت می نماييم.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      

 





برخی از پيام های بيت العدل اعظم خطاب 
به بهائيان ايران در ارتباط با

تضييقات وارده بر جامعءه بهائی





10  آبان  1387

احّبای ممتحن ايران مالحظه فرمايند

دوستان عزيز و محبوب،

در چند ماه اخير بهائيان عالم با مسّرت و امتنان فراوان شاهد اقدامات شجاعانه 

و بی سابقءه ايرانيان روشن ضمير در دفاع از حقوق شهروندی هم وطنان بهائی خود 

بوده اند.  از طرفی ديگر به قرار اّطالع، عّدءه معدودی از مردم آن سرزمين بازيچءه 

دست نيروهای عناد و تعّصب قرار گرفته و وسيله ای برای ايجاد محدودّيت های 

بيشتر برای جامعءه بهائی شده اند.  در موقعّيتی که اکاذيب و افترائات مختلف 

در بارءه ديانت بهائی با شّدتی بی سابقه منتشر می گردد و بهائيان از دسترسی به 

رسانه های عمومی برای دفاع خود محرومند، چنين اقدامی را نمی توان حمل 

بر قصور کامل اين قبيل افراد نمود.

شما عزيزان که به درايت ملّت شريف ايران ايمان داريد، علی رغم مشاکل 

فراوان با رعايت حکمت به رفع اين سوء تفاهمات هّمت گماشته ايد.  در انجام 

اين کار از پا ننشينيد، از شّدت اين گونه حمالت نگران نباشيد و نااميدی به 

خود راه ندهيد.  اشاعءه تهمت و افترا و اثرات زيان  آور آن به نحوی است که 

خنثی نمودن آن مستلزم تکرار و استمرار و صبر و بردباری است ولی نتيجءه 

نهايی روشن است.  سرانجام نور صداقت بر ظلمت کذب فايق آيد و شمس 

حقيقت ابرهای تيرءه فريب را زايل سازد.

سياسی  وابستگی  بهائی  ديانت  که  است  اين  وارده  اّتهامات  جمله  از 

به دولت های خارجی دارد و بهائيان ايران در جهت مصالح کشور و دولت 
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خود حرکت نمی کنند.  به هم وطنان عزيزتان مکّررًا توضيح دهيد که هر نوع 

دخالت در سياست حزبی و يا جبهه گيری سياسی در تمام سطوح محلّی، ملّی 

و بين المللی در ديانت بهائی اکيدًا و شديدًا منع و نهی شده است.  مفهوم 

حکومت در مقام نهادی برای تأمين رفاه و ترّقی جامعءه بشری و اصل اطاعت 

است.   بهائی  آيين  بارز  ويژگی های  از جمله  مدنی  قوانين  از  تبعّيت  و  آن  از 

بهائيان به ايران عشق می ورزند و بر اساس تعاليم ديانت خود، خيرخواه همگان 

هستند و در هر کشوری که زندگی می کنند، از جمله موطن جمال مبارک، به 

جان و دل می کوشند که شهروندانی مفيد برای پيش برد رفاه عمومی باشند.  به 

همکاری با ديگران در راه ايجاد الفت و يگانگی و برقراری صلح و عدالت 

با  و  از طرق صلح آميز  و ديگران  برای احقاق حّق خود  اجتماعی مأمورند.  

استفاده از مجراهای قانونی موجود با امانت و صداقت می کوشند.  از نزاع و 

تهاجم شديدًا برکنارند، از کشمکش برای دسترسی به سلطه و اقتدار دنيوی 

پرهيز می کنند و برای براندازی هيچ دولتی نه خود دست به اقدامی می زنند و 

نه در توطئه و دسيسءه ديگران وارد می شوند.  تاريخ صد و شصت سال گذشته 

مؤّيد اين اّدعا است.

مقاصد خاّص خود  پيش برد  منظور  به  يا  و  بی خبری  روی  از  يا  عّده ای 

وجود مرکز جهانی بهائی در کشور اسرائيل را امری سياسی و نوعی وابستگی به 

نهضت صهيونيسم به شمار می آورند.  هر طفل سبق خوان مکتب تاريخ می داند 

که علّت وجود مرکز جهانی بهائی در اراضی مقّدسه اين است که صد و چهل 

سال پيش، به تحريک دولت ايران حضرت بهاءاهلل به اين منطقه که در آن زمان 

تحت سلطءه امپراطوری عثمانی بود تبعيد شدند و بدين ترتيب هشتاد سال قبل 

از تأسيس کشور اسرائيل، مرکز جهانی بهائی در اراضی مقّدسه تثبيت يافت.  

با اسرائيل مانند ساير کشورهای جهان، بر اساس  روابط مرکز جهانی بهائی 

اطاعت از قوانين مدنی آن مملکت و عدم وابستگی و دخالت در امور سياسی 
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استوار است.  شايد مناسب باشد که يادآور شويد که در سال 1947 ميالدی، 

يک سال قبل از تأسيس کشور اسرائيل، هنگامی که کميسيون ويژءه فلسطين 

در سازمان ملل مّتحد خواهان نظر اديان و گروه های مختلف راجع به آيندءه 

اين سرزمين شد، رئيس اين کميسيون، عالی جناب قاضی اميل سندستروم، 

ضمن نامه ای به مرجع امر بهائی، حضرت شوقی افندی، نظر و ديدگاه بهائيان 

را در اين زمينه جويا شد.  آن حضرت در تاريخ 14 ژوئيه 1947 در مکتوبی 

خطاب به ايشان فرمودند که ديانت بهائی به کلّی از سياست حزبی مبّرا است 

و در مجادالت و منازعاتی که در مورد آيندءه ارض اقدس در ميان است وارد 

نمی شود.  هيکل مبارک در همان نامه توضيح می فرمايند که “بسياری از پيروان 

ديانت ما از اعقاب مسلمان و يهودی هستند و ما هيچ گونه تعّصبی نسبت به 

هيچ يک از اين دو گروه نداريم و به جان و دل مشتاقيم که به منظور حفظ 

منافع متقابل آنان و خير و صالح اين مملکت، بين آنها صلح و آشتی برقرار 

گردد.”

جای تأّسف است که اهل افترا بهائيان را مخالف و حّتی دشمن اسالم 

می شمرند.  بدون شّک شما آماده ايد که آثار بهائی را با اين قبيل افراد در 

ميان گذاريد که در آن از اسالم به عنوان “شريعت مبارکءه غّرا” ياد می شود، 

حضرت محّمد )ص( را “سراج وّهاج نبّوت کبری”، “سرور کائنات” و “نّير 

از  و  می نمايد  نمود” وصف  اشراق  افق حجاز  از  الهی  ارادءه  “به  که  آفاق” 

حضرت اميرالمؤمنين )ع( به “بدر منير افالک علم و معرفت” و “سلطان عرصءه علم 

و حکمت” ياد می کند.  زيارت نامءه مخصوص حضرت سّيدالّشهداء را که از قلم 

نفس شارع امر ابهی نازل شده با آنها زيارت کنيد که در آن حضرت بهاءاهلل 

و “نّير االنقطاع من افق سماء  القاب “فخرالّشهداء”  با  را  مقام آن حضرت 

االبداع” می ستايند.  خطابات حضرت عبدالبهاء را که حدود صد سال پيش 

در اروپا و امريکا در کليساها، کنيسه ها و در جمع دانشمندان راجع به مقام 
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و اهّمّيت اسالم ايراد فرمودند برايشان بخوانيد.  شرح مراسم تشييع و تدفين 

حضرت عبدالبهاء را که در آن عّدءه کثيری از اهالی منطقءه شام، از جمله هزاران نفر 

مسلمان، برای ادای احترام به مقام ايشان حضور داشتند و سخنان مفتی شهر حيفا 

و ديگر رهبران مسلمانان در بزرگداشت آن حضرت را با آنان در ميان گذاريد.

مقابله با اشاعءه اکاذيب و مفتريات تنها چالش  شما عزيزان نيست.  فشارهای 

اقتصادی و اجتماعی گوناگون از جمله محرومّيت جوانان از تحصيالت دانشگاهی 

و ايجاد مشکالت برای برخی از دانش آموزان مدارس هم چنان ادامه دارد.  در 

مقابل، عّدءه فزاينده ای از مردم آن مرز و بوم شجاعت، شهامت، صبر و استقامت 

شما را در برابر امواج باليا می ستايند و اين واقعّيت را که اکثرّيت بهائيان زندگی 

پرمشّقت در آن آب و خاک مقّدس را بر جالی وطن ترجيح می دهند ارج نهاده آن 

را نشانه ای از وطن دوستی شما می دانند.

از وجود کوچک ترين  تا  مترّصدند  استنباط می شود که عّده ای  اخيرًا چنين 

عاليم کدورت  بين احّبا آگاهی يافته به آن دامن  زنند و به تصّور خود در جامعه 

اختالف و انشقاق ايجاد نمايند و از اين طريق به تضعيف روحّيه پردازند.  شما 

است.   امور  اعظم  از  جامعه  وحدت  استحکام  و  حفظ  که  واقفيد  البّته  عزيزان 

اسالف روحانی شما در طّی يک قرن و نيم گذشته در رويارويی با حمالت مداوم 

دشمنان، چه کسانی که علنًا به مخالفت با امر الهی قيام نمودند و چه نفوسی که 

چون گرگ در لباس ميش مقاصد مزّورانءه خود را برای ايجاد تشّتت و اختالف در 

بين احّباء اهلل دنبال کردند، مقاومت نموده به قّوت ميثاق بر قوای ظلم و تاريکی 

فايق شدند.  شما نيز به خوبی می دانيد که به فرمودءه مبارک “اختالف هادم بنيان 

است و سبب تأخير در انتشار” و بيان حضرت مولی  الوری را هادی اعمال و رفتار 

خود قرار داده ايد که می فرمايند “...اليوم يوم اّتحاد است و وقت وقت اّتفاق به 

اّتحاد و اّتفاق کمر اهل نفاق شکسته گردد....”

اگر مردم دنيا هنوز برای رسيدن به مراحل اّولّيءه هم زيستی در تالشند شما 
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در مکتب حضرت عبدالبهاء اّتحاد و يگانگی بين اقوام را می آموزيد و به قوای 

بارءه آنچه الزمءه تحکيم روابط  از پيش در  ايمان داريد.  پس بيش  سازندءه آن 

الفت و محّبت بين احّبا در شرايط سخت کنونی است تفّکر و تأّمل فرماييد و طلب 

تأييدات الهی نماييد.

با تمّسک به آيات رّبانی و توّجه به هدايات مرجع امر، به وحدت نظر در 

مورد خدمت امر اهلل و کمک به استقرار پايه های تمّدنی روحانی موّفق شده ايد.  

قدر اين دست آورد ارزشمند را بدانيد و ارج و بهای آن را کم نشمريد.  به اين 

نکتءه مهم و عملی نيز آگاهيد که افراد احّبا در استعداد و کارآيی، در طرز عمل، 

در فهم و رعايت حکمت و انضباط روحانی و در ميزان تعّهد و آمادگی برای 

گذشت و فداکاری و هم چنين در سليقه و اولوّيت های زندگی متفاوتند. پس به 

عنوان اعضای جامعه ای مّتحد ولی متنّوع، هم چون رشته های حبل ميثاق، کل 

مرتبط و مّتصل بمانيد.  در جميع شئون مشّوق و پشتيبان يکديگر باشيد تا به 

برکت آن هر روز باب جديدی از خدمت به روی شما گشوده شود و با کمک 

دوستان و همسايگان و آشنايان خود، ظلمت جور و جفا را به نور حّب و وفا 

زايل نماييد.  به شايعات توّجه نکنيد و از قّوءه اّتحاد و نفوذ و تأثير “  کلمءه طّيبه 

و اعمال طاهرءه مقّدسه” ياری جوييد تا بتوانيد بيش از پيش اسباب الفت و 

محّبت و يگانگی در جامعه و در بين هم وطنان عزيز خود گرديد.  هر قدمی که 

هر يک از احّبای الهی با خلوص نّيت در راه حّق بردارد مطمئّنًا به طراز قبول 

در آستان مبارک مزّين و با عنايات مخصوصه اش به فيوضات آسمانی مؤّيد 

خواهد شد.  اوست که “قطره را حکم دريا دهد و ذّره را آفتاب کند.” 

در اعتاب مقّدسءه عليا همواره به ياد شما عزيزان به دعا مشغوليم.

]امضا:  بيت العدل اعظم[       
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ايران  مقّدس  کشور  در  قدم  جمال  ممتحن  ياوران  و  اعظم  اسم  ستايندگان 

مالحظه فرمايند

ای حامالن امانت الهّيه،

در چند هفتءه اخير توّجه جهانيان بيش از پيش به مظالم جديدی که پيروان 

است.   بوده  معطوف  هستند  رو  به  رو  آن  با  سرزمين  آن  در  بهاءاهلل  حضرت 

بی اساس بودن اّتهامات عليه هفت نفر اعضای محترم ياران، ناروا بودن جور 

و ستم نسبت به ديگر زندانيان بی گناه بهائی و ادامءه فشار و تضييقات عليه 

اعضای جامعءه اسم اعظم موضوع بحث و مذاکرات عمومی در سراسر عالم 

می باشد.  ثبوت و رسوخ شما عزيزان و تمرکز افکارتان بر ادارءه امور زندگی، 

انجام وظايف روحانی و خدمت به وطن گرامی، و هم چنين وقار و متانت و 

روحّيءه استقامت سازندءه شما در مقابله با مشکالت بی شمار تحسين همگان 

را برانگيخته است.

و  ياران  هيئت های  وجود  که  داشته اند  اعالن  اخيرًا  کشور  کّل  دادستان 

نهادهای  اينکه  به  توّجه  با  اعالن  اين  است.   قانونی  غير  ايران  در  خادمين 

مختلف دولتی در طّی 20 سال گذشته با اين هيئت ها مرّتبًا در ارتباط و از 

فّعالّيت آنها آگاه بوده اند تعّجب آور است.  اعضای محترم ياران از سلول زندان 

چنين اظهار داشته اند که اگر ترتيب کنونی برای ادارءه جامعءه بهائی ديگر مورد 

بهائی  برای جامعءه  بزرگی  اشکال  آن  تعطيل  اعالن  نيست،  موافقت دولت 

ايجاد نخواهد کرد و تأکيد نموده اند که اين رويکرد صرفًا به اين منظور اّتخاذ 
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گرديده که جامعءه بهائی بار ديگر حسن نّيت خود را به روال گذشته به دولت 

جمهوری اسالمی ايران نشان دهد.

مورد  کنونی  شرايط  در  آن  مصلحت  و  و حکمت  ياران  هيئت  تصميم 

با کفايت  امنای حضرت رحمان که  آن  اين جمع است.  مسجونّيت  قبول 

سرزمين  آن  در  روحانی خود  و خواهران  برادران  به خدمت  شايان  درايت  و 

محترم  هيئت های  عهدءه  به  را  تصميم  اين  اجرای  بوده اند،  مشغول  مقّدس 

خادمين در سراسر ايران محّول می نمايد.  خادمين عزيز به نوبءه خود سرمشق 

با آگاهی  فداکاری و از خودگذشتگی در راه خدمت به امر الهی بوده اند.  

کامل به تدبير و کاردانی ايشان، مطمئن هستيم که آن نفوس برازنده با رعايت 

موازين الزم کار هيئت های خود را در اين زمان با روشی مناسب پايان خواهند 

داد.  هم چنين اطمينان داريم که توّقف کار هيئت های ياران و خادمين موجب 

نگرانی خاّصی برای جامعءه ستم ديدءه بهائی ايران نخواهد شد.  احّبای عزيز و 

ممتحن مهد امر  اهلل، آن باسالن ميدان خدمت و وفا، با اّتحاد و اّتفاق کامل و 

با تعاون و تعاضد دائم و البّته به مدد تأييدات الهّيه، شيوه ای شايسته خواهند 

يافت تا وظايف روحانی و امور اجتماعی خود را سر و سامان بخشند و هم چنين 

کوشش در راه خدمت به وطن عزيز و هم وطنان گرامی خود را با نّيتی خالص 

اين  مؤّيد  تاريخ درخشان 165 سال گذشته  نمايند.   دنبال  راسخ  ايمانی  و 

اطمينان است.

محافل روحانی ملّی با همکاری دفاتر سازمان ملل مّتحد، فّعاالن حقوق بشر 

و روشن فکران، بيش از پيش برای دفاع از حقوق حّقءه شما عزيزان در تالشند.  

جامعءه جهانی بهائی نامه ای سرگشاده به تاريخ 14 اسفند 1387 خطاب به 

دادستان کّل کشور ارسال داشته و در آن نکاتی اساسی راجع به اعالن اخير 

آن مقام را گوش زد نموده است.  در اين اّيام مبارک صيام، خواهران و برادران 

روحانی شما در سراسر عالم در ادعيءه خود به ياد شما هستند و با توّسل به قوای 
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روحانی منبعث از فداکاری های شجاعانءه شما می کوشند که در راه پيشرفت و 

ترّقی امر اهلل و پيشبرد سعادت و رفاه نوع انسان از هيچ تالشی دريغ ننمايند.  

ما مشتاقان نيز در اعتاب مقّدسءه عليا به راز و نياز مشغوليم و در کمال تضّرع و 

ابتهال از جمال اقدس ابهی مسئلت می نماييم که علما و امرا را عدل و انصاف 

عنايت فرمايد و روز استخالص و رهايی شما عزيزان از قيد تعّصبات واهيه و 

تضييقات ديرينه هر چه زودتر فرا رسد.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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احّبای عزيز الهی در مهد امر اهلل مالحظه فرمايند

ای حبيبان باوفا،

خبر يورش مأمورين امنّيتی به منازل بعضی از همکاران مؤّسسءه علمی آزاد و 

دست گيری جمعی از آن خادمان فداکار موجب نهايت تأّثر گرديد اّما گزارشات 

واصله از عزم راسخ  شما عزيزان در استمرار کسب علم و دانش موجب سرور و 

مباهات اين جمع است.

يکی از پيامدهای انقالب 1357 اخراج اساتيد بهائی از دانشگاه ها و 

محرومّيت جوانان بهائی از تحصيل در مؤّسسات آموزش عالی بود.  هرچند 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مّدعی تساوی حقوق همگان می باشد 

و در قوانين مدنی کشور نيز مجّوزی برای تحميل اين محرومّيت وجود ندارد 

نيز از امضاکنندگان آن است صريحًا  ايران  و اعالمّيءه جهانی حقوق بشر که 

ولی صاحبان  می شمرد،  انسان  هر  مسلّم  حّق  را  عالی  آموزش  به  دسترسی 

قدرت تحت تأثير تعّصبات جاهالنءه مذهبی و بر خالف قوانين ملّی و موازين 

بين المللی اين تبعيض را خّط مشی رسمی دولت قرار داده و با تمام قوا به 

اجرای آن پرداخته اند.

بهائی  جوانان  سراسری،  امتحانات  تقاضانامءه  در  مذهب  ستون  قيد  با 

نتوانستند به دانشگاه های ايران وارد شوند زيرا تنها راه موجود توّسل به دروغ 

و کتمان عقيده بود.  از آنجايی که دادخواهی اساتيد و دانشجويان بهائی در 

دستگاه  قضايی مملکت به جايی نرسيد، جامعءه بهائی بر آن شد که امکاناتی 
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فراهم سازد تا اساتيد اخراج شده به آموزش جوانان محروم از تحصيل بپردازند.  

خيرخواهانه  اقدام  اين  از  مختلف  طرق  به  نيز  جامعه  افراد  ديگر  از  بسياری 

حمايت نمودند.  بدين ترتيب اين ابتکار آموزشی و اين حرکت خودجوش 

بر اساس فداکاری  عالقه مندان به کسب علم و دانش بدون تحميل هيچ گونه 

مشکل و هزينه ای به دولت در شرايطی دشوار آغاز گرديد و به تدريج توسعه 

يافت و در اواخر دهءه 1360 نام مؤّسسءه علمی آزاد را به خود گرفت.  به مرور 

اساتيد عالی قدر ديگری چه در داخل و چه در خارج که برخی حّتی عضو جامعءه 

بهائی هم نبودند با اين مؤّسسه به همکاری پرداختند.

تا  از ورود به دانشگاه های مملکت ادامه يافت  ممانعت جوانان بهائی 

در سال 1384  اکناف جهان،  از  مکّرر  و  اعتراضات شديد  دنبال  به  اينکه 

نمايندءه دولت ايران مزّورانه به جامعءه بين المللی چنين توضيح داد که ذکر دين 

در اوراق امتحانات ورودی دانشگاه ها به عقايد مذهبی دانشجو ارتباطی ندارد 

بلکه به رشتءه مطالعات مذهبی وی اشاره می کند.  جوانان بهائی با شّک و 

ترديد فراوان نسبت به صّحت اين  توضيح ولی به خاطر ابراز حسن نّيت آن را 

پذيرفتند و با وجود مشکالت جديدی که برايشان فراهم شده بود از سال 1385 

به بعد عّده ای از آنان توفيق ورود به دانشگاه را يافتند.  اّما به زودی روشن شد 

که اظهارات نمايندءه دولت به جامعءه بين المللی کذب محض بوده است زيرا 

در سال 1385 مدير کّل حراست مرکزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در 

نامه ای محرمانه به مقامات هشتاد و يک دانشگاه کشور دستورالعملی ابالغ 

نمود مبنی بر اينکه دانشجويان بهائی بايد به محض شناسايی اخراج گردند.

خّط مشی رسمی دولت ايران برای کاهش توانايی  جامعءه بهائی و سعی 

در تبديل آن به جامعه ای ناپايدار در سند محرمانه ای مندرج است که در سال 

1369 از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی کشور به امضای حّجت االسالم 

سّيد محّمد رضا هاشمی گلپايگانی دبير وقت شورا صادر گرديده و به تصويب 
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اين  در  رسيده است.   آيت اهلل سّيد  علی خامنه ای  اسالمی،  رهبر جمهوری 

سند از مراجع دولتی خواسته شده که “راه ترّقی و توسعءه” بهائيان مسدود شود 

و دستور صريح داده شده است که “در دانشگاه ها چه در ورود و چه در حين 

تحصيل چنانچه احراز شد بهائی  اند از دانشگاه محروم شوند.”  در نتيجه در 

طّی سی سال گذشته، چه از طريق قيد ستون مذهب در تقاضانامه ها، چه به 

بهانءه “نقص پرونده” از طرف سازمان سنجش آموزش کشور و چه با اخراج به 

محض شناسايی به نام بهائی — در زمان ثبت نام، در حين تحصيل و حّتی 

در هفته های پايانی تحصيالت — جوانان بهائی از تحصيل در دانشگاه های 

ايران و اخذ مدرک تحصيلی محروم بوده اند.

حملءه اخير به منازل همکاران مؤّسسءه علمی آزاد چهارمين کوششی است 

که برای سرکوبی اين فّعالّيت  سازنده و خودکفای جامعءه بهائی به عمل آمده 

است.  اوليای امور در عين حال که با حيل مختلف و با جّدّيت تمام از ورود 

جوانان بهائی به دانشگاه ممانعت می نمايند به هر نيرنگی نيز متوّسل می شوند 

تا اين خّط مشی ننگين خود را از ملّت ايران و از جامعءه بين المللی و از مدافعان 

حقوق بشر پنهان نگاه دارند.  زمانی با دروغ و ريا در مقام انکار آن برمی آيند 

و در مواقعی با تهمت هايی که ديرزمانی است در دادگاه وجدان مردم از حّيز 

اعتبار ساقط شده سعی در توجيه اعمال خود دارند.  حال نيز در کمال وقاحت 

و با تالشی مذبوحانه به اميد جلب پشتيبانی مردم و جامعءه بين المللی از غير قانونی 

بودن فّعالّيت هايی دم می زنند که جامعءه بهائی برای آموزش جوانان خود مجبور 

به انجام آن شده است.  از ابتدای شروع اين ابتکار آموزشی بر همگان روشن 

بود که صدور هر نوع مدرک رسمی از طرف اين مؤّسسه غير ممکن خواهد 

بود ولی درس های ارائه شده از باالترين معيارها برخوردار بوده و سعی شده 

است که فارغ الّتحصيالن شرايط الزم برای دريافت مدارک تحصيلی عالی 

بر حسب موازين دانشگاه های معتبر جهان  را دارا باشند.  با توّجه به استعداد 
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و اشتياق دانشجويان به کسب علم و دانش، شماری از دانشگاه های معتبر 

در اروپا، استراليا، امريکا، کانادا و هندوستان به قابلّيت و عمق موّفقّيت های 

علمی فارغ الّتحصيالن اين مؤّسسه پی برده  و آنان را حّتی بدون مدرک رسمی 

پذيرفته اند.   دکترا  و  ليسانس  فوق  در سطح  تحصيالت  ادامءه  برای  ليسانس 

اکثر اين دانشجويان پس از دريافت مدارک عالی با نهايت فداکاری به ايران 

بازگشته و به نوبءه خود به تدريس در مؤّسسه مشغول شده اند.  در تحت چنين 

شرايطی و با توّجه به عدم صدور مدرک رسمی از طرف مؤّسسه، غير قانونی 

شمردن مجهودات جامعءه بهائی در جهت آموختن علم و دانش به جوانان 

خود اظهاری پوچ و بی اساس است.  اين اّدعای باطل به مثابءه آن است که 

آن  گاه  و هر  ارزاِق موجود ممنوع شوند  به  از دسترسی  از شهروندان  جمعی 

محرومان برای سّد جوع با تحّمل مشّقت فراوان به کشت و زرع در حياط خانه 

خويش پردازند، آن را عملی غير قانونی دانسته به تخريب محصول شان اقدام 

نمايند.  تداوم در اين اقدامات انسان ستيز نشانءه سماجت غير معقول مسئولين 

امور در جلوگيری از پيشرفت اجتماعی بهائيان ايران به خاطر معتقدات دينی 

آنان می باشد.

برای هر ايرانی اصيل و شريف جای بسی تأّسف و تألّم است که در کشور 

دانش پروری که مرامش “ز گهواره تا گور دانش بجوی” بوده است و در نظامی 

که خود را معّرف و محافظ تعاليم پيامبر اسالم )ص( می داند که می فرمايد 

“اطلبوا العلم ولو بالّصين”، عّده ای که نه به افتخارات شکوهمند فرهنگی 
اين سرزمين پای بند بوده و نه از ارزش های اسالمی بهره گرفته اند ، صرفًا تحت 

تأثير تعّصبات قشری مذهبی به خود اجازه می دهند که بر خالف همءه موازين 

از جوانان  قوانين مصّوبءه کشور خود، جمعی  به  توّجه  بدون  و حّتی  انسانی 

هم وطن خويش را از تحصيالت عالی محروم نمايند.  اکنون با گذشت سی 

سال ابعاد اين نقض فاحش حقوق بشر در ايران آن چنان گسترش يافته که طيف 
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وسيع محرومّيت های  دانشگاهی هزاران دانشجو و استاد دگرانديش را در بر 

گرفته و کار به جايی رسيده است که صحبت از ايجاد محدودّيت های  جديدی 

در تحصيالت عالی برای نيمی از جمعّيت کشور يعنی زنان باکفايت آن مرز 

و بوم می نمايند.

و  فردی  روحانی  بلوغ  راه  در  مستلزم جهد  بهاءاهلل  تعاليم حضرت  قبول 

مشارکت در فّعالّيت های اجتماعی به منظور کمک به بنای جامعه ای شکوفا 

و خدمت در جهت رفاه عمومی می باشد.  علم و دين دو نظام دانايِی مستقّل 

فرمودءه حضرت  به  تمّدن می باشند.   پيشرفت  و محّرک  يکديگر  اّما مکّمل 

نادانی.   به  بشری  عالم  تدّنی  و  دانائيست  به  انسانی  عالم  “ترّقی  عبدالبهاء 

رّبانی شود.”   افزايد رحمانی گردد و چون دانش آموزد  نوع بشر چون دانايی 

کوشش در راه کسب علم و دانش و تحصيل فنون مفيده از معتقدات اهل بهاء 

محسوب می گردد.  بنا بر اين راه حّل درازمّدتی که شما عزيزان برای مقابله با 

مشکالت تحميلی در راه تحصيالت عالی انتخاب کرده ايد، همکاری مثبت 

با ديگر عالقه مندان صلح و آشتی جهت ايجاد جامعه ای پيشرفته و قانون مند 

بر اساس ترويج علم و دانش و عدالت اجتماعی می باشد.  شما اهل وفا و 

کوه  رزايا هم چون  تندباد  و  باليا  در طوفان  که همواره  کبريا  عاشقان جمال 

استوار و پايدار مانده ايد، با ايمان به بيانات مبارکه هر نقمت را نعمت و هر 

مشکلی را فرصتی جديد برای خدمت می انگاريد.  از اينرو مصّمم هستيد تا 

با پويايی و تمّسک به حبل صبر و بردباری به فّعالّيت های آموزشی مؤّسسه 

ادامه دهيد و بپذيريد که حمالت اخير طبيعتًا مشکالتی موّقت به دنبال داشته 

احيانًا موجب تعويق و در عين حال تعديل در بعضی از امور خواهد گشت.  

به اهّمّيت اّتحاد و اّتفاق جامعه که به خصوص در اين دوران پرافتتان حافظ 

و حامی شما است به خوبی واقفيد و در هر حال به تأييدات الريبّيءه حضرت 

پروردگار اميدوار می باشيد.  ملّت هوشيار ايران و ديگر خيرخواهان جهان با شما 
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هستند.  اين مشتاقان نيز با مراقبت کامل امور را دنبال می کنند.  مطمئن باشيد 

که تجربّيات ارزندءه شما در راه ارائءه تحصيالت عالی به دانشجويان محروم 

از تحصيل کمکی مؤّثر به توسعءه علم و دانش در بين جوانان برومند آن ملّت 

دانش پرور خواهد بود و ستم ديدگان بی شمار جهان از شيوءه سازنده و صلح آميز 

شما برای مقابله با ظلم و ستم سرمشق خواهند گرفت.

در اعتاب مقّدسءه عليا بياد شما عزيزان دست به دعا برمی داريم و با کمال 

تضّرع و ابتهال از درگاه حضرت ذو الجالل رجا می نماييم که ابواب آزادی و 

رخا بر وجه آن سالکين طريق وفا مفتوح گردد.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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 پيروان حضرت بهاءاهلل در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

و  ياران  سابق  هيئت  اعضای  قانونی  غير  سالگرد دست گيری  نزديک شدن 

کارکنان مؤّسسءه علمی آزاد يادآور تضييقات وارده بر آن عزيزان و ديگر احّبای 

جان فشان مهد امر اهلل است.  چهار سال از مسجونّيت اعضای هيئت سابق 

ياران می گذرد.  مبارزءه سرسختانه با تالش آرام جوانان بهائی برای دسترسی 

به تحصيالت عالی هم چنان ادامه دارد و خادمان مؤّسسءه علمی در واقع به 

جرم کمک به گسترش آموزش و پرورش و ترويج علم و دانش در زندان به سر 

می برند.

اگرچه وسعت اين بی عدالتی ها حّس هم دردی ناظران آگاه را در سراسر 

عالم برانگيخته ولی ستمی که همواره نسبت به اعضای جامعءه بهائی ادامه 

داشته شّدت يافته و ابعاد موحش و غير انسانی آن کودکان و نوجوانان را نيز 

در بر گرفته است.  مردم جهان با تعّجب و تأّثر شاهد آن بودند که اخيرًا طفلی 

دو ساله با مادر روانءه زندان گشت و چند روزی را در بند  گذراند.  فردی که نام 

مقّدس معلّم را بر خود نهاده در محيط مدرسه کودک معصومی را به جرم عدم 

شرکت در نماز جماعت بی رحمانه مورد ضرب و شتم قرار داد و دست  نحيف 

او را  سوزاند.  مأمورين دولت به زور وارد منزلی شده درب اطاق را شکسته و 

در مقابل چشمان وحشت زدءه کودک هفت ساله و خواهر نوجوانش مادرشان 

را با خود  بردند.

در حالی که محرومّيت بهائيان از استخدام در ادارات دولتی به قّوت خود 
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باقی است محّل کار آزاد عّدءه کثيری از آنان مورد حمله و جستجو قرار می گيرد 

و با داليلی بی اساس بسته می شود.  معلّمين و اساتيدی که از داشتن شغل 

دولتی محرومند به بهانءه امکان تبليغ ديانت بهائی اجازءه تدريس خصوصی را 

نيز ندارند.  خدمات اجتماعی بهائيان حّتی اشتغال شان به امور عادی زندگی 

روزمّره “اقدام عليه امنّيت کشور” تلّقی می گردد.  دامنءه شوم اين بغض و عناد 

کريه مردگان را نيز در بر دارد.  نه تنها حمالت پی گير و منّظم به قبرستان های 

بهائی و تخريب مراقد ادامه دارد بلکه در بعضی از مناطق به احّبا اجازءه دفن 

اموات بر طبق احکام بهائی داده نمی شود.  قطع درختان سرسبز اين اماکن که 

با زحمت فراوان پرورش يافته نمونءه ديگری از مساعی مسئولين امور برای وارد 

ساختن فشار های روحی بر احّبا و بی  احترامی نسبت به رفتگان شان می باشد.  

بهائيان حّتی از گذاشتن گل بر آرام  گاه عزيزان شان ممنوعند زيرا اوليای امور آن 

را نيز تبليغ ديانت بهائی می دانند.  عجبا که حّتی حيوان بی زبانی که يک 

امان  در  البغضاء  اولو  مظالم  از  نيز  پرورش می دهد  دام داری  خود  در  بهائی 

نيست.

مخالفت ها و سرکوبی ها يی که عليه جامعءه بهائی صورت می گيرد به اشکال 

اعمال می شود،  نيز  از ديگر شهروندان مملکت  مختلف عليه طيف وسيعی 

شهروندانی که تنها جرم شان خواستن آزادی و داشتن جامعه ای مبنی بر عدل 

و انصاف است.

در برابر اين  همه حقّ کشی های آشکار، دول و ملل کوچک و بزرگ جهان 

به پشتيبانی از حقوق احّبای ستم ديدءه ايران و ديگر شهروندان مصيبت زدءه آن 

سرزمين ادامه می دهند.  سازمان ملل مّتحد، مجامع معتبر بين المللی حقوق 

عدالت،  مرّوجين  دانشگاه ها،  پارلمان ها،  مدنی،  و  دولتی  نهادهای  بشر، 

وکال، قضات، اساتيد، فالسفه، ديپلمات ها، دولت مردان و مقامات رسمی در 

بسياری از کشورها و شخصّيت های برجسته از جمله بعضی از سياست مداران 
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مسلمان از شرق و غرب در قطع نامه ها، گزارش ها و اظهارات رسمی خود، اين 

تضييقات را ظالمانه خوانده خواهان توّقف آن می باشند.  اقدامات اخير عاّمءه 

مردم جهان نيز قابل توّجه است.  به عنوان مثال مراسم برگزار شده در دوازده 

شهر بزرگ جهان به مناسبت ده هزار روز زندانی بودن اعضای سابق ياران و 

راه پيمايی ده ها هزار نفر از اهالی برزيل برای دفاع از آزادی مذهب در جهان 

و اعتراض به نقض حقوق بشر از جمله حقوق بهائيان در ايران را می توان نام 

برد.

در بين ايرانيان شريف، هنرمندان نيز در حمايت از حقوق شهروندی بهائيان 

به صّف ساير روشن فکران منصف و فرهيخته پيوسته اند.  نکتءه مهم آن است 

که استمرار اين بی عدالتی ها که چندی قبل سبب شد صاحبان عدل و انصاف 

سکوت خود را در بارءه نقض حقوق شهروندی بهائيان شکسته و رسمًا پشتيبانی 

خويش را از حقوق بهائيان اظهار دارند حال حّس کنجکاوی آنان را بيدار 

کرده و مايلند بدانند دليل شّدت يافتن مخالفت با جامعءه بهائی چيست.  با 

وقوف بيش از پيش ايرانيان عزيز به نقش سازنده ای که بهائيان در آبادانی وطن 

مقّدس خود داشته اند موانع بی شماری که در راه مشارکت شما در بنای ايرانی 

پيشرفته ايجاد شده است تدريجًا رفع می گردد و فرصت های ارزشمندی در اين 

مسير در مقابل ديدگان شما رخ می گشايد.

اعمال  ايرانی  دگرانديشان  ساير  و  بهائيان  به  نسبت  که  خشونت هايی 

می شود در حقيقت زاييدءه تمّسک به عقايد و اصول منسوخ و سنن و رسوم 

کهنه ای است که اثرات مستقيم و منفی اش در همءه جنبه های حيات اجتماعی 

آن سرزمين ديده می شود.  جّوی از تعّصبات جاهلّيه و گرايش های خرافی بر 

مملکت تحميل شده و لطمات شديدی به اعتبار دين و ايمان وارد آمده است.  

خواسته های جوانان عزيز ناديده گرفته می شود، علی رغم شرافِت طبِع ايرانياِن 

پاک نهاد معنوّيت و ارزش های اخالقی در جامعه به حاشيه رانده شده، تباهی 
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و فساد بسياری از جوانب اجتماع را در بر گرفته، راستی و صداقت گويی از دواير 

مديرّيت رخت بربسته و دروغ و تزوير جايگزين آن شده، پيوندهای هم بستگی 

و اعتماد که الزمءه بقا و پيشرفت يک جامعءه زنده و پوياست ضعيف شده، 

ارکان نظم جامعه متزلزل گشته و گرداب مهيبی از مشکالت و نابسامانی ها 

يادآور  اسف بار  اين وضع  است.  مالحظءه  برده  فرو  کام خود  در  را  همگان 

بيان مهيمن حضرت بهاءاهلل است که می فرمايند “...گيتی را دردهای بی کران 

فراگرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته.  مردمانی که از بادءه خودبينی سرمست 

شده اند پزشک دانا را از او بازداشته اند اينست که خود و همءه مردمان را گرفتار 

را کژ انگاشته اند و  نه درمان می شناسند راست  نموده اند.  نه درد می دانند 

دوست را دشمن شمرده اند....”

مصائب شديدءه  از  ملکوت  طالبان  شما  نابسامان،  شرايط  اين  وجود  با 

اين جهان نوميد نشده به مدد اسم اعظم بر عهد و پيمان الهی استوار و در 

آرمان های شکوهمند و انسان دوستانءه خود پايداريد و به تحّقق آن اطمينانی 

واثق داريد.  به يقين مبين می دانيد که عصر حاضر دوران دگرگونی های عظيم 

فروپاشی است  فرسودءه جهان در حال  نظام های  بنيادين است.   و تحّوالت 

و در ميان تشّنجات ناشی از آن، سلّول های پيکر نظمی نوين در بطن عالم 

از  و  فرموده   مطالعه  را  رضوان 2012  پيام  يقينًا  می يابد.   تکوين  تدريج  به 

نشانه های جديد نفوذ و رسوخ اين امر اعظم در تار و پود اجتماع در سراسر عالم 

آگاهی بيشتری يافته ايد.  مالحظه فرماييد که پيروان دل باختءه جمال جانان، به 

خصوص جوانان عزيز، چگونه با شور و ايمان فراوان در اقصی نقاط جهان به 

کمک دوستان، همکاران، همسايگان و خويشاوندان در دهکده ها و شهر ها 

به ايجاد محيطی مشغولند که در آن مقّدر است يک مدنّيت روحانی جهانی 

شکوفا گردد و جوامعی را پرورش می دهند که حياتی جديد را نويد می دهد و 

به عالم و عالميان اميد می بخشد.  پس با ايمان و اّتکای هميشگی به الطاف 
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بی پايان حضرت يزدان به خدمات خالصانءه خود ادامه دهيد و همواره بيانات 

تسلّی بخش حضرت ولّی عزيز امر اهلل را به ياد آوريد که خادمان جان فشان آيين 

جمال قدم را اطمينان می دهند که در اين امر اعظم چنان قدرت شگرفی نهفته 

است که بر هر امتحان و افتتان فايق آيد، از بروز مصائب و تضييقات قّوتی 

جديد  گيرد، و بر اثر هر ظلم و ستمی پيروانی تازه و نيرويی بی اندازه  يابد.

به ياد شما عزيزان در اعتاب مقّدسءه عليا با کمال محّبت و اشتياق دعا 

می کنيم. 

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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احّبای عزيز الهی در مهد امر اهلل مالحظه فرمايند

سالی دگر از مسجونّيت جمعی از هم کيشان شما به سر آمد، شهروندانی نوع پرور و 

وطن دوست که با وجود محرومّيت از حقوق انسانی خويش، همّ شان بر آن بود که 

به تمشيت امور جامعه پردازند، وسايل تربيت کودکان را فراهم سازند، به جواناِن 

هّمت  سالمندان  نگهدارِی  به  کنند،  کمک  دانشگاهی  تحصيالت  از  محروم 

گمارند، با الهام از مفاهيم روحانِی آيين خود رفتار و سلوکی پاک و منّزه ترويج 

دهند، و در راه ايجاد اجتماعی زنده و پويا خدمت  نمايند؛ اين بود گناهانی که 

آن عزيزان را عالوه بر مشّقات فراوان اسير غل و زنجير اهل عدوان نمود. البّته ديگر 

بهائيان عزيز آن سرزمين هم به خاطر تمّسک کامل به تعاليم واالی الهی هم چنان 

هدف تير تعّصبات خشک مذهبی قرار دارند، دچار صدمات بی شمارند و عّده ای 

نيز اسير بند و زندان اند.  با وجود اين مظالم بسيار که جزئّيات آن بر هر منصف دانايی 

روشن است، مسئولين امور در نهايت گستاخی در مجامع بين المللی و رسانه های 

عمومی نقض حقوق بهائيان در آن کشور را انکار نموده به انتشار اّتهامات ناروا در 

بارءه شما مظلومان می کوشند.  ولی با آگاهی روز افزون ايرانيان و جهانيان به مقاصد 

اهل بهاء، کذب اين انکارها و اّتهامات آن چنان ثابت و مبرهن شده که مفتريان و 

انکار کنندگان اعتبار خود را حّتی برای ديگر اّدعاهای خويش نيز از دست داده اند.  

به گفتءه شاعر: 

به گيتی کس او را خريدار نيستزبانی که با راستی يار نيست
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مروری اجمالی بر وقايع دوازده ماه اخير حاکی از افزايشی چشم گير در ميزان 

حمايت از حقوق حّقءه شما است.  اين پشتيبانی از طرف تودءه مردم در ممالک 

مختلف جهان و نمايندگان منتخب آنان طّی ساليان متمادی موجب نهايت قدردانی 

بوده ولی آنچه حال درخور ستايش و سپاس مخصوص است ندای  اين جمع 

هم ميهنان عزيز شما در درون ايران است که بعد از آگاهی بر وسعت بی عدالتی های 

از  بيش  و صداقت،  کمال شجاعت  در  دشوار  بسيار  شرايطی  در  شما  بر  وارده 

پيش به دفاع از حقوق شما برخاسته اند.  برخی از مرّوجين عدالت، هنرمندان، 

دولت مردان، متفّکرين و ديگر شهروندان روشن ضمير، و حّتی نفوسی انسان دوست 

از درون سلول های زندان، مهر سکوت را شکسته  اند.  اين بانگ عدالت خواهی 

که در ابتدا از اقصی نقاط جهان برخاست و به مرور صدای ايرانيان ساکن خارج 

از کشور نيز به آن پيوست، حال در مقياسی بی سابقه در ايران شّدت می گيرد.  ولی 

ورای آگاهی به عمق بی  عدالتی نسبت به بهائيان، هم وطنان روشن  فکر شما در بارءه 

اصول و تعاليمی نيز می انديشند که هم زندگی شما عزيزان را شکل می دهد و هم 

بنيانی متين برای ايجاد جامعه ای پيشرو می باشد:  تعاليمی از قبيل حرمت کرامت 

انسانی، يگانگی و برابری نوع بشر از هر قوم و قبيله و نژاد و عقيده، تساوی زن و 

مرد، رهايی از تعّصبات، پای بندی به يادگيری و کسب علم و دانش، مهار آتش 

حرص و طمع، ترويج اقتصادی عاری از ثروت مفرط و فقر فاحش، و تعامل بين 

خرد و ايمان.

دوستان عزيز و محبوب:  اين آگاهی و بيداری وجدان در کشور خويش را البّته 

ارج می نهيد زيرا به خوبی واقفيد که در برابر هر ندای علنی که در پشتيبانی از حقوق 

شما ستم ديد گان و در تمجيد از اين تعاليم به گوش می رسد هزاران نفوس ديگر دور 

از انظار به گفتگو مشغول اند  و به مرور فرا می گيرند که چگونه با توّجه به جو ّ موجود 

عقايد خود را آشکارا در اين موارد ابراز دارند و به جمع مدافعين شما و مرّوجين 

صلح و آشتی بپيوندند.
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مالحظه فرماييد که شرح و بسط سخيفی که اذهان بيمار مغرضين و افکار 

محدود متعّصبين در بارءه تاريخ ديانت بهائی و رسوم و مقاصد بهائيان ساخته و 

پرداخته  و در طول يک صد و هفتاد سال اخير سعی در ترويج آن شده، چگونه در 

طّی چند سال گذشته بطالن آن ثابت گشته است.  به عالوه هم وطنان کنجکاو 

تيز هوش شما به اين فکر افتاده اند که دليل اين سرسختی در کژ انگاشتن عمدی 

از  ايران برخاسته و در سراسر گيتی  از سرزمين  اين نهضت روحانی که  و تخطئءه 

احترامی قابل مالحظه برخوردار است چيست.

موجب مسّرت فراوان اين مشتاقان است که با اقدامات شجاعانه و خالصانءه 

نفوسی که خواهان ترّقی ايران هستند، فرهنگ هم زيستی مسالمت آميز بين اقوام 

متنّوع و اديان مختلف که از ويژگی های فرهنگ اصيل آن سرزمين باستانی است در 

حال تجديد و شکوفايی می باشد.  از جمله اين چنين وقايع چشم گير سال گذشته 

در ايران در رابطه با وضعّيت بهائيان اقدامات ذيل را می توان نام برد:  پشتيبانی 

علنی شخصّيت های برجستءه اجتماع از حقوق جامعءه بهائی، تشويق عموم توّسط 

افراد محترم و نام دار به دل جويی از بهائيان، پی گيری مشکالت بهائيان از طرف 

برخی از بانوان شيردل و ممتاز ايران زمين، و ابراز هم دردی علنی و خصوصی از 

جانب بعضی روحانيون عالی مقام اهل تشّيع.  ولی فراخوان عمومی يک روحانی 

بلند پايءه ايرانی به هم زيستی مسالمت آميز ميان پيروان همءه اديان، اقدامی چنان 

مهم با پيامدی چنان مفيد و دامنه ای چنان وسيع بود که مورد تمجيد و حمايت 

رؤسای اديان از جمله مسلمانان در ديگر کشور ها قرار گرفت و برخی اظهار اميدواری 

نموده اند که با گسترش چنين اقدامات خردمندانه ای شايد بتوان آگاهی جمعِی 

الزم نسبت به ريشءه اصلی تعّصبات مذهبی، مشکلی اجتماعی که ميليون ها نفر 

در سراسر عالم با آن دست به گريبانند، را افزايش داد.  در آثار بهائی اين قبيل 

علمای روحانی و منقطع از امور دنيوی با عباراتی چون “رحمت يزدان” و “موهبت 

رحمن” توصيف گشته اند و هم چنين در بارءه نفوس سليمءه مخلصه ای که خادم 
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عالم انسانی و مرّوج صلح عمومی می باشند وعده داده شده که “عنقريب هر يک 

مانند کوکب نورانی از افق انسانی طالع و الئح  شوند و آفاق را منّور نمايند.”

و  تعّصب  بی رحمی،  و  قساوت  تيرءه  ابر  بيفکنيد.  جهان  اوضاع  بر  نظری 

سرکوب گری عالم را فراگرفته و ديده ها را تار و قلوب را پرمالل ساخته است.  ولی 

نفوس بی شماری هستند که  نيز  و در کشور خود شما  در عين حال در همه جا 

تمّسک شان به اصول سازنده، به محّبت و اخّوت، به انصاف و عدالت، و به 

جهان بينی و بشردوستی چنان قويم و پايدار است که حاضرند به خاطر پيشرفت 

جامعه و سعادت ديگران و برای ساختن آينده ای درخشان از منافع شخصی خود 

بگذرند.  اين نفوس با اين  گونه فداکاری ها تحسين همگان را برمی انگيزند و به 

تدريج با آرامشی خاّص ولی با نتايجی غير قابل انکار موجب تنوير افکار می گردند 

و جّو الزم را برای تحّقق اصل وحدت در کثرت می آفرينند.  الحمد  هلل که شما 

پيروان حضرت بهاءاهلل نيز در ُزمرءه اين نفوس هستيد؛ به نور ايمان مزّين ايد، به 

اصول و تعاليم الهی پای بنديد و با زندگی خود که ملهم از تعاليم محيی عالميان 

است موجب تقليب قلوب شده و می شويد.  پس شعلءه فروزندءه اميد را در سينه 

محفوظ داريد و با عزمی جزم در مسير خود گام برداريد.  ظلم و ستم که در ظلمت 

کذب و نادرستی نشو و نما می کند البّته از تابش نور صداقت و محّبت گريزان 

است زيرا که اين تابش مآاًل تاريکی تعّصبات را بزدايد و راه عدالت و مساوات را 

روشن نمايد.

ادعيءه قلبی اين مشتاقان، قدردانی ابدی هم کيشان و تحسين روزافزون مردم 

جهان از آِن شماست.

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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پيروان باوفای حضرت بهاءاهلل در کشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند

در اّيام فرخندءه رضوان اين مشتاقان به اّتفاق جّم غفيری از پيروان جمال اقدس 

ابهی، خادمين مرکز جهانی بهائی و زائرين و مسافرين در ارض مقصود، با 

طواف مقامات متبّرکءه عليا مراتب قدردانی و سپاس خود را از نزول تأييدات 

متتابعءه رّبانی که سبب حصول موّفقّيت های مهّمی برای امر مبارک در قريب 

به پنج  هزار محدودءه جغرافيايی در جميع قاّرات عالم گرديده به لسان جان 

به ساحت قدس الهی ابراز داشتيم، موّفقّيت هايی که نتيجءه سعی و کوشش 

خاضعانءه دوستان در راه بهبود اوضاع و رفاه اجتماع با همکاری ديگر مردم 

آزاده و خيرانديش جهان است.  در راز و نياز با خالق بی انباز به ياد شما عزيزان 

بوديم و نه تنها فرارسيدن سال روز دست گيری هفت نفر اعضای سابق هيئت 

جليلءه ياران و برخی از خادمين برازندءه مؤّسسءه علمی آزاد را به خاطر آورديم 

بلکه اين غم و اندوه را نيز به دل داشتيم که هنوز هزاران نفر از بهائيان ايران 

هم چنان به خاطر تمّسک به باورهای دينی خود در تضييقات شديد به سر 

می برند و بيش از صد نفر از آن عزيزان اسير بند و زندان می باشند.  از آستان 

مقّدسش رجا نموديم که امرا را عدل و علما را انصاف عنايت فرمايد تا اين 

ظلم و ستم به پايان رسد و ابواب رخا و آسايش بر وجه آن خادمان امر حضرت 

کبريا و ديگر شهروندان شريف آن سرزمين مقّدس و باستانی گشوده گردد.

از پيش در مقابل ديدگان مردم اصيل  وقايع سال گذشته بيش  را که  آنچه 

آشکار  سراسر جهان  در  و سالم  مرّوجين صلح  ديگر  و  بوم  و  مرز  آن  پاک نژاد  و 
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نمود تضاّد شديِد موجود بين عقايد صلح جويانه و سلوک خيرخواهانءه جامعءه بهائی 

تعّصبات جاهالنءه  تأثير  انسانی کسانی است که تحت  غير  و  اعمال اسف بار  و 

مذهبی هم چنان به بی عدالتی های خود در حّق شما ادامه می دهند. دفاع ايرانيان 

نيک انديش و روشن ضمير، چه در داخل و چه در خارج از ايران، از حقوق 

شهروندی هم وطنان بهائِی خود به وضوح نمايان بود.  خالی گذاشتن يک 

صندلی از طرف هم کالسان به نام و به ياد يک دانشجوی بهائی محروم از 

تحصيالت دانشگاهی، دعوت به همکاری از سوی هم صنفاِن يک کاسب 

بهائِی محروم از جواز کسب، و يا اعالم رضايت کتبی جمعی از همسايگان و 

آشنايان برای به خاک سپاری يکی از متصاعدين بهائی که به دستور مسئولين 

موارد  جمله  از  بود  آمده  عمل  به  ممانعت  آن  از  مردم  مخالفت  بهانءه  به  و 

بی شماِر حمايت عاّمءه مردم چه در شهر ها و چه در روستاهای آن کشور بود.  

شواهد و قراين بسيار زياد ديگری نيز بيان گر اين معنا است که ايرانيان برومند 

از هر طبقه و قشری — اعّم از مدافعان حقوق بشر، روحانيون نيک انديش و 

بادرايت، فّعاالن سياسی و مدنی، نويسندگان و روزنامه نگاران، هنرمندان و 

تهّيه کنندگان برنامه های تلويزيونی و موّرخينی که برای استفادءه آيندگان به تهّيءه 

فيلم و جمع آوری اسناد در ارتباط با مظالم بی شمار وارده بر پيروان اين آيين 

اهداف شان  و  عقايد  به  راجع  بی طرفانه  و  مستند  برنامه هايی  و  نموده  اقدام 

ارائه می دهند، افرادی که در مقاالت و وبالگ های شخصی ابراز هم دردی 

خواهان  مختلف  تظلّم نامه های  امضای  با  که  کسانی  می نمايند،  هم دلی  و 

احقاق حقوق مسلوبءه شما عزيزان هستند، و برگزار کنندگان برنامه های وسيع و 

گسترده عليه محرومّيت جوانان بهائی از تحصيالت عاليه و آزار و اذّيت بهائيان 

— همگی آرزو دارند تا آحاد مردم مملکت از جمله بهائيان بتوانند در مقام 

ايران  آبادانی و سربلندی  راه  به دوش يکديگر در  شهروندانی دل سوز دوش 

عزيز کوشا باشند.  از طرف ديگر حمايت سازمان های غير انتفاعی، مؤّسسات 
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نمايندگان  نوبل،  برندگان جايزءه صلح  برجسته چون  علمی، شخصّيت های 

نيز  و قطع نامه های مصّوب مجمع عمومی سازمان ملل مّتحد  دول مختلف 

ايرانيان  ديگر  و  بر شما  ستم  و  ظلم  ادامءه  از  مردم جهان  انزجار  نشان دهندءه 

است.

ايقان و ايمان شما به مقام مظهر ظهور الهی در اين عصر نورانی، انقطاع 

شما از امور دنيوی و توّجه تان به حيات معنوی، تشّبث تان  به تعاليم اين امر 

عظيم، ارادءه آهنين و بردباری حماسه آفرين شما در تحّمل شدايد در سبيل 

محّبت  حضرت يزدان، درايت و استقامت سازندءه شما در شرايط مصيبت بار 

عالم  به  و  مألوف  وطن  به  راه خدمت  در  شما  مجّدانءه  اقدامات  و  کنونی، 

انسانی ياد آور اين بيان احلی از قلم اعلی است که بعد از توصيف شوق و شور 

در  آنان  و جان بازی های  از خودگذشتگی ها  مراتب  و  پيروان خود  موفور  و عشق 

راه تحّقق ارادءه الهی می فرمايند “فوعّزتک يا الهی اّنی متحّير فيهم و ما ظهر 

منهم فی سبيل محّبتک فطوبی لهم ثّم روحا لهم…کأّنک صنعتهم لحّبک و 

اصطفيتهم لجذبک و القيت فيهم روح امرک و اظهرت لهم جمال احدّيتک.”  

پس ای فارسان ميدان وفا و ای سالکان سبيل هدی سرافراز و مفتخر باشيد که 

مصداق اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء هستيد که می فرمايند “ای احّبای 

الهی نظر به اعتساف و بی انصافی نادانان ننماييد.  ظلم را به عدل مقاومت 

کنيد و اعتساف را به انصاف مقابلی نماييد و خونخواری را به مهربانی معامله 

نماييد.  در ترّقی ايران و ايرانيان خيرخواه باشيد و در مدنّيت عمومّيه بکوشيد.”

]امضا:  بيت العدل اعظم[       



برخی از پيام های عمومی بيت العدل اعظم

)ترجمه از انگليسی(





وعدۀ صلح جهانی

اکتبر 1985

خطاب به مردم جهان

صلح بزرگی که طّی قرون و اعصار آرزوی قلبی نيک انديشان بوده، صلحی که 

نسل های بی شماری از عارفان و شاعران در باره اش سخن گفته اند،  صلحی 

که کتب مقّدسه در ادوار متوالی نويد دهندءه آن بوده  اند، سرانجام دست يابی 

به آن برای ملل جهان ممکن گشته است.  برای اّولين  بار در تاريخ بشر هر فرد 

قادر است که تمامی کرءه زمين را با ميلياردها مردم متنّوع اش در يک چشم انداز 

واحد مشاهده نمايد.  صلح عمومی نه تنها امکان پذير بلکه اجتناب ناپذير است.  

استقرار اين صلح، مرحلءه بعدی تکامِل کرءه زمين و به قول يکی از متفّکرين 

بزرگ، مرحلءه “جهانی شدن نوع بشر” )ترجمه( است.

اينکه آيا تنها پس از وقوع باليای وحشت ناِک ناشی از تمّسِک سرسختانءه 

نوع بشر به روش های ديرينه، صلح تحّقق خواهد يافت و يا از طريق يک اقدام 

در  که  است  گزينشی  آمد،  به دست خواهد  زمان  اين  در  مشورتی  و  ارادی 

دست تمامی ساکنان کرءه زمين قرار دارد.  در اين لحظءه بحرانی و حّساس که 

برای همءه جهانيان مبّدل  به يک نگرانی مشترک  مشکالت دشوار ملّت ها 

گشته، کوتاهی و قصور در متوّقف ساختن امواج اختالف و بی نظمی کماِل 

بی مسئولّيتی خواهد بود.

اّما شواهد اميد بخشی نيز موجود است از جمله:  تحکيم فزايندءه گام  هايی 
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تأسيس جامعءه ملل  با  قرن  اين  اوايل  بار در  اّول  به سوی نظمی جهانی که 

برداشته شد، جامعه ای که بعدًا سازمان ملل مّتحد با بنيانی وسيع تر جايگزين 

آن گرديد؛ کسب استقالل توّسط اکثر ملل جهان بعد از جنگ جهانی دوم که 

نمايان گر اکمال فرايند ملّت سازی است و تعامل اين ملل نوخاسته با کشورهای 

کهن در عاليق مشترک؛ گسترش وسيِع همکاری  های متعاقب در زمينه های 

علمی، آموزشی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی در بين ملّت ها و گروه هايی 

که تا به حال جدا از هم و دشمن يکديگر بودند؛ فزونی يافتن بی سابقءه تعداد 

سازمان های انسان دوستانءه بين المللی در دهه های اخير؛ افزايش جنبش های 

زنان و جواناِن خواستار پايان جنگ؛ و ازدياد خودجوِش شبکه های در حال 

گسترش مردِم عادِی در جستجوی تفاهم از طريق مراودات شخصی.

پيشرفت های علمی و تکنولوژيکی حاصله در اين قرِن فوق العاده خجسته 

داللت بر جهش عظيمی در تکامل اجتماعی کرءه زمين دارد و ابزاری را ارائه 

می دهد که می تواند راه حلّی برای مشکالت عملی نوع بشر فراهم آورد.  اين 

پيشرفت ها براستی وسايل الزم برای ادارءه زندگی پيچيدءه يک دنيای مّتحد را 

فراهم می سازند.  با اين حال هنوز موانع بسياری وجود دارد.  شّک و ترديد ، 

برداشت های غلط، تعّصبات، بدگمانی ها  و خود خواهی های کوته نظرانه، بر 

روابط بين ملل و اقوام سايه افکنده اند.

ما امنای امر بهائی بنا بر احساسی عميق از مسئولّيت روحانی و وجدانی، 

خود را موّظف می دانيم که در اين فرصت مغتنم توّجه شما را به بينش های 

نافذی معطوف  داريم که حضرت بهاءاهلل مؤّسس ديانت بهائی، بيش از يک  

قرن پيش برای اّولين  بار به فرمانروايان جهان ابالغ فرمود.

حضرت بهاءاهلل خاطرنشان می کنند که طوفان نااميدی از هر سو می وزد و 

اختالفاتی که نوع بشر را به تفرقه و فالکت می کشاند روز به روز در ازدياد است 

و نشانه های تشّنج و هرج و مرج مشاهده می شود زيرا نظام کنونی به نحوی 
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اين  بشری  تجارب عمومِی جامعءه  نظر می رسد.   به  نارسا  و  ناقص  اسف بار 

قضاوت آينده بينانه را کاماًلً تأييد نموده است.  نواقص نظم رايج را می توان 

در عدم توانايی کشورهای مستقلِّ عضو سازمان ملل مّتحد برای تطهير عالم 

از کابوس جنگ، در استمرار خطر فرو ريختن نظم اقتصادی بين المللی، در 

شيوع هرج و مرج و تروريسم، و در مصائب شديدی که اين باليا و ديگر عوارض 

بی شمار برای ميليون ها نفر از افراد بشر ايجاد کرده اند به وضوح مشاهده نمود.  

تهاجم و تعارض در حقيقت چنان تار و پود نظام های اجتماعی و اقتصادی 

و دينی موجود را فرا گرفته که بسياری به اين باور تن در  داده اند که اين گونه 

کردار و رفتار جزء الينفکِّ طبيعت بشری است و ريشه کن کردن آن غير ممکن 

می باشد.

با تثبيت اين باور در اذهان عمومی، تضاّدی فلج کننده در امور بشری به 

وجود آمده است.  از يک سو مردِم تمام کشور ها نه تنها آمادگی بلکه اشتياق 

خود را برای استقرار صلح و آشتی و برای پايان يافتن نگرانی های جانکاهی که 

زندگی روزمّرءه آنان را معّذب می سازد اعالن می کنند.  از سوی ديگر بی دريغ 

ُمهِر قبول بر اين نظر نهاده می شود که نوع انسان ذاتًا خود پرست، ستيزه جو و 

اصالح ناپذير است و در نتيجه قادر نيست نظامی اجتماعی بنا نهد که در عين 

حال هم پيشرو و صلح آميز باشد و هم پويا و هماهنگ، نظامی که آزادِی ابتکار 

و خاّلقّيت فردی را ترويج کند ولی بر تعاون و تعاضد مبتنی باشد.

با فورّيت يافتن نياز به صلح، وجود اين تضادِّ بنيادين که مانع حصول صلح 

می شود ايجاب می کند که پيش فرض هايی که مبنای نظر عاّمه در بارءه مشکالت 

تاريخی نوع بشر است مورد ارزيابی مجّدد قرار گيرد.  شواهد موجود نشان می دهد 

که  پذيرد آشکار خواهد شد  به نحوی منصفانه صورت  ارزيابی  اين  اگر  که 

رفتار ستيزه جويانه نه تنها نمايان گر فطرت واقعی نوع بشر نيست بلکه تصويری 

کژنما از حقيقت انسان است.  رضايِت ناشی از توّجه به اين نکته مردم را قادر 
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خواهد ساخت تا قوای اجتماعی سازنده ای را به حرکت در آورند که به خاطر 

همخوانی اش با طبيعت بشری، به جای جنگ و ستيز، هماهنگی و همکاری 

را ترويج خواهد داد.

بلکه نشانءه  انکار گذشتءه بشرّيت نيست  به معنای  گزينش چنين مسيری 

درک آن است.  آيين بهائی اغتشاش کنونی جهان و وضع مصيبت بار حاکم 

بر امور انسانی را مرحله ای طبيعی از يک فرايند ارگانيک مشاهده می نمايد 

که مآاًلً به طور قطع به وحدت نوع انسان در ظّل يک نظم اجتماعی واحد 

بود.   زمين خواهد  تمامی کرءه  ثغورش  و  منجر خواهد شد، نظمی که حدود 

با  از مراحل تکاملِی مشابه  ارگانيک  و  به عنوان يک واحد متمايز  نوع بشر 

مراحل شيرخوارگی و کودکی در زندگی هر فرد گذشته است و اکنون در اوج 

مرحلءه متالطم نوجوانی قرار گرفته و به مرحلءه بلوغی که مّدت ها انتظارش را 

می کشيده نزديک می شود.

اذعان صادقانه به اينکه تعّصب و جنگ و استثمار جلوه هايی از مراحل 

قبل از بلوِغ نوع بشر در طّی يک فرايند گستردءه تاريخی بوده اند و قبول اينکه 

مرحلءه  فرارسيدن  نشانءه  که  است  اجتناب ناپذيری  آشوب  شاهد  امروز  انسان  نوع 

بلوغ جمعی او می باشد، دليلی برای يأس و نا اميدی نيست بلکه شرط الزم 

مطلبی  است.   دنيايی صلح آميز  ساختن  مهمِّ  و  خطير  مسئولّيت  قبول  برای 

که بررسی اش را صميمانه به شما توصيه می نماييم اينست که انجام چنين 

امر عظيمی امکان پذير است، قوای سازندءه الزم موجود است و ساختارهای 

اجتماعی مّتحد کننده را می توان بنا نهاد.

هر قدر آيندءه نزديک مشحون از رنج و اغتشاش و هر قدر افق کنونی تيره 

و تار باشد، جامعءه بهائی معتقد است که نوع بشر می تواند با اطمينان از نتايج 

نهايی، با اين امتحان و افتتان عظيم مقابله نمايد.  تحّوالت تشّنج آميزی که عالم 

انسانی به سرعت به سوی آن سوق داده می شود نه تنها به هيچ وجه نشانءه پايان 
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تمّدن بشری نيست بلکه سبب خواهد شد که در اين يوم موعود مقام و رتبءه انسان 

ظاهر شود، قوا و استعدادات مکنونه اش به منّصءه ظهور رسد، سرنوشت درخشانش 

به خوبی آشکار گردد و فضايل عاليءه فطری اش به عرصءه شهود در آيد.

* * *

استعدادها و مواهبی که نوع انسان را از ساير موجودات زنده ممتاز می  کند 

در لطيفه ای مکنون است که روح انسانی ناميده شده و عقْل خصيصءه اساسی 

آنست.  اين مواهب، نوع بشر را قادر به بنيان گذارِی تمّدن ها و ايجاد رفاه 

ماّدی نموده است.  اّما اين قبيل دست آوردها به تنهايی هرگز سبب ارضای 

روح انسانی نگشته است، روحی که ماهّيت اسرارآميزش او را به سوی جهان 

باال سوق می دهد، به سوی عالمی غيبی، به سوی حقيقتی مطلق و به سوی 

می شود.   ناميده  خدا  که  الجواهری  جوهر  به سوی  و  و اليدرک  منيع  ذاتی 

اديانی که از طريق يک سلسله پيامبران روحانی به بشر داده شده اند حلقه های 

اّولّيءه ارتباط بين انسان و آن حقيقت مطلق بوده اند و قابلّيت نوع بشر را برای 

و  اجتماعی شکل بخشيده  پيشرفت های  با  توأم  روحانی  ترّقيات  به  حصول 

تلطيف نموده اند.

هيچ اقدام جّدی برای اصالح امور جامعءه انسانی و تأسيس صلح جهانی 

اعظم  قسمت  دين  از  بشر  پيروی  و  درک  بگيرد.   ناديده  را  دين  نمی تواند 

محتوای صفحات تاريخ را تشکيل می دهد.  يک موّرخ بزرگ، دين را به 

عنوان “ قّوه ای از طبيعت انسان” )ترجمه( توصيف کرده است.  البّته نمی توان 

منکر شد که سوء استفاده از اين قّوه سهمی بسزا در بروز بسياری از اغتشاشات 

در اجتماع و ظهور جنگ و جدال بين افراد داشته است ولی در عين حال هيچ 

ناظر منصفی نمی تواند نفوذ غالبءه دين در جنبه های حياتی مدنّيت انسانی را 

انکار نمايد.  به عالوه لزوم دين برای نظم اجتماع از طريق تأثير مستقيمی که 

بر قوانين و اخالقّيات داشته مکّررًا به ثبوت رسيده است.
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حضرت بهاء اهلل در وصف دين به عنوان يک قّوءه اجتماعی می فرمايد:  

“...اوست سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطميناِن َمْن فی االمکان.”  و در 

بارءه تيرگی و يا فساد دين چنين می فرمايد:  “اگر سراج دين مستور ماند هرج و 

مرج راه يابد نّير عدل و انصاف و آفتاب َامن و اطمينان از نور باز مانند.”  آثار 

بهائی در توضيح پيامدهای انحطاط دين چنين متذّکر می شوند که:  “انحراف 

و  بشری پست ترين  مؤّسسات  انحطاط  و  آدمی  رفتار  تدّنی  انسانی،  طبيعت 

زننده ترين جنبه های خود را نشان  می دهند.  خلق و خوی بشری فاسد می گردد، 

اعتماد و اطمينان سلب می شود، قيود انضباط سست می گردد، ندای وجدان 

خاموش می شود، شرم و حيا از ميان رخت برمی بندد، مفاهيمی چون حّس 

مسئولّيت، هم بستگی، تعاضد و وفاداری تحريف می گردد و احساس آرامش 

و سرور و اميدواری به تدريج نابود می شود.” )ترجمه(

پس اگر بشرّيت به ورطه ای از اختالفات فلج کننده رسيده است، برای 

به  بايد  يافته  تداوم  دين  بنام  که  سوءتفاهماتی  و  سردرگمی  سرچشمءه  يافتن 

خويشتن، به غفلت خود، و به نداهای گمراه  کننده ای که به آنها گوش فرا داده 

است بنگرد.  کسانی که کورکورانه و خود  خواهانه بر معتقدات سّنتی خاّص 

خود اصرار ورزيده اند و تفاسيری غلط و ضّد و نقيض از کالم پيامبران خدا را به 

مريدان خويش تحميل نموده اند بار مسئولّيت سنگينی در ايجاد اين اغتشاش 

به دوش دارند، اغتشاشی که با ايجاد سدهای مصنوعی ميان ِخرد و ايمان، و 

بين علم و دين تشديد شده است زيرا بررسی منصفانه ای از اصل کالِم مؤّسسين 

اديان بزرگ و اوضاع اجتماعی محيطی که در آن هر يک از اين مظاهر الهی 

موّظف به اجرای رسالت خويش بودند نشان می دهد که هيچ مطلبی در تأييد 

مشاجرات و تعّصباتی که سبب انحراف جوامع دينی و در نتيجه، تدّنی جميع 

شئون انسانی  گردد وجود ندارد.

آموزءه “آنچه به خود نمی پسندی به ديگران مپسند”  که در تمام اديان بزرگ 
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به اشکال گوناگون و به طور مکّرر آمده است، از دو جهِت خاّص مؤيِّد اين نظر 

می باشد:  يکی آنکه جوهر و چکيدءه مفاهيم اخالقی و جنبءه صلح آفرين همءه 

اديان را، فارغ از زمان و مکانی که در آن ظاهر شده اند، نشان می دهد و ديگر 

آنکه بر جنبه ای از وحدت دين داللت می کند که فضيلت ذاتی تمام اديان 

است، فضيلتی که نوع بشر در چشم انداز غير منسجم خود از تاريخ، از درک 

آن قاصر مانده است.

اگر بشرّيت مرّبيان روحانی عصر طفولّيِت جمعی نوع بشر را طبق خصوصّيت 

واقعی آنان، در مقام عاملين يک فرايند تمّدن ساز مشاهده می نمود، يقينًا از 

اثرات تکاملی ظهورات پی در پِی آنان بهره ای صد چندان می گرفت.  افسوس 

که در اين مورد قصور نمود.

بازگشت التهابات افراطی مذهبی در بسياری از نقاط جهان را نمی توان 

جز تالشی مذبوحانه به شمار آورد.  نفس خشونت و اخالل گری، پديده هايی 

که با اين التهابات همراه است، خود نمايان گر ورشکستگی روحانی عقايد 

وابسته به آنها است.  براستی يکی از عجيب ترين و غم انگيز ترين خصوصّيات 

شيوع تعّصب گرايی مذهبی کنونی آنست که تا چه حّد در تمام موارد نه تنها 

موجب تضعيف موازين روحانی  الزم برای وحدت نوع انسان می شود بلکه 

دينی  بی نظير اخالقی همان  موّفقّيت های  نمودن  بی  ارزش  باعث  هم چنين 

می گردد که مّدعی ترويج آن است.

هرچند دين نيروی حياتی و مهّمی در تاريخ بشری بوده و هرچند بازگشت 

و  که دين  اين حال مّدت هاست  با  التهابات ستيزه گر مذهبی شديد است، 

مؤّسسات دينی، از جانِب عّدءه روزافزونی از مردم، پديده ای بی ربط با مسائل 

مهّم دنيای مدرن انگاشته شده اند.  به جای تمّسک به دين، مردم يا به ارضای 

شهوات ماّدی روی  آورده اند و يا ايدئولوژی هايی را دنبال می کنند که به دست 

رنج  آنها  از  که  از بالهای آشکاری  اجتماع  رهايی  برای  و  بشر ساخته شده 
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از اين ايدئولوژی ها به جای  می برد طرح ريزی گرديده اند.  متأّسفانه بسياری 

آنکه مفهوم وحدت نوع انسان را در بر گيرند و توافق و هماهنگی بيشتری را 

در ميان مردم مختلف ترويج دهند، گرايش شان بر آنست که حاکمّيت ملّی را 

خدای گون سازند، بقّيءه نوع بشر را تابع و فرمان بردار يک ملّت، يک نژاد و يا 

يک طبقه قرار دهند، در سرکوب کردن هر نوع مباحثه و تبادل افکار بکوشند، 

قربانی عملّيات يک  تا  نمايند  رها  را  گرسنه  مردم  ميليون ها  بی رحمانه  يا  و 

سيستم بازار اقتصادی گردند، سيستمی که به وضوح باعث تشديد مصائب 

اکثرّيت نوع بشر گشته و در عين حال عّدءه قليلی را قادر ساخته است که در 

چنان وفور نعمتی غوطه ور شوند که نسل های پيشيِن ما آن را حّتی در خواب 

هم نمی ديدند.

چه اسف بار است کارنامءه مرام هايی که عقالِی دنيا  بيِن عصر حاضر آنها را 

به عنوان جايگزين دين خلق کرده اند.  قضاوت قطعی تاريخ در بارءه ارزش اين 

مرام ها را می توان در يأس و سرخوردگی گستردءه انبوه مردمانی مشاهده نمود 

که تعليم يافته اند تا در محراب آنها به پرستش پردازند.  ثمرات اين مکتب ها 

— پس از ده ها سال ِاعمال قدرِت روزافزون و بالمانع از طرف کسانی که 

برتری قدرت و مقام شان در امور بشری را مديون اين عقايد می باشند — امراض 

اقتصادی و اجتماعی کشنده ايست که در واپسين سال های قرن بيستم هر گوشءه 

جهان را مبتال ساخته است.  ريشءه تمامی اين مصائب ظاهری، صدماتی معنوی 

است که در بی عالقگی و بی تفاوتِی مستولی بر توده های مردِم همءه ملّت ها و 

در خاموش شدن شعلءه اميد در قلوب ميليون ها نفر از افراد محروم و رنج ديده 

منعکس است.

ماّدی گرايی — چه  مرّوجين عقايد خشک  فرارسيده است که  آن  وقت 

از شرق و چه از غرب، چه منسوب به کاپيتاليسم و چه وابسته به سوسياليزم 

— به اّدعای رهبری اخالقی ای که از آِن خود می دانند پاسخ دهند.  کجاست 
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آن  کجاست  داده اند؟   وعده  ايدئولوژی ها  اين  که  جديدی”  “دنيای  آن 

صلح بين المللی که مّدعی پای بندی به آرمان های آن هستند؟  کجاست آن 

پيروزی های عظيم در عرصه های تازءه پيشرفِت فرهنگی که با بزرگ نماياندن 

اين نژاد، آن کشور و يا طبقءه خاّصی از مردم حاصل شده است؟  چرا اکثرّيت 

عظيم مردم جهان بيش از پيش در گرسنگی و بدبختی فرو می روند در حالی که 

ثروت های نامحدودی که فراعنه و قياصره يا حّتی امپراطوری های پرقدرت قرن 

نوزدهم در خواب هم نمی ديدند، اينک در دست داّلالن امور بشری انباشته 

شده است؟

ريشءه مغّذی اين باور غلط را که نوع انسان خودپرست، ستيزه جو و غير قابل 

اصالح  است، می توان علی الخصوص در تجليل از عاليق ماّدی که هم منشأ 

و هم خصيصءه مشترک تمام اين ايدئولوژی هاست  يافت.  اينجاست که زمينه 

برای ساختن جهانی جديد و درخور نسل های آيندءه بشری بايد هموار گردد.

از آنجا که تجربه نشان می دهد که آرمان های ماّدی در برآوردن نيازهای 

يافتن راه  بشری شکست خورده اند، می بايستی صادقانه قبول کرد که برای 

حلِّ  مشکالِت رنج آوری که کرءه زمين را در بر گرفته کوشش های تازه ای بايد به 

عمل آيد.  شرايط تحّمل ناپذيری که جامعءه بشری را فرا گرفته همه از شکستی 

مشترک حکايت می  کند و وضعی به وجود آورده است که به جای کاهش 

جبهه گيرِی همه جانبه،  موجب تحريک آن می شود.  واضح است که کوششی 

گرايش  مسئلءه عمده  است.   نياز  مورد  دردها  برای عالج  فوری  و  همگانی 

و  داد  ادامه خواهد  به غفلت خود  بشر هم چنان  نوع  آيا  فکر است.   و طرز 

به مفاهيم کهنه و فرضّيات غير  عملی تمّسک خواهد جست يا آنکه رهبران 

جهان، فارغ از ايدئولوژی، قدم هّمت پيش خواهند نهاد و با عزمی راسخ در 

جستجويی مّتحدانه  برای يافتن راه حلّی مناسب با يکديگر به مشورت خواهند 

پرداخت؟
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کسانی که به فکر آيندءه نوع انسانند سزاوار است به اين پند توّجه کنند:  

“اگر گرامی ترين آمال ديرينه و مشروعات و مؤّسسات جليلءه قديمه و برخی از 

شئون اجتماعّيه و قواعد دينّيه از ترويج منافع عمومّيءه عالم انسانی باز مانده اند 

و اگر از عهدءه رفع حوايج نوع بشری که پيوسته در حال تحّول و تکامل است 

بر نمی آيند، بايد به دور انداخته شوند و در خاموش کدءه آموزه های منسوخ و 

فراموش  شده سپرده شوند.  چرا در جهانی که تابع قانون اليتغّيِر تغيير و تحليل 

است اين اعتقادات و مؤّسسات بايد از زوالی که ضرورتًا بر جميع مؤّسسات 

انسانی غلبه می نمايد مستثنی و معاف باشند؟  بايد به خاطر داشته باشيم که 

موازين حقوقی و نظرّيه های سياسی و اقتصادی صرفًا برای آن به وجود آمده اند 

که منافع عموم بشر محفوظ ماند نه آنکه به خاطر حفظ اصالت يک قانون يا 

يک عقيده، نوع انسان قربانی شود.” )ترجمه(

* * *

غير   قانونی  و  گازهای سّمی،  از  استفاده  منع  اتمی،  تحريم سالح های 

 ساختن جنگ های ميکروبی علل بنيادی جنگ را از بين نخواهد برد.  گرچه 

اين قبيل اقداماِت عملی به عنوان عناصری از فرايند صلح به وضوح از اهّمّيت 

خاّصی برخوردارند اّما به خودی خود سطحی تر از آنند که بتوانند اثر عميق و 

پايداری داشته باشند.  مردم جهان با زيرکی و ابتکار در تالشی بی  پايان  برای 

کسب سلطه و برتری ، باز آالت جنگی ديگری اختراع خواهند کرد و از غذا، 

مواّد خام، منابع مالی، قدرت صنعتی، ايدئولوژی و تروريسم برای براندازی 

يکديگر استفاده خواهند نمود.  به  عالوه اختالل عظيم کنونی در امور بشری 

را نمی توان از طريق رفع درگيری ها و يا اختالف نظرهای خاّص بين ملّت ها از 

ميان برداشت.  يک چارچوب واقعًا جهانی بايد اّتخاذ گردد.

رهبران ملّی مطمئّنًا از جهانی بودن مشکالت باخبرند، واقعّيتی که در انبوه 

فزايندءه مسائلی که هرروزه با آن رو  به  رو هستند به چشم می خورد.  به عالوه 
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مطالعات و راه  حلّ های پيشنهادی از جانب بسياری از گروه های عالقه مند و 

روشن ضمير و از طرف دواير وابسته به سازمان ملل مّتحد به قدری زياد و بی شمار 

است که ديگر هيچ  کس نمی تواند اّدعا کند که از احتياجات خطيری که بايد 

برآورده شود بی خبر است.  اّما فلِج اراده گريبان گير شده و همين بی ارادگی 

است که بايد با دّقت مورد بررسی قرار گيرد و با قاطعّيت چاره شود.  ريشءه 

اين فلج و بی ارادگی، چنان که ذکر نموديم اين اعتقاد عميق است که نوع 

انسان ذاتًا ستيزه خوست و در نتيجه مايل نيست مصالح نظم جهانی را بر منافع 

خصوصی ملّی ترجيح دهد و نمی خواهد با شجاعت به استقرار يک حاکمّيت 

مّتحد جهانی با تمام مزايای عظيم آن بپردازد.  آثار اين فلج  را هم چنين می توان 

در توده های مردم ناآگاه و تحت انقياد مشاهده نمود که نمی توانند آرزوی خود 

را برای زيستن در ظّل نظمی جديد همراه با آرامش و رفاه و صلح و صفا با 

تمام مردم دنيا به راحتی بر زبان رانند.

گام های محتاطانه  ای که به خصوص پس از جنگ جهانی دوم در جهت 

روزافزون  تمايل  هستند.   اميدبخش  بارقه هايی  شده  برداشته  جهانی  نظم 

گروه هايی از ملل به رسمی نمودن روابطی که آنها را قادر به همکاری در امور 

مورد عالقءه مشترک می کند بيان گر اين نکته است که مآاًلً تمام ملل خواهند 

توانست بر اين ضعف اراده فايق آيند.  اّتحادّيءه کشورهای جنوب شرقی آسيا 

مشترک  بازار  و  جامعه   ،)Association of South East Asian Nations(

بازار   ،)Caribbean Community and Common Market( کارائيب 

مشترک امريکای مرکزی )Central American Common Market(، شورای 

 ،)Council for Mutual Economic Assistance( همکاری متقابل اقتصادی

کشورهای  اّتحادّيءه   ،)European Communities( اروپا  اقتصادی  جامعءه 

 Organization( افريقا  )League of Arab States(، سازمان وحدت  عرب 

 Organization of( امريکايی  کشور های  سازمان   ،)of African Unity
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 ،)South Pacific Forum( شورای جنوب پاسيفيک ،)American States

هر يک نمونه ای از مساعی مشترکی است که راه را برای نظم جهانی هموار 

می سازد.

توّجه روزافزونی که به بعضی از عميق ترين مشکالت کرءه زمين معطوف 

آشکار  نارسايی های  علی رغم  است.   ديگری  اميدبخش  نشانءه  می  گردد 

سازمان ملل مّتحد، بيش از چهل بيانّيه و عهدنامه که اين سازمان به تصويب 

آنها اشتياقی  به  تعّهد خود نسبت  رسانده، حّتی در مواقعی که دولت ها در 

نشان نداده اند، جان تازه ای به مردم عادی بخشيده است.  اعالمّيءه جهانی 

کنوانسيون   ،)Universal Declaration of Human Rights( بشر  حقوق 

 Convention on the Prevention and( منع و مجازات کشتار دسته جمعی

Punishment of the Crime of Genocide( و اقدامات مشابهی مربوط به 

رفع کلّّيءه تبعيضات بر مبنای نژاد، جنسّيت، و عقيدءه مذهبی، رعايت حقوق 

سوء  و  گرسنگی  ريشه کنی  عليه شکنجه،  انسانی  افراد  همءه  کودک، حفظ 

تغذيه، استفاده از پيشرفت های علمی و تکنولوژيکی در راه صلح و به سود 

بشرّيت، تمامی اين قبيل اقدامات، اگر دليرانه تنفيذ گردد و گسترش يابد، 

نخواهد  ديگر  کابوس جنگ  که  بخشيد  روزی سرعت خواهد  فرارسيدن  به 

توانست بر روابط بين المللی سايه افکند.  نيازی نيست که بر اهّمّيت مطالبی 

که در اين بيانّيه ها و ميثاق  ها مورد توّجه قرار گرفته تأکيد شود اّما برخی از اين 

مطالب به دليل ارتباط مستقيم شان با استقرار صلح جهانی، درخور توضيح 

بيشتری هستند.

نژاد پرستی که يکی از زيان بار ترين و مزمن ترين مفاسد و ُشرور است سّدی 

عمده  در راه استقرار صلح می باشد.  نژادپرستی چنان َهتک حرمت شرم آوری 

نسبت به مقام انسان است که به هيچ دليلی و تحت هيچ شرايطی نمی توان 

آن را توجيه نمود.  تبعيض نژادی ظهور استعدادهای نهفته و بی کران قربانيانش 



127وعدءه صلح جهانی

را معّوق و عاطل می سازد، مرتکبينش را به فساد و تباهی می کشاند و پيشرفت  

انسان را مختل می کند.  فايق آمدن بر اين مشکل مستلزم پذيرفتن يگانگی نوع 

بشر و تنفيذ آن از طريق اقدامات قانونِی مناسب در سراسر جهان است.

اختالف مفرط ميان غنی و فقير که سرچشمءه مصائب شديدی است جهان 

را در حالتی از بی ثباتی نگاه می دارد و عماًلً آن را به ورطءه جنگ می کشاند.  

معدودند اجتماعاتی که به نحوی مؤّثر به اين مسئله پرداخته باشند.  حّل اين 

مشکل اّتخاذ هم زمان رويکردهای روحانی، اخالقی و عملی را ايجاب می کند.  

بايد با نگاهی تازه بر اين مشکل نگريست، نگاهی که راه گشای مشورِت عاری 

از مجادالت اقتصادی و ايدئولوژيکی با متخّصصيِن طيف وسيعی از رشته های 

مختلف باشد و مردم را در اخذ تصميماتی فوری که مستقيمًا بر زندگی آنها 

به ريشه کن کردن فقر شديد و  تنها  اين مسئله  اثر گذار است مشارکت دهد.  

غنای بيش از حّد منحصر نمی شود بلکه هم چنين با آن حقايق روحانّيه ای 

مرتبط است که درک آنها می تواند طرز فکر و گرايش بين المللی جديدی را 

به وجود آورد.  پروردن چنين طرز فکر و گرايشی خود قسمت عمده ای از راه 

حّل است.

ملّی گرايی افراطی که با وطن پرستی معقول و مشروع کاماًلً متفاوت است 

بايد جای خود را به يک وفاداری وسيع تر يعنی محّبت به تمامی نوع انسان 

بدهد.  حضرت بهاءاهلل می فرمايد:  “عالم يک وطن محسوب است و َمن 

علی االرض اهل آن.”  مفهوم جهان وطنی يا شهروندی جهانی نتيجءه مستقيِم 

پيشرفت های علمی  از طريق  به يک سرزمين واحد  يافتن کرءه ارض  کاهش 

و وابستگی  غير  قابل انکار ملّت ها به يکديگر است.  محّبت ورزيدن نسبت 

به تمام مردم دنيا با عشق به ميهن مغايرت ندارد.  در يک اجتماع جهانی، 

منافع جزء از طريق ترويج منافع کل بهتر تأمين می گردد.  فّعالّيت های جاری 

بين المللی در زمينه های مختلف که محّبت متقابل و حّس هم بستگی در ميان 
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مردم را تقويت می کند بايد به مراتب افزايش يابد.

نزاع های  و  جنگ ها  حدوث  باعث  تاريخ  سراسر  در  دينی  اختالفات 

بی شمار گرديده، آفت عمده ای برای پيشرفت بوده، و روز به روز در نظر همءه 

مردم چه دين  دار و چه بی دين، مبغوض تر و منفورتر می گردد.  پيروان تمام اديان 

بايد مايل به بررسی مسائل اساسی ناشی از اين منازعات باشند و جواب های 

روشنی بيابند که چگونه می توان اختالفات بين پيروان اديان، اعّم از تئوری و 

عملی را برطرف ساخت؟  چالِش پيِش  روی رهبران مذهبی جهان آنست که 

با قلبی سرشار از رأفت و شفقت و با اشتياقی برای يافتن حقيقت ، به وضع 

اسف بار بشر تفّکر نمايند و از خود بپرسند که آيا نمی توانند خاضعانه در برابر 

خالق توانای خويش اختالفات تئولوژيکی خود را با روح بزرگواری و حلم و 

مدارای متقابل به کنار افکنند تا بتوانند برای پيشبرد حسن تفاهم و ايجاد صلح 

در بين ابنای بشر با يکديگر همکاری نمايند.

آزادی زنان و حصول تساوی کامل ميان زن و مرد، هرچند اهّمّيت آن کم تر اذعان 

شده، يکی از مهم ترين لوازم استقرار صلح است.  انکار اين تساوی، ظلم و ستم 

به نيمی از جمعّيت جهان است و گرايش ها و عادات زيان بخشی را در مردان 

به وجود می آورد که از محيط خانواده به محّل کار و به حيات سياسی و مآاًلً به 

روابط بين المللی منتقل می گردد.  هيچ دليل اخالقی، عملی و يا بيولوژيکی 

وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اين عدم تساوی را توجيه نمود.  تنها زمانی که 

زنان در جميع مساعی بشری سهمی کامل و مساوی داشته باشند جّو اخالقی و 

روانی مساعدی برای پديد آمدن صلح بين المللی به وجود خواهد آمد.

امر تعليم و تربيت عمومی که هم اکنون بسياری از مردِم متعّهد از تمام اديان 

و ملل عالم را بر خدمت خويش گماشته، سزاوار حّد اکثر حمايت دول جهان 

است.  جهل و نادانی بدون ترديد علّت اصلی تدّنی و سقوط ملّت ها و تداوم 

تعّصبات است.  هيچ کشوری به موّفقّيت دست نخواهد يافت مگر آنکه تمام 
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شهروندانش از آموزش و پرورش برخوردار باشند.  فقدان منابع مالی، توانايی 

رعايت  و  امر ضروری محدود می نمايد  اين  ايفای  در  را  از کشورها  بسياری 

اولوّيت های خاّصی را ايجاب می کند.  شايسته است که دواير تصميم گيرندءه 

مربوطه، اولوّيت اّول را به آموزش و پرورش زنان و دختران اختصاص دهند زيرا از 

طريق مادران تحصيل  کرده و تعليم يافته است که ثمرات علم و دانش می تواند 

به سريع ترين و مؤّثرترين وجه در سراسر اجتماع انتشار يابد.  احتياجات عصر 

حاضر ايجاب می کند که تدريِس مفهوِم شهروندی جهانی نيز به عنوان بخشی 

از آموزش معمولِی هر کودک در نظر گرفته شود.

برای  را  بشر  مساعی  ملّت ها  بين  ارتباط  و  مراوده  اساسِی  فقدان  مسئلءه 

زبان کمکِی  اّتخاذ يک  به شّدت تضعيف می کند.   حصول صلح جهانی 

بين المللی تا حّد زيادی سبب حّل اين مشکل خواهد شد و درخور توّجه فوری 

است.

منسوخ  اينکه  يکی  دارد.   تأکيد  به  نياز  نکته  دو  مذکور  موارد  تمام  در 

کردن جنگ صرفًا عبارت از امضای قرار دادها و قطع نامه ها نيست بلکه کار 

پيچيده ای است که مستلزم تعّهدی عميق تر نسبت به حّل مسائلی است که 

معمواًلً مرتبط با استقرار صلح به شمار نمی آيند.  اين تصّور که امنّيِت جمعی 

واهی  و  پوچ  پيمان های سياسی حاصل خواهد شد، خيالی  مبنای  بر  صرفًا 

است.  نکتءه ديگر آنکه، چالش اّولّيه در پرداختن به مسائل مربوط به صلح 

آنست که صلح نه صرفًا به عنوان يک موضوع عملی بلکه يک اصل بنيادين 

بر گرايشی روحانی و  از حالتی درونی مبتنی  انگاشته شود زيرا صلح اساسًا 

اخالقی منبعث می شود و عمدتًا با برانگيختن اين گرايش است که امکاِن 

يافتن راه  حلّ های پايدار ميّسر می گردد.

اصولی روحانی، يا به قولی، ارزش هايی انسانی وجود دارد که به وسيلءه 

آن می توان راه  حلّی برای هر مشکل اجتماعی پيدا کرد.  هر گروه خير انديشی 
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به طور کلّی می تواند برای حّل مشکالت خود راهی عملی طرح نمايد ولی 

خيرانديشی و دانش عملی معمواًلً کافی نيست.  ارزش اساسی اصول روحانی 

در آنست که نه تنها چشم اندازی ارائه می دهد که با آنچه در طبيعت انسان 

مستور است توازن و هماهنگی دارد بلکه طرز فکر، تحّرک، اراده  و آرمانی را 

نيز برمی انگيزد که موجب تسهيِل يافتن و به کار بستن اقدامات عملی می گردد.  

حّل  برای  بيشتری  موّفقّيت  در صورتی  قدرت  تمام صاحبان  و  دول  رهبران 

مشکالت خواهند داشت که ابتدا اصول مربوطه را شناسايی کنند و سپس در 

پرتو آنها به اقدام بپردازند.

* * *

نخستين سؤالی که جواب آن را بايد يافت اين است که چگونه می توان 

جهان کنونی با الگوی تثبيت شدءه مخاصماتش را به جهانی ديگر تبديل نمود 

که در آن همکاری و هماهنگی حکم فرما باشد.

يگانگی  از  تزلزل ناپذير  آگاهی  يک  پايءه  بر  می تواند  فقط  جهانی  نظم 

نوع بشر — حقيقتی روحانی و مورد تأييد همءه علوم انسانی — بنيان شود.  

علوم مردم شناسی، فيزيولوژی و روان شناسی همگی فقط يک نوع انسان را 

می شناسند اگرچه اين انسان در جنبه های ثانوی حياتش بی نهايت متنّوع  است.  

قبول اين حقيقت مستلزم ترک تعّصب است — همه نوع تعّصبات — نژادی، 

طبقاتی، رنگی، مذهبی، ملّی، جنسّيتی، ميزان تمّدن ماّدی و هر چيز ديگری 

که موجب شود مردم خود را از ديگران برتر بدانند.

قبول يگانگی نوع انسان اّولين شرط اساسی برای تجديد سازمان و ادارءه جهان 

به صورت يک کشور و وطِن همءه نوع انسان است.  پذيرش همگانی اين اصِل 

روحانی برای موّفقّيت هر کوششی در راه تأسيس صلح جهانی ضروری است.  

بنا بر اين اصل يگانگی نوع بشر را بايد به طور عمومی اعالن نمود، در مدارس 

تعليم داد، و مستمّرًا آن را در تمام کشورها به عنوان تمهيدی برای تغييری اساسی 
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در ساختار اجتماع تأکيد کرد، تغييری که از ملزمات اين يگانگی است.

انسانی خواهان تجديد ساختار  بهائی “اصل وحدت عالم  آيين  از نظر 

زنده  آن، جهانی  از  نه چيزی کم تر  متمّدن است  تمام جهان  و خلع سالح 

و پويا که در جميع جنبه های اصلی حياتش — دستگاه سياسی اش، آمال 

روحانيش، تجارت و اقتصادش، و خّط و زبانش — مّتحد باشد و در عين 

حال تنّوع بی کران خصايص ملّی اجزای هم پيمانش را حفظ کند.” )ترجمه(

حضرت شوقی افندی، ولّی امر بهائی، مقتضيات اين اصل محوری را 

فرمود:   توضيح  چنين  انگليسی  زبان  به  توقيعی  در  ميالدی  سال ١٩٣١  در 

بلکه  نيست  کنونی جامعه  بنيان  تخريب  به هيچ وجه  احکام[  اين  “]هدف 

توسعءه اساس و تجديد مؤّسسات آن به نحوی موافق با مقتضيات و حوايج 

اين جهاِن دائم  الّتغيير است.  نه با هيچ تعّهد مشروعی در تضاّد است و نه 

هيچ يک از وابستگی های اساسی را تضعيف می کند.  قصدش نه آن است 

که شعلءه وطن دوستی موّجه و عاقالنه را در دل مردمان خاموش کند و نه آنکه 

نظام حاکمّيت ملّی را منسوخ نمايد، نظامی که بنفسه برای دفع مفاسد حاصله 

از تمرکز مفرِط امور به غايت ضروری است.  مقصدش اين نيست که نسبت 

به تنّوع نژادی، اقليمی، تاريخی، زبان و سّنت، افکار، و عادات، که وجه 

التمايز مردم و ملّت های دنيا است بی اعتنايی نموده و يا سعی در سرکوبی آنها 

کند.  ندايش دعوت به يک وفاداری وسيع تر و آمالی عظيم تر از آن است که 

تا به حال تحّرک بخش نوع بشر بوده است.  تأکيدش بر آن است که اميال و 

منافع ملّی تابع نيازهای ضرورِی يک جهان مّتحد قرار گيرد.  از يک طرف 

تمرکز مفرط امور را مردود می شمارد و از طرف ديگر هر کوششی را برای ايجاد 

يک نواختی رد می نمايد.  شعارش وحدت در کثرت است.” )ترجمه(

حصول اين مقاصد نيازمنِد آنست که فرايند تعديِل گرايش های سياسِی 

غياب  در  حال حاضر  در  که  گرايش هايی  کند،  طّی  را  مرحله  چندين  ملّی 
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قوانينی واضح و معّين و يا اصولی قابل تنفيذ و مورد قبول عاّم برای تنظيم 

روابط بين  ملل، در آستانءه هرج و مرج است.  جامعءه ملل، سازمان ملل مّتحد، 

نهادها و موافقت نامه های بسياری که اين دو به وجود آورده اند البّته در تخفيف 

بعضی از اثرات منفی اختالفات بين المللی مفيد بوده اند اّما نتوانسته اند از 

واقع  در  کنون  تا  دوم  پايان جنگ جهانی  از  نمايند.   بروز جنگ جلوگيری 

جنگ های بسياری رخ داده است و هنوز هم اين روند ادامه دارد.

بهاءاهلل  که حضرت  زمانی  نوزدهم  قرن  در  اين مشکل  جنبه های عمدءه 

برای اّولين بار توصيه های خويش را برای استقرار صلح جهانی اعالن فرمود 

ظاهر شده بود.  اصل امنّيت جمعی از طرف آن حضرت در مکتوباتی خطاب 

به فرمان روايان جهان مطرح گرديد.  حضرت شوقی افندی در نامه ای به زبان 

انگليسی منظور حضرت بهاءاهلل را چنين بيان می فرمايد:  “اين بيانات متين 

جز اشاره به محدود کردن اجتناب ناپذير قدرت مطلق حاکمّيت ملّی — به 

منزلءه مقّدمه ای ضروری برای تشکيل يک جامعءه مشترک المنافع از تمام ملل 

جهان در آينده — چه مفهوم ديگری می تواند داشته باشد؟  نوعی َاَبرحکومت 

بالّضروره تدريجًا ايجاد شود که تمام ملل عالم به طيب خاطر  بايد  جهانی 

به نفع آن حکومت از حّق اعالن جنگ، از برخی اختيارات در مورد وضع 

نظم  برای حفظ  تسليحات جز  اندوختن  به  مربوط  کلّّيءه حقوق  از  و  ماليات 

داخلی در قلمرو خود، خواهند گذشت.  چنين حکومتی بايد شامل يک قّوءه 

مجرّيءه بين المللی مقتدر باشد که بتواند حاکمّيت نهايی و بال منازع خويش را 

نسبت به هر عضِو متمّرِد کشورهای مشترک  المنافع ِاعمال نمايد؛ يک پارلمان 

جهانی که اعضايش به وسيلءه مردم در هر کشور انتخاب شده و انتخاب شان 

باشد؛ يک محکمءه کبری که  گرفته  قرار  آنان  متبوعه  تأييد دولت های  مورد 

رأيش حّتی در مواردی که کشورهای مربوطه داوطلبانه با ارجاع موضوع خود 

به آن محکمه موافقت ننموده اند قاطع و مطاع باشد.  يک جامعءه جهانی که 
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در آن تمام موانع اقتصادی برای هميشه برطرف شده و وابستگی متقابل سرمايه 

و کارگر به طور قطع پذيرفته شده باشد؛ جامعه ای که در آن هياهوی تعّصب و 

جدال دينی برای ابد ساکت گشته و شعلءه خصومت نژادی نهايتًا خاموش شده 

باشد؛ جامعه ای که در آن مجموعءه واحدی از قوانين بين المللی که نتيجءه قضاوت 

دقيق نمايندگان فدرال جهانی است تدوين شده و ضامن اجرايش مداخلءه فوری 

و قهری قوای مرّکب از نيروهای کشورهای هم پيمان باشد؛ و باالخره، يک 

جامعءه جهانی که در آن آگاهی مستمر از مفهوم شهروندی جهانی جا يگزين 

ملّی گرايی افراطی و ستيزه جو شده باشد.  اين است طرحی اجمالی از نظمی 

که حضرت بهاءاهلل پيش بينی فرموده اند، نظمی که در آينده به منزلءه اعلی ثمرءه 

عصری شناخته خواهد شد که تدريجًا رو به بلوغ می  رود.” )ترجمه(

فرمود:   پيش بينی  بهاءاهلل چنين  را حضرت  پردامنه  اقدامات  اين  اجرای 

“البّد بر اين است مجمع بزرگی در ارض برپا شود و ملوک و سالطين در آن 

مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند.”

شجاعت، عزم راسخ، خلوص نّيت، محّبِت بی شائبءه يک ملّت نسبت 

به ملّت ديگر — همءه صفات معنوی و اخالقِی الزم برای برداشتن اين قدم 

برای  و  اراده استوارند.   ِاعمال  بر  به  سوی صلح جهانی —  تاريخی  بزرگ 

برانگيختن اين اراده، الزم است که توّجهی جّدی به حقيقت انسان يعنی به 

تفّکر او معطوف گردد.  عالوه بر درک اهّمّيت اين حقيقت پرقدرت، بايد به 

اين ضرورت اجتماعی نيز پی برد که ارزش بی نظير نيروی تفّکر بايد از طريق 

مشورت صادقانه و صميمانه و خالی از تعّصب و با عمل بر طبق نتايج مشورت 

به عرصءه شهود در آيد.  حضرت بهاءاهلل توّجه بشر را مؤّکدًا به محّسنات مشورت 

و ضرورت آن در تنظيم امور انسانی جلب نموده می فرمايد:  “مشورت بر آگاهی 

بيفزايد و ظّن و گمان را به يقين تبديل نمايد.  اوست سراج نورانی در عالم 

ظلمانی، راه نمايد و هدايت کند.  از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و 
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خواهد بود و بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر.”  نفس کوشش برای حصول 

صلح از طريق اقدامی مشورتی که آن حضرت توصيه فرموده می تواند چنان جّو 

مساعد و مناسبی را در ميان مردم جهان به وجود آورد که هيچ نيرويی نخواهد 

توانست مانع نتيجءه موّفقّيت آميز نهايی آن گردد.

آن  تعاليم  منصوص  مبّين  و  بهاءاهلل  حضرت  فرزند  عبدالبهاء،  حضرت 

حضرت، در بارءه دستورالعمل اين مجمع جهانی چنين می  فرمايد:  “مسئلءه 

صلح عمومی را در ميدان مشورت گذارند و به جميع وسايل و وسايط تشّبث 

و شروط  ميثاق  و  قوّيه  معاهدءه  و يک  نمايند  عالم  انجمن دول  نموده عقد 

محکمءه ثابته تأسيس نمايند و اعالن نموده به اّتفاق عموم هيئت بشرّيه مؤّکد 

فرمايند.  اين امر اتّم اقوم را که فی الحقيقه سبب آسايش آفرينش است کّل 

سّکان ارض مقّدس شمرده جميع قوای عالم متوّجه ثبوت و بقای اين عهد 

اعظم باشد و در اين معاهدءه عمومّيه تعيين و تحديد حدود و ثغور هر دولتی 

گردد و توضيع روش و حرکت هر حکومتی شود و جميع معاهدات و مناسبات 

دولّيه و روابط و ضوابط مابين هيئت حکومتّيءه بشرّيه مقّرر و معّين گردد.  و 

کذلک قّوءه حربّيءه هر حکومتی به حّدی معلوم مخّصص شود چه اگر تدارکات 

محاربه و قوای عسکرّيءه دولتی ازدياد يابد سبب توّهم دول سايره گردد.  باری 

بر آن قرار دهند که اگر دولتی از دول من بعد  اصل مبنای اين عهد قويم را 

شرطی از شروط را فسخ نمايد کّل دول عالم بر اضمحالل او قيام نمايند بلکه 

هيئت بشرّيه به کمال قّوت بر تدمير آن حکومت برخيزد.  اگر جسم مريض عالم 

به اين داروی اعظم موّفق گردد البّته اعتدال کلّی کسب نموده به شفای باقی 

دائمی فايز گردد.”

انعقاد اين مجمع عظيم خيلی به تأخير افتاده است.

با قلوبی مشتاق، از رهبران تمام کشورها تمّنا می نماييم که اين فرصت 

گام های  جهانی  مجمع  اين  تشکيل  برای  و  شمارند  مغتنم  را  مناسب 
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برگشت ناپذيری بردارند.  تمام نيروهای تاريخ، نوع بشر را به سوی اين اقدام که 

نشانءه ابدی طلوع صبح بلوغ عالم انسانی خواهد بود سوق می دهد، بلوغی که 

بشرّيت قرن ها در انتظار آن بسر برده است.

تحّقق  برای  اعضايش،  تمام  کامل  پشتيبانی  با  مّتحد،  ملل  سازمان  آيا 

مقاصد عاليءه اين واالترين مجمع قيام نخواهد کرد؟

سزاوار است که زنان و مردان، جوانان و کودکان در همه جا فوايد جاودانه ای 

را که اين اقدام ضروری برای تمام مردمان در بر خواهد داشت در يابند و بانگ 

موافقت مشتاقانءه خويش را به گوش جهانيان رسانند.  اميد وطيد ما آنست که 

نسل حاضر آن نسلی باشد که اين مرحلءه شکوهمند در فرايند تکامل حيات 

اجتماعی بر روی کرءه زمين را آغاز می نمايد.

* * *

سرچشمءه خوش بينی ما بينشی است که از پايان دادن به جنگ و ايجاد 

سازمان های همکاری بين  المللی فراتر می رود.  حضرت بهاءاهلل تأکيد می فرمايند 

که صلح پايدار در بين ملّت ها هرچند مرحله ای مهم و ضروری است اّما هدف 

غايِی تکامل اجتماعی نوع انسان نيست.  ورای متارکءه اجباری اّولّيءه جنگ از 

ترس فاجعءه جنگ اتمی، ورای امضای پيمان صلح سياسی از روی اکراه در 

بين کشورهای رقيب و مظنون به يکديگر، ورای ترتيبات عملی برای امنّيت و 

هم زيستی، و ورای حّتی آزمون های بسياری در زمينءه همکاری  که در اثر اين 

اقدامات ميّسر خواهد شد، متعالی ترين هدف غايی، اّتحاد اهل عالم در يک 

خانوادءه جهانی است.

عدم اّتحاد خطری است که مردم جهان ديگر تاب تحّملش را ندارند، 

عواقبش آن چنان وخيم است که در تصّور نگنجد و چنان واضح است که 

احتياج به اثبات ندارد.  حضرت بهاءاهلل بيش از يک قرن پيش چنين مرقوم 

فرمود:  “مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده اين اصالح و راحت ظاهر 
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نشود مگر به اّتحاد و اّتفاق.”  حضرت شوقی افندی با بيان اينکه “حنين انسان 

بلند است و منتها آمالش آنست که به شطر اّتحاد هدايت گردد و رنج و مشّقت 

ديرينه اش پايان پذيرد”، فرموده اند:  “اّتحاد نوع بشر ما به االمتياز مرحله ای 

است که حال اجتماع انسانی به آن نزديک می شود.  وحدت خانواده، قبيله، 

دولت شهر و ملّت، يکی پس از ديگری با کوشش فراوان کاماًلً تحّقق يافته 

است.  حال اّتحاد جهانی هدفی است که بشر پريشان تالش کنان به سويش 

پايان رسيده است.  هرج و مرج منبعث از  روان است.  دوران ملّت سازی به 

حاکمّيت ملّی به اوج خود نزديک می شود.  جهانی که در حال رسيدن به مرحلءه 

بلوغ است بايد اين ُبت را بشکند، وحدت و جامعّيت روابط نوع انسان را بپذيرد 

و نهايتًا تشکيالتی برپا نمايد که بتواند اين اصل اساسی حياتش را به بهترين 

وجه متجّسم سازد.” )ترجمه(

نيروهای تحّول آفريِن معاصر است و شواهد آن  تأييد تمام  اين نظر مورد 

را در بسياری از عاليم اميد بخِش صلح جهانی و در نهضت ها و تحّوالت 

جاری بين المللی که قباًلً ذکر شد می توان يافت.  مردان و زنان بی شمار، از هر 

فرهنگ و نژاد و ملّت دنيا، که در دواير گوناگون سازمان ملل مّتحد به خدمت 

مشغول اند نموداری از يک “ کادر خدمات مدنی” سراسری کرءه زمين هستند 

که موّفقّيت های قابل توّجه شان نمايان گر ميزان همکاری و تعاونی  است که 

می توان حّتی در شرايطی دل سرد کننده به آن نائل شد.  اشتياق شديد به وحدت 

و يگانگی همانند بهاری روحانی، خود را به صورت کنگره های بين  المللِی 

بی شمار شامل مردمانی از طيف وسيعی از رشته های مختلف، جلوه گر می سازد.  

همين اشتياق محّرک تقاضاهای بی شمار برای پروژه های بين المللِی مربوط به 

کودکان و جوانان می باشد و در حقيقت همين اشتياق مصدر واقعی نهضتی 

شگفت انگيز در جهت هم گرايی دينی است که به نظر می رسد از طريق آن 

پيروان اديان و مذاهِب هميشه دشمن، حال به نحو مقاومت ناپذيری به سوی 
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هم کشيده می شوند.  در کنار گرايش های متضاّد جنگجويی و خودبزرگ نمايی 

که مستمّرًا با وحدت در نبردند، حرکت در جهت اّتحاد بين المللی يکی از 

پايانی قرن  بر روی کرءه زمين در سال های  فراگير حيات  و  ويژگی های غالب 

بيستم می باشد.

در حال  اّتحاِد  اين  از  نمونه ای  منزلءه  به  را می توان  بهائی  تجربءه جامعءه 

گسترش مشاهده نمود.  جامعءه بهائی جامعه ای متشّکل از سه تا چهار ميليون 

نفر مردمانی از کشورهای مختلف، از فرهنگ ها، طبقات و مذاهب متفاوت 

است که با طيف وسيعی از اقدامات، به برآوردن نيازهای روحانی، اجتماعی 

و اقتصادی سکنءه سرزمين های متعّددی خدمت  می کنند.  جامعءه بهائی در مقام 

يک ارگانيسم اجتماعِی واحد، نمايان گر تنّوع خانوادءه نوع انسان است که امورش 

را به وسيلءه سيستمی مبتنی بر اصول پذيرفته شدءه مشورتی اداره می نمايد و تمام 

گرامی  به طور مساوی  را  بشری  تاريخ  الهی در طول  فيضان های عظيم هدايت 

می دارد.  وجود جامعءه بهائی دليل قانع کنندءه ديگری است بر عملی بودن بينش 

مؤّسس آن از جهانی مّتحد، و شاهد ديگری است بر اينکه نوع انسان قادر است 

به مثابءه يک جامعءه جهانی واحد زندگی کند و می تواند از عهدءه رويارويی با هر 

چالشی که با فرارسيدن دوران بلوغش همراه است برآيد.  اگر تجربءه جامعءه بهائی 

بتواند به نحوی از انحا در تقويت اميد به ايجاد وحدت نوع بشر کمک کند، ما با 

کمال سرور آن را به عنوان يک الگو برای مطالعه و بررسی تقديم می کنيم.

چون به اهّمّيت عظيم وظيفه ای که اکنون پيِش  روِی تمامی جهان قرار دارد 

می انديشيم، با کمال خضوع سر تعظيم به پيش گاه خالق متعال فرود می آوريم، 

خالقی که با محّبت بی منتهايش جميع بشر را از يک سالله خلق فرمود، جوهر 

ثمين حقيقت انسانی را در او به وديعه نهاد، به شرف هوش و دانايی و کرامت و 

جاودانگی مفتخر فرمود، و “انسان را از بين امم و خاليق برای معرفت و محّبت 

خود که علّت غايی و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود.”
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ايمان راسخ ما بر آنست که انسان “برای اصالح عالم خلق شده” و “شئونات 

درنده های ارض اليق انسان نبوده و نيست” و کماالت و فضايلی که شايستءه مقام 

شامخ انسان است امانت داری، بردباری، رحمت، شفقت و مهربانی به تمام نوع 

بشر است.  بر اين باور تأکيد می کنيم که بايد در اين يوم موعود مقام و رتبءه انسان 

ظاهر شود، قوا و استعدادات مکنونه اش به منّصءه ظهور رسد، سرنوشت درخشانش 

به خوبی آشکار گردد و فضايل عاليءه فطری اش به عرصءه شهود در آيد.  اينست 

انگيزه و منشأ ايمان راسخ ما بر اينکه صلح و يگانگی مقصديست ممکن  الحصول 

که نوع انسان تالش کنان به سوی آن پيش می رود.

هم زمان با تحرير اين سطور، ندای مشتاقانءه بهائيان را می توان شنيد که با وجود 

مظالمی که هنوز در زادگاه آيين خويش متحّمل می شوند با اميِد تزلزل ناپذير خويش 

بر اين باور شهادت می دهند که بر اثر قوای تقليب کنندءه ظهور حضرت بهاءاهلل که 

مؤّيد به تأييدات الهی است، وقت تحّقق قريب الوقوع رؤيای ديرينءه بشر برای صلح 

و آرامش اکنون فرا رسيده است.  لذا آنچه با شما در ميان می گذاريم تنها رؤيايی در 

قالب الفاظ نيست:  ما قدرت َاعماِل منبعث از ايمان و فداکاری را فرا می خوانيم؛ 

ما تمّنای مشتاقانءه هم کيشان خويش در سراسر جهان برای حصول صلح و اّتحاد را 

بيان می داريم؛ ما به همءه مظلومانی می پيونديم که قربانی تعّدی و تجاوزند، به همءه 

کسانی که در آرزوی پايان يافتن دشمنی و نزاعند، به تمامی نفوسی که تعلّق شان به 

اصول صلح و نظم جهانی سبب ترويج مقاصد عاليه ای می شود که خالق مهربان، 

نوع انسان را برای آن خلق فرموده است.

به منظور ابراز اطمينان عميق خود از استقرار صلح، اين وعدءه محکم و مؤّکد 

حضرت بهاءاهلل را حسن ختام اين نوشتار قرار می دهيم که می فرمايد:  “ اين منازعات 

بی ثمر و جنگ های مهلک از ميان برخيزد و صلح اکبر تحّقق يابد.” )ترجمه(

]امضا:  بيت العدل اعظم[      
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آوريل  2002

خطاب به رهبران اديان جهان

ميراث پايدار قرن بيستم آن است که مردم جهان را بر آن داشت تا به تدريج 

خود را اعضای يک نژاد واحد شمرند و کرءه زمين را وطن مشترک تمام انسان ها 

دانند.  علی رغم اختالفات و خشونت های مداومی که افق عالم را تيره می سازد 

تعّصباتی که زمانی از جمله خصوصّيات ذاتی بشر محسوب می شد اکنون در 

همه جا رو به زوال است و به همراه آن، موانعی که قرن ها نوع انسان را به 

هوّيت های ناسازگار فرهنگی، قومی و ملّی منقسم کرده بود، فرو می ريزد.  وقوع 

تحّولی چنين بنيادين در مّدتی چنين کوتاه که در بستر تاريخ می توان آن را در 

حقيقت يک شبه دانست، خود نشانه ای از وسعت امکانات آينده است.

جای بسی تأّسف است که ديِن سازمان يافته که دليل اصلی وجودش ترويج 

صلح و برادری است اغلب به صورت يکی از بزرگ ترين موانع در اين مسير 

عمل می کند.  يک نمونءه به خصوص دردناک اين طرز عمل آن است که 

دين سازمان يافته از ديرزمان بر تعّصب و قشرّيت مذهبی مهر تأييد زده است.  

اين جمع در مقام شورای مديرّيت يکی از اديان جهان خود را موّظف به ارائءه اين 

توصيه می داند که هر چه زودتر چالشی که اين حمايت از تعّصب و قشرّيت 

برای رهبری مذهبی ايجاد می کند مجّدانه مورد رسيدگی قرار گيرد.  هم مسئلءه 

اشاعءه تعّصب مذهبی و هم اوضاع حاصله از آن ايجاب می کند که با صراحت 
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سخن بگوييم.  اطمينان داريم که انگيزءه خدمت مشترک به خداوند متعال 

سبب خواهد شد که گفته های ما با همان روح خيرخواهی ای که عرضه گرديده 

پذيرفته شود.

فورّيت  و  اهّمّيت  ديگر،  زمينه های  در  حاصله  پيشرفت های  بررسِی  با 

مواردی  در  جز  گذشته  در  زنان  می گردد.   روشن تر   موضوع  اين  به  رسيدگی 

استثنايی انسان هايی فرودست انگاشته می شدند، عقايد عمومی در بارءه طبيعت 

آنان مشحون از خرافات بود، از امکان ابراز استعدادهای نهفتءه روح انسانی 

محروم بودند و نقش شان به برآوردن حوايج مردان تنّزل داده می شد.  بديهی 

است که هنوز هم در بسياری از جوامع اين وضع اسف بار هم چنان حکم فرماست 

و حّتی با تعّصب از آن دفاع می شود.  اّما امروز در سطح گفتمان جهانی مفهوم 

تساوی زن و مرد عماًلً اهّمّيت و اعتبار يک اصل مورد پذيرش همگان را به 

دست آورده و در اکثر مجامع علمی و رسانه های گروهی نيز از نفوذ مشابهی 

برخوردار است.  اين تحّول فکری آن چنان بنيادين است که مدافعيِن برترِی 

مرد بايد حاميان طرز فکر خود را در خارج از دايرءه صاحبان عقل سليم جستجو 

کنند.

لشکر درماندءه مکتب ملّی گرايی نيز با همين سرنوشت رو به رو است.  با 

هر بحرانی که در امور جهانی رخ می دهد شهروندان آسان تر می توانند تفاوت 

بين عشق وطن که بر غنای حيات انسانی می افزايد و سر سپردن به لّفاظی های 

آتشين و تحريک آميز را که هدفش بر انگيختن حّس تنّفر و ترس از ديگران است 

تشخيص دهند.  عکس العمل عمومی نسبت به شرکت در مراسم ملّی گرايانه، 

حّتی وقتی مصلحت چنين ايجاب نمايد، همان قدر که در گذشته با احساس 

ايمان و شور و هيجان همراه بود حال با نوعی احساس عدم راحت توأم است.  

با بازسازی مستمّری که در نظم بين المللی صورت می گيرد ملّی گرايی روز به 

روز کم رنگ تر و ضعيف تر می شود.  هر چقدر تشکيالت کنونِی  سازمان ملل 
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مّتحد ناقص باشد و هر  چقدر توانائيش برای مداخلءه نظامی مشترک در برابر 

تعّدی و خشونت محدود باشد، بر هيچ  کس مشتبه نيست که دوران تمّسک به 

حاکمّيت مطلق ملّی رو به زوال است.

فرايندهای تاريخی بطالن اّدعاهای بی اساس تعّصبات نژادی و قومی را 

نيز به وضوح نشان داده است.  نژاد پرستی به خاطر پيوندش با فجايع قرن بيستم 

اگرچه  معنوی شمرده می شود.   بيماری  نوعی  منفور گشته که حال  آن چنان 

هنوز در بسياری از نقاط جهان نژاد پرستی به صورت يک گرايش اجتماعی و 

آفتی در زندگی بخش عمده ای از نوع بشر باقی مانده است اّما از نظر اصولی 

آن چنان مورد نکوهش خاّص و عاّم واقع شده که ديگر هيچ گروهی نمی تواند 

انتساب نژاد پرستی را با آرامش خيال بپذيرد.

اين بدان معنا نيست که گذشته ای تاريک به کلّی محو گرديده و دنيای 

جديدی از نور ناگهان پا به عرصءه وجود نهاده.  بسياری از مردم جهان هنوز با 

پيامدهای تعّصبات عميق قومی، جنسی، ملّی و طبقاتی دست به گريبان اند.  

شواهد موجود همگی حاکی از آنست که اين بی عدالتی ها تا ديرزمان ادامه 

خواهد يافت زيرا مؤّسسات و موازينی که نوع بشر آنها را طرح ريزی می کند 

خيلی به کندی توان آن را می يابند که نظمی نوين در روابط انسان ها بنيان 

نهند و درِد ستم ديدگان را التيام بخشند.  ولی نکتءه مهم آن است که نوع انسان 

مرحله ای را پشت سر گذاشته است که عماًلً بازگشت به آن امکان پذير نيست:  

اصول اساسی مشّخص گرديده، به صورتی واضح بيان شده، به طور وسيع 

قادرند  متبلور  می شود که  به  نحوی روزافزون در مؤّسساتی  و  اعالن گرديده، 

آنها را در رفتار عمومی تنفيذ نمايند.  شّکی نيست که اين تالش هر چقدر 

طوالنی و دردناک باشد نتيجه اش تقليب و تحّول کامِل روابط بين مردمان 

جهان خواهد بود.

* * *
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همءه  از  بيش  که  تعّصبی  که  می رسيد  نظر  به  چنين  بيستم  قرن  آغاز  در 

تعّصبات، مغلوِب نيروهای تغيير و تحّول خواهد شد، تعّصب مذهبی است.  

در جهان غرب، پيشرفت های علمی بعضی از ستون های اصلی انحصارگرايی 

مذهبی را در هم  کوبيده بود.  با توّجه به تحّولی که در درک نوع انسان از 

 )Interfaith movement( نفس خويش در حال بروز بود، جنبش بين  اديانی

نويد بخش ترين پيشرفت جديد دينی به نظر می رسيد.  در سال 1893 ميالدی 

نمايشگاه جهانی کلمبيا با تأسيس بنيان مشهور “پارلمان اديان” حّتی گردانندگان 

بلند پرواز خود را به شگفتی انداخت زيرا اين مجمع جلوه گاه بينشی از توافق 

معنوی و اخالقی بود که افکار عمومی را در تمام قاّرات مسّخر نمود و توانست 

حّتی عجايب علمی، صنعتی و تجاری را که در آن نمايشگاه مورد تجليل و 

تحسين همگان واقع شده بود تحت الّشعاع قرار دهد.

به طور خالصه چنين می نمود که ديوارهای کهن فرو ريخته  است.  اين 

گردهم   آيی از ديِد انديشمندان متنّفِذ دينی، بی نظير و “در تاريخ عالم بی سابقه” 

بود.  به گفتءه بنيان گذار اصلی و نام دار آن، اين پارلمان “جهان را از تعّصب 

با اطمينان چنين پيش بينی می شد که يک  و تحّجر رهايی بخشيده” بود.  

مذهبی  جوامع  بين  در  و  کرد  خواهد  استفاده  فرصت  اين  از  رهبرِی خاّلق 

جهان که از ديرباز بين شان تفرقه افتاده بود، آن روح اخّوتی را بيدار خواهد 

کرد که می توانست زير ساز اخالقی الزم را برای دنيای جديِد رفاه و پيشرفت 

انواع و اقسام نهضت های بين اديانی ريشه  با اين دل گرمی،  فراهم سازد.  

گرفت و شکوفا گرديد.  کتب و نشرّيات بی  شماری به بسياری از زبان ها، انبوه 

روزافزونی از مردم جهان را اعّم از دين دار و بی دين با تعاليم اديان بزرگ آشنا 

نمود، روندی که پس از آن توّسط تلويزيون، سينما و سرانجام اينترنت دنبال 

شد.  مؤّسسات آموزش عالی دوره های ليسانس و فوق ليسانس در مطالعات 

تطبيقِی اديان آغاز نمودند.  در پايان قرن بيستم، جلسات عبادت بين دينی که 
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تا چند دهه قبل از آن حّتی تصّورش هم امکان نداشت، کم کم امری معمول 

و متداول شده بود.

متأّسفانه اين ابتکارات فاقد انسجام فکری و تعّهد معنوی به نظر می رسد.  

بر خالف فرايندهای مّتحد کننده ای که در حال دگرگون  ساختن ديگر روابط 

اجتماعی بشر است، اين عقيده که همءه اديان بزرگ جهان در مبدأ و ماهّيت از 

اعتبار يکسانی برخوردارند با مخالفت سرسختانءه اذهان فرقه گرا رو به رو است.  

پيشرفت در زمينءه تلفيق نژادی صرفًا نمايان گر غلبءه احساسات و يا يک استراتژی 

نيست بلکه تحّولی است که از درک اين نکته نشئت می گيرد که مردم کرءه 

زمين نوع واحدی را تشکيل می دهند و تفاوت های بسيار آنان به خودی خود 

نه امتيازی و نه نقصی برای تک تک افراد بشر ايجاد می کند.  آزادی زنان نيز 

به همين نحو موجب شده است که هم بنيادهای اجتماع و هم افکار عمومی 

اين نکته را بپذيرند که هيچ دليل قابل قبول بيولوژيکی، اجتماعی و يا اخالقی 

وجود ندارد که انکار تساوی کامل زنان با مردان و يا عدم امکانات تحصيلی 

مساوی برای دختران و پسران را توجيه کند.  هم چنين تقدير از مساعدت برخی 

از ملل در شکل دادن به يک تمّدن جهانِی در حال تکامل، تأييد اين توّهم 

نيست که مساعی ساير ملل در اين زمينه بی ارزش و يا ناچيز است.

چنين به نظر می رسد که در اغلب موارد رهبری مذهبی قادر نيست مسئولّيت 

انجام يک چنين تغيير جهت بنيادينی را بر عهده بگيرد.  ساير گروه های اجتماع، 

مقتضيات يگانگی نوع بشر را نه تنها به عنوان قدم اجتناب ناپذير بعدی برای 

پيشرفت تمّدن بلکه به منزلءه تحّقق هوّيت های متنّوِع جزئی تری که نوع بشر در 

اين لحظءه خطير در تاريِخ جمعی خود به همراه می آوَرد با آغوش باز می پذيرند.  

با اين حال بخش اعظم ديِن سازمان يافته از مقابله با آينده عاجز و ناتوان است چه که 

پای بند همان افکار جزمی و اّدعاهای مالکّيِت انحصاری حقيقت می باشد که سبب 

ايجاد شديدترين منازعات تفرقه انداز در بين سکنءه زمين شده است.
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پيامدهای اين امر از لحاظ رفاه و آرامش بشری ويران  کننده بوده است.  

مسلّمًا الزم نيست فجايعی که امروزه در اثر جوشش تعّصب مذهبی بر جوامع 

نگون بخت وارد می شود و نام دين را ننگين می سازد به تفصيل بيان گردد.  اين 

پديده تازگی هم ندارد.  يک نمونه از موارد فراوان آن، جنگ های مذهبی قرن 

شانزدهم ميالدی در اروپا بود که سبب هالکت سی درصد از جمعّيت کّل آن 

قاّره گرديد.  بايد انديشيد که محصول درازمّدت بذرهايی که به دست نيروهای 

کوردِل خشک انديشِی فرقه گرا در ضمير مردم کاشته شد و سبب آن همه جنگ 

و ستيز گشت چه بوده است.

عالوه بر اين فجايع، صدمءه ديگری که تعّصبات مذهبی بر بشرّيت وارد 

آورده، خيانت به عقل است که بيش از هر عامل ديگری قابلّيت ذاتی دين را 

برای ايفای نقشی قاطع در شکل بخشيدن به امور جهانی از آن ربوده است.  

نها دهای دينی با دل بستگی به دستورالعمل هايی که سبب تشّتت و تضييع 

نيروهای انسان می شود، در موارد بسياری عامل اصلی ممانعت از جستجو و 

کشف حقيقت و جلوگيری از به کار بردن آن استعدادهای فکری ای بوده اند که 

نوع بشر را از ساير مخلوقات ممتاز می سازد.  نکوهش ماترياليسم يا تروريسم 

به تنهايی کمک مؤّثری به مقابله با بحران های اخالقی کنونی نخواهد کرد 

مگر اينکه نهاد های مذهبی در ابتدا صادقانه به جبران قصور خود در ايفای 

مسئولّيت های خويش بپردازند، قصوری که سبب شده است جمهور مؤمنين در 

برابر اثرات منفی اين عوامل بی دفاع و آسيب پذير باشند.

منظور از اين تأّمالت دردناک محکوم کردن دين سازمان يافته نيست بلکه 

يادآورِی نيروی بی نظيری است که در آن نهفته است.  دين چنان که همگی 

به روح  انسان نفوذ می کند.  هر زمان که دين  انگيزه های  تا اعماق  آگاهيم 

تعاليم و به َمَثل اعالی هياکل ملکوتی که نظام های بزرگ عقيدتی را به جهان 

عطا کرده اند وفادار بوده است قابلّيِت محّبت، بخشش، خاّلقّيت، شهامت، 
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غلبه بر تعّصبات، فداکاری برای رفاه عمومی و مهار کردن غرايز حيوانی را در 

جمهور مردمان بيدار نموده است.  بدون شّک نيروی مؤّثر و سرنوشت ساز در 

تلطيف طبيعت انسانی قّوءه نافذءه اين مظاهر الهی بوده است که از سپيده دِم 

تاريِخ مدّون، پی  در پی در عالم وجود ظاهر شده اند.

همين نيرو که در ادوار پيشين با چنين اثراتی عمل  نموده، هنوز هم يک 

تمام  علی رغم  الهی  نيروی  اين  است.   بشری  آگاه  ضمير  پايدار  خصيصءه 

مشکالت و بدون اينکه مورد استقبال قابل توّجهی قرار گيرد، هم چنان تالش 

ادامءه حيات تقويت می کند و در تمام سرزمين ها  برای  را  نفوس بی شماری 

سبب قيام قهرمانان و قّديسينی می گردد که زندگانی شان قانع کننده ترين دليل بر 

حّقانّيت اصول مندمج در کتب مقّدسءه اديان آنان است.  همان گونه که سير 

تمّدن نشان می دهد، دين قادر است که بر ساختار روابط اجتماعی نيز عميقًا 

اثر گذارد.  در واقع به سختی می توان هيچ پيشرفت بنيادينی در تمّدن را به نظر 

آورد که تحّرک و جهش اخالقی اش از اين سرچشمءه جاودانی نشئت نگرفته 

باشد.  در اين صورت آيا می توان تصّور نمود که ورود به مرحلءه نهايِی فرايند 

هزاران سالءه نظام بخشيدن به امور اين کرءه خاکی بتواند در يک خالء روحانی 

صورت گيرد؟  اگر مرام های ناهنجاری که در قرن بيستم در سراسر عالم رواج 

يافتند هيچ اثر مثبت ديگری نداشته اند، الاقّل به طور قطع ثابت نموده اند که 

جايگزين هايی که مخلوق ذهن بشر است نمی تواند اين نياز را برآورده نمايد.

* * *

مقتضيات امروز در بيانی که بيش از يک قرن پيش از قلم حضرت بهاءاهلل 

صادر و در دهه های متعاقب در سراسر عالم منتشر گرديد خالصه شده است:

شّکی نيست جميع احزاب به افق اعلی متوّجهند و به امر حّق عامل.  

ِمن  ولکن کل  احکام مختلف شده  و  اوامر  مقتضيات عصر  به  نظر 

عند اهلل بوده و از نزد او نازل شده و بعضی از امور هم از عناد ظاهر 
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گشته.  باری به عضد ايقان اصنام اوهام و اختالف را بشکنيد و به 

اّتحاد و اّتفاق تمّسک نماييد.

اين دعوت خواستار آن نيست که ايمان به حقايق اساسِی هيچ  يک از 

اديان بزرگ جهان کنار گذاشته شود.  کاماًلً برعکس.  ايمان يک لزوم ذاتی 

است و خود شاهد و برهان خويش است.  آنچه ديگران باور دارند يا ندارند 

نمی تواند برای يک انسان با وجدان مرجعّيت داشته باشد.  نکته ای را که بيان 

فوق به صراحت توصيه می کند ترک تمام دعاوی انحصارگرايی يا خاتمّيت 

است که با اختناِق روح انسان، بزرگ ترين عامل نابودی انگيزءه يگانگی و 

وحدت و مرّوج نفرت و خشونت بوده است.

به عقيدءه ما، اگر قرار است رهبری دينی در اجتماعی جهانی  که در نتيجءه 

تجارب تقليب کنندءه قرن بيستم در حال شکل گرفتن است معنا و مفهومی داشته 

باشد، رهبران اديان بايد به اين چالش تاريخی پاسخ گويند.  پيداست که هر روز 

شمار فزاينده ای از مردم اين نکته را درمی يابند که اساس حقيقِت تمام اديان 

يکی است.  اين شناخت از طريق حّل مجادالت فقهی حاصل نمی شود بلکه 

نتيجءه يک حّس آگاهی درونی است که از گسترش روزافزون دامنءه آشنايی با 

ديگران و از پذيرش يگانگی نوع انسان برمی خيزد.  از ميان انبوه عقايد، شعاير 

به  اين احساس حال  مانده،  ميراث  به  ادوار گذشته  از  قوانين مذهبی که  و 

تدريج پديد می آيد که همانند وحدتی که در ملّّيت ها، نژادها و فرهنگ های 

متنّوع مشهود است، زندگی روحانی نيز يک حقيقت نا محدوِد واحد و قابل 

وصول برای همگان است.  برای آنکه اين احساس خفيف استحکام يابد و 

بتواند به نحوی مؤّثر به بنای جهانی مشحون از صلح و آرامش کمک کند، 

بايد افرادی که سکنءه کرءه زمين آنان را، حّتی در اين ديرگاه، مرجع و هادی 

خود می دانند، آن را صميمانه تأييد نمايند.

به طور قطع در بين سنن دينی عمدءه جهان تفاوت های عظيمی از لحاظ 
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احکام اجتماعی و نحوءه عبادت وجود دارد.  با در نظر گرفتن هزاران سال که 

طّی آن ظهورات متوالی الهی نيازهای دائم الّتغيير يک تمّدِن رو به تکامل 

را مورد توّجه قرار داده اند، نمی توان جز اين انتظار داشت.  در واقع چنين به 

نظر می رسد که يکی از ويژگی های آثار مقّدسءه اکثر اديان بزرگ آنست که هر 

يک به نحوی اصل ماهّيت تکاملی دين را بيان می کند.  آنچه را که نمی توان 

اخالقًا توجيه کرد اينست که ميراث های فرهنگی که هدف شان غنی ساختن 

تجارب روحانی بشر بوده است، آلت دست قرار گيرند و وسيله ای برای دامن 

زدن به آتش تعّصب و بيگانگی گردند.  وظيفءه اّولّيءه انسان هميشه اين خواهد 

بود که به جستجوی حقيقت پردازد، بر طبق حقايقی که می پذيرد زندگی کند 

و مساعی ديگران را در اين راستا کاماًلًً محترم شمَرد.

بزرگ  اديان  که  شود  اذعان  اگر  که  کنند  اعتراض  برخی  است  ممکن 

همگی به طور مساوی منشئی الهی دارند، نتيجه اش تشويق و يا الاقّل تسهيل 

گرويدن عّده ای از يک دين به دين ديگر خواهد شد.  اين نکته چه صحيح 

و چه غلط در برابر فرصتی که سرانجام، تاريخ برای کسانی که از جهانی فراتر 

از اين دنيای خاکی آگاهند به وجود آورده و در برابر مسئولّيت منبعث از اين 

آگاهی، مسلّمًا امری بسيار ناچيز و کم اهّمّيت است.  هر يک از اديان بزرگ 

می تواند شواهدی چشم گير و معتبر بر کارايی خود در پرورش فضايل اخالقی 

ارائه نمايد.  به همين ترتيب هيچ کس نمی تواند به نحو قانع کننده ای مّدعی 

شود که اصول و عقايد وابسته به يک سيستم عقيدتی با شّدتی بيشتر يا کم تر از 

عقايِد سيستم های  ديگر، علّت اشاعءه تعّصب و خرافات بوده است.  در جهانی 

که در حال يک پارچه شدن است طبيعی است که الگوهای برخورد و معاشرت 

دست خوش يک فرايند مداوم تغيير و تبديل خواهد بود و نقِش مؤّسسات از هر 

قبيل که باشند مسلّمًا بررسی اين مسئله است که چگونه اين تحّوالت می تواند 

در مسير ترويج وحدت و يگانگی سوق داده شود.  ضامن آنکه نتيجءه نهايی 
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اين تحّوالت از نظر روحانی، اخالقی و اجتماعی درست و پايدار خواهد بود، 

ايمان جاودانءه توده های مردم عادی کرءه زمين به اين نکته است که جهان تابع 

آمال و اميال زودگذر بشری نيست بلکه زمام آن در قبضءه قدرت خداوندی 

مقتدر و مهربان است.

هم زمان با در هم شکستن سدهايی که مردم را از هم جدا می کند، عصر 

حاضر شاهد فروريختن ديواری است که زمانی رسوخ ناپذير بود و در گذشته 

تصّور می شد حيات آسمانی را برای ابد از حيات دنيوی جدا می سازد.  کتب 

مقّدسءه همءه اديان همواره به مؤمنين آموخته اند  که خدمت به ديگران را نه تنها 

وظيفه ای اخالقی بلکه راهی برای تقّرب شخص به خداوند بدانند.  اين اصل 

شناخته شده امروز تحت تأثير بازسازی پيش روندءه اجتماع معانی تازه ای به 

خود می گيرد.  با تبديل تدريجی وعدءه ديرينءه استقرار جهانی پر از عدل و داد 

به هدفی واقع بينانه، برآوردن نيازهای روح انسان از يک سو و حوايج اجتماع 

از سوی ديگر بيشتر و بيشتر به منزلءه جنبه های متعامل يک زندگی روحانِی بالغ 

ديده خواهند شد.

برای اينکه رهبری دينی بتواند از عهدءه چالشی برآيد که اين بينش اخير 

گويای آن است، کار بايد با اذعان به اين نکته آغاز گردد که دين و علم دو 

نظاِم الزِم دانايی اند که به وسيلءه آنها ادراکات بالقّوءه بشری پرورش می يابد.  

را کشف  آنها حقيقت  از طريق  که ذهن  اساسی  نحوءه  دو  اين  و دين،  علم 

می کند، نه تنها به هيچ وجه با هم در تضاّد نيستند بلکه به يکديگر مّتکی اند 

و در آن دوره   هايی از تاريخ — دوره هايی کمياب اّما پرشکوه — که واقعّيِت 

مکّمل بودن آنها پذيرفته شده و اين دو توانسته اند با هم کار کنند بيش از هر 

وقِت ديگر پر ثمر و اثر بوده اند.  بينش ها و مهارت های حاصله از پيشرفت های 

علمی را بايد هميشه تابع هدايِت تعّهدات اخالقی و روحانی قرار داد تا بتوان 

از آنها به نحو صحيح استفاده نمود.  اعتقادات دينی نيز هر قدر گرامی باشند 
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بايد بتوان آنها را با طيب خاطر با روش های علمی بی طرفانه بررسی کرد.

سرانجام به مسئله ای می رسيم که چون مستقيمًا با وجدان سر و کار دارد 

با احتياط به آن می پردازيم.  عجب نيست که از بين وساوس بی شمار دنيا، 

وسوسه ای که رهبران اديان را به امتحان کشيده همانا ِاعمال قدرت در مسائل 

عقيدتی است.  کسی که ساليان دراز هّم خود را صرف مطالعه و تمّعن در 

کتب مقّدسءه هر يک از اديان بزرگ نموده  است، نيازی به يادآوری اين اصل 

بديهی و مکّرر الوقوع ندارد که خاصّيِت بالقّوءه قدرت آنست که سبب فساد 

گردد و هر چه قدرت بيشتر شود می تواند فساد بيشتری به بار  آورد.  پيروزی های 

ناگفته و عاری از تظاهِر عّدءه بی شماری از روحانيون در اين زمينه در طّی قرون 

و اعصار بدون شّک يکی از منابع عمدءه نيروی خاّلقءه ديِن سازمان يافته بوده 

و بايد آن را يکی از بارزترين امتيازات دين به شمار آورد.  به همان نسبت، 

تسليم شدن ديگر رهبران دينی در برابر وسوسءه قدرت و منافع دنيوی، زمينی 

فراهم  ناظران  بين همءه  در  يأس  و  فساد  بدبينی،  بذر  رشد  برای  حاصل خيز 

کرده است.  اثرات و پيامدهای اين تسليم بر توانايی رهبری دينی برای ايفای 

مسئولّيت اجتماعِی خود در اين مقطع از تاريخ، نيازی به شرح و بسط ندارد.

* * *

دين چون مقصدش تهذيب اخالق و ايجاد تعادل و هماهنگی در روابط 

بشری است در سراسر تاريخ در مقام مرجع نهايی برای معنا بخشيدن به زندگی 

عمل کرده است.  دين در تمام اعصار صواب را ترويج نموده، خطا را نکوهش 

کرده و بينشی از استعدادهای بالقّوءه ناشناخته در برابر انظار کسانی که ديدءه 

بينا داشته اند قرار داده است.  روح انسانی به مدد هدايات دين تشويق شده 

است که بر نقايص اين جهان خاکی فايق گردد و قوای مکنونءه خود را به کمال 

رساند.  در عين حال، دين )religion( چنان که از معنای ريشءه اين لغت در 

زبان التين )ligare( بر می آيد نيروی اصلی برای پيوند دادن مردمان مختلف به 
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صورت جوامع بزرگ تر و پيچيده تری بوده است که از طريق آن، استعدادها و 

قابلّيت های شکوفا شدءه فردی می تواند جلوه گر شود.  مزّيت بزرگ  عصر حاضر 

چشم اندازی است که تمامی نوع انسان را قادر می سازد تا اين فرايند تلطيف گر 

و تعالی بخش را به صورت يک پديدءه واحد مشاهده نمايد، پديدءه رو به رو 

شدن  مکّرر جهان خاک با عالم پاک.

مرّوج  مجّدانه  ابتدا  همان  از  بهائی  جامعءه  چشم انداز،  اين  از  الهام  با 

اثر  بر  که  ارزنده ای  روابط  بر  عالوه  است.   بوده  اديانی  بين   فّعالّيت های 

اين فّعالّيت ها به وجود می آيد، بهائيان تالش پيروان اديان مختلف را برای 

نزديک شدن به يکديگر اقدامی در راستای ارادءه الهی برای نوع بشر مشاهده 

می نمايند، بشری که در آستانءه مرحلءه بلوغ جمعی خود می باشد.  در اين راه 

اعضای جامعءه بهائی به ارائءه هر نوع کمِک ممکن ادامه خواهند داد.  با اين 

حال اين را وظيفءه خود نسبت به همکاران مان در اين اقدام مشترک می دانيم 

که عقيدءه خويش را با صراحت بيان نماييم که اگر گفتمان بين اديانی بخواهد 

کمک مؤّثری به درمان دردهايی که بشرّيِت نااميد را فرا گرفته بنمايد بايد اکنون 

با کمال صداقت و بدون طفره روی، آن حقيقت کلّی را که علّت ايجاد جنبش 

بين اديانی بوده است بپذيرد، يعنی اينکه خدا يکی است و در ورای گوناگونی  

جلوه های فرهنگی و تعبيرات انسانی، دين نيز يکی است.

با گذشت هر روز اين خطر فزونی می يابد که شعلءه تعّصبات دينی چنان 

آتشی در سراسر جهان برافروزد که عواقب موحش آن خارج از حّد تصّور است.  

حکومت های مدنی به تنهايی قادر به دفع چنين خطری نيستند.  هم چنين نبايد 

اين اميد واهی را در دل بپرورانيم که صرفًا دعوت به تساهل و تسامح می تواند 

مخاصماتی را که به نام خدا و دين صورت می گيرد فرو نشاند.  حّل اين بحران 

مستلزم آنست که رهبری دينی مانند کسانی که راه  مقابله با تعّصبات ويران گر 

مشابهی از قبيل تعّصبات نژادی، جنسی و ملّی را به روی اجتماع گشودند، 
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گذشته را با قاطعّيت کنار بگذارد.  ِاعمال نفوذ در امور وجدانی تنها وقتی قابل 

توجيه است که برای خدمت به رفاه نوع بشر باشد.  و در اين خطيرترين نقطءه عطف 

در تاريخ تمّدن، نيازهای اين خدمت کاماًلً واضح است.  حضرت بهاءاهلل تأکيد 

می فرمايد که “مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده.  اين اصالح و راحت 

ظاهر نشود مگر به اّتحاد و اّتفاق.”

]امضا:  بيت العدل اعظم[      





بخش دوم

برخی از بيانّيه های جامعءه جهانی بهائی

)ترجمه از انگليسی(





رفاه عالم انسانی

ژانويه 1995

آرمان صلح جهانی که تا يک دهءه پيش غير قابل تصّور بود اکنون در حال 

شکل گيری است.  موانعی که طّی ساليان دراز تزلزل ناپذير به نظر می رسيد فرو 

ريخته و از سر راه برداشته شده است.  اختالفات به ظاهر آشتی نا پذير به مرور 

جای خود را به فرايندهای مشورت و تصميم گيری می دهند.  آمادگی برای 

مقابله با تجاوزات نظامی از طريق اقدامات مّتحدانءه بين المللی در حال بروز 

است.  در نتيجه نوعی اميدواری نسبت به آيندءه کرءه زمين هم در بين توده های 

مردم و هم در بين بسياری از رهبران جهان پديد آمده است، اميدی که تقريبًا 

نابود شده بود.

در سراسر جهان نيروهای روحانی و عقالنی عظيمی که فشار فزايندءه آنها 

با سرخوردگی های کشندءه چند دهءه اخير نسبت مستقيم دارد در انتظار تجلّی 

است.  نشانه های روزافزونی از آرزوی مردم جهان به پايان يافتن منازعات و 

مصائب و ويرانی هايی که ديگر هيچ سرزمينی از آسيب آنها در امان نيست همه 

جا به چشم می خورد.  اين گرايش فزاينده به تغيير و تحّول را  بايد مغتنم شمرد 

و آن را در جهت رفع موانع باقی  مانده ای که راه تحّقق رؤيای ديرينءه صلح 

جهانی را سّد نموده به کار گرفت.  کوشش مصّممانءه الزم برای چنين کاری 

تنها با دعوت و تقاضا به اقدام عليه نابسامانی های بی شماری که گريبان گير 

جامعه است برانگيخته نمی شود.  اين اراده بايد به  وسيلءه بينشی از رفاه عالم 

انسانی به مفهوم واقعی کلمه به  وجود آيد، يعنی با وقوف بر امکاناتی ماّدی و 
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معنوی  که اينک در دسترس بشر قرار دارد.  بهره مندان از اين امکانات بايستی 

تمامی ساکنين کرءه زمين باشند، بدون هيچ استثنا و بدون تحميل هيچ شرطی 

که مغاير اهداف اساسِی يک چنين نوسامانی در امور بشری است.

تاريخ تا به حال عمدتًا تجارب و سرگذشت اقوام، فرهنگ ها، طبقات 

و ملّت ها را ثبت نموده است.  با هم بستگی فيزيکی کرءه زمين در اين قرن 

و قبول اين واقعّيت که همءه ساکنان آن وا بسته به يکديگرند، تاريخ نوع بشر 

به  صورت يک قوم واحد اکنون در حال شروع شدن است.  سير طوالنی و 

بطیء تمّدن بشری پيشرفتی پراکنده و ناهمگون داشته و در اعطای امتيازات 

با اين حال ساکنين کرءه  ماّدی، نامتعادل و مسلّمًا غير منصفانه بوده است.  

زمين که طّی قرون و اعصار گذشته گنجينه ای غنی از تنّوع ژنتيکی و فرهنگی  

اندوخته اند اکنون با اين وظيفءه خطير و پيچيده رو به رو هستند که آگاهانه و به 

طور سيستماتيک از ميراث مشترک خود استفاده نموده و مسئولّيت برنامه ريزی 

آيندءه خويش را بر عهده بگيرند.

اين تصّور که می توان مرحلءه بعدِی پيشرفت تمّدن را بدون يک بازنگری 

عميق بر گرايش ها و مفروضاتی که امروزه زيرساخِت رويکرد به توسعءه اجتماعی 

و اقتصادی را تشکيل می دهد طرح نمود، فکری غير واقع بينانه  است و کاماًلً 

واضح است که اين بازانديشی  بايد مسائل عملِی مربوط به سياست گذاری، 

نحوءه بهره برداری از منابع، روال برنامه ريزی، شيوه های اجرايی، و سازمان دهی 

را در بر گيرد.  ولی در حين انجام اين کار، يک سلسله مسائل اساسی در رابطه 

با اهداف درازمّدتی که بايد دنبال شود — ساختارهای اجتماعی مورد نياز، 

مستلزمات برقراری اصول عدالت اجتماعی، و ماهّيت و نقش دانش در ايجاد 

تغييرات پايدار — به سرعت چهره خواهد گشود.  يک چنين تجديد نظری در 

واقع به جستجو برای رسيدن به توافِق نظِر وسيعی در بارءه طبيعت انسانی منجّر 

خواهد شد.
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تمام مطالب فوق را، اعّم از نظری يا عملی، می توان در دو مسير بحث 

بعدی موضوع  مايليم طّی صفحات  و  بررسی کرد  به طور مستقيم  و گفتگو 

يک استراتژی توسعءه جهانی را در راستای اين دو مسير مورد کاوش قرار دهيم.  

مسير اّول مربوط به باورهای رايج در بارءه ماهّيت و هدف فرايند توسعه و مسير 

دوم راجع به نقشی است که در اين فرايند برای مجريان گوناگون تعيين شده 

است.

مفروضاتی که در حال حاضر اکثر برنامه ريزی های توسعه را جهت می بخشد 

توسعه چنين  از  منظور  که  معنا  بدين  است  استوار  ماّدی گرايی  پايءه  بر  اساسًا 

تعريف می شود:  گسترش دادن موّفقّيت  آميز همان  وسايلی که تا کنون از طريق 

آزمون و خطا در بعضی از نقاط جهان  سبب دست يابی مردم به رفاه ماّدی 

شده  است به تمام اجتماعات ديگر.  البّته تغييراتی در گفتمان  توسعه صورت 

می گيرد تا تفاوت های موجود در فرهنگ و نظام سياسی را منظور دارد و به 

خطرات وحشتناک ناشی از آلودگی محيط زيست پاسخ  گويد ولی مفروضات 

زير بنايی ماّدی گرايانه اساسًا زير سؤال برده نمی شود.

با نزديک شدن پايان قرن بيستم ديگر نمی توان بر اين باور باقی ماند که 

زندگی  ماّدی گرايانءه  مفهوم  از  که  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعءه  به  رويکردی 

نشئت گرفته قادر به جوابگويی نيازهای بشرّيت خواهد بود.  پيش بينی های 

خوش بينانه در بارءه تغيير و تحّوالتی که اين رويکرد به ارمغان خواهد آورد در 

ژرفای شکاف روزافزون تفاوت های فاحشی ناپديد شده است که زندگِی مرّفه 

يک اقلّّيت کوچک و نسبتًا رو به کاهش از ساکنان کرءه زمين را از فقری که 

اکثرّيت عظيم مردم جهان با آن رو  به  رو هستند جدا می سازد.

اين بحران بی سابقءه اقتصادی همراه با پاشيدگی اجتماعی حاصله از آن، 

بازتابی از يک اشتباه عميق در بارءه مفهوم ماهّيت نوع انسان است.  زيرا ميزان 

واکنشی که مشّوقه های نظم حاضر در افراد برمی انگيزد نه تنها ناکافی است 
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بلکه در مقايسه با رويدادهای جهانی تقريبًا نامربوط به نظر می رسد.  قراين به ما 

نشان می دهد که اگر توسعءه اجتماعی منظوری ورای بهبود شرايط ماّدی نداشته 

باشد حّتی در نيل به اين اهداف ماّدی نيز شکست خواهد خورد.  آن منظور را 

بايد در ابعاد روحانی حيات و انگيزه هايی فراتر از چشم اندازهای دائم  الّتغيير 

اقتصادی و تقسيم بندی تحميلی و تصّنعِی جوامع بشری به “توسعه يافته” و “در 

حال توسعه” جستجو کرد.

که  شد  خواهد  الزم  توسعه،  هدف  و  منظور  از  جديد  تعريفی  ارائءه  با 

مفروضات فعلی در بارءه نقش مناسبی که شرکت کنندگان اين فرايند بايد داشته 

باشند نيز مورد تجديد نظر قرار گيرد.  نقش حياتی دولت در سطوح مختلف 

آينده فهمش مشکل  برای نسل های  اّما چيزی که  ندارد.   به توضيح  نيازی 

خواهد بود اين است که در عصری که از فلسفءه برابری و اصول دموکراسی 

به  را اساسًا  توده های مردم  برنامه ريزی  توسعه  به آن تمجيد می شود،  وابسته 

چشم دريافت  کنندگان تبّرعات مالی و آموزشی می نگرد.  به رغم پذيرفتن لزوم 

مشارکت عمومی به عنوان يک اصل، حيطه ای از تصميم گيری  که به قاطبءه مردم 

جهان واگذار می شود، حّد اکثر منحصر به امور ثانوی و به گزينه های معدودی 

است که توّسط نهادهايی تعيين می گردد که مردم به آنها دسترسی ندارند و 

مبتنی بر اهدافی است که اغلب با استنباط آنان از واقعّيت مغاير است.

اين رويکرد، هرچند نه به صراحت اّما به طور تلويحی مورد تأييد ادياِن 

به  پدرساالری،  سنن  فشار  تحت  رايج،  مذهبی  افکار  می باشد.   نيز  عمده 

نظر می رسد که قادر نيستند ايمان صريح به ابعاد روحانِی طبيعت انسانی را 

به اطمينان از توان مندِی جمعِی نوع بشر به فراتر رفتن از شئون ماّدی تبديل 

نمايند.

يک چنين طرز فکری، اهّمّيت آنچه را که احتمااًل مهم ترين پديدءه اجتماعی 

اگر صحيح است که دولت های جهان  ناديده می گيرد.   عصر حاضر است 
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می کوشند تا از طريق سازمان ملل مّتحد يک نظم جديد جهانی برپا نمايند، 

اين نکته هم به همان اندازه صحيح است که ملّت های جهان نيز از همان 

بينش تحّرک و انگيزه يافته اند.  شکوفايِی ناگهانِی جنبش ها و سازمان های 

بی شماِر تحّوالت اجتماعی در سطوح محلّی و منطقه ای و بين المللی جواب 

ملّت ها به اين انگيزه است.  مسائلی چون حقوق بشر، پيشرفت زنان، شرايط 

تربيت  تعّصبات،  بر  چيرگی  اقتصادی،  پايدار  توسعءه  برای  الزم  اجتماعی 

اخالقی کودکان، سوادآموزی، بهداشِت مقّدماتی و بسياری از ديگر مسائل 

و پشتيبانی شماِر روزافزون  از حمايت بی درنگ سازمان ها  حياتی، هر يک 

مردم در هر گوشه از جهان برخوردار است.

اين توّجه و پاسخگويِی خود مردم به نيازهای مبرم زمان، انعکاس ندايی 

است که حضرت بهاءاهلل بيش از يک صد سال پيش بلند نمودند:  “امروز را 

نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.”  اين دگرگونی بنيادين  که در طرز نگرش 

بسياری از مردم عادی جهان نسبت به نقش خودشان به وجود آمده — تغييری 

که به نحو خيره کننده ای در تاريخ تمّدن بی سابقه است — سؤاالتی اساسی در 

بارءه نقشی مطرح می سازد که بر عهدءه هيئت کلّی بشر در برنامه ريزی آيندءه کرءه 

زمين واگذار شده است.

* * *

شالودءه يک استراتژی که بتواند مردم جهان را به قبول مسئولّيِت سرنوشت 

انسان باشد.  اگرچه اين  از يکی بودن نوع  بايد آگاهی  جمعی خود وادارد 

مفهوم که بشرّيت متشّکل از يک قوم است در گفتمان های عمومی به نحو 

اجتماِع  مؤّسسات  اکثر  که  روشی  برای  ولی  نظر می رسد  به  فريبنده ای ساده 

معاصر در ادارءه امور خود به  کار می برند چالش هايی بنيادين عرضه می کند.  

 adversarial structure( مدنی  حکومت های  جدل گرای  ساختار  در  چه 

که   )advocacy principle( مدافعه  در اصل  of civil government(، چه 
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اساس قسمت اعظم قوانين مدنی است، چه در تجليل از مبارزه بين طبقات 

و ديگر گروه های اجتماعی و چه در روحّيءه رقابِت حاکم بر بخش مهّمی از 

زندگی امروزی، در تمام اين موارد تضاّد و رويارويی به عنوان محّرک اصلِی 

تعامالت بشری پذيرفته شده است.  پذيرش اين وضع خود جلوءه ديگری از تعبير 

ماّدی گرايانءه زندگی در ساختار اجتماعی را نمايان می کند، تعبيری که طّی دو 

قرن گذشته به نحو فزاينده ای استحکام يافته است.

ملکه  به  خطاب  مکتوبی  در  پيش  قرن  يک  از  بيش  بهاءاهلل  حضرت 

ويکتوريا و با استفاده از مثالی که تنها الگويی است که وعدءه قانع کننده ای 

برای سازمان دهی يک اجتماع جهان شمول را ارائه می دهد، جامعءه بشری را 

به هيکل انسان تشبيه فرمودند.  در واقع الگوی منطقی ديگری که بتوانيم به آن 

توّجه کنيم در عالم هستی وجود ندارد.  جامعءه بشری صرفًا مرّکب از توده ای 

افرادی  روابط  و  از هم بستگی ها  بلکه متشّکل  از سلّول های متفاوت نيست 

است که هر يک از آنها دارای عقل و اراده می باشد.  با وجود اين، شيوه های 

عمل گوناگونی که طبيعت بيولوژيکی انسان را مشّخص می کند نمودار اصول 

آنها اصل وحدت در کثرت  بر عالم هستی است.  مهم ترين  اساسی حاکم 

است.  شگفت انگيز آنکه دقيقًا همين تمامّيت و پيچيدگِی نظم تشکيل دهندءه 

بدن انسان و هم بستگی کامل سلّول  ها است که تحّقق کامل توان مندی  ذاتی 

هر يک از اين عناصر متشّکله را ممکن می سازد.  هيچ سلّولی، چه در مورد 

کمک به کار بدن و چه در مورد بهره گيری از سالمت کلّی آن، جدا از بدن 

زندگی نمی کند.  سالمت جسمانی حاصله از اين هم بستگی، امکان ظهور 

رشد  از  که هدف  معنا  بدين  می سازد،  فراهم  را  بشری  آگاهی  بروز حّس  و 

بيولوژيکی از ِصرِف موجودّيت بدن و اجزای آن باالتر می رود.

آنچه در حيات فردی انسان صادق است قرايِن آن را می توان در اجتماع 

بشری يافت.  نوع بشر يک تمامّيت ارگانيک و در پيشرفته ترين مرحلءه فرايند 
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تکامل است.  اينکه آگاهی انسان الزامًا از طريق اذهان و انگيزه های فردی 

بی نهايت متنّوع عمل می کند به هيچ وجه با وحدت بنيادی نوع انسان مغايرتی 

يک نواختی  از  را  يگانگی  که  است  ذاتی  تنّوع  همين  حقيقت  در  ندارد.  

متمايز می سازد.  حضرت بهاءاهلل می فرمايند آنچه را که امروز مردم جهان با 

آن مواجهند، رسيدن به مرحلءه بلوغ جمعی آنهاست و از طريق اين بلوِغ در 

حال تکويِن نوع انسان است که اصل وحدت در کثرت به طور کامل مصداق 

خواهد يافت.  فرايند سازمان يابی اجتماع از ديربازترين سرآغازش به صورت 

استحکام حيات خانواده، متواليًا از تشّکالت سادءه قومی و قبيله ای تا انواع 

بی  شماِر اجتماعات شهری  و سرانجام تا پيدايش حکومت ملّی گذر کرده و هر 

يک از اين مراحل فرصت های جديد و ارزشمندی برای به کار بردن توان مندی 

انسانی پيش آورده است.

واضح است که ترّقی نوع بشر به قيمت فردّيت انسان صورت نگرفته است.  

هر چقدر سازمان يابی اجتماعی بيشتر شده، دامنءه بروز توان مندی های نهفته 

در نهاد هر يک از افراد بشر نيز به همان نسبت وسعت يافته است.  از آنجا که 

رابطءه بين فرد و اجتماع يک رابطءه متقابل است، تحّوالت مورد نياز کنونی نيز 

بايد در آگاهی انسان و در ساختار نهادهای اجتماعی هم زمان و هم گام صورت 

گيرد.  براستی با بهره برداری از فرصت های به  دست آمده از اين فراينِد دوگانءه تغيير 

است که يک استراتژی توسعءه جهانی به منظور خود خواهد رسيد.  در اين مرحلءه 

حّساس و سرنوشت ساز از تاريخ، آن منظور بايد استقرار شالوده هايی پايدار و با دوام  

باشد که بر آن اساس تمّدنی جهان شمول بتواند به تدريج تشّکل يابد.

پی ريزی يک تمّدن جهانی نيازمند وضع قوانين و ايجاد نهادهايی است 

از نظر دامنءه اختيارات، جهانی باشند.  تالش  از نظر ماهّيت و هم  که هم 

در اين راستا تنها زمانی می تواند آغاز شود که مقاماِت مسئوِل تصميم گيری، 

مفهوم وحدت عالم انسانی را از صميم قلب پذيرفته باشند و اصول مربوط به 
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اين وحدت از طريق نظام های آموزشی و وسايل ارتباط جمعی گسترش داده 

شود.  پس از طّی اين مرحله، فرايندی به حرکت خواهد افتاد که از طريق آن 

ملّت های جهان خواهند توانست به کار تدوين اهداف مشترک جلب شوند 

تنها يک چنين چرخش  نمايند.   اهداف  آن  به  را وقف رسيدن  و هّم خود  

فکری بنيادينی می تواند ملّت ها را از بالی ديرينءه اختالفات قومی و مذهبی نيز 

خالصی بخشد.  فقط از طريق طلوع اين آگاهی که ساکنان کرءه زمين همگی 

يک قوم واحد را تشکيل می دهند، بشر خواهد توانست از الگوهای تضاّد و 

بوده است روی  بر سازمان دهی اجتماعی حکم فرما  اختالف که در گذشته 

برتافته به شيوه های همکاری و توافق روی آورد.  به فرمودءه حضرت بهاءاهلل:  

“...مقصود اصالح عالم و راحت ُامم بوده.  اين اصالح و راحت ظاهر نشود 

مگر به اّتحاد و اّتفاق.”

* * *

نيرويی است که می تواند آگاهی نوخيز از وحدت نوع بشر  تنها  عدالت 

را به اراده ای جمعی تبديل کند که به وسيلءه آن بتوان ساختارهای الزم برای 

حيات جامعءه جهانی را با اطمينان بنيان نهاد.  در عصری که شاهد دست يابی 

فزايندءه مردم جهان به همه نوع اّطالعات و نظرهای گوناگون است، عدالت 

به عنوان اصِل حاکم بر موّفقّيت  در سازمان دهی اجتماعی شناخته خواهد شد.  

طرح هايی که به منظور توسعه در جهان ارائه می شود بايد به نحوی روزافزون 

تابع موازين منصفانه ای قرار گيرد که الزمءه عدالت است.

در سطح فردی، عدالت آن قّوءه روح انسانی است که هر فرد را به تميز 

دادن درست از نادرست قادر می سازد.  حضرت بهاءاهلل عدل و انصاف را 

محبوب ترين صفات ناميده اند چه که به انسان اجازه می دهد تا با چشم خود 

ببيند نه با چشم ديگران و با دانش خود بداند نه با دانش همسايه يا اطرافيانش.  

عدالت، خواهان بی طرفی در داوری  و انصاف در رفتار با ديگران است و به  
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اين ترتيب امری است که هرچند هم مشکل باشد بايد در جميع احيان در امور 

روزمّرءه زندگی مراعات شود.

در سطح گروهی، پای بندی به عدالت به منزلءه يک جهت ياب است که 

وجودش در تصميم گيری های جمعی ضروری است چه که تنها وسيله ای است 

که به  ياری آن می توان به وحدت فکر و عمل راه يافت.  بر خالف حمايت از 

روحّيءه مجازات محوری که در گذشته غالبًا در پشت نقابی به نام عدالت پنهان 

می شد، عدالت جلوءه عملِی آگاهی بر اين واقعّيت است که برای دست يابی 

به پيشرفت بشری، منافع فردی و منافع اجتماعی به  نحوی ناگسستنی با هم 

مرتبط اند.  هر چه نقش عدالت  در هدايت روابط بشری بيشتر باشد به همان 

اندازه توّجه بيشتری به امر مشورت می شود و در نتيجه جّوی به وجود می آيد که 

می توان گزينه ها را بی غرضانه بررسی نمود و راه های اجرايی مناسبی انتخاب 

کرد.  در چنين جّوی گرايش های متداوِل فريب کاری و سوء استفاده از ديگران، 

تفرقه جويی و دسته بندی به  مراتب کم تر مجال می يابند تا فرايند تصميم گيری 

را از مسير خود منحرف سازند.

وسيع  و  عميق  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعءه  برای  عدالت  مقتضيات 

است.  توّجه به عدالت، کار توصيف توسعه و پيشرفت را از وسوسءه فدا کردن 

مصالح جمعی بشر و حّتی مصالح کرءه زمين به خاطر مزايايی که پيشرفت های 

تکنولوژيکی ممکن است نصيب اقلّّيتی مرّفه از جامعه بنمايد محفوظ نگه 

می دارد.  رعايت عدالت در ايجاد طرح و برنامه ريزی باعث می شود که منابع 

محدود در جهت اجرای پروژه هايی که خارج از اولوّيت های اصلی اجتماعی 

و اقتصادی يک جامعه است مصرف نگردد.  مهم تر از همه می توان انتظار 

نظر  به  منصفانه  و  عادالنه  که  توسعه  برنامه های  از  دسته  آن  تنها  که  داشت 

می رسند و نيازهای مردم را برآورده می سازند، می توانند تعّهد توده های بشری 

را که اجرای هر طرحی وابسته به آنان است به خود جلب نمايند.  صفات 
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انسانی الزم مانند صداقت، عالقه مندی به کار و روح همکاری هنگامی با 

موّفقّيت در خدمت نيل به اهداف مشترِک بسيار پيچيده به  کار برده می شود 

که هر يک از اعضای جامعه — در حقيقت هر گروه متشّکله در درون جامعه 

— اعتماد داشته باشد که آن اهداف در پناه ضوابط يکسان حفاظت می شود 

و مطمئن باشد که همگان از منافع مساوی برخوردارند.

بارءه استراتژی توسعءه  اين مسئلءه حقوق بشر در کنه بحث و گفتگو در  بر  بنا 

اجتماعی و اقتصادی قرار دارد.  شکل  دادن به اين راه کار مستلزم آنست که ترويج 

حقوق بشر از بند دوگانگی های کاذب که مّدت هاست آن را به اسارت درآورده 

آزاد شود.  تأکيد بر اينکه هر انسانی بايد از آزادی انديشه و عملی که الزمءه رشد 

فردی اوست برخوردار باشد سر سپردگی به مسلک فردگرايی را توجيه نمی کند، 

مسلکی که بسياری از جنبه های زندگی معاصر را عميقًا به فساد کشيده است.  

به همين ترتيب تأکيد بر تضمين رفاه کّل اجتماع، نيازی به خدای گون ساختن 

دولت به عنوان منبع مسلِّم تأمين  رفاه بشرّيت ندارد.  کاماًل برعکس:  تاريخ 

قرن حاضر به  وضوح نشان می دهد که اين چنين ايدئولوژی  ها، و کلّّيءه برنامه های 

حزبی که از آن نشئت می گيرد، خود دشمن اصلی منافعی بوده اند که اّدعای 

آگاهی  بر  مبتنی  مشورتی  در يک چارچوب  تنها  داشته اند.   را  آن  حمايت 

از وحدت ارگانيک نوع انسان، تمام جوانِب رعايت حقوق بشر می تواند با 

مشروعّيت و خاّلقّيت جلوه گر شود.

امروز، وظيفءه ايجاد اين چارچوب و آزاد کردن ترويج حقوق بشر از يوغ 

کسانی که از آن بهره کشی می کنند بر عهدءه سازمان های بين المللی است که 

خود زاييدءه فجايع دو جنگ ويران گر جهانی و تجربءه سقوط عالم گير اقتصادی 

بوده اند.  نکتءه مهم اين است که اصطالح “حقوق بشر” فقط از زمان اعالم 

منشور سازمان ملل مّتحد در سال 1945 و تصويب اعالمّيءه حقوق بشر سه 

سال بعد از آن، کاربرد عاّم يافته است.  در اين اسناِد تاريخ ساز، احترام به 
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عدالت اجتماعی، رسمًا به عنوان يکی از لوازم استقرار صلح جهانی شناخته 

شده است.  اين واقعّيت که اعالمّيءه حقوق بشر به اّتفاق آرا به تصويب مجمع 

عمومی سازمان ملل رسيد، از همان آغاز، حاکمّيت و اعتباری به آن بخشيد 

که در سال های بعد همواره بر استحکام آن افزوده شده است.

آنچه با حّس آگاهی که وجه تمايِز طبيعت انسان است نزديک ترين ارتباط 

را دارد، جستجوی خوِد شخص برای کشف حقيقت می باشد.  آزادی تحقيق 

استعدادهای  پرورش  برای  آزادی  و هم چنين  از هستی  در هدف  تفّحص  و 

مودوعه در طبيعت انسانی که اين تفّحص را ممکن می سازد، نيازمند حفظ 

اين  گونه  اينکه  با  باشند.   آزاد  دانستن  در  بايد  انسان ها  است.   و حراست 

آزادی ها غالبًا مورد سوء  استفاده قرار می گيرد و با اينکه اجتماع کنونی چنين 

اهّمّيت ميل غريزی  از  به هيچ وجه  را شديدًا دامن می زند  استفاده  ای  سوء 

انسان به دانستن کاسته نمی شود.

همين غريزءه تميز دهندءه ضمير آگاه انسان است که الزام اخالقی نسبت 

به رعايت بسياری از حقوق مندرج در اعالمّيءه حقوق بشر و ميثاق های وابسته 

به آن را فراهم می سازد.  آموزش و پرورش همگانی، آزادی نقل و انتقال، 

دسترسی به اّطالعات و امکان مشارکت در حيات سياسی، همگی جنبه هايی 

نياز به تضمين صريح جامعءه بين المللی دارند.   از عملّيات اين غريزه اند که 

همين استدالل در مورد آزادی انديشه و باور، شامل آزادی مذهبی، همراه با 

حقِّ داشتِن نظر و ابراز آن به نحوی شايسته نيز صادق است.

از آنجا که نوع بشر هيئتی واحد و تقسيم ناپذير است هر يک از اعضای نوع 

انسان به منزلءه امانتی در تکّفِل کل پا به عرصءه هستی می گذارد.  اين تکّفل 

اقتصادی  اّول حقوق  وهلءه  در  را —  از ساير حقوق   بسياری  اخالقِی  مبنای 

تعريف آن می کوشند — تشکيل  ارگان های سازمان ملل در  و اجتماعی که 

می دهد.  امنّيت خانه و خانواده، تملّک امالک، و حّق برخورداری از حريم 
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خصوصی، همه از متضّمنات اين تکّفل است.  تعّهدهای جامعه در قبال فرد 

از جمله شامل تأمين شغل، بهداشت جسمانی و روانی، امنّيت اجتماعی، 

دست مزد عادالنه، استراحت و تفريح، و بسياری ديگر از انتظارات معقول و 

موّجه هر يک از اعضای اجتماع است.

اصل تکّفل جمعی هم چنين اين حّق را برای هر فرد ايجاد می کند که 

انتظار داشته باشد که آن دسته از شرايط فرهنگی که در ساختن هوّيت او نقشی 

اساسی دارد از حمايت قوانين ملّی و بين المللی برخوردار باشد.  عينًا همانند 

نقشی که خزانءه ژن )gene pool(  در زندگی بيولوژيکی نوع بشر و محيط زيست 

او بازی می کند، غنای عظيم تنّوع فرهنگی حاصله در طّی هزاران سال نيز 

نقشی حياتی در توسعءه اجتماعی و اقتصادی نژاد بشری که طلوع دوران بلوغ 

جمعی خود را مشاهده می کند ايفا می نمايد.  اين ذخاير فرهنگی نمايان گر 

ميراثی است که بايد به آن فرصت داده شود تا در يک تمّدن جهانی به ثمر 

برسد.  از يک طرف بايد از خفقاِن نمودهای فرهنگی در زير فشار ماّدی گرايی 

حاکم بر عصر حاضر جلوگيری شود و از طرف ديگر فرهنگ ها بايد بتوانند 

در بافت و روال دائم  الّتغيير تمّدن، فارغ از سوء استفاده به منظور دسته بندی 

سياسی، با يکديگر به تعامل و تبادل پردازند.

بادهای  به  را  او  است  داد  عباد  “سراج  می فرمايند:   بهاءاهلل  حضرت 

مخالف ظلم و اعتساف خاموش منماييد و مقصود از آن ظهور اّتحاد است بين 

عباد.  در اين کلمءه عليا بحر حکمت الهی مّواج دفاتر عالم تفسير آن را کفايت 

ننمايد.”

* * *

ملل در حال  توّسط جمهور  اکنون  که  بشر  معيارهای حقوق  اينکه  برای 

تدوين است ترويج يابد و به صورت موازين رايج بين المللی در آيد تعريف کاماًلً 

جديدی از روابط انسانی مورد نياز است.  مفاهيم متداول امروز از اينکه چه 
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چيزی در روابط صحيح و طبيعی است — چه در روابط بين خود انسان ها، 

چه بين انسان ها و طبيعت، چه بين فرد و اجتماع و چه بين اعضای اجتماع 

و مؤّسسات آن — ميزان فهم و درکی را منعکس می سازد که نسل بشر طّی 

اگر  بود.   يافته  آن دست  به  پيشرفت خود  يافتءه  تکامل  کم تر  و  اّولّيه  مراحل 

بشرّيت واقعًا در حال ورود به مرحلءه بلوغ می باشد، اگر همءه ساکنان کرءه زمين 

قوم واحدی را تشکيل می دهند، اگر قرار است عدالت اصل حاکم بر نظام 

اين حقايِق  به  نسبت  زاييدءه جهل  که  مفاهيم موجود  باشد، پس  اجتماعی 

نودميده است بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد.

جنبش و حرکت در اين جهت به  تازگی آغاز شده است و هم چنان که پيش 

می رود به آگاهی های جديدی در بارءه ماهّيت خانواده و حقوق و مسئولّيت های 

هر يک از اعضای آن منجّر خواهد شد.  نقش زنان را در تمامی سطوح جامعه 

به کلّی تغيير خواهد داد.  اثرات اين حرکت بر تغيير رابطءه مردم با شغلی که 

دارند و بر درک آنان از جايگاه فّعالّيت  اقتصادی در زندگی شان فوق  العاده 

خواهد بود و تحّوالت عمده ای در شيوءه ادارءه امور انسانی و مؤّسسات اجرا کنندءه آن 

تأثير اين جنبش، کار سازمان های غيردولتی که  به وجود خواهد آورد.  تحت 

توجيه پذير خواهد  و  مؤّثر  از پيش  افزايش است بيش  به  رو  تعدادشان سريعًا 

شد.  اين جنبْش تدوين قوانينی الزم  االجرا، هم برای حفظ محيط زيست و 

هم برای برآوردن نيازهای مردم در زمينءه توسعه را تضمين خواهد کرد.  تجديد 

ساختار يا تحّوِل سيستم سازمان ملل که هم اکنون اين جنبش در حال ايجاد آن 

است، بدون شّک باالخره به تأسيس يک فدراسيون جهانی ملل، مجّهز به 

هيئت های قانون گذاری، قضايی و اجرايی خاّص خود منجّر خواهد گرديد.

اساسی  نقشی  انسانی  روابط  از سيستم  مفهوم جديدی  ايجاد  در  آنچه 

دارد، فرايندی است که حضرت بهاءاهلل آن را مشورت ناميده اند.  توصيءه آن 

می فرمايند  مشورت الزم.” هم چنين  امور  “در جميع  که  است  اين  حضرت 
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“بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر و هويدا” گردد.

مراتب  به  فرايند مشورت است  اين  معيار حقيقت پژوهی ای که  مقتضی 

شاخص  معمواًل  که  است  مصالحه ای  و  معامله  مذاکره،  الگوهای  از  باالتر 

گفتگوهای امروزی در امور بشری است.  اين معيار نه تنها با فرهنگ اعتراض 

که يکی ديگر از خصوصّيات رايج جامعءه معاصر است حاصل نخواهد شد 

بلکه در واقع دست يابی به آن شديدًا فلج خواهد گشت.  جّر و بحث، جنجال 

ديرباز  از  که  ابزارهای حزب گرايی  تمامی  و  شيوه های خصمانه  تبليغات،  و 

برای دست يابی به حقيقت  اقدامات جمعی بوده است،  چهره های آشنای 

— يعنی به توافق رسيدن در بارءه حقيقِت يک موقعّيت و برگزيدن عاقالنه ترين 

راه عمل از ميان گزينه های موجود در هر زمان — اساسًا مضّر است.

آنچه حضرت بهاءاهلل آن را ضروری می دانند وجود فرايندی مشورتی است 

که در آن افراد شرکت کننده تالش  می کنند از ديدگاه های شخصی خود فراتر 

روند تا به عنوان اعضای يک هيئت که داری منافع و اهداف خاّص خودش 

است عمل نمايند.  در چنين جّوی که هم صراحت و هم نزاکت از خصوصّيات 

آنست، نظر هايی که در حين مذاکره به فکر يک فرد می رسد به او تعلّق ندارد 

بلکه متعلّق به تمامی گروه است که می تواند آن را بپذيرد، رد کند و يا آن را 

به بهترين وجهی که برای نيل به هدف مورد نظر مناسب است اصالح نمايد.  

مشورت به  همان ميزان موّفقّيت آميز  خواهد بود که شرکت کنندگان بدون توّجه 

به آرايی که هر يک قبل از ورود به مذاکرات داشته اند از تصميمات اّتخاذ شده 

پشتيبانی نمايند.  تحت چنين شرايطی اگر بر اساس تجربه، نارسايی تصميمی 

که قباًل اّتخاذ شده روشن شود به  آسانی می توان آن را مورد تجديد نظر قرار 

داد.

در پرتو چنين بينشی، مشورْت جلوءه عملِی عدالت در امور بشری است.  

مشورت به حّدی در موّفقّيت مساعی جمعی مهم و حياتی است که بايد يکی 
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به  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعءه  پايداِر  استراتژِی  اساسی يک  ويژگی های  از 

 شمار آيد.  در حقيقت، مشارکت مردم که موّفقّيت اين استراتژی  مبتنی بر تعّهد 

و تالش آنها است تنها وقتی حاصل خواهد شد که مشورت عامل سازمان دهندءه 

تمام پروژه ها بشود.  حضرت بهاءاهلل می فرمايند:  “قل ال انسان ااّل باالنصاف و 

ال قّوة ااّل باالّتحاد و ال خير و ال سالمة ااّل بالمشورة.”* 

* * *

و  استعدادها  نيازمند  جهانی  جامعءه  يک  ايجاد  برای  الزم  مجهودات 

توانايی هايی در سطوحی به  مراتب برتر از آنچه تا کنون نوع بشر موّفق به کسب 

آن شده است می باشد.  رسيدن به اين سطوح مستلزم آن است که دسترسی 

يابد.   بسيار عظيم  دانش، گسترشی  به  اجتماعی  نهادهای  و هم چنين  افراد 

آموزش و پرورش همگانی عامل ضروری اين فراينِد توان دهی خواهد بود ولی 

کوشش در اين جهت تنها هنگامی به پيروزی خواهد انجاميد که امور بشری 

از نو به نحوی سازمان دهی شود که هم افراد و هم گروه ها را در هر بخشی از 

جامعه قادر سازد تا به کسب دانش بپردازند و آن دانش را در جهت پيشبرد 

امور بشری به کار برند.

در طول تاريخ مدّون، آگاهی انسان مّتکی بر دو نظام بنيادين دانايی يعنی 

علم و دين بوده و از طريق آن دو، استعدادهای نهفتءه بشری به تدريج تجلّی 

نموده  است.  از طريق اين دو نظام تجربّيات نوع بشر سازمان يافته، محيط 

و  اخالقی  حيات  و  گرديده  کاوش  مکنونه اش  قوای  شده،  تشريح  اطرافش 

عقالنيش تنظيم يافته است.  اين دو منبع در حقيقت به منزلءه منشأ مدنّيت 

که  می شود  آشکار  گذشته  به  نگاهی  با  به  عالوه،  کرده اند.   عمل  انسانی 

اثرگذاری هر يک از اين دو نظام بر مدنّيت در ادواری به حّد اکثر رسيده است 

*مضمون: انسانّيت نيست مگر به عدالت و نيرومندی نيست مگر در اّتحاد و خير و صلح و 

سالم نيست مگر از طريق مشورت.
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که دين و علم توانسته اند هر يک در حيطءه خود اّما در هماهنگی با يکديگر 

عمل نمايند.

با توّجه به ارج و مقامی که تقريبًا همگان برای علم قائلند اعتبار و صالحّيت 

آن نياز به تفصيل بيشتری ندارد.  اّما مطلب مورد پرسش آنست که در بستر 

يک استراتژی توسعءه اجتماعی و اقتصادی، فّعالّيت های علمی و تکنولوژيکی 

چگونه بايد سازمان دهی شود.  اگر اين  گونه فّعالّيت ها عمدتًا حّق مسلّم گروه 

اندکی از ُنخبگان شناخته شده ای محسوب شود که در بين ملّت های معدودی 

تا  ترتيبی  زندگی می کنند، واضح است که شکاف عظيمی که يک چنين 

کنون بين ثروت مندان و تهی دستان جهان به وجود آورده باز هم وسيع تر خواهد 

شد و عواقب مصيبت باری برای اقتصاد جهان به بار خواهد آورد که نمونه اش 

هم  اکنون مشاهده شده است.  در واقع اگر اکثرّيت افراد بشر هم چنان به عنوان 

مصرف کنندءه فراورده های تکنولوژی و علمی که در جای ديگری به  وجود آمده 

به  شمار آيند برنامه هايی را که برای رفع نياز آنان طرح می شود نمی توان به 

معنای واقعی “توسعه” نام نهاد.

فّعالّيت های علمی و  بر اين، چالش اصلی و بسيار عظيم، گسترش  بنا 

تکنولوژيکی است.  ابزاری چنين نقش آفرين در تغييرات اقتصادی و اجتماعی 

گونه ای  به  بايد  بلکه  باشد  جامعه  ممتاز  بخش های  به  متعلّق  صرفًا  نبايد 

حسب  بر  بتوانند  باشند  که  جهان  گوشءه  هر  در  مردم  که  شود  سازمان دهی 

توان مندی خود در اين فّعالّيت ها شرکت جويند.  در يک چنين سازمان دهی 

جديد، عالوه بر برنامه هايی که آموزش  مورد نياز را در اختيار تمام کسانی که 

قادر به بهره گيری از آن هستند قرار می دهد بايد مراکز يادگيری پايداری در سراسر 

جهان تأسيس شود، نهادهايی که توانايی مردم جهان را برای مشارکت در توليد 

دانش و کاربرد آن افزايش دهد.  يکی از اهداف عمدءه استراتژی توسعه، در 

عين پذيرش تفاوت های وسيع در استعداد فردی بايد آن باشد که دست يابی به 
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فرايندهای علمی و تکنولوژيکی را که حّق طبيعی همگان است برای همءه ساکنان 

فزايندءه تحّوالت در  آوَرد.  هم چنان که سرعت  فراهم  به طور مساوی  کرءه زمين 

تکنولوژِی ارتباطات، اّطالعات و امکان دسترسی به اّطالعات و تعليم را در اختيار 

تعداد کثيری از مردم سراسر جهان — در هر کجا که باشند و سابقءه فرهنگی شان 

هر چه باشد — قرار می دهد، استدالل های متداول برای حفظ وضع موجود 

)status quo( روز به روز اعتبار خود را بيشتر از دست می دهد.

با آن رو به روست،  چالش هايی که جامعءه بشری در حيات دينی خود 

گرچه از نظر خصوصّيات متفاوت است ولی به همان اندازه خطير می باشد.  

برای اکثرّيت عظيم مردم جهان اين باور که انسان هوّيتی روحانی دارد و در 

واقع هوّيت بنيادين او روحانی است، حقيقتی است که نيازی به اثبات ندارد.  

اين درکی از واقعّيت است که می توان آن را در قديمی ترين آثار تمّدن مشاهده 

نمود، ادراکی که طّی هزاران سال به  وسيلءه هر يک از آيين های مذهبی بزرِگ 

گذشتءه بشر پرورش يافته است.  دست آورده های پايدار اين آگاهی در زمينءه 

قانون، در هنرهای زيبا، و در تهذيب مراودات انسانی، شواهدی است که به 

تاريخ محتوا و معنا بخشيده است.  الهامات اين نيروی معنوی هرروزه به َاشکال 

مختلف بر حيات اکثر مردم جهان اثر می گذارد و همان گونه که رويدادهای 

کنونی در اطراف جهان آشکارا نشان می دهد، اشواقی را که اين نيرو در قلوب 

بيدار می کند خاموشی ناپذير و بی نهايت قدرت مند است.

به اين ترتيب واضح است که هر گونه اقدامی که برای کمک به پيشرفت 

نوع انسان صورت گيرد بايد از توان مندی هايی که چنين همگانی و فراگير و 

اين چنين سرشار از خاّلقّيت است بهره برداری کند.  پس چگونه است که مسائل 

روحانی پيِش روِی بشرّيت در قلب گفتمان های توسعه قرار نگرفته است؟  چرا 

اکثر اولوّيت ها و در واقع اکثر مفروضات زيرساخت برنامه های توسعءه بين المللی 

اقلّّيت های  تأييد  مورد  فقط  که  جهان  ماّدی گرای  ديدگاه های  از  کنون  تا 
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محدودی از جمعّيت عالم می باشد، تعيين شده است؟  و برای ابراز عالقه ای 

لفظی به مشارکت همگانی  که اعتبار تجارب فرهنگی شرکت کنندگان را انکار 

می کند تا چه حّد می توان ارزش قائل شد؟

ممکن است چنين استدالل شود که چون مسائل روحانی و اخالقی در 

طول تاريخ آن چنان با آموزه های مجادله انگيِز عقيدتی آميخته بوده که پذيرای 

داليل منصفانه نيست، اين  گونه مسائل در خارج از چارچوب امور مربوط به 

توسعءه جامعءه بين المللی قرار دارد.  اعطای هر گونه نقش مهّمی به آنها به منزلءه 

باز کردن راه برای نفوذ دقيقًا همان عقايد جزمی مذهبی است که به اختالفات 

ترديد  بدون  است.   نموده  سّد  را  بشری  پيشرفت  راه  و  زده   دامن  اجتماعی 

اين استدالل کاماًل عاری از حقيقت نيست.  مبلّغيِن نظام های مختلف دينی 

جهان بار سنگينی از مسئولّيت را نه فقط برای به بدنامی کشيدن اصل دين 

در بين بسياری از متفّکران پيشرو بلکه هم چنين برای ايجاد موانع و تحريفاتی 

در گفتمان ادامه دار نوع بشر در بارءه مفاهيم معنوی به دوش می کشند.  اّما 

اگر چنين نتيجه گيری شود که راه حّل همانا جلوگيری از تفّحص در حقيقت 

روحانی و ناديده گرفتن عميق ترين ريشه های تحّرک و انگيزءه بشری است، اين 

نيز به وضوح توّهمی بس پوچ و بی اساس است.  تنها نتيجه ای که در دوران 

اخيِر تاريخ از ِاعمال اين گونه محدودّيت  ها حاصل شده اين بوده است که 

طرح ريزی آيندءه بشر به دست يک سّنت گرايی نوين سپرده شود، سّنتی که معتقد 

است حقيقت خارج از مقولءه اخالقّيات، و واقعّيات مستقّل از ارزش هاست.

دنيوی  حيات  به  مربوط  که  دين  دست آورد های  بزرگ ترين  از  بسياری 

است، جنبءه اخالقی داشته است.  در هر عصر و مکان، توده های مردم از طريق 

آموزه های دين و با سرمشق گرفتن از زندگی نفوسی که به پرتو آن آموزه ها منّور 

شده  اند، آموخته اند که دوست بدارند و عشق بورزند.  يادگرفته اند که جنبءه  حيوانی 

طبيعت خود را تربيت کنند، به خاطر منافع جمعی فداکاری نمايند، چشم پوش 
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و سخاوت مند و درست کردار باشند، و ثروت و ديگر منابع خود را در جهت 

پيشرفت تمّدن به کار اندازند.  سيستم های تشکيالتی طرح ريزی شده اند که 

اين پيشرفت های اخالقی را به ضوابط زندگی اجتماعی بشر در مقياسی وسيع 

تبديل کنند.  انگيزه هايی روحانی که به  وسيلءه شخصّيت های فوق  بشری چون 

حضرت کريشنا، حضرت موسی، حضرت بودا، حضرت زرتشت، حضرت 

مسيح و حضرت محّمد به وجود آمده، هر چقدر در ميان عقايد جزمی محو و با 

درگيری های فرقه ای از مسير خود منحرف گرديده  اند، با اين حال منشأ تأثيری 

عظيم بر تربيت و تلطيف ُخلق و خوی بشر بوده ا ند.

از آنجا که چالش اصلی توان دهی به نوع بشر از طريق ازدياِد دسترسی 

وسيع به دانش است، پس راه کاری که بتواند نيل به آن را ممکن  سازد بايستی 

حول يک گفتمان پی گير با جّدّيتی روزافزون بين علم و دين بنيان گردد.  اين از 

بديهّيات است — و يا الاقّل بايد تا به حال روشن شده باشد — که در هر حوزه  

و سطحی از فّعالّيت های بشری، بصيرت ها و مهارت هايی که از پيشرفت  های 

تعّهدات روحانی و اصول اخالقی مّتکی  نيروی  بر  بايد  علمی ناشی شده، 

باشد تا بتوان از کاربرد صحيح آنها اطمينان حاصل نمود.  مردم بايد بياموزند 

که مثاًل چگونه واقعّيت را از ظّن و گمان جدا سازند، در واقع بايد تفاوت بين 

استنباط های ذهنی و واقعّيت های بی طرفانه را تشخيص دهند.  ميزان کمکی 

که افراد و مؤّسسات بهره مند از اين آموزش می توانند در جهت پيشرفت بشر 

ارائه دهند، به ميزان پای بندی آنها به حقيقت و عدم دل بستگی شان به منافع 

و خواست های شخصی بستگی خواهد داشت.  توان مندی ديگری که علم 

می بايستی در جمهور مردم پرورش دهد تفّکر در قالب فرايند از جمله در فرايند 

تاريخی است.  ولی اگر اين پيشرفت عقالنی بخواهد نهايتًا کمکی به ترويج 

توسعه بنمايد بايد از تعّصبات نژادی، فرهنگی، جنسّيتی و مذهبی آزاد باشد.  

به همين نحو تعليمی که بتواند امکان مشارکت همگی ساکنان کرءه زمين را 
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در توليد ثروت به وجود آورد، تنها تا آن حّد خواهد توانست به پيشبرد اهداِف 

توسعه کمک کند که اين انگيزه به نور اين بينش روحانی  منّور باشد که خدمت 

به نوع بشر هم هدف زندگی فردی و هم مقصد نظام اجتماعی است.

* * *

در بستر باال بردن توان مندی انسان از طريق گسترش دانش در همءه سطوح 

است که بايد به مسايل اقتصادی ِ پيِش روی بشر توّجه شود.  همان طور که 

تجارب چند دهءه اخير نشان داده است منافع و مجهودات ماّدی نمی تواند به 

خودی خود مقصد غايی به شمار آيد.  ارزش اين منافع و مجهودات نه فقط 

در برآوردن نيازهای اّولّيءه نوع بشر از لحاظ مسکن، غذا، بهداشت و امثال 

آن است بلکه هم چنين در افزايش و بسط توانايی انسان ها می باشد.  بنا بر 

اين مهم ترين نقشی که کوشش های اقتصادی بايد در زمينءه توسعه بازی کند 

مجّهز نمودن مردم و مؤّسسات با امکانات و وسايلی است که از طريق آنها 

بتوانند به مقصد واقعی توسعه، يعنی پايه گذاری نظم اجتماعی جديدی که 

بتواند استعدادهای بی کران نهفته در حّس آگاهی بشری را پرورش دهد، نائل 

گردند.

چالشی که تفّکر اقتصادی با آن مواجه است اين است که با صراحت 

کامل اين مقصد از توسعه را بپذيرد و نقش خود را کمک به ايجاد وسايل نيل 

به آن بداند.  تنها از اين طريق است که اقتصاد و علوم وابسته می توانند خود را 

از ِکشش افکار ماّدی گرا که در حال حاضر آنها را از مسير منحرف ساخته آزاد 

نمايند و امکانات بالقّوءه خود را به  عنوان ابزاری حياتی برای تأمين رفاه بشرّيت 

به مفهوم واقعی کلمه محّقق سازند.  در هيچ مورد ديگری ضرورت گفتگو و 

تبادل نظری جّدی و پی گير بين کاِر علم و بينش های دين تا اين اندازه آشکار 

نيست.

مشکل فقر نمونه ای از اين مقوله است.  پيشنهادهای ارائه شده برای حّل 



175رفاه عالم انسانی

اين مشکل مبتنی بر اين باور است که منابع ماّدی کافی وجود دارد يا می توان 

از طريق مجهودات علمی و صنعتی آن را به  وجود آورد تا مشکل فقر را که از 

ديرباز يکی از ويژگی های حيات اجتماعی بشر بوده، کاهش دهد و مآاًل به 

کلّی ريشه کن سازد.  يکی از داليل عمده ای که تا کنون چنين توفيقی حاصل 

پاسخ  اولوّيت هايی  به  و صنعتِی الزم،  پيشرفت های علمی  آنست که  نشده 

می گويند که فقط به حاشيه ای از منافع واقعی جمهور مردم مربوط می شود.  

اگر قرار است که سرانجام باِر فقر از دوش جهانيان برداشته شود، تجديد نظری 

جّدی و بنيادين در گزينش اين اولوّيت ها ضروری خواهد بود.  چنين موّفقّيتی 

مستلزم کاوش و پژوهشی قاطع برای ارزش های مناسب و سنجيده می باشد، 

قرار  بوتءه امتحان  جستجويی که منابع روحانی و علمی بشرّيت را عميقًا در 

خواهد داد.  تا زمانی که دين در اسارت عقايد فرقه گرای خشکی است که بين 

تسليم و رضا و بی ارادگی و بی تفاوتی فرق نمی گذارد و آموزه اش اينست که فقر 

از خصايص ذاتی حيات دنيوی است و خالصی از آن تنها در جهان بعد ميّسر 

است، شديدًا از کمک به اين مسئولّيت همگانی باز خواهد ماند.  دين برای 

آنکه بتواند به گونه ای مؤّثر در پيکار برای فراهم آوردن رفاه ماّدی نوع انسان 

مشارکت جويد بايد در همان منبع الهام بخشی که بدايتًا از آن سرچشمه گرفته 

است، اصول و مفاهيم روحانی جديدی بيابد که با نيازهای عصری که جويای 

استقرار وحدت و عدالت در امور بشری است متناسب باشد.

بی کاری مسائل مشابهی را مطرح می سازد.  در اکثر مکاتب فکری معاصر، 

مفهوم کار تا حّد زيادی به اشتغال درآمدزا به قصد کسِب وسيله ای برای خريد 

و مصرف کاالهای موجود تنّزل پيدا کرده است.  اين سيستْم دايره وار است:  

خريد و مصرف به نگه داری و افزايش توليد کاال و در نتيجه به حمايت استخدام 

درآمدزا منجّر می شود.  هر يک از اين فّعالّيت ها به تنهايی برای رفاه جامعه 

اجتماعی گواهی  پژوهش گران  و  مفّسرين  اّما همان طور که  ضروری است.  
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می دهند، نارسايی اين طرز فکِر کلّی را هم در بی عالقگی و بی تفاوتی تعداد 

نااميدی فوج  و  بوم و هم در سرخوردگی  و  افراد شاغل در هر مرز  از  زيادی 

روز افزون بی کاران می توان مالحظه نمود.

بنا بر اين جای شگفتی نيست که احتياج فوری جهان به معيار جديدی 

برای “اخالق کار” )work ethic( بيش از پيش احساس می شود.  در اينجا نيز 

هيچ عاملی جز بينش های ناشی از تعامل خاّلق بين دو نظام  دانش، يعنی علم 

و دين، قادر به ايجاد چنين تقليب بنيادينی در عادات و گرايش های انسان 

نخواهد بود.  بر خالف حيوانات که برای بقای خود به آنچه که طبيعت به 

راحتی در اختيارشان می گذارد مّتکی اند، گرايش شديد انسان ها به اين است 

که استعداد های سرشار نهفته در وجودشان را از طريق کاری سازنده با نّيِت 

تأمين نيازهای خود و ديگران، تحّقق بخشند.  با اين کار می توانند در روند 

پيشرفت تمّدن، هر قدر هم که کمک شان ناچيز باشد سهيم گردند و در راه 

اهدافی خدمت کنند که آنان را با ديگران پيوند می دهد.  اشتغال به کار تا آنجا 

که آگاهانه و به قصد خدمت به هم نوع انجام شود به تصريح حضرت بهاءاهلل 

نوعی عبادت و پرستش به درگاه الهی محسوب می شود.  هر فرد اين ظرفّيت 

را دارد که واقعّيت مطالب فوق را در نفِس خويش ببيند، و استراتژی توسعه، 

فارغ از آنکه ماهّيت نقشه ها چه باشد و چه پاداشی را وعده دهد، بايد همين 

ظرفّيت الينفکِّ نفس را مورد توّجه قرار دهد.  هر نوع استراتژی  که دامنه اش 

محدودتر از اين چشم انداز باشد، نمی تواند کوشش و تعّهد عظيمی را که برای 

مجهودات اقتصادِی آينده الزم است در مردم برانگيزد.

تفّکر اقتصادی با مشکل مشابهی که زاييدءه بحران محيط زيست است 

رو به رو می باشد.  امروز بطالن فرضّيه های مبتنی بر اين باور که ظرفّيت عالم 

طبيعت برای برآوردن انتظارات بشر نامحدود است، به روشنی بر مال شده است.  

فرهنگی که برای گسترش طلبی، مال اندوزی و ارضای خواست های مردم ارزش 
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مطلق قائل است، اجبارًا در حال پذيرش اين مطلب است که اين اهداف به 

خودی خود نمی توانند رهنمون های واقع بينانه ای برای سياست گذاری  باشند.  

هر رويکرد به مسائل اقتصادی نيز که ابزار تصميم گيری   آن نتواند اين واقعّيت 

را بپذيرد که حيطءه اکثر مشکالت عمده، جهانی است نه محلّی، از کفايت و 

کارآيی الزم برخوردار نخواهد بود.

اميدوارِی جّدی به اينکه با خدای گون ساختن طبيعت می توان به نحوی با 

اين بحران اخالقی مقابله نمود، خود نشانه ای از درماندگی فکری و روحانی 

ناشی از اين بحران است.  پذيرش اينکه عاَلم خلقت خود يک تمامّيت زنده 

است و نوع بشر مسئول مراقبت از اين تمامّيت می باشد، هرچند شايان تقدير 

است، ولی نشان  دهندءه نفوذی که بتواند به تنهايی در ضمير آگاه مردم سيستم 

نوين  تنها يک دگرگونی  بياورد نمی باشد.   به وجود  را  ارزش ها  از  جديدی 

فکری که به معنای کامِل کلمه، علمی و روحانی باشد، نوع بشر را توان خواهد 

داد تا قيادتی را بر عهده بگيرد که تاريْخ بشر را به سوی آن سوق می دهد.

به  تعّهد  و  اخالقی  انضباط  قناعت،  روح  به  بايد  زود  يا  دير  مردم  همءه 

وظيفه شناسی که تا گذشته ای نه چندان دور جزو سجايای اصلی انسان محسوب 

مکّررًا  تاريخ  طول  در  بزرگ  اديان  بنيان گذاران  تعاليم  گردند.   باز  می شد 

توانسته  اند اين صفات انسانی را در توده های عظيم مردمی که به آنها روی 

آوردند، القا نمايند.  امروزه اين صفات حّتی مهم تر و حياتی ترند ولی تجلّی 

آنها بايد اکنون به شکلی درآيد که با بلوغ بشرّيت هم خوان باشد.  در اينجا نيز 

وظيفءه مهّم دين آنست که خود را از قيود ذهنی گذشته رها سازد:  تسليم و رضا 

به معنی سرنوشت گرايی نيست، پای بندی به اصول اخالقی با روی بر تافتن از لذايذ 

زندگی و تن در دادن به سخت گيری های مذهبی که غالبًا به اسم اخالقّيات معّرفی 

شده هيچ ارتباطی ندارد، و عالقءه واقعی به کار و وظيفه، احساس خودبرتربينی 

نمی آورد بلکه موجب تقويت حّس عّزت نفس در فرد می گردد.
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اثرات پافشاری در انکار تساوی کامل حقوق زن و مرد، علم و دين را در 

رابطه با حيات اقتصادی بشر به نحو شديد تری زير سؤال می برد.  از ديِد هر ناظر 

بی طرف اصل تساوی زن و مرد پايءه هر تفّکر واقع بينانه در بارءه بهبود آيندءه زمين 

و مردم آنست.  تساوی زن و مرد نمايان گر حقيقتی در مورد طبيعت انسان است 

که در طّی قرون و اعصار متمادی که نوع بشر دوران کودکی و نوجوانی خود را 

می گذرانده عمدتًا ناشناخته باقی مانده است.  حضرت بهاءاهلل تأکيد می فرمايند 

که زن و مرد هميشه نزد خداوند مساوی بوده اند:  “اناث و ذکور عنداهلل واحد 

بوده.”  روح انسانی فاقد جنسّيت است و هر گونه نابرابری اجتماعی که ممکن 

است نياز به بقا در گذشته بر بشرّيت تحميل نموده باشد، در اين زمان که 

نوع بشر در آستانءه دوران بلوغ خود قرار دارد، مسلّمًا قابل توجيه نيست.  تعّهد 

به برقراری مساوات کامل بين زن و مرد در تمام بخش های زندگی و سطوح 

اجتماعی، شرط اساسی برای موّفقّيت تالش هايی خواهد بود که در جهت 

طرح و اجرای استراتژی توسعه در مقياس جهانی صورت می گيرد.

توسعه  برنامءه  هر  موّفقّيت  از  جزئی  خود  براستی  زمينه  اين  در  پيشرفت 

خواهد بود.  با توّجه به نقش حياتِی فّعالّيت های اقتصادی در پيشبرد تمّدن، 

روشن  شاخصی  اقتصادی  مختلف  رشته های  تمام  به  زنان  دسترسِی  ميزان 

برای سرعت پيشرفت توسعه خواهد بود.  وظيفءه مهّم تساوی حقوق زن و مرد 

از تضمين توزيع عادالنءه فرصت ها، گرچه اين خود نيز حائز اهّمّيت است، 

فراتر می رود.  اين تساوی مستلزم يک بازانديشی بنيادين در مسائل اقتصادی 

است، بازانديشی ای که يک سلسله تجارب و بصيرت های انسانی را که تا 

کنون جزئی از گفتمان نبوده اند کاماًل در بر خواهد گرفت.  مدل های اقتصاد 

کالسيک که در آن انسان ها به عنوان گزينش گراِن خودمختار و ناظر به منافع 

خود عمل می کنند، پاسخگوی نيازهای جهانی که انگيزه اش دست يابی به 

گونه ای  به  اجتماع  بود.   نخواهد  است  و عدالت  آرمان هايی چون وحدت 
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اقتصادی  الگوهای  رو خواهد ديد که  به  رو  اين چالش  با  را  روزافزون خود 

جديدی مبتنی بر بينش های ناشی از درک خوش بينانه ای از تجارب مشترک، 

مرتبط دانستن انسان ها به يکديگر، و شناخت مرکزّيت نقش خانواده و جامعه 

در رفاه اجتماعی، به  وجود آوَرد.  يک چنين  جهش فکری، که شديدًا مبتنی 

ِخَردهای روحانی و  از  بايد هم  بر نوع دوستی و نه خودمحوری خواهد بود، 

علمی بشر و هم از تجارب چندين هزار ساله ای که زنان را برای ادای سهمی 

پراهّمّيت در تالش جمعی آماده کرده است، استفادءه وافر َبَرد.

* * *

مطرح  را  سؤال  دو  مقياس  اين  در  اجتماعی  تحّول  يک  بارءه  در  تأّمل 

می سازد:  يکی قدرتی است که بتوان آن را برای انجام اين مهم به کار ُبرد 

و ديگری، که به  طور جدايی ناپذيری به سؤال اّول وابسته می باشد، مرجعی 

است که بايد اين قدرت را ِاعمال نمايد.  اين دو واژءه آشنا يعنی قدرت و 

مرجعّيت، همانند ساير مقتضيات هم بستگِی فزايندءه جهان و جهانيان، نياز 

فوری به تعريفی جديد دارد.

در طول تاريخ، علی رغم تأکيدات ملهم از الهّيات و يا از ايدئولوژی،  قدرت 

عمدتًا به برخورداری افراد يا گروه ها از مزّيت و امتياز تعبير شده است.  در واقع 

قدرت مکّررًا و به  سادگی به  صورت ابزاری برای استفاده عليه ديگران ابراز گرديده 

از قدرت، خصيصءه ذاتی فرهنِگ تفرقه  و ستيز است که طّی  تعبير  است.  اين 

چندين هزارءه گذشته — فارغ از آن گرايش های اجتماعی، دينی يا سياسی که 

در زمان های معّين بر نواحی خاّصی از جهان استيال داشته اند — جامعءه بشری 

را شکل داده است.  به طور کلّی قدرْت صفِت مشّخصه ای برای افراد، گروه ها، 

اقوام، طبقات و ملّت ها بوده است.  قدرت به خصوص صفتی وابسته به مردان 

بوده است نه به زنان.  دست آورد عمدءه اين تعبير از قدرت، تفويِض توانايی به 

صاحبان قدرت برای تصاحب، تفّوق، تسلّط، مقاومت و پيروزی بوده است.
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فرايندهای تاريخی ناشی از اين فرهنگ، هم موجب شکست های ويران گر 

در رفاه عالم بشری و هم باعث پيشرفت های خارق العاده ای در تمّدن بوده  است.  

بايد شکست ها و محدودّيت های  فرايندها،  اين  منافع  اهّمّيت  به  برای پی بردن 

آشکار الگو های رفتاری  را  که هم سود و هم زيان را موجب شده است اذعان 

نماييم.  عادات و نگرش هايی که طّی ادوار طوالنِی کودکی و نوجوانی نوع بشر 

در رابطه با کاربرد قدرت پديد آمده  بود، اکنون از کارآيی باز مانده اند.  امروزه، در 

دورانی که اکثر مشکالت عمدءه بشر جنبءه جهانی دارد پافشاری بر اين عقيده که 

قدرت امتيازی برای بخش هايی از خانوادءه بشری محسوب می شود، از نظر تئوری 

کاماًل اشتباه است و هيچ گونه کمک عملی نيز به توسعءه اجتماعی و اقتصادی 

عالم نمی نمايد.  کسانی که هنوز به اين نظرّيه پای بند هستند و چه بسا در اعصار 

گذشته می توانستند به اين باور خود اطمينان داشته باشند، اکنون نقشه های خود 

به معنای  و موانع توضيح ناپذيری گرفتار می يابند.  قدرت،  را در سرخوردگی ها 

سّنتی آن يعنی برتری جويی، به همان اندازه در بر آوردن نيازهای آيندءه بشر بی ربط 

خواهد بود که تکنولوژی راه آهن لوکوموتيوی برای پرتاب ماهواره  ها به مدار زمين 

نامربوط می باشد.

اين تشبيه چندان از حقيقت دور نيست.  مقتضيات و نيازمندی های دورءه بلوغ 

نوع انسان او را بر آن می دارد که خود را از قيود برداشت های موروثی از مفهوم 

قدرت و طرق استفاده از آن رها سازد.  دليل توانايی بشر به  انجام اين کار در اين 

واقعّيت نمايان است که اگرچه بشرّيت همواره تحت تأثير مفاهيم سّنتی قرار داشته 

ولی هميشه توانسته است قدرت را به َاشکال ديگری که برای تأمين خواست هايش 

از آنست که  حياتی و ضروری بوده تصّور نمايد.  شواهد فراوان تاريخی حاکی 

مردمان از هر قوم و طايفه  در زمان های مختلف، هرچند به طور جسته و گريخته و 

نارسا، توانسته اند از طيف وسيعی از منابع خاّلق و سازندءه  دروِن خود بهره برداری 

کنند.  شايد آشکارترين مثال همان قدرِت حقيقت باشد، يعنی عامل تغييری که 
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با برخی از بزرگ ترين پيشرفت ها در تجارب فلسفی، دينی، هنری و علمی نوع 

بشر ارتباط داشته است.  نيروی شخصّيت، و به همين منوال، قدرِت نفوذ يک 

از  ديگری  نمونه های  بشری  در حيات جوامع  يا  بشر  افراد  زندگِی  در  نمونه  فرِد 

قدرت برای بسيج کردن واکنش عظيم بشری می باشد.  آنچه تقريبًا به طور کامل 

ناشناخته باقی مانده، عظمت نيرويی است که از دست يابی به وحدت و اّتحاد به 

وجود خواهد آمد، نيرويی که به فرمودءه حضرت بهاءاهلل چنان قدرت مند است که 

می تواند “آفاق را روشن و منّور سازد.”

مردم  نهفتءه  استعدادهای  هدايت  و  جذب  در  اجتماع  مؤّسسات  موّفقّيت 

جهان بستگی به اين خواهد داشت که تا چه حّد ِاعمال قدرت و حاکمّيت تابع 

اصولی باشد که با مصالِح در حال تحّوِل بشرّيتی که به سرعت رو به بلوغ می رود، 

هماهنگی دارد.  بعضی از اين اصول عبارت اند از:  موّظف بودن مسئولين امور به 

جلب اعتماد و احترام و پشتيبانی واقعی مردمی که در حوزءه حکم رانی آنان زندگی 

می کنند، مشورت آزاد و کامل با همءه کسانی که تصميم های مّتخذه بر منافع آنان 

اثر می گذارد، سنجش و ارزيابی بی طرفانءه نيازهای واقعی و آرمان های جوامعی که 

به آنها خدمت می کنند، و بهره برداری از پيشرفت های علمی و اخالقی به منظور 

بهترين استفاده از منابع جامعه از جمله انرژی اعضای آن.  برای حاکمّيت مؤّثر و 

کار ا، هيچ اصلی مهم تر از اولوّيت دادن به ايجاد و حفظ اّتحاد بين اعضای يک 

جامعه و اعضای مؤّسسات اداری آن نيست.  قباًل به رعايت عدالت در جميع امور 

که با مسئلءه اّتحاد ارتباطی بسيار نزديک دارد اشاره شده است.

بديهی است که اين  گونه اصول فقط در فرهنگی می تواند عمل نمايد که 

تأييد  اين دموکراسی  از  اّما منظور  باشد.   و در روش اساسًا دموکراتيک  در معنا 

ايدئولوژی حزب گرايی نيست که در همه جا بی باکانه نام دموکراسی بر خود نهاده 

و با وجود نقش قابل  توّجهی که در گذشته در پيشرفت بشرّيت ايفا کرده، امروزه 

خود را در گردابی از بدبينی، بی تفاوتی و فسادی می يابد که خود به وجود آورده 
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است.  جامعه برای انتخاب کسانی که بايد از جانب مردم تصميمات جمعی اّتخاذ 

 نمايند، نيازی به صحنه سازی های سياسی مانند تعيين نامزد انتخاباتی، مبارزات 

اجتماع  به  نمايش ها خدمت شايسته ای  اين  و  ندارد  تبليغات  ساير  و  انتخاباتی 

نمی کند.  تمامی مردم جهان با آموزش تدريجی و مطمئن شدن از اينکه مصالح 

واقعی پيشرفت شان به  وسيلءه برنامه های پيشنهادی حاصل می گردد، اين قابلّيت 

را دارند که روش هايی را در انتخابات اّتخاذ کنند که نحوءه گزينش هيئت های 

تصميم  گيرنده را رفته رفته تصحيح و تلطيف خواهد نمود.

با سرعت گرفتن روند هم بستگی نوع بشر، کسانی که به اين ترتيب انتخاب 

می شوند بايد به نحو فزاينده ای تمام مساعی خود را از ديدگاهی جهانی بنگرند.  بر 

اساس تعاليم حضرت بهاءاهلل، اداره  کنندگان منتخب جامعه نه تنها در سطح ملّی 

بلکه در سطح محلّی نيز بايد خود را مسئول رفاه تمامی نوع بشر بدانند.

* * *

کار ايجاد يک استراتژی توسعءه جهانی که بلوغ بشرّيت را تسريع نمايد چالشی 

است که نوسازی بنيادين همءه نهادهای اجتماع را در بر می گيرد.  مسئولّيت اين 

وظيفءه خطير بر عهدءه تمامی ساکنان کرءه زمين است يعنی قاطبءه مردم،  دانشمندان 

رسانه های  و دست  اندرکاران  هنری  قرايح  اجتماعی، صاحبان  متفّکرين  و  علوم 

گروهی، و رهبران سازمان های غيردولتی.  عکس العمل و پاسِخ الزم بايد مبتنی 

بر پذيرفتن بدون قيد و شرط اين اصول باشد:  يگانگی و وحدت نوع بشر، تعّهد 

به استقرار عدالت به عنوان اصل نظام بخش اجتماع، و تصميمی قاطع برای حّد 

اکثر بهره برداری از امکاناتی که يک تعامل سيستماتيک بين نبوغ علمی و دينی 

نوع بشر می تواند برای ايجاد توان مندی انسان به ارمغان آوَرد.  اين اقدام عظيم 

مستلزم بازانديشی بنيادينی در اکثر مفاهيم و مفروضاتی است که در حال حاضر بر 

حيات اجتماعی و اقتصادی بشر حکم فرما است.  هم چنين اين مجهود بايد با اين 

ايمان راسخ عجين باشد که هر  قدر اين فرايند طوالنی و هرچند موانع و مشکالت 
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بسيار باشند، ادارءه امور بشری می تواند در راستای برآوردن نيازهای واقعی بشرّيت 

انجام شود.

تنها اگر دوران کودکی جمعی نوع بشر واقعًا به پايان رسيده و صبح بلوغ او در 

حال دميدن است، يک چنين چشم اندازی می تواند نمايان گر چيزی برتر از يک 

سراب واهی باشد.  تصّور آنکه کوشش در اين مسير، با وسعت و ميزانی که در اين 

اوراق توصيف شده، بتواند توّسط مردمان و ملّت هايی مأيوس و متخاصم پی گيری 

شود دور از عقل به نظر می رسد.  چنين امکانی را در صورتی می توان تصّور نمود 

که سير تکامل اجتماعی بشر به يکی از آن نقاط عطف و سرنوشت سازی رسيده 

باشد که از طريق آن همءه پديده های وجود به ناگهان و به  اجبار به سوی مراحل 

جديد پيشرفت خود سوق داده  شوند، نقطه ای که به  فرمودءه صريح حضرت بهاءاهلل 

بشر به  آن رسيده است.  ايمان و اطمينانی عميق به اينکه در آگاهی نوع انسان يک 

چنين تحّول عظيمی در حال وقوع می باشد، الهام بخش نظرهای ارائه شده در اين 

بيانّيه بوده است.  بيانات حضرت بهاءاهلل به همءه کسانی که در آن، اشواق آشنای 

درونی قلب خود را می يابند اطمينان می بخشد که در اين روز بی نظير، خداوند 

مهربان قوای روحانی الزم برای رويارويی با اين وظيفءه خطير را به نحو اکمل و اتّم 

به بشرّيت عطا فرموده است:

يا مالأ االأرض و الّسمآء قد ظهر ما ال ظهر من قبل.*

امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است.

از  بسياری  و  بی سابقه  ساخته  متشّنج  را  انسانی  امور  اکنون  که  اغتشاشی 

پيامدهايش بس ويران کننده است.  خطر اتی که در تمام طول تاريخ غير قابل تصّور 

بود اينک بشر سردرگم را احاطه کرده است.  اّما بزرگ ترين خطايی که رهبران 

جهان ممکن است در اين مقطع از تاريخ مرتکب شوند آنست که اجازه دهند اين 

*مضمون:  ای ساکنان زمين و آسمان آنچه که قباًلً هرگز ظاهر نشده بود اکنون ظاهر گشته 

است.
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بحران  بر نتايج نهايی فرايندی که در حال تکوين است سايءه شّک و ترديد بيفکند.  

دنيايی کهنه در حال اضمحالل است و دنيايی نو در تالش زاده شدن.

عادات، نگرش ها، و مؤّسساتی که طّی قرن ها به وجود آمده، اينک در بوتءه 

آزمايش قرار گرفته  است، آزمايشی که هم اجتناب ناپذير و هم برای پيشرفت بشرّيت 

الزم و ضروری است.  آنچه مردم جهان به آن نياز دارند، ايمان و اراده ای است که 

در خور قوای عظيمی باشد که خالِق کل در اين بهار روحانی به عالم انسانی عطا 

فرموده است.  حضرت بهاءاهلل می فرمايند:  “قل ان اّتحدوا فی کلمتکم و اّتفقوا 

فی رأيکم و اجعلوا اشراقکم افضل من عشّيکم و غدکم احسن من امسکم فضل 

االنسان فی الخدمة و الکمال ال فی الّزينة و الّثروة و المال اجعلوا اقوالکم مقّدسة 

عن الّزيغ و الهوی و اعمالکم منّزهة عن الّريب و الّريآء قل ال تصرفوا نقود اعمارکم 

الّنفيسة فی المشتهيات الّنفسّية و ال تقتصروا االأمور علی منافعکم الّشخصّية انفقوا 

اذا وجدتم و اصبروا اذا فقدتم اّن بعد کّل شّدة رخآء و مع کّل کدر صفآء اجتنبوا 

الّتکاهل و الّتکاسل و تمّسکوا بما ينتفع به العالم من الّصغير و الکبير و الّشيوخ و 

االأرامل قل اّياکم ان تزرعوا زؤان الخصومة بين البرّية و شوک الّشکوک فی القلوب 

الّصافية المنيرة.”* 

از  بهتر  بامدادتان  تا  بکوشيد  و  مّتفق  فکرتان  در  و  باشيد  مّتحد  کالمتان  در  *مضمون:  

شامگاهتان و فردايتان بهتر از ديروزتان باشد.  برتری انسان به خدمت و کمال است نه به تجّمل 
و ثروت و مال.  گفتار را از بيهودگی و هوی و هوس پاک سازيد و اعمالتان را از ترديد و ريا 
مبّرا نماييد.  اندوختءه زندگی ارزشمند خود را در راه ارضای تمايالت نفسانی به هدر مدهيد 
و امور را به جلب منافع شخصی خويش منحصر مسازيد.  در هنگام دارندگی انفاق کنيد و در 
تنگ دستی صبور باشيد زيرا به راستی که به دنبال هر سختی آسايش است و پس از هر غم 
شادی. از تنبلی و سستی بپرهيزيد و به آنچه که برای نوع بشر از کوچک و بزرگ و پير و جوان 
سودمند است متمّسک شويد.  از پاشيدن تخم نفاق و دشمنی در بين بشر و از کاشتن خار 

شّک و شبهه در قلوب پاک بپرهيزيد.
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اکتبر 1995

“اّتحاد نوع بشر ما به االمتياز مرحله ای است که حال اجتماع انسانی به آن 

از  ملّت، يکی پس  و  قبيله، دولت شهر  نزديک می شود.  وحدت خانواده، 

ديگری با کوشش فراوان کاماًل تحّقق يافته است.  حال اّتحاد جهانی هدفی 

است که بشر پريشان تالش کنان به سويش روان است.  دوران ملّت سازی به 

پايان رسيده است.  هرج و مرج منبعث از حاکمّيت ملّی به اوج خود نزديک 

را  ُبت  اين  بايد  است  بلوغ  مرحلءه  به  رسيدن  در حال  که  می شود.  جهانی 

بشکند، وحدت و جامعّيت روابط نوع انسان را بپذيرد و نهايتًا تشکيالتی برپا 

نمايد که بتواند اين اصل اساسی حياتش را به بهترين وجه متجّسم سازد.” 

)شوقی افندی، 1936( )ترجمه(

نگاهی کلّی: فرصتی برای تأّمل

قرن بيستم يکی از پرآشوب ترين دوران  تاريخ بشری شاهد انقالبات بی شمار 

و روی برتافتن های افراطی از گذشته بوده است.  بعضی از اين اغتشاشات — از 

فروپاشی نظام  های استعماری و امپراطوری های بزرگ قرن نوزدهم گرفته تا تجارب 

وسيع و مصيبت باِر صعود و سقوط رژيم های ديکتاتوری، فاشيستی و کمونيستی 

— فوق العاده ويران گر بوده، منجّر به مرگ ميليون ها نفر و نابودی سنن و شيوه های 

زندگی گرديده و فروريزی مؤّسسات مورد احترام گذشته را باعث شده  است. 
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جنبش ها و روندهای ديگر به نحو واضح تری مثبت بوده اند.  اکتشافات 

علمی و بينش های نوين اجتماعی موجب تحّوالت ترّقی خواهانءه اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی شده است.  راه برای تعاريف تازه ای از حقوق بشر و تأکيد 

بر شرافت انسانی هموار گرديده، فرصت های فراوان تری برای موّفقّيت فردی و 

جمعی فراهم آمده و طرِق مهّم جديدی برای پيشبرد دانش و آگاهی نوع بشر 

گشوده شده است.

اين فرايندهای دوگانه يعنی فروپاشی رسوم ديرينه از يک سو و شکوفايی 

نوانديشی از سوی ديگر، نشانه های يک روند واحد است که در طول صد 

و  وابستگی  به سوی  روند حرکت  يافته است:   اهّمّيت  و  اخير سرعت  سال 

يک پارچگِی روزافزون عالم بشری.

اين روند در طيف وسيعی از پديده های جهانی قابل مشاهده است، از 

تلفيق بازارهای مالِی جهان که به نوبه خود بازتاب اّتکای نوع بشر به منابع 

گوناگون و وابسته به يکديگر است — مانند انرژی، غذا، مواّد خام، تکنولوژی 

و دانش — گرفته تا سيستم های مخابرات و حمل و نقل سراسری.  اين روند 

در درک علمی مسئلءه هم بستگِی بيوسفِر کرءه زمين )زيست کره يا محيط زنده 

در  امور  لزوم هماهنگ سازی  نوبءه خود  به  و  می باشد  منعکس   )biosphere

قابلّيت سيستم  سطح جهانی را فورّيتی جديد بخشيده است.  اين روند در 

سالح های مدرن نيز — گرچه به صورتی مخّرب — مشهود است، قابلّيتی که 

اکنون به حّدی رسيده است که حّتی چند نفر قادرند تمامی تمّدن بشری را 

نابود سازند.  آگاهی عمومی از هر دو جنبءه اين روند است، هم جنبءه سازنده و هم 

ويران کنندءه آن، که به تصوير مشهور کرءه زمين — گوی چرخان آبی و سفيدرنگی 

در برابر سياهِی بی کران فضا — حالتی حزن انگيز می بخشد، تصويری که اين 

واقعّيت را در اذهان متبلور می سازد که ما يک مردم واحد با تنّوعی بسيار غنی 

هستيم که در يک وطن مشترک زندگی می کنيم.
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اين روند در کوشش های مداوم ملل عالم برای برقراری يک سيستم سياسی 

جهانی نيز منعکس است، سيستمی که بتواند ضامن صلح و عدالت و رفاه 

برای بشرّيت باشد.  نوع بشر در طّی اين قرن دو بار به ايجاد يک نظم جديد 

بين المللی مبادرت ورزيده است و هر بار سعی بر اين بوده که در حالی که 

شناخت نوخاستءه هم بستگی جهانی مورد توّجه قرار می  گيرد نظام حاکمّيت 

ملّی نيز دست نخورده باقی بماند.  تشکيل “جامعءه ملل” در چشم انداز قرنی که 

در ُشُرف اتمام است، پيشرفتی جديد و بزرگ در راستای مفهوم امنّيت جمعی 

و نمايان گر اّولين قدم قاطع به سوی نظم جهانی بود.

دومين تالش، ناشی از فاجعءه جنگ جهانی دوم و مبتنی بر منشوری بود 

که تمامًا توّسط فاتحين آن جنگ عالم سوز تنظيم گرديد و طّی پنجاه سال 

گذشته، مجمعی بين المللی برای حّل نهايی مشکالت فراهم نموده که نهادی 

است بی نظير و نمادی است ارزشمند برای منافع جمعی تمامی نوع بشر.

سازمان ملل مّتحد در مقام يک مؤّسسءه بين المللی همانا کفايت و توان مندی 

بشرّيت را برای اقدامات مّتحد در زمينه های بهداشت، کشاورزی، آموزش و 

پرورش، حفظ محيط زيست و رفاه کودکان نشان داده و ارادءه اخالقی جمعی 

نوع بشر را برای ساختن آينده ای بهتر تحکيم نموده است، اراده ای که در 

اين  است.   بشر جلوه گر  بين المللی حقوق  موافقت نامه های  گستردءه  پذيرِش 

سازمان، از طريق وقف منابع مالی و انسانی برای کمک به مردم مصيبت زده 

شفقت عميق نوع بشر را به منّصءه ظهور رسانده است.  در عرصه های مهم و 

حياتِی ايجاد صلح، استقرار صلح و حفظ صلح، سازمان ملل مّتحد راهی 

درخشان به سوی يک آيندءه بدون جنگ را مشّخص نموده است.1 

با اين حال دسترسی به اهداف کلّی مندرج در منشور سازمان ملل مّتحد 

بنيان گذارانش،  بلندپروازانءه  اميدهای  خالف  بر  و  است  نبوده   آسان  عماًل 

تأسيس سازمان ملل مّتحد حدود پنجاه سال پيش، به طلوع دورءه صلح و رفاه 
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نيانجاميد.2   گرچه سازمان ملل مّتحد در جلوگيری از يک جنگ  عمومی 

جهانی سّوم مسلّمًا نقشی داشته است با اين حال دهءه اخير شاهد درگيری هايی 

محلّی، ملّی و منطقه ای بوده که به قيمت جان ميليون ها نفر تمام شده است.  

به محض اينکه روابِط بهبود يافته بين ابرقدرت ها انگيزءه ايدئولوژيکِی اينگونه 

اختالفات را از ميان برداشت، آتش ديرينءه تعّصبات و هيجانات قومی و فرقه ای 

به صورت منشأ تازه ای از جنگ و جدال نمودار گرديد.  به عالوه با اينکه پايان 

هنوز  ولی  داده  کاهش  را  نابودکنندءه جهانی  سرد خطر يک جنگ  جنگ 

تجهيزات جنگی و تکنولوژيکی بجا مانده و تا حّدی تنش های نهفته، می تواند 

ويرانی سراسری کرءه زمين را ببار آورد.

مشکالت خطيری در مورد مسائل اجتماعی نيز وجود دارد.  گرچه توافق  های 

چشم گيری در برنامه های جهانی برای ترويج بهداشت، توسعءه پايدار، و حقوق 

بشر به عمل آمده ولی در واقع در بسياری از زمينه ها وضع وخيم تر شده است.  

شيوع وحشت زای نژادپرستِی مبارز و تعّصبات خشک مذهبی، رشد سرطان گونءه 

ماّدی گرايی، شيوع جرم و جنايت کاری سازمان يافته، ازدياد گستردءه خشونت  

زنان،  عليه  بی عدالتی  تداوم  فقير،  و  غنی  بين  فزاينده  شکاف  جنون آميز، 

فراگير حيات خانواده،  اثر فروپاشی  بر روابط بين نسل ها در  صدمات وارده 

اجحافات غير اخالقِی نظام سرمايه دارِی لگام گسيخته و گسترش فساد سياسی 

— همگی مؤّيد اين نکته است.  حّد اقّل يک ميليارد نفر در فقر مطلق به سر 

می برند و بيش از يک سّوم مردم جهان از سواد محرومند.3 

در حالی که فرايندهای دوگانءه فروپاشی و بازسازی، جهان را به سوی نوعی 

مّتحد  ملل  سازمان  تأسيس  سالگرد  پنجاهمين  می برند،  پيش  به  اوج  نقطءه 

می تواند  بشرّيت چگونه  که  نکته  اين  در  تعّمق  برای  است  مناسبی  فرصت 

از  وسيعی  اخيرًا طيف  براستی  شود.   رو  به  رو  آيندءه خود  با  طور جمعی  به 

پيشنهادهای مفيد برای تقويت سازمان ملل و افزايش توان مندی آن در جهت 
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هماهنگ کردن پاسخ های ملّت ها به اين مسائل خطير، ارائه شده است.

اين پيشنهادها کم  و بيش به سه نوع تقسيم می شوند.  يک گروه مقّدمتًا 

به مشکالت مقّرراتی، اداری و مالی سازمان ملل می پردازد.  گروه ديگر شامل 

پيشنهادهايی است که تجديد ترکيب بندِی هيئت هايی مانند “شورای اقتصادی 

قيمومّيت”  “شورای   ،)Economic and Social Council( اجتماعی”  و 

 Bretton( وودز”  “بِرتون  اقتصادی  مؤّسسات  و   )Trusteeship Council(

Woods( را توصيه می کند.  و پيشنهادات ديگر تغييراتی در ساختار سياسی 

سازمان ملل را مطرح می نمايد و مثاًلً خواهان گسترش شورای امنّيت يا تجديد 

نظر در اصل منشور سازمان ملل مّتحد و يا هر دو می باشد.4 

اکثر اين طرح ها سازنده و بعضی نيز بحث انگيز است.  يکی از متعادل ترين 

 Commission( ”و انديش مندانه ترين آنها گزارش “ کميسيون حاکمّيت جهانی

 Our( ما”  جهانی  “همسايگی  عنوان  تحت   ،)on Global Governance

Global Neighborhood( است که خواهان پذيرش گستردءه ارزش های جديد 

و هم چنين اصالحاتی در سيستم سازمان ملل مّتحد می باشد.5 

جامعءه بين المللی بهائی به نّيت کمک به مذاکرات و مشاورات جاری در 

بارءه اين مسئلءه پراهّمّيت بر آن شد تا نظرهای خود را ارائه دهد.  نظر ما مبتنی بر 

سه پيشنهاد اّولّيه است.  نخست آنکه مذاکرات پيرامون آيندءه سازمان ملل مّتحد 

بايد در بستر کلّی تکامل نظم بين المللی و مسير آن صورت گيرد.  سازمان ملل 

مّتحد در کنار ديگر مؤّسسات مهّم اواخر قرن بيستم توسعه يافته است.  مجموعءه 

اين مؤّسسات است که بسط و تکامل نظم بين المللی را تعريف خواهد کرد و خود 

نيز تحت تأثير آن نظم شکل خواهد گرفت.  بنا بر اين مأمورّيت، نقش، اصول 

اجرايی و حّتی فّعالّيت های سازمان ملل مّتحد فقط بايد با توّجه به چگونگِی 

تناسب آنها با اهداف کلّی تر نظم بين المللی سنجيده شود.

دوم آنکه از آنجايی که نوع بشر هيئتی واحد و تقسيم ناپذير است هر يک 
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از اعضای نوع انسان به منزلءه امانتی تحت تکّفل کل به اين عالم پا می گذارد.  

اين ارتباط ميان فرد و جمع، شالودءه اخالقی بخش اعظمی از حقوق بشر 

را تشکيل می دهد که ارگان های سازمان ملل سعی در تعريف آن دارند.  اين 

ارتباط هم چنين به تعيين يک منظور نهايی برای نظم بين المللی يعنی استقرار 

و حفظ حقوق فرد کمک می کند.

سّوم آنکه مذاکرات در بارءه نظم بين المللی بايد با مشارکت تودءه مردم 

جهان صورت گيرد و موجب ايجاد ذوق و شوق در آنان شود.  اين مذاکرات 

آن قدر حائز اهّمّيت است که نمی توان آن را صرفًا به رهبران — اعّم از رهبران 

دولتی، بازرگانی، دانشگاهی، دينی و يا مؤّسسات جامعءه مدنی — محدود 

کرد.  برعکس، اين گفتگو بايد زنان و مردان را در سطح مردمی در بر گيرد.  

مشارکت وسيع از طريق ازدياد آگاهی نسبت به مسئلءه شهروندی جهانی خود 

به خود سبب تقويت و استمرار اين فرايند خواهد شد و حمايت از يک نظم 

بين المللی وسيع را افزايش خواهد داد.

شناخت زمينءه تاريخی: دعوتی از رهبران جهان

امور  مصيبت بار  وضع  و  جهان  کنونی  اغتشاش  بهائی  جهانی  جامعءه 

بشری را مرحله ای طبيعی از يک فرايند ارگانيک می داند که نهايتًا و به نحو 

اجتناب ناپذيری منتهی به اّتحاد نوع بشر تحت يک نظام اجتماعی واحد در 

سراسر کرءه زمين خواهد گشت.

نوع بشر به عنوان واحدی زنده و متمايز، مراحل تکاملِی مشابه با دوران 

شيرخوارگی و کودکی در زندگی هر يک از اعضايش را طی کرده و اکنون 

بلوغ خود که مّدت ها در  به دوران  و  نوجوانی است  اوج دوران متالطم  در 

انتظارش بوده نزديک می شود.6  فرايند يک پارچه شدن جهان که تا کنون در 
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زمينءه امور بازرگانی، مالی و ارتباطات متحّقق گرديده اکنون در عرصءه سياسی 

شروع به تحّقق يافتن نموده است.

اين فرايند در طول تاريخ در اثر وقايع ناگهانی و مصيبت بار شتاب گرفته 

است.  ويرانی های جنگ های جهانی اّول و دوم بود که به ترتيب منتهی به 

تأسيس جامعءه ملل و سازمان ملل مّتحد گرديد.  اينکه آيا موّفقّيت های آينده نيز 

بعد از اّتفاقات وحشتناک   مشابهی حاصل خواهد شد يا از طريق يک اقدام 

ارادی و مشورتی به دست خواهد آمد، گزينه ای است که در مقابل تمامی 

ساکنان کرءه زمين قرار دارد.  قصور در انجام اقدامی قاطع در اين زمينه کمال 

بی مسئولّيتی خواهد بود.

ملّی  در دست حکومت   در حال حاضر  اختيار  و  قدرت  که  آنجايی  از 

است، کار تعيين طرح دقيق نظم بين المللی در حال پيدايش بر عهدءه سران 

مملکت و دولت ها می باشد.  به رهبران در همءه سطوح توصيه می کنيم که 

در حمايت از برگزاری مجمعی از رهبران جهان قبل از پايان اين قرن نقشی 

جّدی ايفا نمايند، مجمعی برای بررسی اين مسئله که چگونه نظم بين المللی 

کنونی  پاسخگوی چالش های  بتواند  تا  شود  بنا  تجديِد  و  تعريف  نو  از  بايد 

جهان باشد.  اين گردهمايی را همان طور که بعضی  پيشنهاد کرده اند می توان 

 World Summit on Global( ”نشست بين المللی در بارءه حاکمّيت جهانی“
Governance( ناميد .7

سلسله  يک  از  که  تجربّياتی  اساس  بر  می تواند  پيشنهادی  نشسِت  اين 

کنفرانس های بسيار موّفقّيت آميز سازمان ملل مّتحد در اوايل دهءه 1990 به 

“اجالس  از جمله شامل  که  کنفرانس ها  اين  پايه گذاری شود.   آمده  دست 

سال  در   )World Summit for Children( کودکان”  برای  سران  جهانِی 

“  کنفرانس   ،1992 سال  در   )Earth Summit( زمين”  “اجالس   ،1990

سال  در   )World Conference on Human Rights( بشر”  حقوق  جهانی 
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 World Summit for( توسعه”  و  جمعّيت  بين المللی  “  کنفرانس   ،1993

Social Development( در سال 1994، “نشست جهانِی توسعءه اجتماعی” 

)World Summit for Social Development( در سال 1995 و “چهارمين 

کنفرانس جهانی زنان” )Fourth World Conference on Women( در سال 

1995 بود، همگی روش نوينی را برای مذاکرات جهانی پيرامون مسائل حاّد 

و بحرانی پايه ريزی نموده اند.

يک رمز موّفقّيت اين مذاکرات، مشارکت چشم گير سازمان های جامعءه مدنی 

بوده است.  مشارکت فّعاالنءه اين سازمان ها که سعی دارند نيازها و نگرانی های 

آحاد مردم را منعکس  سازند، بر مذاکراِت حّساس و دشواِر نمايندگان دولت ها 

در بارءه ايجاد تغيير در ساختارهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی جهان اثرگذار 

بوده و موجب شکل گيری آنها شده است.  هم چنين حائز اهّمّيت است که 

گرد همايِی رهبران جهان با حضور جامعءه مدنی و رسانه های جهانی، در جميع 

موارد ُمهر اعتبار و توافق عمومی بر فرايندهای کنفرانس زده است.

پيشنهادی، شايسته است که رهبران جهان  تهّيءه تمهيدات نشسِت  برای 

اين تجربّيات را مّد نظر قرار دهند، دايرءه تماس  خود را تا سرحّد امکان وسعت 

بخشند و حسن نّيت و حمايت مردم جهان را جلب نمايند.

بعضی از اين نکته بيم دارند که مؤّسسات سياسی بين المللی به ناچار به 

سوی تمرکزگرايی مفرط کشيده می شوند و به اليه های غير ضروری بوروکراسی 

تبديل می گردند.  الزم است به وضوح و قاطعانه بيان شود که هر ساختار جديد 

برای حاکمّيت جهانی، هم از نظر اصولی و هم از نظر عملی، بايد مسئولّيت 

تصميم گيری را در سطح مناسب نگه دارد.8 

برقراری تعادل صحيح در اين زمينه ممکن است هميشه کار آسانی نباشد.  

توسعءه واقعی و پيشرفت حقيقی از يک طرف فقط می تواند توّسط خود مردم 

که به طور فردی و جمعی در پاسخگويی به نگرانی ها و نيازهای خاصِّ زمان و 
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مکان خويش اقدام می کنند حاصل شود؛ می توان گفت که شرط الزِم توسعه، 

تمرکززدايی از حاکمّيت است.9  از طرف ديگر واضح است که نظم بين المللی 

محتاج ميزانی از جهت دهی و هماهنگ سازی در سطح جهانی می باشد.

بنا بر اين بر طبق اصول تمرکز زدايی که در باال به آن اشاره شد، مؤّسسات 

بين المللی بايد فقط اختيار عمل برای مداخله به منظور حفظ حقوق ملّت ها 

و کشورهای عضو و در آن مسائل بين المللی ای را داشته باشند که دولت ها 

نمی توانند به تنهايی در بارءه آنها اقدام کنند.  اختيار عمل کلّّيءه امور ديگر بايد 

به مؤّسسات ملّی و محلّی محّول گردد.10 

به عالوه، برای تهّيءه چارچوب خاّصی برای نظم بين المللی آينده، رهبران 

بايد طيف وسيعی از رويکردهای مختلف به حاکمّيت را مورد بررسی قرار دهند.  

به جای اينکه نظم بين المللی از يکی از سيستم های دولتی شناخته شده الگو 

بگيرد، راه حّل ممکن است نظامی باشد که در چارچوب خود عناصر سودمند 

موجود در هر يک از سيستم ها را متجّسد، تلفيق و همگون نمايد.

مثاًل يکی از الگوهای حاکمّيت که با محّک زمان آزموده شده و ممکن 

است بتواند تنّوع جهان را در يک چارچوب مّتحد بگنجاند، سيستم فدرال 

است.  نظام فدرال در کشور های بزرگ و پرتنّوع پيشرفته و متشّکل از اياالت 

ناهمگن، کارآيی خود را برای تمرکز زدايی از حاکمّيت و از تصميم گيری و در 

عين حال حفظ ميزانی از اّتحاد و ثبات عمومی به ثبوت رسانده است.  الگوی 

ديگری که شايستءه مطالعه و بررسی است الگوی اّتحادّيءه کشورهای مشترک المنافع 

می باشد که در سطح جهانی منافع کّل اّتحادّيه را بر منافع هر يک از ملل عضو 

مقّدم می دارد.

در طراحی ساختار نظم جهانی بايد دّقت فوق العاده ای به عمل آيد تا اين 

ساختار در طول زمان به هيچ  نوع استبداد، گروه ساالری و عوام فريبی تنّزل نيابد 

و موجب فساد حيات و نظام مؤّسسات سياسِی متشّکلءه آن نشود.
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در سال 1955 ميالدی طّی بازنگرِی اّولين دهءه منشور سازمان ملل مّتحد، 

جامعءه بين المللی بهائی بيانّيه ای مبتنی بر نظراتی که قريب يک قرن قبل از 

آن توّسط حضرت بهاءاهلل اظهار شده بود به سازمان ملل مّتحد تقديم نمود.  

مفهوم نظم جهانی از ديدگاه بهائی به اين ترتيب تعريف می گردد:  “نوعی 

َاَبرحکومت جهانی بايد بالّضروره تدريجًا ايجاد شود که تمام ملل عالم به طيب 

خاطر به نفع آن حکومت از حّق اعالن جنگ، از برخی اختيارات در مورد 

وضع ماليات و از کلّّيءه حقوق مربوط به اندوختن تسليحات جز برای حفظ نظم 

داخلی در قلمرو خود، خواهند گذشت.  چنين حکومتی بايد شامل يک قّوءه 

مجرّيءه بين المللی مقتدر باشد که بتواند حاکمّيت نهايی و بال منازع خويش را 

نسبت به هر عضِو متمّرِد کشورهای مشترک  المنافع ِاعمال نمايد؛ يک پارلمان 

جهانی که اعضايش به وسيلءه مردم در هر کشور انتخاب شده و انتخاب شان 

باشد؛ يک محکمءه کبری که  گرفته  قرار  آنان  متبوعه  تأييد دولت های  مورد 

رأيش حّتی در مواردی که کشورهای مربوطه داوطلبانه با ارجاع موضوع خود 

به آن محکمه موافقت ننموده اند قاطع و مطاع باشد.”11  )ترجمه(

در حالی که معتقديم اين تعريف از يک حکومت جهانی، هم ضامن 

نهايی امنّيت جهان و هم سرنوشت اجتناب ناپذير نوع بشر است با اين حال 

می دانيم که فقط تصوير درازمّدتی از يک اجتماع جهانی را نشان می دهد.  با 

توّجه به اضطراری بودن اوضاع کنونی، عالم محتاج استراتژی هايی شجاعانه، 

واقع بينانه و قابل اجرا است، استراتژی هايی که از تصّورات الهام بخش در بارءه 

آينده فراتر رود.  در هر حال تمرکز در يک مفهوم قانع کننده موجب خواهد شد که 

 از ميان نظرها و عقايد متناقض مسيری روشن و استوار برای يک تغيير و تحّوِل 

تکاملی پديدار  شود.
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تعيين نقشی برای سازمان ملل مّتحد در نظم بين المللی در حال تکوين

سازمان ملل مّتحد کانون سيستم بين المللی ای بود که توّسط فاتحين جنگ 

جهانی دوم به وجود آمد و به صورت مجمعی برای گفتگوهای بين المللی طّی 

دهه های طوالنِی اختالف ايدئولوژيکی بين شرق و غرب انجام وظيفه کرد.  

فّعالّيت های اين سازمان طّی سال ها گسترش يافته است تا نه تنها شامل تعيين 

موازين بين المللی و ترويج توسعءه اجتماعی و اقتصادی گردد بلکه عملّيات 

حفظ صلح در چندين قاّره را نيز در بر گيرد.

در طّی همين دوران واقعّيت سياسی دنيايی که در آن زندگی می کنيم 

ملل  تأسيس سازمان  ابتدای  در  دست خوش تحّوالت شگرفی شده است.  

مّتحد تقريبًا پنجاه کشور مستقّل وجود داشت.  اين تعداد اکنون به بيش از 

بازيگران  پايان جنگ جهانی دوم، دولت ها  در  يافته است.   افزايش   185

اصلی در صحنءه جهانی بودند.  امروزه نفوذ روزافزون سازمان های جامعءه مدنی 

و شرکت های چند ملّّيتی، چشم انداز سياسِی بس پيچيده تری را به وجود آورده 

است.

مأمورّيتش، کم  فزايندءه  پيچيدگی  مّتحد، علی رغم  سيستم سازمان ملل 

و بيش همان ساختاری را حفظ کرده است که حدود پنجاه سال پيش برای 

يک مؤّسسءه جديد بين المللی طرح ريزی شده بود.  پس جای تعّجب نيست که 

برگزاری پنجاهمين سالگرد تأسيس اين سازمان مشّوق گفتگوی تازه ای در بارءه 

توانايی اش برای رويارويی با واقعّيات سياسی قرن بيست و يکم شده است.  در 

اين گفتگو متأّسفانه ميزان انتقاد به مراتب بيش از تحسين بوده است.

اکثِر انتقادات از عملّيات سازمان ملل مّتحد بر اساس مقايسه آن با عملّيات 

سازمان های پيشتاز در بخش خصوصی و يا سنجش آن نسبت به انتظارات 

بلندپروازانءه اّولّيه مبتنی می باشد.  گرچه بعضی از مقايسه های خاّص می تواند 

در افزايش کارآيی سازمان ملل مّتحد مفيد واقع شود ولی ِاعمال وسيع تر اين 
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نوع قياس ها  اصواًل غير منصفانه است.  سازمان ملل نه تنها از اختيارات روشنی 

برخوردار نيست بلکه در بيشتر موارد از منابع الزم برای اقدام مؤّثر نيز محروم 

است.  مّتهم نمودن سازمان ملل مّتحد به شکست در انجام وظايف خود در 

واقع محکوم کردِن خود کشورهای عضو می باشد.

آن  واقعّياتی که در محدودءه  نظر گرفتن  اگر سازمان ملل مّتحد بدون در 

عمل می کند مورد قضاوت قرار گيرد هميشه ناتوان و فاقد کارآيی به نظر خواهد 

رسيد.  اّما اگر به عنوان عنصری از يک فرايند عظيم تِر توسعه در سيستم های 

نظم بين المللی به آن نظر شود، به جای آنکه کوتاهی ها و شکست های سازمان 

ملل در زير ذّره بيِن تجزيه و تحليل شود پيروزی ها و  دست آوردهای آن مورد توّجه 

قرار خواهد گرفت.  از نظر کسانی که با ذهنّيت تکاملی به امور می نگرند، 

تجارب اّولّيءه سازمان ملل مّتحد منبعی غنی از يادگيری در بارءه نقش آيندءه اين 

سازمان در نظام بين المللی در اختيار ما می گذارد.

مقتضای داشتن يک ذهنّيت تکاملی اين است که بتوان يک نهاد را در 

يک چارچوب زمانی درازمّدت تصّور کرد، امکانات بالقّوءه آن سازمان برای 

بنياديِن الزم برای گسترش و توسعءه آن را  پيشرفت را تشخيص داد، اصول 

شناسايی کرد، استراتژی های مؤّثر برای اجرا در کوتاه مّدت را تدوين نمود، و 

حّتی وقفه های شديدی را در طول مسير آن پيش بينی کرد.

مطالعه و بررسی سازمان ملل مّتحد از اين ديدگاه فرصت های ارزنده ای را 

برای تقويت سيستم کنونی به دست می دهد بدون آنکه نيازی به اصالحات 

کلّی در نهادهای عمده و يا بازسازی فرايندهای اصلی اين سازمان باشد.  ما 

براستی بر اين باوريم که هيچ طرح پيشنهادی برای اصالح سازمان ملل مّتحد  

اصواًل  شده  ارائه  توصيه های  آنکه  مگر  آورد  نخواهد  بار  به  مهّمی  ثمرات 

منسجم و صريح باشند و سازمان ملل مّتحد را در يک مسير تکاملی به سوی 

نقشی متمايز و مناسب در نظم بين المللی آينده جهت بخشند.
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اين  دارای  بيانّيه  اين  در  مطروحه  پيشنهادات  مجموعءه  که  معتقديم  ما 

شرايط است و به کار گرفتن آنها گامی محدود ولی مهم به سوی بنای يک 

نظم جهانی عادالنه تر خواهد بود.12 

الف. احيای مجمع عمومی

شالودءه هر نظام حاکمّيت، حکومت قانون است و نهاد اّولّيه برای ترويج قانون، 

قانون گذاری  مجامع  مرجعّيت  که  حالی  در  می باشد.   قانون  گذاری  مجمع 

محلّی و ملّی معمواًل مورد احترام است ولی هيئت های قانون گذاری منطقه ای 

و بين المللی مورد بيم و سوء ظن بوده اند.

کارايی اش  به خاطر عدم  مّتحد  ملل  به عالوه، مجمع عمومی سازمان 

همواره هدف حمله و انتقاد بوده است.  با اينکه بعضی از اّتهاماِت وارده عليه 

مجمع عمومی بی اساس است با اين حال حّد اقّل دو نقطءه  ضعف وجود دارد 

که توان تأثيرگذاری اين مجمع را کاهش می دهد.

اّواًل ترتيب کنونی مجمع، تأکيد بيش از حّدی بر قدرت و اختيارات دولت 

می گذارد که نتيجه اش ترکيب غريبی از هرج و مرج و محافظه کاری است.  در 

يک سازمان ملل اصالح يافته، شاخءه قانون گذاری و ساختار رأی گيری  بايد به 

نحو دقيق تری نمايندءه مردم جهان و هم چنين نمايندءه حکومت های ملّی باشد.13 

ثانيًا قطع نامه های مجمع عمومی الزم االجرا نيستند مگر آنکه به طور جداگانه 

به عنوان يک معاهده به امضای هر يک از کشورهای عضو برسند.  برای آنکه 

سيستم کنونی که استقالل ملّی را برتر از هر امری می داند جای خود را به سيستمی 

بدهد که بتواند منافع نوع بشر را که يک جامعءه واحد و هم بسته است در نظر بگيرد، 

قطع نامه های مجمع عمومی، در بارءه مسائل معدودی، بايد به تدريج از قدرت قانون 

— با تمهيداتی برای تنفيذ و نيز برای تنبيه و تحريم — برخوردار گردد.
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اين دو نقطءه ضعف با هم ارتباطی نزديک دارند زيرا اکثرّيت مردم جهان 

با شّک و بيمی که از حکومت جهانی دارند به آسانی تسليم يک مؤّسسءه 

بين المللی نخواهند شد مگر آنکه آن مؤّسسه خود به نحوی واقعی تر نمايندءه 

آنان باشد.14 

با اين حال در کوتاه مّدت پنج اقدام عملی می تواند مجمع عمومی را 

تقويت نمايد، بر اعتبار آن بيفزايد و آن را با مسير دراز مّدت تری هم سو سازد.

1. باالبردن حّد اقّل شرايط الزم برای عضوّيت

در اعالمّيءه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللِی متعاقب آن که مجموعًا 

 International Bill of Human( ”تحت عنوان “منشور جهانی حقوق بشر

Rights( به آن اشاره می شود، حّد اقّل معيارها برای رفتار يک دولت نسبت 

به مردمش کاماًل تعيين و توصيف شده است.

بدون يک پای بندِی تزلزل ناپذير به انتخابات منّظم و دوره ای با مشارکت 

عمومی از طريق رأی مخفی و بدون تعّهد به آزادی بيان و ساير حقوق انسانی، 

يک دولِت عضو مانعی بر سر راه مشارکت فّعاالنه و هشيارانءه اکثرّيت عظيم 

مردم خود در امور جوامع خويش می باشد.

ما پيشنهاد می کنيم که بايد عواقبی برای دولت های عضوی که اين موازين 

را نقض می کنند وجود داشته باشد.  به همين ترتيب بايد از پذيرش مللی که 

خواهان شناسايی هستند امتناع شود مگر آنکه علنًا اين موازين را رعايت کنند 

و يا تالشی مشهود برای حرکت در اين راستا از خود نشان دهند.

2. انتصاب کمسيونی برای بررسی خطوط مرزی و سرحّدها

دعاوی حلّ  نشدءه انضمام طلبانه و اختالفات مرزی بين کشورها هم چنان يکی 
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از علل عمدءه جنگ و کشمکش است و نياز مبرم به توافق های کلّی در مورد 

مرزهای ملّی را روشن می سازد.  چنين عهدنامه هايی تنها وقتی می تواند منعقد 

ابتدا برای تعيين مرزهای بسياری از  گردد که روش های خودسرانه ای که در 

کشور ها به کار برده شده و به تمام دعاوی حّل نشدءه ملل و اقوام بومی رسيدگی 

شده باشد.

ما بر اين باوريم که به جای محّول نمودن اين گونه دعاوی به دادگاه جهانی، 

بهتر آن است که يک کميسيون بين المللی ويژه جهت بررسی کلّّيءه دعاوی مربوط به 

مرزهای بين المللی تأسيس گردد و پس از رسيدگی و تحقيق دقيق پيشنهاداتی 

جهت اقدام ارائه دهد.15   نتايج اين بررسی می تواند در مواردی که ديپلماسی 

پيش گيری مؤّثر و مفيد باشد به منزلءه يک سيستم پيش هشداردهنده برای بروز 

تنش  روزافزون بين گروه های مدنی يا قومی و برای ارزيابی خطرات عمل کند.

همءه  که  است  الزم  درازمّدت،  در  واقعی  ملل  جامعءه  يک  تأسيس  برای 

اختالفات مرزی نهايتًا حّل و فصل گردد.  اين مطالعه به تحّقق آن هدف کمک 

خواهد کرد.

3. جستجو برای نظام مالی جديد

کسر بودجءه ساالنه که در وهلءه اّول از عدم تمايل بعضی از دولت های عضو به 

پرداخت به موقع سهمّيءه خود ناشی می شود و نداشتن اختيار برای طلِب بهرءه دير پرداختِ 

سهمّيه، آن را تشديد می کند و عدم کارآيی سازمان در بعضی از امورش آن 

به ورطءه “مديرّيت بحران” سوق  را  نتيجتًا سازمان ملل  را وخيم تر می سازد، 

می دهد.

پرداخت های داوطلبانه از طرف کشورهای عضو هرگز نمی تواند روش قابل 

باشد.  رويکردهای  بين المللی  امور مالی يک مؤّسسءه  تأمين  برای  اعتمادی 
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جّدی و مؤّثری بايد برای توليد درآمد طرح ريزی گردد تا فّعالّيت منّظم دواير 

گروِه  فورًا يک  که  پيشنهاد می کنيم  ما  را ممکن سازد.   مّتحد  ملل   سازمان 

کاری متخّصص تعيين گردد تا با جّدّيت به جستجوی راه حلّ هايی در اين 

به چند  بايد  گزينه های مختلف  بررسِی  کاری حين  گروِه  اين  بپردازد.   زمينه 

اصل اساسی توّجه داشته باشد.  اّول، هيچ  گونه  ارزيابی يا سهمّيه بندی نبايد 

بدون حضوِر نمايندءه کشور مربوطه انجام شود.  دوم، به منظور رعايت عدل و 

انصاف، سهمّيه بايد به صورت تصاعدی )graduated( محاسبه شود.  سّوم، 

مکانيسم هايی برای تشويق افراد و جوامع به اهدای تبّرعات داوطلبانه را نيز 
نبايد از نظر دور داشت.16

4. تعّهد به يک زبان کمکی جهانی و يک الفبای مشترک

سازمان ملل مّتحد که در حال حاضر از شش زبان رسمی استفاده می کند، 

از انتخاب يکی از زبان های موجود يا از اختراع يک زبان جديد به عنوان 

زبان کمکی برای استفاده در همءه جلسات و دوايرش بهرءه وافر خواهد برد.  

جمله  از  مختلف  گروه های  طرف  از  که  مّدت هاست  اقدامی  چنين  يک 

اسپرانتيست ها و جامعءه بين المللی بهائی پيشنهاد شده است.17  چنين اقدامی 

عالوه بر صرفه جويی در هزينه  و ساده تر نمودن تشريفات اداری، تا حّد زيادی 

سبب پيشبرد روح اّتحاد خواهد شد.

ما پيشنهاد می کنيم که يک کميسيون بلندپايه با اعضايی از مناطق مختلف 

و منتَخب از رشته های مرتبط، شامل زبان شناسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، 

آموزش و پرورش و رسانه ها تشکيل گردد تا مطالعءه دقيقی در بارءه مسئلءه يک 

زبان کمکی بين المللی و انتخاب يک الفبای مشترک را آغاز نمايد.

ما چنين می بينيم که جهان سرانجام مجبور خواهد شد يک زبان کمکی 
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و يک الفبای واحِد مورد توافق عمومی را بپذيرد تا به عنوان مکّملی بر زبان 

يا زبان های هر کشور در مدارس سراسر عالم تدريس گردد.  هدف اين خواهد 

بود که انتقال به يک جامعءه جهانی از طريق مرابطءه بهتر در بين ملل تسهيل 

نهادهايی  ساير  و  دولت ها  تجاری،  مؤّسسات  برای  اداری  هزينه های  گردد، 

که به فّعالّيت های بازرگانی جهانی اشتغال دارند کاهش يابد، و به طور کلّی 

روابط صميمانه تری بين همءه اعضای خانوادءه بشری ايجاد شود.18 

اين پيشنهاد بايد به معنای محدود آن قرائت شود.  اين پيشنهاد به هيچ وجه 

تضعيف هيچ يک از زبان ها و يا فرهنگ های زندءه جهان را در نظر ندارد.

5. بررسی امکان يک پول جهانی

نياز به ترويج يک واحد پول جهانی به منزلءه عنصری حياتی در هم بستگی 

اقتصاد جهانی کاماًل واضح و بديهی است.  اقتصاد دانان معتقدند که از جمله 

فوايد متعّدد يک پول واحد اين است که از احتکارهای بی ثمر و نوسان های غير 

قابل پيش بينِی بازار جلوگيری خواهد کرد، موجب تعديل درآمدها و قيمت ها 

در سراسر جهان خواهد شد و نتيجتًا صرفه جويی های قابل مالحظه ای به عمل 

خواهد آمد.19 

امکان صرفه جويی منجّر به اقدام نخواهد شد مگر آنکه داليل و مدارک 

کافی برای رفع نگرانی ها و ترديد شک ّکنندگان در مفيد بودن يک پول واحد 

همراه با يک طرح  اجرايی معتبر وجود داشته باشد.  ما پيشنهاد می کنيم که 

کميسيونی مرکب از اليق ترين رهبران دول، دانشگاهيان و متخّصصين تشکيل 

گردد تا مطالعءه فوری در بارءه منافع اقتصادی و هزينه های سياسی يک پول 

واحد را آغاز کند و فرضّيه هايی را در مورد رويکردی مؤّثر برای اجرای آن مطرح 

نمايد.
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ب. توسعءه يک نقش اجرايی مؤّثر

مهم ترين نقش اجرايی در سطح بين المللی تنفيذ يک پيمان امنّيت جمعی 

است.20 

اقدام  برای  ملّت ها  بين  الزم االجرا  ميثاق  يک  وجود  جمعی  امنّيت 

هماهنگ عليه تهديدات وارده بر جمع را ايجاب می کند.  کارآيی اين ميثاق 

بسته به ميزان پای بندی اعضا به منافع جمعی است حّتی اگر حفظ منافع 

شخصی انگيزءه اصلی باشد.

در درون سازمان ملل مّتحد نقش تنفيذ را عمدتًا شورای امنّيت به عهده 

دارد و ساير وظايف اجرايی مشترکًا با دبيرخانءه سازمان انجام می شود.  هر دو 

نهاد در ايفای نقش های محّولءه خود با موانع و مشکالتی مواجه اند.  شورای 

امنّيت با عدم توانايی در اجرای اقدام قاطع دست به گريبان است و دبيرخانه 

تحت فشار خواست های پيچيدءه دول عضو قرار دارد.

چهار گام عملی ممکن است بتواند در کوتاه مّدت نقش اجرايی را در 

درون سازمان ملل مّتحد تقويت کند.

1. محدود کردن استفاده از حّق وتو

مقصد اّولّيءه منشور سازمان ملل مّتحد در اعطای حّق وتو به پنج عضو دائمی 

اين بود که شورای امنّيت را از تصويِب اقدام نظامی عليه يک عضو دائم يا 

استفاده از قوای يک عضو دائم بر خالف ميل آن عضو باز دارد.21 حّق وتو 

در حقيقت از آغاز جنگ سرد به کّرات به داليل مربوط به امنّيت منطقه ای يا 

ملّی مورد استفاده قرار گرفته است.

جامعءه بين المللی بهائی در طرح پيشنهادی سال 1955خود برای اصالح 

سازمان ملل اين نکته را مطرح کرد که با افزايش تدريجی اعتماد نسبت به 
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شورای امنّيت، مفهوم “عضوّيت دائمی” و “حّق وتو” به تدريج حذف گردد.  

امروز پس از گذشت چهل سال مجّددًا همان موضع را تأکيد می کنيم ولی 

در عين حال پيشنهاد می کنيم که به عنوان يک گام انتقالی، تدابيری برای 

محدود ساختن استفاده از حّق وتو اّتخاذ گردد تا منظور اّولّيءه منشور سازمان 

ملل را منعکس سازد.

2. نهادينه کردن ترتيبات نظامِی موّقت

اعتبار  برای  و  از عملّيات حفظ صلح سازمان ملل مّتحد  به منظور حمايت 

بخشيدن به قطع نامه های شورای امنّيت، بايد يک نيروی نظامی بين المللی 

تأسيس شود.22  وفاداری اين نيرو به سازمان ملل و استقالل آن از مالحظات 

ملّی بايد تضمين گردد.  کنترل و فرماندهی اين نيروِی کاماًلً مسلّح بايد با دبير کّل 

سازمان ملل مّتحد و تحت اختيار شورای امنّيت باشد.  ولی امور مالی آن بايد 

توّسط مجمع عمومی تعيين گردد.  دبير کّل سازمان ملل برای تشکيل چنين 

نيرويی بايد بکوشد که کارکنانی اليق از همءه مناطق جهان انتخاب نمايد.

اين نيرو اگر به طور صحيح به کار برده شود، يک احساس امنّيت نيز ايجاد 

خواهد کرد که ممکن است مشّوق اقداماتی در جهت خلع سالح جهانی گردد 

و به اين ترتيب منع کلّی سالح های کشتار جمعی را امکان پذير سازد.23  به 

عالوه، در راستای اصل امنّيت جمعی، اين مسئله تدريجًا پذيرفته خواهد شد 

که نياز کشور ها فقط نگاه داشتن تسليحات کافی برای دفاع از خود و حفظ 

نظم داخلی خود می باشد.

به عنوان يک گام فوری در جهت تشکيل اين نيرو، سيستم کنونی ترتيبات 

موّقت می تواند به صورت يک نهاد وابسته به سازمان ملل درآيد و از اين طريق 

نيروهای اصلی منطقه ای برای اعزام سريع در مواقع بحرانی تأسيس شود.
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3. تعميم مفهوم امنّيت جمعی به ساير مشکالت عمومی جهانی

گروهی معتقدند که اگرچه اصل امنّيت جمعی ابتدا در رابطه با خطر حمالت 

نظامی مورد نظر قرار گرفت ولی اکنون می تواند به طور وسيعی برای مقابله 

در  ولی  دارد  محلّی  ظاهر حالت  به  هرچند  که  رود  کار  به  با همءه خطراتی 

واقع حاصل فروپاشی پيچيدءه نظم کنونی جهان می باشد.  اين خطرات شامل 

مسائلی چون سوداگری مواّد مخّدر، امنّيت غذايی و بروز بيماری های جديد 

عالم گير است اّما فقط به اينها محدود نمی شود.24 

ما معتقديم که اين مسئله بايد در دستور کار نشست جهانِی پيشنهاد شده 

قرار گيرد. اّما غير  محتَمل به نظر می رسد که تدوين فرمول های وسيع در زمينءه 

امنّيت جمعی بتواند علل اساسی وقوع حمالت نظامی را مانع گردد.

4. ابقای مؤّسسات موّفق سازمان ملل مّتحد با وظايف اجرايی مستقّل

برخوردارند  بيشتری  استقالل  از  که  مّتحد  ملل  سازمان  مؤّسسات  از  بعضی 

 United Nations( مانند صندوق بين المللی اضطراری کودکان سازمان ملل

بين المللی  سازمان   ،)International Children’s Emergency Fund

 ،)International Civil Aviation Organization( کشوری  هواپيمايی 

بين المللی  اّتحادّيءه   ،)Universal Postal Union( پست  جهانی  اّتحادّيءه 

 International Telegraph and Communications( مخابرات  و  تلگراف 

Union(، سازمان جهانی کار )International Labour Organization(، و 

سازمان بهداشت جهانی )World Health Organization( موّفقّيت های قابل 

مالحظه ای در مسائل خاّص ولی مهّم بين المللی داشته اند.

اين مؤّسسات به طور کلّی هم اکنون هر يک نقش اجرايی در امور خود را دارند.  

استقالل آنها به عنوان جزئی از هيئت اجرايی بين المللی بايد حفظ و تقويت گردد.25 
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ج. يک دادگاه قویّ تر جهانی

در هر سيستم حکومتی يک قّوءه قضائّيءه قوّی الزم است تا قدرت شاخه های 

ديگر را تعديل کند و عدالت را اعالم، ترويج، حفظ و اجرا نمايد.  انگيزءه 

ايجاد عدالت اجتماعی يکی از قوای اصلی در طول تاريخ بوده است26  و 

بدون شّک هيچ تمّدن جهانی پايداری را نمی توان بنا نهاد مگر آنکه به طور 

مستحکم بر اصل عدالت پايه گذاری شده باشد.

عدالت تنها نيرويی است که می تواند آگاهِی نودميده از وحدت نوع بشر 

را به اراده ای جمعی تبديل کند که به وسيلءه آن بتوان ساختارهای الزم برای 

حيات جامعءه جهانی را با اطمينان بنيان نهاد.  در عصری که شاهد دست يابی 

فزايندءه مردم جهان به همه نوع اّطالعات و نظرهای گوناگون است، عدالت به 

عنوان اصِل حاکم بر موّفقّيت  در سازمان دهی اجتماعی شناخته خواهد شد.

عدالت در سطح فردی، آن قّوءه روح انسانی است که هر فرد را به تميز 

دادن درست از نادرست قادر می سازد.  حضرت بهاءاهلل عدل و انصاف را 

چشم  با  تا  می دهد  اجازه  انسان  به  که  چه  ناميده اند  صفات  محبوب ترين 

خود ببيند نه با چشم ديگران و با دانش خود بداند نه با دانش همسايه يا 

اطرافيانش.

در سطح گروهی، پای بندی به عدالت به منزلءه يک جهت ياب است که 

وجودش در تصميم گيری های جمعی ضروری است چه که تنها وسيله ای است 

که به  ياری آن می توان به وحدت فکر و عمل راه يافت.  بر خالف حمايت از 

روحّيءه مجازات محوری که در گذشته غالبًا در پشت نقابی به نام عدالت پنهان 

می شد، عدالت جلوءه عملِی آگاهی بر اين واقعّيت است که برای دست يابی 

به پيشرفت بشری، منافع فردی و منافع اجتماعی به  نحوی ناگسستنی با هم 

مرتبط اند.  هر چه نقش عدالت  در هدايت روابط بشری بيشتر باشد به همان 

اندازه توّجه بيشتری به امر مشورت می شود و در نتيجه جّوی به وجود می آيد که 
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می توان گزينه ها را بی غرضانه بررسی نمود و راه های اجرايی مناسبی انتخاب 

کرد.  در چنين جّوی گرايش های متداوِل فريبکاری و سوء استفاده از ديگران، 

تفرقه جويی و دسته بندی به  مراتب کم تر مجال می يابند تا فرايند تصميم گيری 

را از مسير خود منحرف سازند.

چنين مفهومی از عدالت به تدريج با درک اين واقعّيت که در يک جهاِن 

وابسته به يکديگر منافع فرد و جامعه به نحو غير قابل  تفکيکی در هم تنيده 

است، قّوت خواهد گرفت.  در اين بستر، عدالت در حکم رشته ای است که 

بايد در تار و پود هر تعاملی، چه در سطح خانواده، چه در سطح محلّه و چه در 

سطح جهانی بافته شود.

ما در سيستم کنونی سازمان ملل مّتحد شالوده ای برای يک دادگاه قویّ تر 

جهانی مشاهده می کنيم.  دادگاه بين المللی که در سال 1945 به عنوان ارگان 

فراوانی  مثبت  ويژگی های  دارای  گرديد  تأسيس  ملل  اصلی قضايی سازمان 

است.  مثاًل سيستم کنونِی انتخاب قضات سعی می کند يک هيئت قضايی 

تشکيل دهد که نمودار طيف وسيعی از ملّت ها، مناطق و سيستم های قضايی 

باشد.27 

نقطءه ضعف اصلی اين دادگاه آنست که اختيار صدور احکام الزم االجرا 

را ندارد مگر در مواردی که دولت ها از قبل تصميم گرفته باشند که از احکام 

دادگاه تبعّيت نمايند.  بدون قدرت قضايی، دادگاه توانايی الزم برای اجرای 

عدالت را ندارد.28 احکام دادگاه جهانی ممکن است در آينده برای همءه دول 

الزامی و قابل تنفيذ بشود اّما در کوتاه مّدت به دو طريق می توان دادگاه جهانی 

را تقويت نمود.
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1. گسترش دامنءه اختيارات دادگاه

در حال حاضر اختيارات قضايی دادگاه محدود به چند دسته از دعاوی است 

و فقط کشورها حّق دارند طرح دعوی نمايند.  ما پيشنهاد می کنيم که عالوه بر 

دولت های عضو، به ساير ارگان های سازمان ملل نيز حّق اقامءه شکايت در اين 

دادگاه داده شود.

2. هماهنگ  نمودن دادگاه های موضوعی

دادگاه جهانی بايد به منزلءه چتری عمل نمايد که دادگاه های موضوعی موجود 

و جديد را که در مورد دعاوی بين المللی در عرصه های موضوعی خاّصی به 

داوری و صدور حکم می پردازند در زير پوشش خود قرار دهد.

عناصر اّولّيءه يک سيستم مّتحد را هم اکنون در دادگاه های تخّصصی برای 

داوری در بارءه موضوع هايی از قبيل بازرگانی و حمل و نقل و در پيشنهادات 

 International( بين المللی”  جنايی  “دادگاه  مانند  نهاد هايی  تشکيل  برای 

 Chamber for Environmental( ”و “اتاق محيط زيست )Criminal Court

Matters( می توان يافت.  ساير زمينه های موضوعی که احتمااًل الزم خواهد 

بود تحت يک چنين سيستمی به آنها رسيدگی شود شامل دادگاه هايی برای 

تروريسم بين المللی و سوداگری مواّد مخّدر می باشد.

پرورش توانايی افراد: وظيفه ای عمده و خطير برای نظم جهانِی در حال تکوين

هدف اّولّيءه مؤّسسات حاکم در همءه سطوح، پيشبرد تمّدن بشری است.  تحّقق 

اين منظور بدون مشارکت خاّلق و هوش مندانءه قاطبءه نوع بشر در حيات و امور 

جامعه، دشوار است.

بر تأسيس مؤّسسات و ايجاد جامعه ای از ملل عالم، نهاد های  با تمرکز 
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بين المللی به طور کلّی از اذهان و قلوب مردم جهان دور مانده اند.  اکثرّيت 

بين المللی جدا  از عرصءه  متعّدد حکومت  با اليه های  که  مردم جهان  وسيع 

گرديده  و به واسطءه گزارش های  رسانه های جمعی از اخبار بين المللی سردرگم 

شده اند، هنوز نسبت به نهادهايی مانند سازمان ملل احساس نزديکی و وابستگی 

نمی کنند.  تنها کسانی که از طريق مجرا هايی مانند سازمان های جامعءه مدنی تا 

حّدی به عرصءه بين المللی دسترسی داشته اند به نظر می رسد قادر به شناسايی اين 

مؤّسسات هستند.

مؤّسسات بين المللی نمی توانند به سطح کامل و مؤّثری از مديرّيت نائل 

آيند و هدف اصلی خود را که پيشبرد تمّدن بشری است تحّقق بخشند اگر 

رابطه و وابستگی متقابل خود را با مردم جهان تشخيص ندهند و آن را تقويت 

نکنند.  چنين شناختی يک سير اعتاليی از اعتماد و تعاون را به جريان خواهد 

انداخت که انتقال به يک نظم جديد جهانی را تسريع خواهد کرد.

ايجاد يک اجتماع جهانی مستلزم سطوحی  برای  اقدامات الزم  انجام 

از توان مندی است که  به مراتب باالتر از آنست که نژاد بشر تا کنون توانسته 

به آن دست يابد.  رسيدن به اين سطوح از توان مندی نيازمند گسترش عظيم 

دسترسی همءه افراد به دانش خواهد بود.  ميزان موّفقّيت مؤّسسات بين المللی 

در شکوفا سازی و هدايت استعدادهای نهفتءه مردم جهان به اين بستگی خواهد 

برای جلب  خود  وظيفءه  و  خود  اختياراِت  ِاعمال  بين  حّد  تا چه  که  داشت 

اعتماد، احترام و پشتيبانی خالصانءه مردمانی که مؤّسسات مايل به مديرّيت 

با همءه  کامل تر  و هر چه  و صادقانه  کنند  برقرار  تعادل  آنان هستند  اقدامات 

افرادی که پای منافع شان در ميان است مشورت نمايند.

افرادی که نسبت به اين مؤّسسات اعتماد و احترام عميق تری پيدا می کنند 

به نوبءه خود از حکومت های ملّی خويش خواهند خواست تا حمايت خود را 

از هر دو جنبءه سياسی و اقتصادِی نظم بين المللی افزايش دهند.  در مقابل، 
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اين مؤّسسات بين المللی با نفوذ و قدرِت افزايش يافته  برای انجام اقدامات 

بيشتری در راستای برقراری يک نظم جهانِی مشروع و مؤّثر در موقعّيت بهتری 

قرار خواهند گرفت.

سازمان ملل مّتحد هم گام با اقداماتی جهت تقويت ساختار خود بايد به 

ابتکاراتی دست زند که قدرت نهفته در همءه مردم برای مشارکت در اين فرايند 

پرتحّرک را به عرصءه شهود در  آورد.  برای وصول به اين منظور، موضوع های 

ويژه ای  را تسريع می کند سزاوار مالحظءه  فرد و اجتماع  پيشبرد  مشّخصی که 

است.  در بين آنها، ترويج توسعءه اقتصادی، حفظ حقوق بشر، پيشبرد موقعّيت 

زنان و تأکيد بر رشد اخالقی، چهار موضوع اولوّيت دار و کاماًل مرتبط با پيشرفت 

تمّدن هستند که بايد به عنوان قسمتی از دستور کار سازمان ملل مورد تأکيد قرار 

گيرند.

الف. ترويج توسعءه اقتصادی

نتايج استراتژی های توسعءه اقتصادی که طّی پنجاه سال گذشته توّسط سازمان 

وجود  با  گرفته شده،  کار  به  دول  از  تعدادی  و  بانک جهانی،  مّتحد،  ملل 

انتظار بوده  پايين تر از سطح  به مراتب  آنها،  خلوص نّيت در طرح و اجرای 

است.  شکاف بين “دارا” و “نادار” در بيشتر نقاط جهان عميق تر شده و با 

اختالف مداوم و فاحش در ميزان درآمدها، به سرعت رو به افزايش است.  

مشکالت اجتماعی کاهش نيافته است.  جنايت و بيماری  در واقع نه تنها رو به 

افزايش  است بلکه به شّدت شيوع يافته و مبارزه با آنها مشکل تر شده است.

موارد  جمله  از  يافت  می توان  عامل  چندين  در  را  شکست ها  اين  علل 

از حّد امور  پروژه های بزرگ و تمرکزگرايی بيش  به  توّجه بيجا  زير:  تمرکز و 

اداری، مقّررات غير عادالنءه بازرگانی بين المللی، فسادی فراگير که اجازه داده 
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شده تا در سراسر سيستم رايج گردد، محرومّيت زنان از شرکت در فرايندهای 

تصميم گيری در همءه سطوح، عدم توانايی کلّی در رساندن منابع الزم به فقرا 

و انحراف منابع عمرانی به سوی تسليحات نظامی.

يک بررسی عاری از غرِض اين عوامل يک نقص عمومِی سيستماتيک 

و بنيادين را در الگو های جاری توسعءه اقتصادی فاش می کند:  پاسخگويی 

به نيازهای ماّدی غالبًا بدون در نظر گرفتن عوامل معنوی و قدرت انگيزش آن 

عوامل صورت می گيرد.

توسعه را نبايد با ايجاد يک اجتماع مصرف گراِی غير قابل استمرار اشتباه 

گرفت.  رفاه واقعی شامل بهبود روحانی و ماّدی هر دو می باشد.  غذا، آشاميدنی، 

مسکن و ميزانی از رفاه ماّدی از ضرورّيات است اّما انسان  نمی تواند و هرگز 

نخواهد توانست فقط با اين ضرورّيات به خرسندی دست يابد.  خشنودی را 

هم چنين نمی توان در دست آوردهای غير ملموس تر دنيوی مانند مقام اجتماعی 

يا قدرت سياسی پيدا کرد.  حّتی موّفقّيت های عقالنی نيز در نهايت نمی توانند 

عميق ترين نيازهای ما را برآورده سازند.

واقعّيت روح انسان تنها در اشتياق و عطش برای رسيدن به ماهّيتی برتر، 

ماهّيتی ماورای وجود ما، می تواند به درستی درک شود.  گرچه با تالش های 

روزمّره برای دست آوردهای ماّدی، جنبءه روحانی طبيعت انسان تحت  الّشعاع 

قرار می گيرد، اّما نياز نوع بشر به معنوّيت نمی تواند برای مّدتی طوالنی ناديده 

گرفته شود.  بنا بر اين يک الگوی توسعءه پايدار بايد جوابگوی هم آرمان های 

روحانی و هم نياز ها و خواسته های ماّدی انسان باشد.

آموزش و پرورش بهترين سرمايه گذاری در زمينءه توسعءه اقتصادی است.  به 

فرمودءه حضرت بهاءاهلل، “انسان طلسم اعظم است ولکن عدم تربيت او را از 

آنچه با او است محروم نموده ... انسان را بمثابءه معدن که دارای احجار کريمه 

است مشاهده نما به تربيت جواهر آن به عرصءه شهود آيد و عالم انسانی از آن 
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منتفع گردد.”29  منظور از آموزش و پرورش مفهومی فراتر از تخّصص يافتن در 

مجموعه ای محدود از دانش  و يا فراگرفتن يک سلسله از فنون زندگی است.   

آموزش و پرورش که بايد ضرورتی بنيادين برای توسعه باشد براستی بايستی 

فرايند کسب دانش را نيز تعليم دهد، قوای تعّقل و استدالل را بپروراند و در 

محّصلين خصايل اخالقی ضروری را القا نمايد.

اين رويکرد همه جانبه به تعليم و تربيت است که به انسان ها امکان می دهد 

تا در توليد ثروت مشارکت کنند و توزيع عادالنءه آن را تشويق نمايند.30 

ثروت واقعی هنگامی توليد می گردد که کار صرفًا به عنوان وسيله ای برای 

امرار معاش به عهده گرفته نشود بلکه به منزلءه راهی برای خدمت به اجتماع 

نيز تلّقی گردد.  ما بر اين باوريم که اشتغال به کاِر ثمربخش يکی از نيازهای 

اساسی روح انسانی است و به همان اندازه برای پيشرفت صحيح فرد مهم 

است که غذای مقّوی، آب گوارا و هوای آزاد برای جسم عنصری انسان الزم 

و مهم می باشد.

طرح هايی که صرفًا بر توزيع ثروت تمرکز می کنند به علّت ماهّيت روان فرسای 

مّتکی بودن به ديگران، در دراز مّدت محکوم به شکست می باشند.  توزيع 

ثروت بايد به روشی مؤّثر و منصفانه انجام شود و در واقع بايد با فرايند توليد 

ثروت کاماًل هم بستگی داشته باشد.

ما توصيه های ذيل را برای پيشبرد توسعءه مؤّثرتر به سازمان ملل مّتحد ارائه 

می دهيم.

)21 Agenda( ”21 1. شروع يک برنامءه فشردۀ جّدی برای اجرای “دستور کار

طرح اجرايی مدّون در “  کنفرانس سازمان ملل مّتحد در بارءه محيط زيست 

و توسعه”، طيف وسيعی از نظراِت جامعءه مدنی و يک سلسله اصولی را در 
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بر داشت که به مطالب مذکور در اين بيانّيه بی شباهت نيست.  اّما متأّسفانه 

کوشش دولت های عضو برای اجرای تدابير مشروحه در آن طرح بسيار ناچيز 

بوده است.

برای اينکه اهداف “دستور کار 21” اجرا و اکمال گردند، ممکن است 

اقدامی گسترده مشابه با طرح مارشال )Marshall Plan( برای بازسازِی اروپای 

بعد از جنگ جهانی دوم الزم باشد.  گرچه اين اقدام از نظر ماهّيت با طرح 

مارشال متفاوت خواهد بود اما از لحاظ ميزان و قاطعّيت بايد با آن برابر باشد.  

در اين صورت از مؤّسسات برتون وودز )Bretton Woods( دعوت خواهد شد 

تا برنامءه فشردءه قاطعی برای تسريع اقدامات اجرايی ملّی ترتيب دهند.  تفويض 

مسئولّيتی با اين ماهّيت فقط می تواند نتيجءه کنفرانسی شبيه اّولين جلسات 

برتون وودِز پنجاه سال پيش باشد که مختّص بازنگری کامِل اين مؤّسسات 

تشکيل شد.  منظور از اين بازنگری فراهم ساختن منابع مالی کافی برای مردم 

جهان خواهد بود تا بتوانند ابتکارات محلّی را به مرحلءه اجرا درآورند.  به عالوه 

اين کنفرانس هم چنين می تواند دستور کار خود را گسترش دهد تا از طريق در 

نظر گرفتن تغييراتی در مؤّسسات موجود يا با ايجاد ساختارهای جديد به مسائل 

عميق تِر مربوط به امنّيت اقتصاد جهانی بپردازد.31 

اگر اين تشکيالت جديد موّفقّيت آميز باشد می توان آن را گسترش داد تا 

اجرای اقداماتی را که در اجالس اجتماعی اخير تعيين گرديده نيز هماهنگ 

سازد.

ب. حفظ حقوق بنيادين انسانی

طّی پنجاه سالی که از تأسيس سازمان ملل مّتحد می گذرد اين تفاهم به وجود 

آمده است که اگر قرار است صلح، پيشرفت اجتماعی و رونق اقتصادی استقرار 
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يابد، حقوق بشر بايد در سطح بين المللی شناخته و حفظ گردد.

اساس توافق بين المللی در مورد ماهّيت حقوق بشر همانا منشور بی نهايت 

پراهّمّيت “اعالمّيءه جهانی حقوق بشر” است که در سال 1948 به تصويب 

سازمان ملل مّتحد  رسيد و در دو ميثاق بين المللی يعنی “ميثاق بين المللی 

 International Covenant on Civil and Political( ”حقوق مدنی و سياسی

فرهنگی”  و  اقتصادی  اجتماعی،  حقوق  بين المللی  “ميثاق  و   )Rights

 )International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights(

تشريح گرديد.  به عالوه حدود 75 پيمان نامه و اعالمّيءه ديگر، حقوق زنان و 

و  را شناسايی  بشر  و ديگر حقوق  توسعه  پرستش، حّق  آزادِی  کودکان، حّق 

حمايت می کنند.

عمده  نقص  دو  دارای  مّتحد  ملل  سازمان  بشِر  حقوق  کنونی  مقّررات 

است:  يکی محدودّيت وسايل برای تنفيذ و پی گيری، و ديگری عدم تأکيد بر 

مسئولّيت هايی است که با هر يک از حقوق  همراه می باشد.

با  مقابله  بايد همانند نحوءه  بين المللی  بشر در سطح  تنفيذ حقوق  برای 

تجاوز نظامی در ظّل يک سياست امنّيت جمعی رفتار شود.  نقض حقوق 

بشر در يک کشور بايد نگرانِی همءه جهانيان باشد و مکانيزم های تنفيذ بايستی 

تمهيداتی برای يک واکنش مّتحد از طرف تمامی جامعءه بين المللی را شامل 

گردد.  پاسخ به اين پرسش که چه موقع و چگونه می توان برای حفظ حقوق 

بشر مداخله نمود کار مشکل تری است.  تنفيذ مجّدانه مستلزم توافقی گسترده 

در سطح جهانی خواهد بود که چه مواردی نقض فاحش و عمدی حقوق بشر 

محسوب می شود.

سال  در  بشر  حقوق  جهانی  کنفرانس  تشکيل  به  که  فرايندی  طّی 

1993انجاميد، گام های مهّمی در جهت توافق  عمومی برداشته شد که صريحًا 

تأکيد  کرد که مسائل مربوط به حقوق بشر، اموری جهانی، غير قابل تفکيک 
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و وا بسته به يکديگرند و به بحث ديرينه در بارءه اهّمّيت نسبی حقوق مدنی 

و سياسی در مقايسه با حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاتمه داد.32   

قطع نامه های کنفرانس هم چنين تأييد کردند که حقوق بشر بايد بدون توّجه به 

تفاوت های نژادی، قومی، معتقدات مذهبی و يا هوّيت ملّی رعايت گردد.  اين 

مصّوبات تساوی حقوق زن و مرد، حقوق مساوی در آزادِی پژوهش، اّطالعات 

و شعاير دينی برای همءه افراد در سراسر جهان، و حّق هر فرد در برخورداری از 

مايحتاج اّولّيه مانند غذا، مسکن و بهداشت را شامل می شود.33   فراتر از نياز به 

ايجاد توافق در بارءه حقوق بشر و استحکام تنفيِذ آن، ايجاد درک بهتری از اين 

نکته حائز اهّمّيت است که با هر حّقی مسئولّيتی متقابل همراه می باشد.

اين  مستلزم  قانون،  برابر  در  فرد  يک  عنوان  به  شدن  شناخته  حّق  مثاًل 

مسئولّيت است که از قانون اطاعت شود — و قانون و سيستم قانونی هر دو 

عادالنه تر گردد.  به همين ترتيب در عرصءه اجتماعی-اقتصادی، حّق ازدواج 

مستلزم قبول مسئولّيت نگهداری از واحد خانواده، تعليم و تربيت فرزندان و 

رفتار محترمانه نسبت به همءه اعضای خانواده می باشد.34   حّق اشتغال به کار 

نمی تواند از مسئولّيِت انجام وظيفه به بهترين وجِه مقدور جدا باشد.  مفهوم 

“جهانی” بودِن حقوق بشر در کلّی ترين معنا، مسئولّيتی را برای تمامی نوع بشر 

ايجاب می کند.

در عين حال که نهايتًا ايفای مسئولّيت  در هر يک از اين زمينه ها بر عهدءه فرد 

است محافظت حقوق بشر در هر يک از اين زمينه ها برعهدءه مؤّسسات بين المللی 

می باشد.  ما سه پيشنهاد جهت اقدام فوری ارائه می نماييم.

1. تقويت تشکيالت سازمان ملل مّتحد برای نظارت و اجرا و پی گيری

ابزار سازمان ملل مّتحد برای نظارت، اجرا و پی گيرِی اين موضوع که دولت ها 
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تا چه حّد از ميثاق های بين المللی متابعت می کنند ناقص و نارسا است.  “مرکز 

حقوق بشر” )Centre for Human Rights( مرّکب از کادر بسيار کوچکی از 

متخّصصينی است که برای حمايت از اقدامات نظارت بر کيفّيت متابعت 

کشورها از همءه پيمان هايی که امضا کرده اند تالش می کنند.

ما بر اين باوريم که منابع و بودجه ای که به اين مرکز اختصاص داده شده 

بايد به نحو معتنابهی افزايش يابد تا بتواند وظايف خود را به نحو شايسته انجام دهد.

2. تشويق به امضای همگانی ميثاق نامه های بين المللی حقوق بشر

از آنجايی که امضای توافق نامه های بين المللی حقوق بشر برای کشورهای عضو 

تعّهدی به وجود می آورد، هرچند عماًل تعّهدی است فاقد ضمانت اجرايی، 

دبير کّل و همءه نهادهای سازمان ملل مّتحد می توانند از هر فرصتی برای تشويق 

کشورهای عضو به امضای اين توافق نامه ها استفاده نمايند.  در واقع، تعيين 

يک خطِّ زمان قاطعی برای دريافت امضای همگانی ممکن است هدفی 

الهام بخش از طرف مجمع عمومی سازمان ملل باشد.

3. حفظ احتراِم نهادهای مسئول نظارت بر حقوق بشر وابسته به سازمان ملل

از آنجا که وظيفءه نهاد های مأمور نظارت بر حقوق بشر کاری بسيار خطير و 

جّدی است، سازمان ملل مّتحد بايد به خصوص مراقب برداشت هايی باشد 

که ساختار و فرايندهای اين نهاد ها به وجود می آورد و به همان اندازه برای حّل 

و فصل اوضاع و احوالی که می تواند مخلِّ حيثّيت سازمان باشد شور و مشورت 

نمايد.

جريان  در  که  بود  خواهد  آن  دورانديشی  مقتضای  که  باوريم  اين  بر  ما 

پيشنهاد کانديدا برای ِسَمت های چشم گير، شرايط کشورهای عضو به دّقت 
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بررسی شود و دولت هايی که هنوز پيمان نامه های بين المللی را امضا نکرده اند 

از انتخاب به عضوّيت “  کميسيون حقوق بشر” و ديگر نهاد های نظارت کننده 

کنار گذاشته شوند.  در عين حال که اين دول عضو قادر خواهند بود که به طور 

کامل در مشاورات شرکت کنند، اين اقداْم سازمان ملل مّتحد را از قرار گرفتن 

در موقعّيت های نامناسب و آسيب پذير حفظ خواهد کرد.

هم چنين معتقديم که در مورد مقّررات فوق فقط يک استثنا موّجه است.  

قانون  در  و  نيستند  مّتحد  ملل  سازمان  نظارت  که تحت  دولت های عضوی 

اساسی خود تمهيدات کافی برای حفظ حقوق بشر در نظر گرفته اند، ولی به 

داليل سياسی داخلی، هنوز قادر به امضای اين ميثاق ها نبوده اند، نبايد از 

انتخاب به ِسَمت های چشم گير ممنوع گردند.

به نظر می رسد که دول عضوی که  به احتياط  نيز مقرون  اين  سرانجام، 

پيمان نامه های بين المللی را امضا کرده اند ولی به علت نقض فاحش حقوق 

بشر تحت نظارت هستند، برای انتخاب در دفاتر کنفرانس ها و ديگر جلسات 

کميسيون حقوق بشر، فاقد صالحّيت شناخته شوند.  اين کار مانع از آن خواهد 

شد که اقدامات سازمان ملل در اذهان عمومی مضحک جلوه کند.

ج. پيشبرد مقام زن

کلّّيءه  در  زنان  کامل  بدون مشارکت  پايدار  و  تمّدن جهانِی صلح آميز  ايجاد يک 

ميادين فّعالّيت  های بشری غير ممکن خواهد بود.35  در عين حال که پيشبرد 

موقعّيت زنان به نحو روزافزونی حمايت می شود ولی بين پذيرش عقلی و اجرای 

آن تفاوت فاحشی وجود دارد.

از مردان ترکيب  وقت آن فرارسيده است که مؤّسسات جهان که عمومًا 

شده اند از نفوذ خود برای مشمول کردن سيستماتيک زنان در امور استفاده 
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نمايند.  اين کار نبايد با تفرعن و مّنت گذاری يا به خيال از خودگذشتگی بلکه 

به عنوان اقدامی برخاسته از اين باور انجام شود که کمک و همکاری زنان 

شرط حصول پيشرفت جامعه است.36  تنها هنگامی که کمک و همکاری زنان 

ارج نهاده شود از اين همکاری استقبال خواهد شد و جزئی از تار و پود اجتماع 

خواهد گشت.  نتيجءه اين همکاری تمّدنی صلح آميزتر، متعادل تر، عادالنه تر و 

مّرفه تر خواهد بود.37 

تفاوت های واضح بيولوژيکی بين زن و مرد نبايد موجبی برای نابرابری 

و اختالف باشد بلکه اين تفاوت ها جنبه ای از اين حقيقت است که اين دو 

مکّمل يکديگرند.  اگر به نقش زن به عنوان مادر به درستی ارج نهاده شود 

نحو شايسته  به  و  گرفته  قرار  احترام  مورد  کودکان  تربيت  و  پرورش  در  او  کار 

پاداش داده خواهد شد.  هم چنين بايد اذعان نمود که نقش بار داری و بّچه دار 

شدن از شايستگی شخص برای رهبری نمی کاهد و يا توان مندی ذهنی، علمی 

و خاّلقّيت او را تضعيف نمی کند.  در واقع ممکن است باعث افزايش آن 

شود.

ما معتقديم که پيشرفت در چند زمينءه مهم و حّساس بزرگ ترين اثر را در 

پيشنهادات  برای  را که  زنان خواهد داشت.  ما چشم اندازهای ذيل  پيشبرد 

بعدی جنبءه بنيادی دارد ارائه می دهيم.

از  يکی  که  دختران  و  زنان  عليه  خشونت  يعنی  آنها  مهم تريِن  و  اّولين 

شرم آورترين و گسترده ترين موارد نقض حقوق بشر است بايد ريشه کن گردد.  

خشونت برای بسياری از زنان در سراسر جهان بدون توّجه به پيشينءه نژادی، 

بسياری  در  بوده است.   زندگی  واقعّيت های  از  يا تحصيلی، يکی  طبقاتی 

يا سربار هستند  و  فرودست  زنان  اينکه  بر  مبنی  اعتقادات سّنتی  از جوامع، 

حّتی  می سازد.   شکست  و  سرخوردگی  خشم،  برای  آسان  هدفی  را  آنها 

چاره انديشی های شديد قانونی و دستگاه های پرقدرت اجرايی تأثير چندانی 
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نخواهند داشت مگر آنکه با تحّولی در نگرش  مردان همراه باشد.  تا زمانی که 

يک وجدان اجتماعی جديد تسلّط نيابد زنان در امان نخواهند بود، وجدانی 

که حّتی ابراز يک نگرش نخوت آلود نسبت به زنان را خجلتی عميق خواهد 

دانست تا چه رسد به هر گونه خشونت جسمی.

و  می ماند  باقی  اجتماع  بنای  اّولّيءه  هم چنان سنگ  خانواده  اينکه  دوم 

رفتاری که در اين کانون مشاهده و آموخته می شود در تعامالت انسانی در همءه 

سطوح ديگر جامعه منعکس خواهد شد.  بنا بر اين اعضای نهاد خانواده بايد 

آن چنان تقليب شوند که اصل تساوی زن و مرد در عمق وجودشان جايگزين 

گردد و ملکءه ذهن شان شود.  به عالوه اگر پيوندهای محبت و اّتحاد روابط 

خانوادگی را تحکيم بخشد اثرات آن از مرزهای خانواده فراتر رفته و بر تمامی 

جامعه اثر خواهد گذاشت.

سّوم آنکه هرچند هدف کلّی هر جامعه  بايد آموزش و پرورش همءه اعضای 

خود باشد، در اين مرحله از تاريخ بشری شديدترين نياز آموزش زنان و دختران 

است. 38  مطالعات و تحقيقاتی که طّی بيش از بيست سال انجام شده به طور 

پيوسته و مستند نشان داده  است که از تمام سرمايه گذاری های ممکن، آموزش 

زنان و دختران در مجموع باالترين بازده را از نظر توسعءه اجتماعی، ريشه کنی 

فقر و پيشبرد جامعه داشته است.39 

بايد شناخِت  زنان  و  مردان  نقش  پيرامون  آنکه گفتگوی جهانی  چهارم 

آنها  بين  تفاوت های  زيرا  نمايد.   ترويج  را  اين دو جنس  بودن ذاتِی  مکّمل 

خود نوعی تأکيد طبيعی بر لزوم همکاری بين زن و مرد برای به ثمر رساندن 

نسل  تداوم  برای  نسبت  همان  به  و  تمّدن  پيشبرد  در جهت  استعدادهايشان 

می باشد.  اين  تفاوت ها از خصايص ذاتِی روابط متقابل بشرّيتی است که هر 

دو در آن مشترک  اند.  اين گفتگو بايد فشارهای تاريخی را که منجّر به ستم 

عليه زنان گرديده در نظر بگيرد و آن واقعّيت های جديد اجتماعی، سياسی و 
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روحانی ای را بررسی کند که امروزه تمّدن ما را متحّول و منقلب می سازد.

به عنوان سر آغازی بر اين گفتگو، اين تمثيل را از متون بهائی ارائه می داريم 

تا دو  نساء.   بال  و يک  بال رجال  بال است يک  را دو  انسانی  که “عالم 

بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننمايد.  اگر يک بال ضعيف باشد پرواز ممکن 

نيست.”40   مضافًا، از سه اقدام ويژءه زير حمايت می کنيم.

1. افزايش مشارکت زنان در هيئت های نمايندگی  دولت های عضو

ما توصيه می کنيم که دول عضو تشويق شوند تا تعداد بيشتری از زنان را در مقام 

سفير يا مقامات ديپلماتيک مشابه منصوب نمايند.

2. تشويق به امضای همگانی ميثاق نامه های بين المللِی مبنی بر حفظ حقوق زنان 

و بهسازی موقعّيت آنان

همان  طور که در مورد پيمان نامه های بين المللی در بارءه حقوق بشر ذکر شد دبير کّل 

و همءه هيئت های سازمان ملل مّتحد بايد از هر فرصتی برای تشويق دول عضو به 

پذيرش و امضای پيمان نامه ها و مقاوله نامه های ناظر به حفظ حقوق زنان و پيشرفت 

آنان استفاده نمايند.

3. برنامه ريزی قبلی برای اجرای “سکوی اقدام پکن”

در  که   )Forward-Looking Strategies( آينده نگر”  “استراتژی های  بيانّيءه 

نسبتًا  آن  اجرای  اّما  مبتکرانه  و  متهّورانه  بسيار  شد  اّتخاذ  نايروبی  کنفرانس 

و  گرفت  بايد درس  تلخ  تجربءه  اين  از  که  باوريم  اين  بر  ما  بود.41   بی نتيجه 

برای آنکه “سکوی اقدام” حاصله از کنفرانس پکن به سرنوشت مشابهی دچار 
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نگردد بايد نقشه های سنجيده ای فراهم شود.

ما پيشنهاد می کنيم که يک سيستم نظارتی تأسيس گردد تا در مورد اجرای 

اقدامات تصويب شده گزارِش وضعّيت تهّيه نمايد و اين گزارشات را ساالنه 

با مشّخص نمودن باالترين و پايين ترين بيست دولت عضو از لحاظ رعايت 

مصّوبات به مجمع عمومی سازمان ملل مّتحد ارائه دهد.

د. تأکيد بر تهذيب اخالق

فرايند تلفيق نوع بشر در گروه های بزرگ تر و بزرگ تر با اينکه تحت تأثير فرهنگ 

و جغرافيا قرار دارد ولی عمدتًا به وسيلءه دين که پرقدرت ترين عامِل ايجاد تغيير و 

تحّول در گرايش  و رفتار بشری است، به پيش برده شده است.  اّما منظور ما از 

دين، جوهر اصلی يا حقيقت دين است نه عقايد قشری و تقاليد کورکورانه ای 

که به تدريج آن را پوشانده و باعث انحطاط آن شده است.

ولو در  مانند جسم است.   ماّدّيه  فرمودءه حضرت عبدالبهاء “مدنّيت  به 

نهايت طراوت و لطافت و جمال باشد مرده است.  مدنّيت الهّيه مانند روح 

است.  اين جسم به اين روح زنده است.”42 

مفهوم ترويج ارزش ها يا اصول اخالقی خاّصی، به خصوص در اين عصر 

نسبّيت گرايی انسان مدارانه، ممکن است بحث انگيز باشد.  با اين حال ايمان 

راسخ داريم که يک سلسله ارزش های مشترک وجود دارد که توّسط کسانی 

که به خاطر مقاصد سياسی اختالفات جزئی در اديان و يا رسوم فرهنگی را 

بزرگ جلوه می دهند، از انظار مستور مانده  است.43   اين فضايل بنيادين که به 

وسيلءه همءه جوامع روحانی تعليم داده می شود يک چارچوب اساسی برای تهذيب 

اخالق را تشکيل می دهد.

تأّمل در عوامل مشترک موجود در کنه اديان بزرگ و سيستم های اخالقی 
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را  بين مردم  اّتحاد، همکاری و هماهنگی  جهان نشان می دهد که همگی 

توصيه می کنند، رهنمودهايی برای رفتار شرافت مندانه ارائه می دهند و پيشبرد 

فضايل اخالقی را که شالودءه تعامالِت مبتنی بر اعتماد و اصول اخالقی است 

ترويج می نمايند.44 

1. تشويق به تهّيءه مواّد درسی برای آموزش اخالقّيات در مدارس

ما از يک کمپين همگانی برای ترويج اخالقّيات جانب داری می کنيم.  به 

عبارت ساده ، اين برنامءه فشرده بايد در سراسر جهان ابتکارات محلّی برای 

افزودن يک ُبعد اخالقی به آموزش و پرورش کودکان را تشويق و مساعدت 

نمايد.  اين امر ممکن است مستلزم تشکيل کنفرانس ها، انتشار مواّد مناسب 

يک  منزلءه  به  همگی  که  باشد  ديگر  ياری بخش  فّعالّيت های  بسياری  و 

سرمايه گذاری مطمئن در نسل آينده است.

اين کمپين برای پيشرفت اخالقّيات ممکن است با چند تعليم اخالقی 

ساده آغاز گردد.  مثاًل، راستی، درستکاری و صداقت شالودءه ثبات و پيشرفت 

که  طوری  به  باشد  انسانی  تالش های  کلّّيءه  رهنمون  بايد  بشردوستی  است؛ 

خلوص نّيت و احترام به حقوق ديگران جزئی الينفّک از رفتار هر فرد گردد؛ 

خدمت به نوع بشر سرچشمءه حقيقی سرور، افتخار و معنا در زندگی باشد.

ما هم چنين بر اين باوريم که اين کمپين فقط تا آنجا با موّفقّيت همراه 

خواهد بود که به نيروی دين و ايمان مّتکی باشد.  از آموزءه جدايی دين از 

حکومت نبايد به صورت سّدی برای مسدود ساختن اين تأثير سودمند استفاده 

شود.  به خصوص جوامع دينی بايد به عنوان شرکای هم يار به اين اقدام مهم 

جلب شوند.

اين کمپين هم چنان که به پيش می رود، يک فرايند توان دهی فردی را سرعت 
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خواهد بخشيد که روش تعامل مردم با جامعءه خود را بدون توّجه به طبقءه اقتصادی و 

موقعّيت اجتماعی، يا پيشينءه قومی، نژادی و مذهبی، دگرگون خواهد ساخت.

نقطءه عطفی برای ملل عالم:  دعوتی از رهبران جهان

ما به نقطءه عطفی در مسير پيشرفت ملّت ها رسيده ايم.

“اّتحاد نوع بشر ما به االمتياز مرحله ای است که حال اجتماع انسانی به آن 

نزديک می شود.  وحدت خانواده، قبيله، دولت شهر و ملّت، يکی پس از ديگری 

با کوشش فراوان کاماًل تحّقق يافته است.  حال اّتحاد جهانی هدفی است که بشر 

پريشان تالش کنان به سويش روان است.  دوران ملّت سازی به پايان رسيده است.  

هرج و مرج منبعث از حاکمّيت ملّی به اوج خود نزديک می شود.  جهانی که در 

حال رسيدن به مرحلءه بلوغ است بايد اين ُبت را بشکند، وحدت و جامعّيت روابط 

نوع انسان را بپذيرد و نهايتًا تشکيالتی برپا نمايد که بتواند اين اصل اساسی حياتش 

را به بهترين وجه متجّسم سازد.”45  )ترجمه( بيش از يک قرن پيش حضرت بهاءاهلل 

بيان فرمود که خدا يکی است، نوع انسان يکی است، و همءه اديان الهی نمايان گر 

مراحلی از ظهور اراده و مقصد خداوند برای بشرّيت هستند.  آن حضرت فرارسيدن 

عصری را اعالم فرمود که در همءه کتب مقّدسءه جهان پيش بينی شده بود، دورانی 

که نوع بشر سرانجام شاهد مّتحد شدن همءه مردم جهان در يک جامعءه صلح جو و 

منسجم خواهد بود.

حضرت بهاءاهلل فرمود که سرنوشت انسان صرفًا اين نيست که اجتماعی به وجود 

آورد که از نظر ماّدی مرّفه باشد بلکه بنا نهادن يک تمّدن جهانی نيز منظور است 

که در آن افراد تشويق  می شوند تا به صورت موجوداتی اخالقی که ماهّيت حقيقی 

خود را درک کرده  اند سلوک نمايند و قادرند به سوی اقناع درونِی عظيم تری پيش 

روند که هيچ نعمت ماّدی نمی تواند به تنهايی آن را فراهم سازد.
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هم چنين حضرت بهاءاهلل يکی از اّولين شخصّيت هايی بود که عبارت “نظم 

بديع جهانی” را برای توصيف دگرگونی های عظيمی در حيات سياسی، اجتماعی، 

و مذهبی جهان به کار برد.  می فرمايد، “آثار هرج و مرج مشاهده می شود چه که 

اسبابی که حال موجود است به نظر موافق نمی آيد،”46  و بيانی به اين مضمون 

فرمود که به زودی بساط اوضاع کنونی جهان برچيده خواهد شد و بساط ديگری 

جايگزين آن خواهد گرديد.47 در اين راستا، حضرتش هم رهبران و هم اعضای 

جامعه را مسئول اين وضع دانست و فرمود، “ليس الفخر لمن يحّب الوطن بل 

لمن يحّب العالم.  فی الحقيقه عالم يک وطن محسوب است و من علی االأرض 

اهل آن.”48 

اشتياقی خالصانه جهت  بايد  آينده  رهبران نسل های  انگيزءه  از همه،  باالتر 

خدمت به تمامی اجتماع باشد و بايد اين نکته را درک کنند که رهبری به معنی 

يک مسئولّيت است نه راهی برای دست يابی به امتياز.  ديرزمانی است که مفهوم 

رهبری هم توّسط رهبران و هم توّسط پيروان، به معنای کنترل کردن و فرمانروايی 

پنداشته  شده است.  عصر حاضر در واقع خواهان تعريف تازه ای از رهبری و نوع 

جديدی از رهبر است.  اين نکته به خصوص در عرصءه بين المللی صادق است.  

رهبران برای ايجاد حّس اعتماد، جلب اطمينان و القای هم بستگی صميمانه در 

قلوب مردم جهان نسبت به مؤّسسات نظم بين المللی بايد اقدامات خود را مورد 

بازنگری قرار دهند.  آنان بايد با نشان دادن صداقت عاری از خدشه، اعتماد و 

اطمينان عمومی را به حکومت باز گردانند.  رهبران بايد در کاوش برای حقيقِت 

هر امری، مظهر خصايِص درستکاری، فروتنی و خلوص نّيت باشند.  آنان بايد 

پای بند و پيرو اصول باشند و بر طبق آن در جهت منافع درازمّدت جميع نوع بشر 

عمل نمايند.

حضرت بهاءاهلل می فرمايد، “عاَلم بين باشيد نه خود بين”، و نيز “به خود مشغول 

نباشيد در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد.”49 
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تأّملی بر قرن بيستم

فوريه 1999

در روز 28 مه 1992 ميالدی مجلس نمايندگان کشور برزيل جلسءه ويژه ای 

بدارد،  را گرامی  بهاءاهلل  تا صدمين سالگرد درگذشت حضرت  نمود  برگزار 

شخصّيتی که نفوذش به نحوی روزافزون در چشم انداز اجتماعی و عقالنی 

جهان به چشم می خورد.  پيام وحدت و يگانگی آن حضرت به وضوح در 

عمق وجود قانون گذاران برزيلی اثر گذاشته بود.  سخنرانان که نمايندگانی از 

جميع احزاب عضو مجلس بودند، طّی اين مراسم مجموعءه آثاری را مورد 

تمجيد و تکريم قرار دادند که يکی از نمايندگان آن را “عظيم ترين اثر دينی 

صادره از قلم يک نفس واحد” )ترجمه( توصيف نمود و نمايندءه ديگری مفهومی از 

آيندءه کرءه زمين مندمج در اين نوشته  ها را ستود که “از حدود و ثغور ماّدی فراتر 

رفته، بدون توّجه به تفاوت های جزئِی ملّّيت، نژاد، مرز و يا اعتقادات، جميع 

نوع بشر را در بر گرفته است”50 )ترجمه(

اهّمّيت اين بزرگداشت بيشتر از آن نظر است که پيام حضرت بهاءاهلل در 

کشور زادگاه حضرتش از طرف روحانيون مسلمانی که بر آن حکومت می کنند 

هم چنان با خصومت محکوم می گردد.  اسالف همين روحانيون بودند که در 

اواسط قرن نوزدهم موجب تبعيد و مسجونّيت آن حضرت شدند و مسئول کشتار 

هزاران تن از نفوسی بودند که به آرمان های آن حضرت برای ايجاد تحّول در 
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حيات و اجتماع بشری ايمان داشتند.  حّتی در حين برگزاری اين مراسم در 

برازيليا، سيصد هزار بهائی در ايران به خاطر امتناع از انکار عقايدی که در ديگر 

نقاط جهان مورد تحسين و تمجيد است، با تضييقات و محرومّيت ها، و در 

موارد بسياری با زندان و مرگ رو به رو هستند.

مخالفت های مشابهی شاخص رفتار ديگر رژيم های مستبّد در طّی قرن 

گذشته بوده است. 

برانگيخته اند  را  متفاوت  اين چنين  واکنش هايی  که  تفّکراتی  ماهّيت 

چيست؟

* * *

جوهر پيام حضرت بهاءاهلل تشريح عالِم وجود به عنوان پديده ای اساسًا 

روحانی، و توضيح قوانين حاکم بر عملّيات آن است.  در اين تشريح نه تنها 

فرد “نفس ناطقه” و موجودی روحانی مشاهده می شود بلکه هم چنين تأکيد 

می گردد که تمامّيت مشروعی که آن را مدنّيت می ناميم نيز خود يک فرايند 

روحانی است، فرايندی که طّی آن عقل و احساس انسان به مرور زمان اسبابی 

متنّوع تر و مؤّثرتر برای ابراز استعدادهای معنوی و عقالنی مکنونءه خويش ايجاد 

کرده  است.

تعبير  نموده  رد  را  رايج  ماّده گرايِی  خشک  معتقدات  بهاءاهلل  حضرت 

فرايند  پيشتاز  اين  بشر،  نوع  تأکيد می فرمايد.   را  تاريخی  فرايند  از  متضاّدی 

و نوجوانِی  با دوران شيرخوارگی، کودکی  از مراحلی مشابه  تکامِل آگاهی، 

زندگی هر فرد، عبور کرده است.  اين سير ما را به صورت يک نژاد واحد 

بشری به آستانءه مرحلءه بلوغی که از ديرباز در انتظارش بوده ايم رسانده است.  

نابالغی  دوران  شاخص  فرايند  اين  در  که  تعّصباتی  و  استثمارها  جنگ ها، 

بوده  حال نبايد موجب يأس گردد بلکه بايد انگيزه ای برای به عهده گرفتن 

مسئولّيت های دوران بلوغ جمعی باشد.
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آن حضرت خطاب به رهبران سياسی و مذهبِی  زمان خويش مرقوم نمود که 

قابلّيت هايی جديد با قدرتی بی حّد و حصر و فراتر از ادارک نسل آن زمان، در 

مردم روی زمين در حال ظهور و بروز است که به زودی حيات ماّدی کرءه زمين 

را دگرگون خواهد ساخت.  آن حضرت تأکيد فرمود که بايد از اين پيشرفت های 

استفاده  و اجتماعی  ترّقی معنوی  برای  منزلءه وسيله ای  به  قريب الوقوع  ماّدِی 

شود.  اگر اختالفات ملّی  و مذهبی مانع از اين استفاده گردد ترّقيات ماّدی نه 

فقط فوايد بلکه مضّرات غير قابل تصّوری نيز به دنبال خواهد داشت.  برخی 

از انذارات حضرت بهاءاهلل در وقايع هولناک عصر حاضر طنين انداز است، از 

جمله اين بيان مبارک:  “ اسباب عجيبءه غريبه در ارض موجود ولکن از افئده 

و عقول مستور و آن اسبابيست که قادر است بر تبديل هواء ارض کلّها و سّمّيت 
آن سبب هالکت.”51

* * *

حضرت بهاءاهلل می فرمايد که مهم ترين موضوع روحانی ای که همءه مردم 

دنيا از هر ملّت و مذهب و يا قوم با آن مواجه هستند همانا پايه گذاری يک 

اجتماع جهانی است که بتواند يگانگی طبيعت نوع بشر را منعکس سازد.  

اّتحاِد ساکنان کرءه زمين نه رؤيايی است خيالی و دور از واقعّيت و نه نهايتًا 

مسئله ای است اختياری بلکه مرحلءه گريز ناپذير بعدی در فرايند تکامل اجتماعی 

نوع بشر است، مرحله ای که تمامی تجارب گذشته و حال، ما را باالجبار به 

سوی آن سوق می دهد.  تا زمانی که اين موضوع اذعان نشود و مورد رسيدگی 

قرار نگيرد هيچ يک از بلّياتی که کرءه زمين را مبتال ساخته برطرف نخواهد شد 

زيرا تمام معضالت اساسی عصری که به آن وارد شده ايم معضالتی همگانی 

و جهانی هستند نه خاّص و يا منطقه ای.

بسياری از نوشتجات حضرت بهاءاهلل در بارءه بلوغ عالم انسانی سرشار از 

استعارءه نور برای تجّسم قّوءه تقليب کنندءه اّتحاد و يگانگی است.  می فرمايد، 
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“نور اّتفاق آفاق را روشن و منّور سازد.”52  اين تأکيد بر اّتحاد، با ديدی کاماًلً 

متفاوت با افکار رايج در پايان قرن بيستم به تاريخ معاصر می نگرد و اين بيان 

از  هم پاشيدگی هاِی عصر  و  دردها  درون  در  که  توصيه می کند  ما شديدًا  به 

حاضر، عملّيات نيروهايی را جستجو کنيم که ادراک بشری را برای ورود به 

مرحلءه جديدی از تکامل اش گسترش می بخشد.  اين تأکيد بر اّتحاد، از ما 

می خواهد تا آنچه را در صد سال گذشته اّتفاق افتاده مورد بررسی مجّدد قرار 

نژادها، ملّت ها، و جوامع  نامتجانس مردم،  توده های  بر  را  اثراتش  و  دهيم 

مربوطه مطالعه نماييم.

اگر طبق تأکيدات حضرت بهاءاهلل “اصالح عالم و راحت امم ... ظاهر 

نشود مگر به اّتحاد و اّتفاق”53، پس قابل درک است که چرا بهائيان، قرن 

زيرا  تلّقی می کنند.   انوار”54   “قرن  نابسامانی هايش  وجود همءه  با  را  بيستم 

بود، هم در شيوه ای که ساکنين کرءه  تقليب  و  اين صد سال شاهد يک تحّول 

زمين شروع به برنامه ريزی آيندءه جمعی خود نموده اند و هم در روشی که يکديگر 

است.   بوده  شدن  مّتحد  فرايند  يک  تحّول  دو  هر  شاخص  می نگرند.   را 

ناآرامی های خارج از حيطءه کنترِل مؤّسساِت موجود، رهبران جهان را مجبور 

کرد تا تأسيس سيستم های نويِن سازمان دهِی جهانی را که در ابتدای قرن غير 

قابل تصّور بود آغاز کنند.  در حينی که اين کار صورت می گرفت نگرش ها و 

عاداتی که اقوام و ملل را در طول قرون بی شماِر جنگ و ستيز از هم جدا  ساخته 

بود و به نظر می رسيد که برای مّدت های مديدی ادامه خواهد يافت به سرعت 

دست خوش زوال گشت.

که  توفيق جديدی شد  قرن موجب  اواسط  در  زمينه  دو  اين  در  پيشرفت 

نمود.   خواهند  درک  به  خوبی  آينده  نسل های  فقط  را  آن  تاريخی   اهّمّيت 

رهبران دورانديش در بهت زدگِی بعد از جنگ جهانی دوم تشخيص دادند که 

شروِع کار برای تحکيم پايه های يک نظم جهانی از طريق سازمان ملل مّتحد 
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سرانجام امکان پذير است.  سيستم جديِد کنوانسيون های بين المللی و نهادهای 

مهّمی  قدرت های  از  اينک  بود  پيشرو  متفّکرين  رؤيای  ديرباز  از  که  مربوطه 

برخوردار گرديده که جامعءه ملل )League of Nations( متأّسفانه از آن محروم 

بود.  در سال های بعدی اين قرن، نيروی ابتدايی حفظ صلِح بين المللِی وابسته 

به اين سيستم به تدريج به نحوی به کار برده شد که توانست به طور قطع نشان 

دهد که چه نتايجی قابل حصول است.  همراه با آن، گسترش مستمّر نهادهای 

دموکراتيِک حاکمّيت در سراسر جهان صورت گرفت.  اگر اثرات عملی هنوز 

رضايت بخش نيستند، اين مسئله به هيچ وجه از اهّمّيت تغيير جهت تاريخی و 

برگشت ناپذير حاصله در سازمان دهی امور بشری نمی کاهد.

مسئلءه حقوق بشِر مردم جهان نيز همانند مسئلءه نظم جهانی تحّول يافت.  

بر مال شدن مصائِب وحشتناکی که در دوران جنگ بر قربانياِن شرارت و فساد 

بشری وارد شده بود سراسر جهان را غرق در بهت و حيرت نمود و احساسی 

را برانگيخت که آن را فقط می توان خجلتی عميق ناميد.  در اثر اين ضربءه 

روحی تکان دهنده، نوِع جديدی از تعّهد اخالقی به وجود آمد که رسمًا در کار 

کميسيون حقوق بشِر سازمان ملل مّتحد و نهادهای وابسته به آن نهادينه شد، 

از رهبراِن قرن نوزدهم که حضرت بهاءاهلل شخصًا  برای آن عّده  تعّهدی که 

آنان را در بارءه اين موضوع مخاطب قرار داده بود غير قابل تصّور بود.  تعداد 

ترتيب توان دهی شده اند، در  به اين  از سازمان های غيردولتی که  روزافزونی 

معيارهای  شالودءه  عنوان  به  بشر  حقوق  جهانی  اعالمّيءه  تا  آمده اند  بر  صدد 

بين المللی تثبيت شود و بر همان اساس تنفيذ  گردد.

فرايندی موازی در ارتباط با حيات اقتصادی جريان يافت.  در طّی نيمءه اّول 

 The Great( قرن و به صورت پيامدی از بحران حاصله از رکود عظيم اقتصادی

Depression(، بسياری از دولت ها با هدف حفظ جوامع خود و جلوگيری از 

بروز مجّدد چنين وضع ويران کننده ای قوانينی وضع نمودند که برنامه های رفاه 
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اجتماعی و سيستم های کنترل پول، صندوق های ذخيره و مقّررات تجاری را به 

وجود آورد.  دورءه بعد از جنگ جهانی دوم تأسيس نهادهايی را به همراه آورد 

 International( که حيطءه فّعالّيت شان جهانی است:  صندوق بين المللی پول

عمومی  موافقت نامءه   ،)World Bank( جهانی  بانک   ،)Monetary Fund

تعرفه و تجارت )General Agreement on Tariffs and Trade(، و شبکه ای 

از مؤّسسات توسعه و عمران مخصوِص ازدياد کارآيی و پيشبرد رفاه ماّدی بر 

روی کرءه زمين.  نّيت هر چه بود و ابزار موجود هرچند ناقص، در پايان قرن به 

توده های بشر نشان داده شد که استفاده از ثروت کرءه زمين در پاسخ به مفاهيم 

کاماًل جديدی از نياز می تواند به نحوی بنيادين از نو سازمان دهی شود. 

اثرات اين پيشرفت ها با تسريِع گسترش آموزش و پرورش به توده های مردم 

به نحو عظيمی افزايش يافت.  جدا از عالقه مندی دولت های ملّی و محلّی به 

اختصاص دادن منابع بسيار بيشتری در اين زمينه و عالوه بر توانايی اجتماع در 

بسيج کردن و تعليم دادن تعداد بسيار زيادی از معلّمين واجد شرايِط حرفه ای، 

دو پيشرفت حاصله در قرن بيستم در سطح بين المللی به طور اخّص اثرگذار 

که  بود  آموزشی  نيازهای  بر  متمرکز  توسعءه  طرح های  سلسله  يک  اّول  بود.  

مخارج هنگفت آن توّسط نهادهايی مانند بانک جهانی، مؤّسسات دولتی، 

بنيادهای عمده و چندين شعبءه سازمان ملل مّتحد تأمين می شد و دوم انفجار 

تکنولوژی اّطالعات بود که همءه ساکنان زمين را بهره وران بالقّوءه تمامی دانش 

بشری نموده است.

اثر  در  جهانی  مقياسی  در  ساختاری  سازمان دهِی  تجديد  فرايند  اين 

تحّولی عميق در آگاهی انسان ها شّدت يافت و مستحکم شد.  توده های 

عظيمی از مردم به ناگاه و علی الخصوص در برابر نکوهش شديد جهانيان 

از آنچه که زمانی رفتار و نگرشی قابل قبول تلّقی می شد، خود را ملزم به 

رويارويی با عواقب ناشی از عادات ذهنِی ريشه دار و تثبيت شده ای يافتند 
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که موجد اختالف و نفاق می گشت.  نتيجءه اين وضع بروز تغييری انقالبی 

در نحوءه نگرش مردمان نسبت به يکديگر بود.

مثاًل در سراسر تاريخ به نظر می رسيد که تجربه نشان می دهد  و تعاليم دينی 

نيز تأييد می کنند که به طور کلّی زنان طبيعتًا پايين تر از مردانند.  اين بينِش 

رايج به ناگهان و يک شبه در مقياس تاريخ در همه جا رو به عقب نشينی نهاد.  

هرچند تنفيذ کامل بيان صريح حضرت بهاءاهلل در بارءه برابری کامل زن و مرد 

ممکن است فرايندی طوالنی و دردناک باشد اّما حمايت عقالنی و اخالقی 

از هر عقيدءه مخالِف آن نيز مستمّرًا رو به زوال است.

بارءه خودش طّی هزاره های  نوع بشر در  تثبيت شدءه  از نظر های  يکی ديگر 

نژاد پرستانءه  توّهمات  در  اخير  قرون  در  که  بود  قومی  تمايزات  از  تجليل  گذشته، 

مختلف متبلور شده بود. قرن بيستم با سرعتی که در چشم انداز تاريخ خارق العاده 

و شگفت انگيز است شاهد استقرار وحدت نژاد به عنوان يک اصل راهنمای 

به  هم چنان  که  قومی  اختالفات  و  منازعات  امروزه،  بود.   بين المللی  نظم 

ايجاد آشوب و ويران گری در بسياری از نقاط جهان می انجامد خصوصّيات 

طبيعی روابط بين امِم متنّوع انگاشته نمی شود بلکه انحرافاتی عمدی مشاهده 

می گردد که بايد تحت کنترل مؤّثر بين المللی درآيد.

در طّی دوران طوالنی طفولّيت نوع بشر و باز هم با همگامی کامِل ديِن 

سازمان يافته، اين نيز تصّور می شد که فقر يک ويژگی پايدار و گريزناپذير نظم 

نظام های  اّولوّيت های همءه  که  پنداری  فکر،  اين طرز  اّما  است.   اجتماعی 

مردود شده  عمومًا  اکنون  بود،  داده  را شکل  شناخته شدءه جهان  اقتصادی 

است.  دولت ، حّد اقّل از لحاظ تئوری، در همه جا اساسًا به عنوان کفيلی که 

مسئول تأمين رفاه تمامی اعضای اجتماع است انگاشته می شود.

کاهش يافتن تسلّط تعّصبات، به خصوص به خاطر ارتباط نزديکش با 

ريشءه انگيزه های بشری، بسيار مهم بود.  فرايند گفتگو و همکاری بين اديان که 
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از قبل به صورت “پارلمان اديان” شکل گرفته و در اواخر قرن نوزدهم عالقءه 

شديدی را به خود جلب کرده بود، موجب فزونی اثرات مکتب سکوالريسم در 

تضعيف اختيارات پيشوايان مذهبی که زمانی سنگری نفوذناپذير بود گرديد.  در 

برابر تحّوالت حاصله در زمينءه مفاهيم دينی طّی صد سال گذشته، حّتی فوران 

کنونی واکنش بنيادگرايانه را با بازانديشی می توان صرفًا تالشی مذبوحانه عليه 

فروپاشی اجتناب ناپذير سلطءه فرقه گرايی شمرد.  حضرت بهاءاهلل تأکيد می فرمايد 

که بدون شّک تمامی مردم جهان از هر نژاد و هر مذهب از يک منبع الهی 

الهام می گيرند و بندگان يک خدای واحد هستند.

بحرانی دست خوش  و  حّساس  دهه های  اين  طّی  در  نيز  بشر  نوع  ذهن 

قرن  اّول  نيمءه  بود.   فيزيکی  جهان  از  ادراکش  نحوءه  در  بنيادين  تحّوالتی 

شاهد آن بود که تئوری های جديِد نسبيت )relativity( و مکانيک کوآنتوم 

)quantum mechanics( که هر دو ارتباطی نزديک با ماهّيت و عملکرد نور 

دارند، در زمينءه فيزيک انقالبی به وجود آوردند و تمامی مسير پيشرفت علمی 

را دگرگون ساختند.  روشن شد که فيزيک کالسيک فقط دامنءه محدودی از 

پديده های عالم خلقت را می تواند توضيح دهد.  ناگهان دری جديد به روی 

مطالعءه اجزای بی نهايت ريز عالم و هم چنين منظومه های بزرگ کيهانی گشوده 

مبادی  و  فراتر رفت  فيزيک  از محدودءه  مراتب  به  تأثيراتش  شد، تحّولی که 

تصّوری از جهان را که قرن ها بر تفّکرات علمی حاکم بود به لرزه در آورد.  

تجّسم يک جهان مکانيکی با کارکردی ساعت وار و يک جدايی فرضی بين 

بيننده و شئ ديده  شده، و بين ذهن و ماّده، برای هميشه از ميان رفت.  در اثر 

مطالعات گسترده ای که بدين ترتيب ميّسر گرديده، علم نظری اکنون شروع به 

بررسی اين احتمال می نمايد که اراده و شعور در واقع جزء جدايی ناپذير طبيعت 

و عملکرد عالم وجود است.

به دنبال اين تغييِر مفاهيم، نوع بشر به عصری قدم نهاد که تعامل بين 
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علوم فيزيکی — فيزيک، شيمی، زيست شناسی )biology(، به همراه علم 

نوپای اکولوژی )ecology( — امکاناتی شگرف برای بهبود زندگی پديد آورد.  

منافع موجود در زمينه های مهّم حياتی مانند کشاورزی و پزشکی و هم چنين 

منفعت های حاصله از موّفقّيت در بهره برداری از منابع جديد انرژی به نحوی 

 materials( شگفت انگيز آشکار گشت.  هم زمان با آن، ميدان جديد علم مواّد

science( شروع به توليد ثروت سرشاری از مواّد مخصوصی نمود که در بدايِت 

قرن ناشناخته بود، مانند پالستيک، فيبرهای نوری )optical fibers( و فيبرهای 

.)carbon fibers( کاربنی

اين چنين پيشرفت ها در علم و در تکنولوژی تأثيرات متقابلی بر هم داشتند.  

دانه های شن، اين ناچيزترين و به ظاهر بی ارزش ترين مواّد، با دگرديسی به 

اليه های نازک سيليکون )silicon( و شيشءه خالِص هادی نور، خلق شبکه های 

ارتباطی جهانی را امکان پذير ساخت.  اين پيشرفت، همراه با توسعءه روزافزون 

سيستم های پيچيدءه ماهواره ای، دسترسی به دانِش اندوختءه تمامی نوع بشر 

برای مردِم سراسر عالم بدون استثنا ميّسر ساخته است.  بديهی است که  را 

دهه های آيندءه نزديک شاهد تلفيق تکنولوژی های تلفن، تلويزيون و کامپيوتر در 

يک سيستم واحد و يک پارچءه ارتباطی و اّطالعاتی خواهد بود که ابزار ارزان 

آن در دسترس همگان قرار خواهد داشت.  اغراق در توصيف اثرات روانی و 

اجتماعی ناشی از جايگزين نمودن ملغمءه سيستم های پولی موجود عالم که 

مهم ترين سنگر نهايی غرور ملّی برای بسياری از مردم است، با يک واحد پول 

جهانی که عمدتًا با ضربءه الکترونيکی عمل می کند کار مشکلی خواهد بود.

تأثير وحدت بخش انقالب قرن بيستم براستی در هيچ زمينه ای آشکارتر 

از پيامدهای تغييرات حاصله در حيات علمی و تکنولوژيکی نمی باشد.  نوع 

بشر به وضوح اکنون از وسايل الزم برای تحّقق اهداف بينش مندانءه منبعث از 

يک آگاهی رو به بلوغ برخوردار است.  اين توان مندی اگر عميقًا مالحظه شود 
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بالقّوه در دسترس تمامی ساکنان کرءه زمين از هر نژاد، فرهنگ و يا ملّّيت قرار 

دارد.  حضرت بهاءاهلل با بينش الهی خود بيان فرمود که “جميع اهل ارض در 

اين عصر در حرکتند و سبب و علّت آن را نيافته اند.”55 امروز، بيش از يک قرن 

بعد از نزول اين کلمات، مفاهيم آنچه از آن زمان تا کنون اّتفاق افتاده برای 

متفّکريِن سراسر جهان در حال آشکار شدن است.

* * *

پايان  به  اکنون  که  تاريخ  از  دوره ای  در  تحّوالت حاصله  به  نهادن  ارج 

می رسد به معنی انکار ظلمتی نيست که آن دوره به همراه داشته، ظلمتی که 

دست آوردهای حاصله را به مراتب بيشتر جلوه گر می سازد:  ظلمِت نابودسازی 

عمدی ميليون ها انسان بی پناه، اختراع و استفاده از سالح های مخّرب جديدی 

که قادر به نابودی تمامی جمعّيت  می باشد، پيدايش ايدئولوژی هايی که حيات 

روحانی و عقالنی ملّت ها را به خفقان کشيده است، آسيب به محيط زيسِت 

کرءه زمين در مقياسی چنان عظيم که جبران آن ممکن است قرن ها به طول 

انجامد، و آسيب بی نهايت شديدتِر وارده به نسل هايی از کودکان که به آنان 

آموخته شده تا خشونت، فساد اخالق و خودخواهی را از جمله پيروزی های 

نمونه های آشکار تری هستند  تنها  وقايعی  اين چنين  بدانند.   آزادی شخصی 

برای آموزش  به عنوان درس عبرتی  ما  از شرارت های بی سابقه ای که عصر 

نسل های متنّبه آينده به جای خواهد گذاشت.

اّما ظلمت پديده ای نيست که دارای نوعی موجودّيت باشد تا چه رسد 

به خودمختاری.  ظلمت، نور را نه خاموش می کند و نه کاهش می دهد بلکه 

قسمت هايی را مشّخص می سازد که نور به آنها نرسيده و يا به حّد کافی آنها 

را روشن نساخته است.  مدنّيت قرن بيستم نيز بدون شّک بدين  سان از سوی 

دّرنده خويی های  شد.   خواهد  ارزيابی  بی غرض تر  و  بالغ تر  موّرخيِن عصری 

بود  لگام گسيخته  بحرانی  و  حّساس  سال های  اين  طّی  که  حيوانی  طبيعت 
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واقع  در  می کند  تهديد  را  اجتماع  بقای  اصل  که  می رسيد  نظر  به  گاهی  و 

مانع شکوفايی مستمّر استعدادهای خاّلقءه مکنون در آگاهی بشری نگرديد.  

بالعکس، با پيشرفت قرن، تعداد فزاينده ای از مردم بر اين حقيقت آگاه شدند 

که چه تهی بود پای بندی ها و چه بی اساس بود بيم هايی که تنها کوته زمانی 

قبل آنان را اسير ساخته بود.

حضرت بهاءاهلل تأکيد می فرمايد که “اين يوم را مثلی نبوده و نيست چه 

که بمثابءه بصر است از برای قرون و اعصار و بمثابءه نور است از برای ظلمت 

اّيام.”56   در اين چشم انداز، نکتءه مورد نظر ظلمتی نيست که پيشرفت حاصله 

تيره  و  ُکند  می رسد  پايان  به  اينک  که  را  خارق العاده ای  سال  طّی صد  در 

نموده، بلکه نکتءه اساسی اين است که ما انسان ها چقدر بيشتر بايد رنج و 

ويرانی تحّمل کنيم تا بتوانيم ماهّيت روحانّيه ای که همءه ما را مردمی واحد 

می سازد از صميم قلب بپذيريم، و شهامت آن را بيابيم که در پرتو درسی که با 

چنين مشّقتی آموخته ايم، آيندءه خود را برنامه ريزی نماييم.

* * *

مفهوِم روند آيندءه تمّدن به نحوی که در آثار حضرت بهاءاهلل تعيين شده، اکثِر 

آنچه را که امروزه به اسم معيار و ضوابِط رايج و تغييرناپذير به جهان ما تحميل 

می گردد به چالش می کشد.  توفيقات بی سابقءه حاصله در طّی قرن انوار دنيای 

جديدی را به روی بشر گشوده است.  اگر تکامل اجتماعی و عقالنی براستی 

تحت تأثير يک شعور اخالقِی مکنون در عالم هستی است، پس بايد گفت که 

بسياری از تئوری های تعيين کنندءه روش های امروزِی تصميم گيری شديدًا نارسا 

است.  اگر آگاهی نوع انسان اساسًا ماهّيتی روحانی است، چنانچه اکثرّيت 

وسيعی از مردم عادی همواره ذاتًا بر آن واقف بوده اند، بنا بر اين نمی توان 

نيازهای توسعه و بسط آن را با تعبيری از واقعّيت که مصّرانه بر غيِر اين تأکيد 

دارد، درک يا برآورده نمود.
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مفهومی که حضرت بهاءاهلل در بارءه آينده ارائه می فرمايد فردگرايی را که 

امروزه در اکثر نقاط جهان رواج يافته، شديدتر از هر  يک از جنبه های تمّدن 

 pursuit of( ”معاصر مستقيمًا به چالش می کشد.  مراِم “به دنبال خوشی بودن

happiness( که تحت فشارهای فرهنگی  مختلف از قبيل ايدئولوژی  سياسی 

)political ideology(، ُنخبه گرايی علمی )academic elitism(، و اقتصاد 

مصرفی )consumer economy( پرورش يافته، منجّر به ايجاد حّس پرخاش گر 

تقريبًا بی حّد و حصِر “حّق خود دانستن” )personal entitlement( شده  و 

است.  عواقب اخالقی گسترش اين حّس، هم برای فرد و هم برای اجتماع، 

فرساينده و از لحاظ شيوع امراض، اعتياد به مواّد مخّدر و ساير ابتالئاِت بسيار 

آشنای پايان قرن، ويران کننده بوده است.  وظيفءه رهانيدن نوع بشر از خطايی 

چنين بنيادين و فراگير، برخی از ريشه دار ترين و مستحکم ترين مفروضات قرن 

بيستم در بارءه درست يا نادرست را زير سؤال خواهد برد.

برخی از اين مفروضات بررسی نشده کدامند؟  بديهی تريِن آنها اين 

اعتقاد محکم است که وحدت و اّتحاد نوع بشر آرمانی است دور دست و 

تقريبًا غير قابل حصول و وقِت پرداختِن به آن تنها زمانی است که بسياری از 

اختالفات سياسی به نحوی حّل شده باشد، حوايج ماّدی به ترتيبی تأمين 

اّما حضرت  باشد.   به طريقی اصالح شده  بی عدالتی ها  و  باشد،  شده 

بهاءاهلل مؤّکدًا عکس اين قضّيه را صادق دانسته و فرموده است بيماری 

اّولّيه ای که اجتماع را مبتال نموده و عوارضی ايجاد می کند که موجب 

فلج شدن آن می شود، عدم اّتحاد نوع بشر است، بشری که وجه تمايزش 

قابلّيت برای همکاری است و پيشرفتش تا کنون منوط به ميزان اقدامات 

مّتحدانه ای بوده که در ازمنءه مختلف و در جوامع گوناگون به آن موّفق شده 

است.  تشّبث به اين عقيده که نزاع يک خصيصءه فطری طبيعت انسان 

است و نه مجموعه ای از عادات و نگرش های اکتسابی، به منزلءه تحميل يک 
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اشتباه بر يک قرن جديد است، اشتباهی که بيش از هر عامل منفرد ديگری به 

نحوی اسف بار موجب عقب ماندگی های گذشتءه عالم انسانی بوده است.

را  عالم  که  فرمود  را نصيحت  رهبران جهان  از  گروهی  بهاءاهلل  حضرت 

به منزلءه هيکل انسان مشاهده نمايند که کامل و سالم خلق شده اّما به علل 

مختلف و گوناگون، امراض بر آن عارض گشته است.

معضل اخالقی دومی را قرن گذشته با فورّيتی فزاينده مطرح کرده است که 

ارتباطی نزديک با مسئلءه اّتحاد دارد.  حضرت بهاءاهلل می فرمايد که انصاف در 

نظر خداوند “احّب االشياء”57  است.  انصاف فرد را قادر می سازد که حقيقت 

به تصميم گيری  با چشم ديگران و چنان مرجعّيتی  نه  ببيند  با چشم خود  را 

جمعی می بخشد که تنها وسيلءه تضمين وحدت فکر و عمل است.  هر قدر 

سيستم نظم بين المللی که از تجارب جان کاه قرن بيستم پديد آمده رضايت 

بخش باشد، اثرات مستمّر آن منوط به قبول اصل اخالقی مضمر در آن خواهد 

بود.  اگر  هيئت بشری براستی هيئتی واحد و غير قابل تقسيم است بنا بر اين 

مرجعّيت مؤّسسات حاکمه اش اساسًا نماد نوعی قيمومّيت است.  هر فرد به 

منزلءه امانتی در تکّفل کّل به اين عالم پا می گذارد و همين خصيصءه موجودّيت 

انسان است که شالودءه واقعی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  مندرج 

در منشور سازمان ملل مّتحد و اسناد مرتبط با آن را تشکيل می دهد.  عدالت 

و اّتحاد تأثيرشان متقابل است.  حضرت بهاءاهلل در مورد عدالت می فرمايد، 

“مقصود از آن ظهور اّتحاد است بين عباد.  در اين کلمءه عليا بحر حکمت 

الهی مّواج دفاتر عاَلم تفسير آن را کفايت ننمايند.”58 

با تعّهد اجتماع به اين اصول و به اصول اخالقِی مربوطه، هرچند اين تعّهد 

با بيم و ترديد همراه باشد، ُپرمعنی ترين نقشی که به فرد عرضه خواهد داشت، 

نقش خدمت خواهد بود.  يکی از تناقضات زندگی بشر آنست که شکوفايی 

نفس عمدتًا از طريق تعّهد به امور عظيم تری حاصل می گردد که در آن، حّتی 
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اگر به طور موّقت، نفس فراموش می شود.  در عصری که برای مردم در هر 

وضعّيتی که باشند  فرصت هايی فراهم می آورد تا در شکل بخشيدن به نظم 

اجتماعی به نحوی مؤّثر مشارکت نمايند، آرمان خدمت به ديگران اهّمّيت 

کاماًل جديدی پيدا می کند.  تمجيد از اهدافی چون مال اندوزی و خودمحوری 

به عنوان منظوِر زندگی در اصل به معنی ترويج جنبءه حيوانِی طبيعت انسانی 

است.  موعظه های کوته فکرانه در مورد رستگاری شخصی نيز ديگر نمی تواند 

به آمال و آرزوهای نسل هايی پاسخ گويد که به طور يقين می دانند که رستگاری 

حقيقی همان  قدر به اين دنيا مربوط است که به جهان ديگر.  اندرز حضرت 

بهاءاهلل آنست که با جّدّيت به امور مورد نياز عصری بپردازيد که در آن زندگی 

را  امروز  آوازی. درد  را  و هر سر  رازی است  را  روز  و می فرمايد “هر  می کنيد 

درمانی و فردا را درمان ديگر.  امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.”59 

بشری  امور  تمشيت  برای  گسترده ای  مقتضيات  چشم اندازهايی  چنين  

دارند.  مثاًل واضح است که حکومت ملّی با هر سهمی که در گذشته ايفا 

کرده، هر چه به مّدت طوالنی تری عامل عمدءه تعيين سرنوشت نوع بشر باشد، 

حصول صلح جهانی بيشتر به تعويق خواهد افتاد و آالم وارده بر مردم روی 

زمين شديدتر خواهد بود.  در حيات اقتصادی نوع بشر هر قدر مزايای جهانی شدن 

عظيم باشد با اين حال بديهی است که اين فرايند موجب تمرکز بی سابقءه قدرت 

ميليون ها  نااميدی  و  فقر  اگر بخواهيم سبب  مستبّدانه شده است، قدرتی که 

نفوس نگردد بايد تحت کنترل دموکراتيک بين المللی قرار گيرد.  به همين 

ترتيب، پيشرفت های بی نظير در تکنولوژی اّطالعات و ارتباطات که وسيله ای 

چنين نيرومند برای پيشبرد توسعءه اجتماعی و برای تشديد حّس تعلّق نفوس به 

بشرّيت مشترک  می باشد می تواند با همان شّدت انگيزه هايی را که اهّمّيتی 

حياتی برای خدمت به همين فرايند دارند منحرف و خشن سازد.

* * *
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بين  ارتباط جديدی است  از آن سخن می گويند  بهاءاهلل  آنچه حضرت 

خداوند و نوع بشر، ارتباطی که با طلوع مرحلءه بلوغ نوع انسان در هماهنگی 

است.  حقيقت مطلقی که عالم وجود را خلق فرموده و آن را دوام می بخشد 

الی االبد از حيطءه درک بشری خارج خواهد ماند.  ارتباط آگاهانءه نوع بشر با 

اين حقيقت مطلق، تا حّدی که تا به حال برقرار گرديده، نتيجءه نفوذ و تأثير 

شارعين اديان بزرگ مانند حضرت موسی، حضرت زرتشت، حضرت بودا، 

حضرت مسيح، حضرت محّمد، و انبيای قبل که اسامی  آنان اکثرًا از اذهان 

محو گرديده است می باشد.  ساکنان کرءه زمين از طريق واکنش به اين انگيزه های 

الهی به تدريج قابلّيت هايی روحانی، عقالنی و اخالقی  کسب نموده اند که 

مجموعًا موجب تلطيف خصلت بشری شده است.  اين فرايند انباشتِی چندين 

هزارساله اکنون به مرحله ای با خصوصّيت تمام نقاط عطف سرنوشت ساز در 

فرايند تکاملی رسيده است، يعنی مرحله ای که امکانات تحّقق نيافتءه گذشته 

که  تأکيد می فرمايند  بهاءاهلل  قدم می نهند.  حضرت  به عرصءه شهود  ناگهان 

روزی که عظيم ترين مواهب  اکبر است”60،  و فيض  روز فضل اعظم  “امروز 

آسمانی در تمام مخلوقات نفوذ کرده است.

از ديد حضرت بهاءاهلل، تاريِخ قبايل، امم، و ملل عماًل به پايان رسيده 

و آنچه اکنون شاهد آن هستيم بدايت تاريخ نوع انسان است، انسانی که از 

يگانگی خويش آگاه می باشد.  آثار حضرت بهاءاهلل تعريف جديدی از ماهّيت 

ارائه می دهد و  اين نقطءه عطف در سير تمّدن  برای  را  فرايندهای مدنّيت  و 

اّولوّيت های آن را ترتيب نوينی می بخشد با اين هدف که نوع بشر را به آگاهی 

و مسئولّيت روحانی باز خواند.

تأييد اين توّهم وجود ندارد که  آثار حضرت بهاءاهلل هيچ مطلبی در  در 

برعکس.  همان  کاماًل  يافت.   وقوع خواهد  به سهولت  نظر  مورد  تحّوالت 

و  الگوهای عادات  داده است،  نشان  به حال  تا  بيستم  قرن  وقايع  که  گونه 
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طور  به  تثبيت شده اند،  و  گرفته  ريشه  سال  هزاران  در طول  که  نگرش هايی 

خودجوش و صرفًا با تعليم و تربيت يا با اقدامات قانونی ترک نخواهند شد.  

تحّوالت عميق، چه در زندگی فرد و چه در زندگی اجتماع، اکثر اوقات در 

اثر رنج و درد شديد و مشکالت غير قابل  تحّملی که به هيچ طريق ديگری 

نمی توان بر آنها غلبه نمود رخ می دهند.  حضرت بهاءاهلل انذار فرمود که 

امتحانی بس عظيم الزم است تا امم متنّوعءه ارض را به هم پيوند داده به 

مردمی واحد تبديل نمايد.

مفاهيم روحانی و مفاهيم ماّدی گرا از ماهّيت عالم وجود با يکديگر 

آشتی ناپذيرند و انسان را به جهات مخالف سوق می دهند.  در آغاز قرنی 

جديد، مسيری که مکتب ماّدی گرايی تعيين می کند بشر نگون بخت را از 

دورترين نقطه  ای که در آن زمانی می توانست تصّوری از عقالنّيت، بگذريم 

از سعادت نوع بشر، وجود داشته باشد باز هم دورتر برده است.  شواهد 

با  آگاه می شوند  واقعّيت  اين  از  در همه  جا  مردم  از  کثيری  تعداد  اينکه 

گذشت هر روز در افزايش است.

که  نيست  سفيد  لوحه ای  رايج،  متضاّد  عقيدءه  خالف  بر  بشر،  نوع 

صاحب اختياران مرّفه  الحاِل امور بشری بتوانند آزادانه خواست های خود 

بر آن بنگارند.  چشمه های روح انسانی در هر جا و به هر شکلی که  را 

بخواهند فوران می نمايند.  خس و خاشاک اجتماع معاصر اين فوران را 

برای هميشه متوّقف نخواهد ساخت.  ديگر نيازی به بينشی آينده بين نيست 

تا اين نکته درک شود که سال های آغازين قرن جديد شاهد بروز و انتشار 

انرژی  و انگيزه هايی خواهد بود که بی نهايت قویّ تر از مجموعءه عادات، 

اغالط و اعتيادات انباشته شده ای است که مّدت های طوالنی مانِع تجلّی 

آنها شده است.

هرج و مرج هر قدر شديد باشد دوره ای که نوع بشر در حال ورود به 
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آن است، برای هر فرد، هر مؤّسسه، و هر جامعه بر روی زمين فرصت های 

خواهد  فراهم  زمين  کرءه  آيندءه  نهادن  بنا  در  مشارکت  برای  بی سابقه ای 

ساخت.  وعدءه قاطع حضرت بهاءاهلل آنست که “زود است بساط عالم 

جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد.”61 



دين الهی يکی است

مارس 2005

پيش گفتار
با وقوف بر اينکه اگر بيماری نفرت و تخاصم مذهبی قاطعانه مهار نگردد چنان 

از گزند آن در  پيامدهای ناگواری خواهد داشت که کم تر نقطه ای از جهان 

امان خواهد ماند، در رضوان سال ٢٠٠٢ نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران 

دينی جهان ارسال داشتيم و از موّفقّيت های جنبش بين اديانی که بهائيان نيز 

اّولّيءه پيدايشش از آن حمايت کرده  اند، قدردانی نموديم.  با اين  از مراحل 

حال احساس کرديم که بايد در نهايت صراحت اين نکته را نيز ياد آور شويم 

که اگر قرار است با مسئلءه بحران  مذهبی با همان جّدّيتی مقابله شود که با ساير 

تعّصبات مستولی بر جامعءه بشری مبارزه می گردد، دين سازمان يافته بايد در 

خود اين شهامت را بيابد که از انديشه های انعطاف ناپذيری که از گذشتءه  دور 

به ارث برده  است فراتر رود.

قبل از هر چيز اعتقاد راسخ خود را بيان نموديم که وقت آن فرا رسيده که 

رهبری مذهبی با کمال صداقت و بدون طفره روی مقتضيات اين حقيقت را 

بپذيرد که خداوند يکی است و دين نيز در ورای تمام جلوه های متنّوع فرهنگی 

و تعبيرات بشری يکی است.  شواهد اين حقيقت بود که الهام بخش شروع 

جنبش بين اديانی و موجب تداوم آن طّی فراز و نشيب های صد سال گذشته 

را  بزرگ جهان  اديان  از  تنها اصالت هيچ يک  نه  اين اصل  قبول  گرديد.  

زير سؤال نمی برد بلکه می تواند اهّمّيت مستمّر آنها را تضمين نمايد.  ولی 

برای اينکه دين نفوذ خود را نمايان سازد قبول اين واقعّيت بايد محور گفتمان  
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دينی گردد.  بر همين اساس احساس کرديم که نامءه ما بايد اين حقيقت را به 

صراحت بيان نمايد.

واکنش عمومی دل گرم کننده و اميد بخش بوده است.  مؤّسسات بهائی 

در سراسر عالم موّفق شدند که هزاران نسخه از اين مکتوب را در بين مقامات 

نيست که در  تعّجب   اگرچه جای  نمايند.   توزيع  بزرگ  متنّفذ جوامع دينی 

بعضی از مجامع محتوای اصلی نامه بی درنگ و بدون بررسی، با بی اعتنايی 

بر گزارش های رسيده، بهائيان در حين توزيع اين نامه  بنا  رو به رو شد ولی 

عمومًا با استقبالی گرم مواجه شدند.  آنچه به ويژه حائز اهّمّيت بود ابراز نگرانی 

صادقانه و آشکار بسياری از دريافت کنندگان نامه از  قصور و ناتوانی نهادهای 

مذهبی در کمک به نوع بشر برای رويارويی با مشکالتی می باشد که ماهّيت 

اصلی آنها روحانی و اخالقی است.  گفتگوها بالفاصله متوّجه نياز به تحّولی 

اساسی در نحوءه برخورد توده های مردِم دين دار نسبت به يکديگر شد و در 

بسياری از موارد دريافت کنندگان نامه بر آن شدند که آن را تکثير نموده و در 

ميان ديگر روحانيون جامعءه مذهبی خود توزيع نمايند.  اميدواريم که ابتکار 

صدور اين نامه از طرف اين جمع، راه گشای درکی جديد از هدف و مقصد 

دين گردد.

مساعی  گيرد،  کندی صورت  به  چه  و  سرعت  به  چه  جديد  درک  اين 

بهائيان بايد متوّجه مسئولّيت مربوطءه خود باشد.  حضرت بهاءاهلل وظيفءه جلب 

اهل عالم به بررسی پيام مبارکش را در وهلءه اّول بر دوش کسانی گذاشته اند که 

مقام ايشان را شناخته اند.  البّته جامعءه بهائی اين کار را در طول تاريخ اين آيين 

دنبال کرده است  ولی فروپاشی شتابندءه نظام اجتماعی چنين ايجاب می کند 

که حقيقت دين از قيد و بندهايی که تا کنون آن را از ِاعمال اثرات شفابخش 

خود باز داشته است رها شود.

برای پاسخگويی به اين نياز، بهائيان بايد درک عميقی از فرايند بسط و 



243دین الهی یکی است

شکوفايی حيات روحانی بشر حاصل نمايند.  آثار حضرت بهاءاهلل بينشی به 

انسان می بخشد که می تواند بحث در بارءه مسائل مذهبی را به سطحی فراتر از 

مالحظات فرقه ای و زودگذر ارتقا دهد.  مسئولّيِت بهره گيری از اين سرچشمءه 

فّياض الهی جزئی جدانشدنی از نفس موهبت ايمان است.  حضرت بهاءاهلل 

هشدار می دهند که “ضغينه و بغضای مذهبی ناريست عالم سوز و اطفاء آن 

بسيار صعب مگر يد قدرت الهی ناس را از اين بالء عقيم نجات بخشد.” 

بهائيان نه تنها در تالش های خويش برای پاسخگويی به اين نياز خود را تنها 

نمی بينند بلکه بيش از پيش درمی يابند که امری که به خدمت آن مشغولند 

طاليءه آن بيداری است که در بين مردم جهان، قطع نظر از سابقءه مذهبی آنان، 

حّتی در ميان بسياری از افرادی که هيچ  گونه گرايش مذهبی ندارند، در حال 

ظهور و بروز است.

تعّمق در بارءه اين وظيفءه خطير ما را بر آن داشت که نگارش رسالءه پيوست 

را خواستار شويم.  رسالءه “دين الهی يکی است” که تحت نظارت اين جمع 

تهّيه شده، فقراتی از آثار مبارکءه حضرت بهاءاهلل و کتب مقّدسءه ادياِن ديگر را 

که با بحران کنونی عالم انسانی مناسبت دارد بررسی می کند.  مطالعءه عميق و 

دقيق آن را به دوستان عزيز توصيه می کنيم.

بيت العدل اعظم       
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نوروز  2005

 به داليل بی شمار می توان يقين کرد که دوره ای از تاريخ که اکنون آغاز می گردد 

در  که  بود  پذيرای کوشش هايی خواهد  که گذشت  قرنی  از  بيش  مراتب  به 

جهت انتشار پيام حضرت بهاءاهلل به عمل می آيد.  تمام شواهد حاکی از آنست 

که تغييری عظيم در ادراک جمعی نوع انسان در حال بروز است.

از عالم هستی آن چنان در قلوب و  تعبيری ماّده  گرا  بيستم  اوايل قرن  در 

افکار رسوخ کرده بود که گويی در جهت دادن به جامعه، باور رايج جهانی شده 

بود.  در اين جريان، تلطيف طبيعت انسان از مسيری که هزاران سال می پيموده 

است جبرًا منحرف گرديد.  در نظر بسياری از اهل غرب چنين می نمود که 

مرجعّيت الهی که تا آن زمان، علی رغم تفاسير ضّد و نقيض از ماهّيت آن، 

منبع اصلی راهنمايی و هدايت بود، منعدم شده و از ميان رفته است.  فرد تا 

حّد زيادی به حال خود رها شده بود تا به هر شکلی که معتقد بود زندگی اش با 

دنيايی ورای عالم ماّدی مربوط می شود عمل نمايد، ولی جامعه کاّلً در جهت 

قطع وابستگی خود از مفهوم عاَلمی برتر که در بهترين وجه يک “افسانه” و 

در بدترين وجه يک عامل “مخّدر”، و در هر حال مانعی در راه پيشرفت تلّقی 

را در  به جلو می رفت.  بشرّيت سرنوشتش  روزافزون  با اطمينانی  می گرديد، 

دست خود گرفته بود.  به مردم چنين القا می شد که انسان همءه مسائل اساسی 

مربوط به ادارءه امور جامعه و توسعه و پيشرفت را از طريق آزمايش  و گفتمان  

عقالنی حّل کرده  است.

اين موضع فکری با اين پيش فرض  تقويت می شد که مجموعءه ارزش ها، 

آرمان ها و ضوابطی که در طّی قرون و اعصار شکل  گرفته بود حال به نحو قابل 

اطمينانی تثبيت شده و به صورت جزئی از اجزای طبيعت انسان در آمده است 

و فقط می بايستی به وسيلءه تعليم و تربيت اصالح و از طريق قانون گذاری تقويت 
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شود.  ره آورد اخالقی گذشته صرفًا اين بود:  بشر به ميراثی بطالن ناپذير دست 

يافته و ديگر نيازی به دخالت دين ندارد.  البّته افراد، گروه ها و حّتی ملّت های 

نافرمان هم چنان تهديدی برای نظم اجتماعی خواهند بود و می بايستی اصالح 

شوند.  مدنّيت جهانی که تمامی نيروهای تاريخ، بشرّيت را برای دست  يافتن 

به آن هدايت کرده است با الهام از برداشت های غير دينی از عالم هستی، به 

نحو مقاومت ناپذيری در حال ُنضج  گرفتن است.  سعادت مردم نتيجءه طبيعی 

بهداشت بهتر، تغذيءه بهتر، آموزش بهتر و شرايط زندگی بهتر خواهد بود — و 

دسترسی به اين خواست های مسلّمًا دل پذير، برای جامعه ای که همِّ خود را 

مجّدانه به جستجوی آنها معطوف داشته بود اکنون امکان پذير می نمود.

در سراسر آن بخش از جهان که اکثرّيت جمعّيت کرءه زمين در آنجا زندگی 

می کنند، شعار پوشالی “خدا مرده است” عمدتًا از توّجه دور مانده بود.  تجربءه 

اهالی افريقا، آسيا، امريکای التين و جزاير پاسيفيک آنها را از ديرباز بر اين باور 

استوار ساخته بود که نه تنها طبيعت انسان عميقًا متأّثر از قوای روحانی است 

بلکه هوّيت او بذاته پديده ای روحانی است.  در نتيجه، دين در آن جوامع مثل 

هميشه در مقام مرجع نهايی زندگی به کار خود ادامه می داد.  اين اعتقادات، 

گرچه با انقالب ايدئولوژيکی ای که در غرب روی می داد رويارويی مستقيم 

پيدا نکرد ولی در حريم تعامالت بين المللی عماًل به حاشيه رانده شد.  تفّکر 

ماّده گرايی جزمی که تمامی مراکز مهّم قدرت و اّطالعات را در صحنءه جهانی 

تحت نفوذ و استيالی خود گرفته بود هر آنچه را که در توان داشت به کار برد تا 

مطمئن شود که هيچ کوس رقابتی اين قدرت را نخواهد داشت که طرح های 

استثمار اقتصادی جهان را مورد تهديد قرار دهد.  عالوه بر زيان های فرهنگی 

ناشی از استيالی حکومت های استعماری در دو قرن گذشته، حال يک نوع 

گسستگی دردناک بين تجربّيات برونی و درونی مردم آن نقاط به وجود آمده 

اثر می گذاشت.  اين تودءه  بر تمام جنبه های زندگی  بود، شرايطی که تقريبًا 
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زيان ديده که نمی توانست در ساختن آيندءه  خود هيچ نوع نفوذ واقعی داشته 

باشد يا حّتی سالمت اخالقی فرزندان خود را حفظ کند در بحران عميقی فرو 

رفت که هرچند با بحران های در حال شکل گيری در اروپا و امريکای شمالی 

تفاوت داشت ولی از بسياری جهات مخّرب تر از آنها بود.  دين اگرچه در ضمير 

آگاه مردمان هنوز نقش مرکزی خود را حفظ کرده بود ولی از اثرگذاری بر روند 

رويدادهای جاری ناتوان به نظر می رسيد.

ناگهانی دين  بيستم، احتمال تجديد حيات  قرن  پايان  نزديک شدن  با 

به عنوان يک موضوع حاّد جهانی بسيار بعيد می نمود، ولی اين دقيقًا همان 

اّتفاقی است که حال به شکل امواجی خروشان از نگرانی ها و نارضايی ها 

غليان چيزی  اين  موجد  که  است  آگاه  و کم تر کسی  پديدار گشته  در جهان 

جز احساس يک خالء روحانی نيست.  اختالفات ديرينءه مذهبی که ظاهرًا 

تدابير صبورانءه ديپلماسی را نمی پذيرد مجّددًا با شّدت و حّدت بی سابقه ای 

سر برافراشته است.  مضامين کتب مقّدسه، پديده های معجزه گون و معتقدات 

جزمی مذهبی که تا اين اواخر به عنوان بقايای عصر جاهلّيت کنار زده شده 

معتبر  به صورتی جّدی، هرچند بدون هدف، در رسانه های خبری  باز  بود، 

و  نامزدی  مقام  احراز  برای  جهان  کشورهای  از  بسياری  در  می شود.   مطرح 

رسيدن به مناصب سياسی، اعتبار نامءه مذهبی اهّمّيتی تازه  و قاطع پيدا کرده 

است.  جهانی که تصّور می کرد با فروريختن ديوار برلين عصر صلح و سازش 

بين المللی فرارسيده است اينک درمی يابد که در چنگال جنگ تمّدن ها که 

خصيصءه بارز آن  کينه توزی  های آشتی نا پذير مذهبی است گرفتار شده است.  

کتاب فروشی ها، دّکه های فروش جرايد، سايت های اينترنتی و کتاب خانه ها در 

تالش اند تا اشتهای ظاهرًا سيری ناپذير تودءه مردم برای کسب اّطالعات در بارءه 

مطالب دينی و روحانی را اقناع نمايند.  شايد مؤّکدترين عامل اين تغيير، قبول 

توأم با اکراه اين واقعّيت است که هيچ نيرويی نمی تواند در ايجاد انضباط 
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اعتقادات  اخالقی، جايگزين  رفتار  به  نسبت  آدمی  تعّهد  اعادءه  و  شخصی 

دينی گردد.

عالوه بر بذل توّجهی که نسبت به دين — به شکل رسمِی آن — آغاز شده، 

نوعی کاوش روحانی نيز به نحوی گسترده  در حال نيرو گرفتن است.  اين جستجو 

که اکثرًا به صورت اشتياق شديدی برای يافتن هوّيتی فراتر از وجود صرفًا فيزيکی 

انسان ابراز می گردد، تکاپوهای بسياری را هم در جهت مثبت و هم در جهت 

بين المللی  صلح  ترويج  و  عدالت   برای  کاوش   سو  يک  از  برمی انگيزد.   منفی 

موجب برانگيختن آگاهی های تازه ای در مورد نقش فرد در اجتماع نيز می گردد.  

به همين نحو جنبش هايی نظير جنبش حفظ محيط زيست و پشتيبانی از حقوق 

زن هرچند هدف اصلی آنها جلب حمايت برای دگرگونی سيستم تصميم گيری 

اجتماعی است با اين حال موجب يک ارزيابی مجّدد در خويشتن شناسی و هدف 

زندگی می گردد.  يک تغيير گرايش جديد که در تمام جوامع دينی بزرگ مشاهده 

می شود روی  برتافتِن فزايندءه مؤمنين از شاخه های سّنتی مذاهب اصلی و گرويدن 

به فرقه هايی است که برای جستجوی روحانی و تجارب شخصِی اعضای خود 

موجودات  مشاهدءه  آن،  مخالِف  قطب  در  می شوند.   قائل  اساسی تری  اهّمّيت 

فرازمينی، روش های “خويشتن يابی”، اعتکاف در باديه، تمرين خلسه، دل سپردن 

به جنبش های گوناگوِن “عصر جديد” و خاصّيت خودآگاهی بخشی که به مواّد 

مخّدر و توّهم زا نسبت داده می شود، پيروانی به مراتب بيشتر و متنّوع تر از آنچه که 

تاريخِی  تئوسوفی )theosophy( در مقطع  يا  و   )spiritualism( ارواح با  ارتباط 

مشابهی در يک قرن پيش داشت، به خود جلب می کند.  برای يک فرد بهائی اين 

افزايِش شديد حّتی در فرقه های نامتعارف و مراسمی که احتمااًل در اذهان بسياری 

ايجاد نفرت و بيزاری می کنند، قبل از هر چيز يادآور بينشی است که در داستان 

قديمی ليلی و مجنون مجّسم شده است که مجنون خاک می بيخت و محبوب 

خود ليلی را در آن می جست گرچه می دانست که او از روح پاک است نه از عالم 
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خاک:  “همه جا در طلبش می کوشم شايد در  جايی بجويم.”62 

* * *

عالقه مندی نوخاسته نسبت به دين چه به صورت مشّخص دينی و چه به 

شکل نامشّخص تِر جلوه های روحانی هنوز به اوج خود نرسيده است.  بلکه 

پيوسته در حال  تاريخی  می باشد که  نيروهايی  پديده  مخلوق  اين  برعکس، 

تحّرک و شتاب گيری است.  پيامد مشترک آنها در هم شکستن اين ميراث قرن 

بيستم است که عالم ماّدی را نمودار حقيقت نهايی می داند. 

آشکارترين علّت اين تجديد نظرها ورشکستگی خوِد مکتب ماّدی است.  

برای مّدتی بيش از يک  صد سال، توسعءه اقتصادی و توانايی آن برای برانگيختن 

و شکل  دادن اصالحات اجتماعی تنها ممّيز ترّقی و پيشرفت بود.  اگر اختالف 

نظری وجود داشت بر سر انتخاب بهترين راه برای رسيدن به هدف مزبور بود 

نه بر سر اصل اين نظر که مقبولّيت جهانی يافته بود.  افراطی ترين شکل اين 

نظرّيءه خشک و انعطاف ناپذير “ماّدی گرايی علمی” بود که می کوشيد هر يک 

از جنبه های تاريخ و رفتار انسانی را از روزِن ديد محدود خود از نو تفسير کند.  

به  رغم هر گونه آرمان بشر دوستانه ای که احيانًا الهام بخش پاره ای از مدافعان 

اّولّيءه اين افکار بوده است پيامد عاّم آن پيدايش رژيم های خود کامه ای بود که 

آماده بودند تا از هر قّوءه قهرّيه ای برای شکل  دادن به زندگِی مردم نگون بخِت 

تحت سلطءه خود استفاده کنند.  هدفی که به عنوان توجيه اين سوء استفاده ها 

ارائه می شد ايجاد اجتماع نوينی بود که نه تنها از بين بردن فقر بلکه اقناع روح 

بشری را نيز تضمين خواهد کرد.  سرانجام پس از گذشت هشتاد سال نابخردی 

و خشونت روزافزون، اين نهضت از مقام خود به عنوان راهنمای معتبری برای 

آيندءه جهان سرنگون شد.

غير  روش های  به  توّسل  با  هرچند  اجتماعی،  آزمون  سيستم های  ديگر 

 انسانی مخالف بودند با اين حال مواضع فکری و اخالقی شان از همان درک 
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يافت  قّوت  آنان  در  نظر  اين  نتيجه  در  ريشه می گرفت.   از حقيقت  محدود 

که چون مردم در مسائل مربوط به بهبود اقتصادی خود اصواًل جويای سود 

شخصی هستند، ساختن اجتماعات عدالت پرور و مرّفه از طريق اجرای يکی 

از طرح های موصوف به طرح تجّدد امکان پذير است.  ولی دهه های پايانی 

قرن بيستم مشحون از شواهد فزايندءه بطالن اين اّدعا بود:  فروريختن اساس 

خانواده، ازدياد سرسام آور جرايم، نا رسايی روش های آموزشی و مجموعه ای از 

ديگر بيماری های اجتماعی، کاّلً يادآور اين بيان حزين  حضرت بهاءاهلل است 

که وضع قريب الوقوع جامعءه انسانی را انذار می دهد:  “عالم منقلب است و 

انقالب او يومًا فيومًا در تزايد و وجه آن بر غفلت و المذهبی متوّجه و اين فقره 

شّدت خواهد نمود و زياد خواهد شد به شأنی که ذکر آن حال مقتضی نه.”63  

اقتصادی  و  اجتماعی  توسعءه  را  آن  جهانيان  آنچه  سرنوشت  به  نگاهی 

ناميده اند شّکی باقی نگذاشته است که حّتی آرمان گراترين انگيزه ها نمی تواند 

نارسايی های بنيادين مکتب ماّده گرايی را اصالح کند.  فکر “توسعه و عمران” 

که به دنبال هرج و مرج جنگ جهانی دوم به وجود آمد به مراتب بزرگ ترين 

و بلندپروازانه ترين پروژءه جهان شمول بود که نوع بشر تا آن زمان بدان دست زده 

بود.  انگيزءه بشردوستانءه اين پروژه با سرمايه  های عظيم ماّدی و فّنی ای که در آن 

به کار رفت برابری می کرد.  اينک پس از گذشت پنجاه سال ضمن اذعان به 

برخی از دستاوردهای چشم گيری که توسعه به بار آورده حاصل  کلّی آن اقداِم 

ُپردامنه را حّتی بر حسب معيارهای خودش بايد شکستی مأيوس کننده به شمار 

آورد.  کوشش دسته جمعی مزبور که با آمال و آرزو هايی متعالی آغاز شده بود 

نه تنها شکاف بين قشر نازکی از خانوادءه بشری را که از رفاه ماّدی ناشی از 

پديدءه تجّدد برخوردار است و بقّيءه انسان ها يعنی آن تودءه کثيری که با فقر و 

درماندگی دست به گريبا ن اند، کم تر نکرده بلکه آن را به ژرفايی عميق تبديل 

نموده است.
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فرهنگ مصرف گرايی که امروز وارث بی چون و چرای اصول قاطعی است 

که مکتب ماترياليسم برای رفاه انسان پيشنهاد می کند از بی دوامی اهدافی که 

الهام بخش آن است ناراحت و نگران نيست.  برای اقلّّيت کوچکی از مردم 

جهان که قدرت مالی کافی دارند فوايد اين فرهنْگ فوری و فراوان و توجيه 

فروپاشی معيارهای  اين فرهنگ جديد که  پيشرفت  امری طبيعی است.   آن 

سّنتی اخالق موجب تشجيع آن شده است، اساسًا چيزی نيست جز پيروزی 

قيود  از  نهايتًا  ارادی مانند اشتها که  انگيزه ای غريزی و غير  انگيزءه حيوانی، 

معتقدات معنوی رها گشته است.  زبان و مکالمات روزمّره بارزترين قربانی اين 

فرهنگ و مرام می باشد.  گرايش هايی که روزگاری در همه جا به عنوان عيوب 

اخالقی مورد انتقاد و سرزنش قرار می گرفت امروزه به لوازم ضروری پيشرفت 

ارزنده ای  سرمايءه  خودخواهی  و  سود جويی  است.   گشته  تبديل  اجتماعی 

اّطالعات عمومی جلوه  به صورت  را  دروْغ خود  تجارت شده است.  برای 

اّدعا  را  مدنی  مقام حقوق  کمال شهامت  در  گوناگون  انحرافات  و  می دهد 

می کنند.  حرص، شهوت، تنبلی، نخوت و غرور، حّتی خشونت، در قالب 

کلماتی خوش ظاهر، نه تنها به طور گسترده پذيرفته شده بلکه ارزش  اجتماعی 

و اقتصادی نيز پيدا کرده اند.  شگفت آنکه همان گونه که معنی کلمات بر باد 

رفته است همان رفاه و دستاوردهای ماّدی  نيز که به خاطر آن حقيقت به راحتی 

فدا می شود مفهوم واقعی خود را از دست داده  است.

اشتباه مکتب ماترياليسم مسلّمًا در تالش قابل تمجيد برای بهبود بخشيدن 

به شرايط زندگی نيست بلکه در کوته نظری و خود باوری توجيه ناپذيری است 

که اساس رسالت آن را تشکيل می دهد.  اهّمّيت رفاه ماّدی و پيشرفت های 

علمی و فّنِی الزم برای حصول آن، هر دو مکّررًا در آثار بهائی ذکر شده است.  

ولی همان طور که از آغاز حتمی می نمود مساعی ناسنجيدءه فرهنگی ماّده گرا 

برای جدا سازی رفاه جسمانی و مالی از پيشرفت های روحانی و اخالقی بشر، 



251دین الهی یکی است

به قيمت از دست  دادن پشتيبانی همان مردمی تمام شده است که فرهنگ 

مزبور مّدعی خدمت به آنان می باشد.  حضرت بهاءاهلل انذار می فرمايد:  “هر 

روز ارض در بالی جديدی مشاهده می شود ... مرض عالم به مقامی رسيده که 
نزديک به يأس است چه طبيب ممنوع و متطّبب مقبول و مشغول...”* 64

* * *

نيروی  ماترياليسم،  مکتب  وعده های  از  بشرّيت  سرخوردگی  بر  عالوه 

دگرگون کنندءه ديگری که تصّورات نادرستی از واقعّيت را که بشر به قرن بيست 

و يکم آورده بی اعتبار می سازد، يک پارچه شدن کرءه زمين است.  اين نيرو 

در ساده ترين سطح به شکل پيشرفت هايی در تکنولوژِی ارتباطات درمی آيد 

که امکانات وسيعی را برای برقراری روابط متقابل بين جوامع گوناگوِن جهان 

به وجود می آورد.  به موازات تسهيل مبادالت فردی و اجتماعی، دسترسی 

قرون  در طّی  انباشته شده  دانش   که  گرديده  اّطالعات موجب  به  همگانی 

تملِّک  به  بود  ممتاز جامعه  اختيار طبقءه  در  تنها  اخير  دوران  تا  که  اعصار  و 

تمامی خانوادءه بشری، فارغ از ملّّيت، نژاد يا فرهنگ، درآيد.  با وجود همءه 

نابرابری های فاحشی که جريان يک پارچه شدن عالم به آنها استمرار می بخشد 

و در حقيقت آنها را تشديد می کند، هيچ ناظر مّطلعی نمی تواند نقش فّعال آن 

را در برانگيختن بازانديشی در بارءه واقعّيتی که از اين تغييرات به  وجود آمده 

انکار نمايد.  در اثر اين بازنگری، نه تنها مراجع قديم و قويمی چون دين و 

اخالقّيات، بلکه حکومت، دانشگاه ، تجارت، رسانه های گروهی و به نحو 

روزافزونی نظرّيات علمی نيز زير سؤال برده شده اند.

عالوه بر عوامل تکنولوژيکی، هم بستگی کرءه ارض اثراتی ديگر، اثراتی 

* متطّبب به معنی کسی است که تظاهر به طبيب بودن ميکند و منظور از اين بيان مبارک 

اينست که پزشک واقعی از معالجه ممنوع شده، حال آنکه کسی که پزشک نيست و تظاهر به 
پزشک بودن ميکند مورد توّجه قرار گرفته و به طبابت و معالجءه امراض جهان مشغول است.
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حّتی نافذتر و مستقيم تر بر روند افکار می گذارد.  به عنوان مثال، هر چقدر در 

بارءه اثرات دگرگون کنندءه مسافرت توده های عظيم مردم در سطح بين المللی 

اثرات  مهم تر  هم  آن  از  و  بود  نخواهد  مبالغه  شود  گفته  جهانی                آگاهی  بر 

مهاجرت های گسترده  ای است که جهان طّی يک قرن و نيم گذشته، يعنی از 

زمان اظهار امر حضرت باب تا کنون شاهد آن بوده است.  ميليون ها پناهنده 

از ايذا و آزار فرار نموده و همانند امواج متالطم از اين سو به آن سوی جهان، 

به خصوص در اکناف قاّرات اروپا، افريقا و آسيا در حرکتند.  در کنار مصائب 

ناشی از اين آشوب می توان آميزش روزافزون نژادها و فرهنگ های متنّوع جهان 

را به عنوان شهروندان يک وطِن جهانی ناظر بود.  به اين ترتيب مردمانی از 

تبارهای گوناگون با آداب و رسوم فرهنگی مردمان ديگری رو به رو می شوند که 

اجدادشان کوچک ترين اّطالعی در بارءه آنها نداشتند و به جستجوی معانی و 

مفاهيمی برمی خيزند که گريزی از آن نيست.

غير ممکن است بتوان تصّور نمود که تا چه حّد تاريخ صد و پنجاه سال 

گذشتءه جهان می توانست متفاوت باشد اگر آن گروه از رهبران جهان که مخاطب 

پيام حضرت بهاءاهلل قرار گرفتند اندکی در بارءه مفهوم حقيقتی که در ُکنه تعاليم 

اخالقی آن مرّبی عالم انسانی نهفته بود و خود نيز مّدعی محترم  شمردن آن 

بودند می انديشيدند.  آنچه که برای يک فرد بهائی مسلّم است اينست که 

بهاءاهلل  پيام حضرت  در  که  تحّوالتی  و  تغييرات  رهبران،  آن  قصور  رغم  به 

وعده داده شده به نحو مقاومت ناپذيری در حال وقوع است.  مردم جهان از 

فرهنگ های گوناگون از طريق کشفّيات مشترک و به بهای تحّمل سختی های 

مشترک در برابر اين حقيقت قرار گرفته اند که همه از يک تبارند، حقيقتی که 

در زير پوسته ای نازک از تفاوت های تصّورِی هوّيت پنهان است.  اين ادراک 

و احساس که در واقع سکنءه زمين “همه اوراق يک شجر”65 هستند، چه با 

مخالفت سر سختانءه بعضی از جوامع رو  به  رو شود و چه مورد استقبال جوامع 
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ديگری به منظور رها شدن از محدودّيت های بی معنی و خفقان آور قرار گيرد، به 

تدريج به صورت ميزانی برای سنجش کوشش های جمعی تثبيت خواهد شد.

جهانی   و  ماترياليسم  مکتب  محتومات  به  نسبت  ايمان  دادن  دست  از 

برای  وافر  شدن تدريجی تجربّيات بشری دست به دست هم داده اشتياقی 

درک هدف عالم هستی به وجود آورده  است.  ارزش های بنيادی زير سؤال 

برده می شوند، وابستگی های کوته نظرانه متروک می گردند و خواست هايی که 

زمانی قابل تصّور نبودند مورد پذيرش قرار می گيرند.  اين دگرگونی  عظيم و 

عالم گير همان پديده ای است که بنا به فرمودءه حضرت بهاءاهلل، کتب مقّدسءه 

اديان گذشته از آن به عنوان “روز قيامت” يا “روز رستاخيز” ياد کرده اند:  “قد 

اتت الّصيحة و خرج الّناس من االأجداث و هم قيام ينظرون.”* 66  فرايندی که 

در زير تمام اين در به دری ها و رنج ها در جريان است، در اصل يک فرايند 

روحانی است:  “قد سرت نسمة الّرحمن و اهتّزت االأرواح فی قبور االأبدان.”† 67 

* * *

در سراسر طول تاريخ، اديان بزرگ عوامل اصلِی پيشرفت روحانی بوده اند.  

برای اکثرّيت مردم جهان آثار مقّدسءه هر يک از اين شرايع الهّيه، به بيان حضرت 

بهاءاهلل، به منزلءه “مدينءه الهی”68  بوده  است يعنی منبع علم و حکمتی که قّوءه 

مدرکه را کاماًل احاطه نموده و به مخلصين “چشم جديد و گوش بديع و قلب 

و فؤاد تازه”69 عطا کرده است.  ادبيات وسيعی که کلّّيءه فرهنگ های مذهبی 

در غنای آن سهمی داشته اند گويای تجربه هايی از اعتالی روحانی است که 

نصيب نسل های بسياری از جويندگان حقيقت شده است.  در طول هزاره های 

متمادی، زندگی نفوسی که به انجذابات رحمانی لّبيک گفته اند الهام بخش 

هنرها  ساير  و  معماری  موسيقی،  زمينه های  در  شگفت انگيزی  موّفقّيت های 

* مضمون:  ندا بلند شده و مردم از قبور خارج شده و به پا خاسته به اطراف می نگرند.

† مضمون:  نسيم الهی مرور نموده و ارواح در قبرهای بدن ها به اهتزاز درآمده اند.
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گرديده و اين تجربءه روحانی را برای ميليون ها نفر از هم کيشان آنان تکرار کرده 

است.  هيچ نيروی ديگری در عالم هستی نتوانسته است اين چنين قدرت مندانه 

موجب ظهور و بروز خصايل قهرمانی، از  خود گذشتگی و خويشتن داری در مردم 

گردد.  در سطح اجتماعی، اصول اخالقِی منبعث از تعاليم الهی مکّررًا به 

صورت قوانين جهانی درآمده و سبب تنظيم روابط و ترفيع مقام انسانی شده 

است.  با نگاهی ژرف و حقيقت بين می توان دريافت که اديان بزرگ جهان به 

صورت نخستين نيروهای محّرکه، عالم را در مسير مدنّيت واقعی قرار داده اند.  

سعی در رّد اين نظر در حقيقت به منزلءه ناديده گرفتن شواهد مسلّم تاريخی 

است.

پس چرا اين ميراث بس غنی نقشی محوری در بيداری کاوش روحانی 

عصر حاضر ايفا نمی کند؟  در حاشيه، کوشش های مجّدانه ای در کار است تا 

تعاليمی را که روزگاری سبب گسترش آن اديان شده بود بازخوانی کنند بدان 

اميد که آن تعاليم جّذابّيت گذشتءه خود را بازيابند اّما قسمت عمدءه اين تالش ها 

برای راه  يافتن به معانی به صورتی پراکنده، فردگرايانه و ناهماهنگ است.  

کتب مقّدسه تغييری نکرده اند و اصول اخالقی مندمج در آنها اعتبارشان را از 

دست نداده  اند.  هر کس با پشت کار از درگاه الهی خالصانه سؤالی بپرسد، 

از کشف صدای پاسخ دهنده ای در مزامير داود و يا اوپانيشاد* محروم نخواهد 

ماند.  هر نفسی که از حقيقت ورای اين دنيای ماّدی درکی جزئی داشته باشد 

از بيانات حضرت مسيح يا حضرت بودا که از اين حقيقت به نحوی ملموس 

سخن می گويند قلبش به اهتزاز در خواهد آمد.  تصاويری که قرآن مجيد در مورد 

آخر الّزمان ارائه می نمايد هنوز خوانندگان خود را قاطعانه اطمينان می دهد که 

تحّقق عدالت مقصد اصلی رّب قدير است.  به همين ترتيب، خصوصّيات 

اصلی حيات قّديسين و قهرمانان روحانی، در اين زمان به هيچ وجه کم  محتوا تر 

* متون فلسفی هندو.
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از قرون گذشته که اين نفوس مقّدسه  در آن زندگی می کردند به نظر نمی رسد.  

بنا بر اين برای بسياری از مردم متدّين جهان دردناک ترين جنبءه بحران کنونِی 

تمّدن آن است که جستجو برای حقيقت، با اطمينان به راه های شناخته  شدءه 

دين توّجه نکرده است.

قلمرو  يک  بر  حاکم  فقط  عاقله  قّوءه  دارد.   جنبه  دو  البّته  مشکل  اين 

خصوصی نيست بلکه شرکت  کننده ای فّعال در يک نظام اجتماعی است.  

باقی می مانند ولی تجربءه  اعتبار خود  به  بزرگ همواره  اديان  اگرچه حقايق 

در  می توانست  انسان  که  تجاربی  با  يکم  و  بيست  قرن  در  فرد  يک  روز مّرءه 

زمان ظهور هر يک از آن اديان گذشته داشته باشد بيش از حّد تصّور متفاوت 

است.  شيوه های تصميم گيرِی دمکراتيک، رابطءه فرد با حکومت را عميقًا 

دگرگون ساخته است.  زنان به حّق با اعتماد فزاينده  و با موّفقّيت روزافزون 

برای برابری کامل حقوق خود با مردان پافشاری می نمايند.  جهش های علمی 

و تکنولوژيکی نه تنها نحوءه عمل بلکه مفهوم جامعه و در حقيقت مفهوم عالم 

وجود را تغيير می دهد.  آموزش و پرورش عمومی و پديد آمدن ناگهانی ميادين 

جديدی از خاّلقّيت راه را بر ژرف نگری هايی می گشايد که تحّرک و هم بستگی 

اجتماعی را موجب می شود و فرصت هايی پيش می آورد که مقّررات قانون هر 

شهروندی را به بهره گيری کامل از آن فرصت ها تشويق می کند.  تحقيقات در 

زمينءه سلول های بنيادی، انرژی اتمی، هوّيت جنسی، فشارهای ِاکولوژيکی، 

و کاربرد ثروت دست کم پرسش هايی اجتماعی را بر می انگيزند که ابدًا  سابقه 

نداشته است.  اين دگرگونی ها در کنار دگرگونی های بی شمار ديگری که عمومًا 

بر جميع جنبه های حيات انسان اثر  می گذارد ابعاد بی کران تازه ای از گزينه های 

روزمّره را هم برای جامعه و هم برای فرد به وجود آورده است.  آنچه تغيير نکرده 

ضرورت اجتناب نا پذيِر انتخاب اين چنين گزينه ها، چه در جهت مثبت و چه 

در جهت منفی است.  اينجاست که ماهّيت روحانِی بحران عصر حاضر بيش 
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از پيش خود را نشان می دهد زيرا در اکثر تصميم گيری ها نه تنها مسائل عملی 

بلکه مسائل اخالقی نيز مطرح  می باشد.  بنا بر اين تا حّد زيادی می توان گفت 

که يکی از علِل قطعی سست ايمانی نسبت به اديان سّنتی اين بوده است که 

جوينده نتوانسته است در بطن آنها رهنمون هايی بيابد که الزمءه يک زندگی 

موّفق و اطمينان بخش در شرايط عصر تجّدد  باشد.

دومين عاملی که مانع از آن می شود که نظام های اعتقادی موروثی بتوانند از 

نو به صورت پاسخی به اشتياق روحانی انسان جلوه گر شوند، اثرات يک پارچه 

شدن جهان است که قباًل به آن اشاره شد.  در سراسر عالم، افرادی که در 

محيط مذهبی خاّصی بزرگ شده اند يک باره خود را در تماس نزديک با 

کسانی می بينند که عقايد و آداب شان در نخستين برخورد به طرز آشتی ناپذيری 

متفاوت به نظر می رسد.  اين تفاوت ها اغلب موجب می شود که بين طرفين 

يک حالت دفاعی، نفرت پنهانی و درگيری آشکار ايجاد گردد.  ولی در بيشتر 

موارد سريعًا به تجديد نظر در عقايد موروثی و تشويق شدن به کوشش برای 

دريافتن ارزش های مشترک می انجامد.  بدون شّک حمايتی که فّعالّيت های 

بين اديانی از آن برخوردارند تا حّد زيادی مديون اين گونه واکنش  از سوی تودءه 

مردم است.  با چنين رويکردهايی، ناگزير عقايد مذهبی خشکی که معاشرت و 

تفاهم را ممنوع می کنند به زير پرسش برده می شوند.  اگر فرد با مردمان ديگری 

برخورد نمايد که به صورت ظاهر عقايدشان کاماًل با عقايد او متفاوت ولی 

حيات اخالقی شان درخور تحسين باشد، چه چيزی دين او را از دين آنان برتر 

می سازد؟  از طرف ديگر اگر همءه اديان بزرگ در بعضی از اساسی ترين ارزش ها 

مشترک اند، آيا تمّسک به فرقه گرايی اين خطر را ندارد که فقط موجب تحکيم 

سدهای بی مورد بين يک فرد و همسايگان اش گردد؟

بنا بر اين از بين کسانی که با موضوع مورد بحث تا حّدی آشنايی دارند و 

نسبت به آن بی طرف هستند، کم تر کسی ممکن است تصّور کند که هيچ يک 
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از نظام های دينی گذشته بتواند نقش رهبری نهايی انسان را در رابطه با مسائل 

زندگی عصر حاضر به عهده گيرد حّتی با اين فرض غيِر محتَمل که فرقه های 

پراکندءه آن نظام دينی به خاطر رسيدن به اين هدف با هم مّتحد شوند.  هر يک 

از آيين هايی که دنيای امروز آنها را به عنوان اديان مستقّل می شناسد در قالب 

کتب مقّدس و سوابق تاريخی اش شکل  گرفته است و چون در غياب کالم موّثِق 

مؤّسس آن آيين نمی تواند به تأويل يا بازنويسی نظام اعتقادی خود بپردازد قادر 

نخواهد بود که به پرسش های بی شماری که روند تکامل اجتماعی و فکری بشر 

پيش آورده است پاسخ کافی دهد.  اين نارسايی نظام های اعتقادِی ديروز برای 

حّل مشکالت جهان امروز هرچند ممکن است برای عّده ای درد آور باشد ولی 

بايد پذيرفت که از جمله خصوصّيات ذاتی فرايند تکامل است.  پافشاری در 

تحميل نوعی بازگشت به گذشته فقط می تواند سرخوردگی از دين را بيشتر و 

درگيری های فرقه ای را شديدتر نمايد.

* * *

اين وضع بغرنج هم تصّنعی است و هم خودکرده.  نظام جهانی ای که 

اکنون بهائيان در آن مشغول ابالغ پيام حضرت بهاءاهلل هستند، اگر بتوان عنوان 

نظام بر آن نهاد، آن گونه نظامی است که سوء  برداشت هايش، هم از ماهّيت 

انسان و هم از فرايند تکامل اجتماعی آن ، چنان بنيادين است که شديدًا مانع 

خردمندانه  ترين و خيرخواهانه ترين اقدامات برای رفاه عالم انسانی می گردد.  

اين امر به خصوص در مورد آشفتگی فکری که تقريبًا همءه جوانب موضوع 

دين را احاطه نموده صدق می کند.  برای اينکه بهائيان بتوانند به نحوی موّثر 

پاسخگوی نيازهای روحانی همسايگان خود باشند بايد درک عميقی از مسائل 

مربوطه پيدا کنند.  اهّمّيت به کار بردن قّوءه تفّکر و ابتکاری را که الزمءه اين امر خطير 

است می توان از اندرزی استنباط نمود که به کّرات و شايد بيش از هر پند ديگری 

در آثار بهائی ذکر شده است، يعنی توصيه به “تفّکر”، “تعّمق” و “تأّمل”.
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يعنی  “دين”  که  اينست  عمومی  گفتمان های  در  معمول  تصّور  يک 

اعتراض  با  نظر  اين  اگر  نيست  موجود.  عجب  فرقه های مذهبی  از  انبوهی 

فوری گروه های ديگری رو به رو می شود که معتقدند منظور از دين هر يک 

از نظام های عقيدتی عظيم و مستقّل تاريخ می باشد که تمّدن های کاملی را 

شکل  داده و الهام بخشيده  است.  لکن اين نقطءه نظر نيز به نوبءه خود اين 

پرسش اجتناب ناپذير را پيش می آورد که در دنيای معاصر کجا می توان اين 

دين های تاريخی را پيدا کرد؟  دقيقًا کجا می توان اديان “يهودی”، “بودايی”، 

“مسيحی”، “اسالم” و ساير شرايع مستقّل تاريخی را شناسايی نمود در حالی 

که واضح است که نمی توان آنها را با سازمان های مخالف آشتی ناپذيری که 

اّدعا می کنند سخنگوی تامّ  االختيار آن مذاهب اند يکی دانست.  مشکل به 

همين جا ختم نمی شود.  پاسخ ديگری که باز به احتمال زياد به اين پرسش 

داده خواهد شد اين است که منظور از دين فقط نوعی نگرش به زندگی و 

احساس ارتباط با واقعّيتی فراتر از عالم ماّدی می باشد.  با قبول اين نظر، دين 

به خصيصه ای فردی، انگيزه ای غير سازمانی و تجربه ای عمومی تعبير می شود.  

ولی اين تعبير نيز از نظر اکثر متدّينين عينًا فاقد همان قدرت تربيِت نفس و اثر 

وحدت آفرينی است که به دين معنا و مفهوم می بخشد.  مخالفين اين نظر حّتی 

ممکن است چنين استدالل کنند که به عکِس اين تصّور، دين حاکی از نحوءه 

زندگی مردمانی است که همانند خودشان به برگزاری رسوم شاّق روزانءه مذهبی 

و مبارزه با نفس مشغولند، روالی که آنان را از بقيءه افراد جامعه کاماًل مجّزا 

می سازد.  وجه مشترک اين تعبيرات گوناگون آنست که همگی پديده ای را که 

به اعتراف عموم کاماًل فوق ادراِک بشری است، به تدريج در محدوده های 

ذهنی ساخت بشر، خواه سازمانی، فقهی، تجربی و يا رسوم مذهبی زندانی 

کرده اند.

تعاليم حضرت بهاءاهلل گره های پيچيدءه نظرات متناقض را می گشايد و به 
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اين ترتيب بسياری از حقايق را که صريحًا يا تلويحًا در کنه آثار همءه اديان الهی 

مندمج است به بيانی جديد تدوين می کند.  اگرچه توضيح ذيل به هيچ وجه 

قرائت کاملی از منظور حضرت بهاءاهلل نيست اّما آن حضرت روشن فرموده 

که هر گونه کوشش برای درک و يا توصيف حقيقت ذات الوهّيت از طريق 

مقوالت فقهی و براهين اعتقادی، نوعی خود فريبی است:  “و بر اولی العلم 

و افئدءه منيره واضحست که غيب هوّيه و ذات احدّيه مقّدس از بروز و ظهور و 

صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعاليست از وصف هر واصفی و ادراک 

هر ُمدرکی.”70   تنها راهی که خالق ممکنات با مخلوِق پيوسته در حاِل تحّوِل 

خود ارتباط برقرار می نمايد از طريق ظهور هياکل مقّدسءه پيامبران است که مظهر 

صفاِت ذات منيع اليدرک می باشند:  “و چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه 

ممکنات مسدود شد لهذا به اقتضای رحمت واسعه ... جواهر قدس نورانی را 

از عوالم روح روحانی به هياکل عّز انسانی در ميان خلق ظاهر فرمود تا حکايت 

نمايند از آن ذات ازلّيه و ساذج قدمّيه.”71  

قضاوت در بارءه مقام انبيای الهی و برتر  شمردن يکی بر ديگری فی الحقيقه 

قبول اين خيال واهی است که خداوند، آن ذات مطلق ازلی، تابع ارجحّيت های 

بلهوسانءه بشری است.  حضرت بهاءاهلل صريحًا می فرمايد:  “باری معلوم و محّقق 

آن جناب بوده که جميع انبيا هياکل امر اهلل هستند که در قمايص مختلفه ظاهر 

شدند و اگر به نظر لطيف مالحظه فرمايی همه را در يک رضوان ساکن بينی و 

در يک هوا طاير و بر يک بساط جالس و بر يک کالم ناطق و بر يک امر آمر.”72   

هم چنين تصّور اينکه حقيقت اين هياکل فريد می تواند و يا بايد در فرضّيه های ناشی 

از تجارب عالم ماّدی محدود شود به همان اندازه جسورانه است.  حضرت بهاءاهلل 

می  فرمايد منظور از “معرفت  اهلل” در حقيقت معرفت مظاهر مقّدسه است که اراده و 

صفات خداوند را متجلّی می نمايند و در اين مقام است که روح انسانی با خالقی که در 

غير اين  صورت از حيطءه درک و بيان خارج است ارتباط نزديک پيدا می کند.  اينست 
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فرمودءه حضرت بهاءاهلل در بارءه مقام مظاهر ظهور الهی:  “اشهد اّن بجمالک ظهر جمال 

المعبود و بوجهک الح وجه المقصود.”* 73 

دين روح انسانی را از توانايی های بالقّوه ای آگاه می سازد که بدون آن، 

آگاهی بر آنها غير قابل تصّور است.  هر چه يک فرد بيشتر بياموزد که از اشراقات 

از  بيشتر مشحون  نسبت سرشتش  به همان  گيرد  بهره  مظهر وحی عصر خود 

صفات الهی خواهد شد.  حضرت بهاءاهلل می فرمايد:  “جميع ناس در ظّل 

تربيت آن آفتاب حقيقت تربيت گردند تا به اين مقام و رتبه که در حقايق ايشان 

َخلِق  اهداف  از جمله  که  آنجايی  از  فائز شوند.”74  و  مشّرف  است  مستودع 

انسان “اصالح عالم”75 و پيشبرد مدنّيت دائم االّتساع الهّيه بر بسيط زمين 

است، يکی از نيروهای فوق العادءه دين آن است که می تواند مؤمنين را از قيد 

زمان آزاد سازد و آنان را به فداکاری به خاطر نسل های قرون آينده وادارد.  در 

حقيقت چون روح فنا ناپذير است آگاهيش بر هوّيت حقيقی خود اين توانايی 

را به او می دهد که نه تنها در اين عالم بلکه در عوالم بعد نيز حّتی به نحوی 

مستقيم تر به اين فرايند تحّول و تکامل خدمت کند.  به فرمودءه صريح حضرت 

بهاءاهلل:  “اشراقات آن ارواح سبب ترّقيات عالم و مقامات امم است ... هيچ 

شیء از اشياء بی  سبب و علّت و مبدء موجود نه و سبب اعظم ارواح مجّرده 

بوده و خواهد بود.”† 76  

* مضمون:  شهادت می دهم به اينکه همانا با جمال تو جمال معبود ظاهر شد و با صورت 

تو صورت مقصود درخشيد.
† متن کامل:  “انبيا و مرسلين محض هدايت خلق به صراط مستقيم حّق آمده اند و مقصود 

آنکه عباد تربيت شوند تا در حين صعود ]ترک اين جهان[ با کمال تقديس و تنزيه و انقطاع 
قصد رفيق اعلی نمايند.  لعمر اهلل اشراقات آن ارواح سبب ترّقيات عالم و مقامات امم است.  
ايشانند مايءه وجود و علّت عظمی از برای ظهورات و صنايع عالم.  بهم تمطر الّسحاب و تنبت 
االأرض.  هيچ شیء از اشياء بی سبب و علّت و مبدء موجود نه.  و سبب اعظم ارواح مجّرده 
بوده و خواهد بود و فرق اين عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است.  باری بعد 

از صعود بين يدی اهلل حاضر می شود به هيکلی که اليق بقا و قابل آن عالم است.”
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بنا بر اين برای نوع انسان که توّسط يکی از متفّکران بانفوذ زمان حاضر 

“تکاملی که از خودش آگاه شده”77 توصيف گرديده، ايمان اشتياقی ضروری 

و خاموش نشدنی است.  رويدادهای قرن بيستم به نحوی اندوه بار و قاطع نشان 

داد که اگر ابراز طبيعی ايمان به طور تصّنعی مسدود گردد آدمی به ناچار برای 

ارضای اين نياز به تراشيدن و پرستش بت هايی پوچ و حّتی موهن اقدام خواهد 

نمود.  ايمان انگيزه ای انکارناپذير است.

مختصر آنکه پروردگار عالميان که سرچشمءه نظام دانشی است که آن را 

انسجام و يک پارچگی  پيامبران،  فرايند مداوم ظهور  از طريق  دين می ناميم 

اين نظام و برائت آن را از تناقضات ناشی از جاه طلبی های فرقه ای به شهود 

می رساند.  مأمورّيت هر مظهر ظهور مرحله ای از مراحل نامحدود تجلّيات يک 

است.   بشری  موازين  ورای  اختياراتی  و  استقالل  با  همراه  و  واحد  حقيقت 

از  آنجايی که هدف از استمرار ظهورات الهی آگاه کردن بشر از قابلّيت ها و 

مسئولّيت هايش در مقام حافظ و امانت دار جهان آفرينش می باشد، اين فرايند 

صرفًا تکرار مکّررات نيست بلکه فرايندی تدريجی و پيشرو است و تنها زمانی 

کاماًل درک می شود که با اين ديد و در اين فحوا نگريسته شود.

بهائيان به هيچ  وجه نمی توانند اّدعا کنند که در اين مراحل اّولّيءه امر بهائی، 

بيش از شّمه ای از حقايق نهفته در ظهوری را که آيين شان بر آن مبتنی است 

درک کرده اند.  مثاًل حضرت شوقی افندی در اشاره به فرايند رشد و تکامل 

امر بهائی می فرمايد:  “آنچه می توانيم معقوالنه جرأت اقدام آن را به خود 

دهيم اينست که بکوشيم تا به درک لمحه ای از اّولين اشّعءه فجر موعودی که بايد در 

ميقات مقّرر ظلمات مستولی بر عالم انسانی را محو و زايل نمايد نائل شويم.”78  اين 

بيان مبارک، عالوه بر تشويق به فروتنی، گويای اين حقيقت است که حضرت 

بهاءاهلل دين تازه ای به عالم نياورده  است که بر تعّدد سازمان های فرقه ای عصر 

حاضر بيفزايد بلکه مفهوم کلّی دين به عنوان نيروی محّرکءه اصلِی پيشرفت 
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و آگاهی را در قالبی جديد ارائه نموده  است.  از آنجايی که نژاد انسان با 

تمام کثرت و تنّوعش نوع واحدی است بنا بر اين تصّرفات الهی برای پرورش 

خصايص ذهنی و معنوی مکنونءه نوع بشر نيز فرايند واحدی است.  قهرمانان و 

قّديسينی که در اين مرحله از فرايند تالش می کنند، قهرمانان و قّديسيِن همءه مراحل 

اين فراينداند و موّفقّيت هايشان، موّفقّيت های تمام مراحل آن.  اين ضابطه ای 

است که در حيات و آثار حضرت عبدالبهاء متجلّی بود و امروزه در جامعءه 

بهائی که وارث تمامی دست آوردهای روحانی بشرّيت است مشهود می باشد، 

ميراثی که به طور يکسان در دسترس همءه مردم جهان قرار دارد.

بنا بر اين، دليل مکّرر بر وجود پروردگار آنست که آن ذات منيع الُيدَرک از 

اّول ال اّول خود را متتابعًا ظاهر ساخته است.  در مفهومی کلّی تر، حماسءه بزرگ 

تاريخ دينی بشر، همان طور که حضرت بهاءاهلل می فرمايد، نمايان گر تحّقق “عهد 

و ميثاق الهی” است، ميثاق پای داری که طبق آن، خالق ممکنات انسان را 

است مطمئن  بشر  اخالقی  و  روحانی  پيشرفت  که الزمءه  دائمش  از هدايت 

می سازد و از او می خواهد که اين ارزش های معنوی و اخالقی را قلبًا و باطنًا 

مايل  چنانچه  تا  است  آزاد  هر کس  درآورد.   اجرا  مرحلءه  به  عماًل  و  بپذيرد 

باشد نقش منحصر به فرد هر يک از مظاهر الهی را با تفسيری تاريخ گرا از 

شواهد، زير سؤال ببرد اّما يک چنين نظرّيه پردازی کمکی به توجيه تحّوالتی 

که افکار را دگرگون ساخته  و تغييراتی در روابط بشری به وجود آورده که نقشی 

حياتی در تکامل اجتماعی داشته است، نخواهد کرد.  مظاهر مقّدسءه الهّيه 

در مقاطع زمانِی بسيار نادری که موارد شناخته شدءه آن از شمار انگشتان دو 

دست تجاوز نمی کند ظاهر شده اند، هر يک با صراحت مرجعّيت تعاليم شان 

را اعالم کرده اند و هر يک چنان تأثير عميقی در پيشرفت تمّدن داشته اند که با 

هيچ پديدءه ديگری در تاريخ قابل مقايسه نيست.  حضرت بهاءاهلل خاطرنشان 

می فرمايد:  “مالحظه کن در حين ظهور مظهر کلّّيه قبل از آنکه آن ذات قدم 
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خود را بشناساند و به کلمءه امرّيه تنّطق فرمايد عاِلم بوده و معلومی با او نبوده و 

هم چنين خالق بوده و مخلوقی با او نه.”79  

* * *

متداول ترين اعتراضی که نسبت به برداشت فوق از دين ابراز می شود اين 

است که تفاوت  هايی که در بين اديان وجود دارد آن چنان بنيادی است که 

پنداشتن آنها به عنوان مراحل يا جوانب يک نظام واحِد حقيقت، به منزلءه انکار 

واقعّيات است.  چنين واکنشی با توّجه به توّهماتی که ماهّيت دين را مستور 

کرده قابل درک است.  اّما اين اعتراضات بيش از پيش به بهائيان فرصت 

است  آمده  بهاءاهلل  آثار حضرت  در  که  تکاملی  مفهوم  در همان  تا  می دهد 

اصول مطروحه در اين رساله را به نحوی واضح تر بيان نمايند.

وانمود  به عنوان منظور اصلی کتب مقّدسه  مزبور که  تفاوت های 

می شوند يا از نوع رسوم عملی دين است و يا از مقولءه اعتقادی آن.  در 

مورد رسوم عملی حاکم بر زندگی شخصی، بهتر است اين مسئله در 

مقايسه با جنبه های مشابه زندگی ماّدی مورد بررسی قرار گيرد.  بسيار 

غير محتمل است که تفاوت  در زمينه های بهداشت، پوشاک، درمان، 

تغذيه، وسايل نقلّيه، تسليحات، معماری يا فّعالّيت های اقتصادی، هر 

قدر هم که فاحش باشد، ديگر به طور جّدی به عنوان دليلی برای انکاِر 

يکی بودن نوع انسان از حيث اصل و ريشه، مورد قبول واقع گردد.  

داشت،  عمومّيت  استدالل های سطحی  نوع  اين  بيستم  قرن  آغاز  تا 

اّما تحقيقات تاريخی و مردم شناسی اکنون چشم اندازی يک پارچه از 

فرايند تکامل فرهنگی  را ارائه می دهد که از طريق آن تجلّيات و ساير 

جلوه های بی شمار خاّلقّيت بشری به وجود آمده اند، از نسلی به نسل 

بعد منتقل شده اند، به تدريج دست خوش دگرگونی گشته اند و غالبًا با 

گسترش دامنءه خود، بر غنای زندگی اقوام در سرزمين های دوردست 
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افزوده اند.  بنا بر اين، اينکه اجتماعات امروِز جهان نمايان گر تنّوع وسيع 

اين گونه پديده ها هستند، به هيچ وجه معّرف هوّيت ايستا و تغيير ناپذير 

 آن اقوام نيست بلکه صرفًا مشّخص  کنندءه مرحله ای است که هر يک از 

گروه ها در حال گذر از آن هستند يا الاقّل تا همين اواخر در آن مرحله 

قرار داشته اند.  با اين حال، همءه اين نمادهای فرهنگی تحت فشار 

هم بستگی جهانی، اکنون در حال تغيير و تحّول اند.

به فرمودءه حضرت بهاءاهلل، روند تکاملِی مشابهی حيات دينی بشر 

را شکل داده است با اين تفاوت که تعاليم الهی صرفًا حوادثی شکل 

 گرفته از روش مداوم آزمون و خطای تاريخ نيست بلکه اين ضوابط در 

هر يک از ظهورات الهی به عنوان خصوصّيات اصلی آن ظهور صريحًا 

بيان شده، در کتب مقّدسءه آنها مندمج گرديده و جامعّيت و انسجام آنها 

در طّی چندين قرن با صداقت حفظ گرديده است.  در عين حال که 

برخی از ويژگی های هر کدام از اين مجموعه های قوانين نهايتًا مقاصد 

که  متفاوتی  ارزش های  تحت  الّشعاع  سرانجام  و  نموده  ايفا  را  خود 

حاصل فرايند تکامل اجتماعی است قرار می گيرد، اّما اصل آن قوانين 

به هيچ وجه مرجعّيت و اعتبار خود را در آن مرحلءه طوالنی از پيشرفت 

بشر که نقشی حياتی در پرورش رفتار و سلوک انسان داشته است از 

دست نمی دهد.  حضرت بهاءاهلل می فرمايد:  “اين اصول و قوانين و 

راه های محکم متين از مطلع واحد ظاهر و از َمشرق واحد ُمشرق و اين 

اختالفات نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده.”* 80 

* متن کامل:  “حّق جّل جالله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده يعنی مشارق 

امر و مخازن الآلی علم او چه که اّنه تعالی غيب مکنون مستور عن االأنظار انظر ما انزله الّرحمن 
فی الفرقان ال تدرکه االأبصار و هو يدرک االأبصار و هو اللّطيف الخبير اليوم دين اهلل و مذهب 
اهلل آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعّدده را سبب و علّت بغضا ننمايند اين اصول و قوانين و 
راه های محکم متين از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق و اين اختالفات نظر به مصالح 
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به اين ترتيب اين استدالل که تفاوت  در مقّررات و مراسم و ديگر 

شعاير مذهبی را می توان ايرادی مهم بر وحدت ذاتی اديان آسمانی 

به شمار آورد، نشانءه ناديده گرفتن مقصدی است که آن تعاليم دنبال 

کرده اند. ضعف آشکار تِر اين استدالل، فرق ننهادن بين مبادی پايدار و 

ويژگی  های گذرای دين است.  پيام اصلی دين تغيير ناپذير است، چنان که 

حضرت بهاءاهلل می فرمايد:  “هذا دين اهلل من قبل و من بعد.”* 81 بين 

نقش دين در هموار کردن راه برای برقراری روابط متعالی  تر و غنیّ تری 

بين روح انسان با آفريدگار خود — و اعطای مسئولّيِت به مراتب بيشتری 

به فرد برای تعديل غرايز حيوانی طبيعت بشری — با نقش ديگر آن 

يعنی ارائءه هدايات برای کمک به پيشبرد فراينِد تمّدن  سازی به هيچ 

 وجه مغايرتی وجود ندارد. 

مفهوم استمرار ظهورات الهی و سير تکاملی دين، ضرورت شناسايی 

تأکيد  به خصوص  را  زمان ظهورشان  در  وحی  مطالع  آن  از  هر يک 

می کند.  قصور اکثرّيت نوع بشر در اين مورد، جوامع بزرگی را به کّرات 

محکوم به آن نموده که بنا بر عادت ديرين، همان احکام و شعايری 

را که مّدت ها پيش نقش خود را ايفا نموده و اجرای آنها در اين زمان 

صرفًا پيشرفت اخالقی را مختل می سازد، باز تکرار نمايند.  متأّسفانه امروز 

يکی از نتايج حاصلءه اين قصور، کم    اهّمّيت جلوه نمودن دين بوده است.  

درست در آن لحظءه ترّقی و پيشرفت جمعی که عالم انسانی تالش خود را برای 

رويارويی با چالش تجّدد آغاز کرد آن سرمايءه روحانی که اساسًا  منبع و سرچشمءه 

وقت و زمان و قرون و اعصار بوده ای اهل بها کمر هّمت را محکم نماييد که شايد جدال و 
نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع شود و محو گردد حّبًا هلل و لعباده بر اين امر عظيم خطير 
قيام نماييد ضغينه و بغضای مذهبی ناريست عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب مگر يد قدرت 

الهی ناس را از اين بالء عقيم نجات بخشد...”
* مضمون:  اين است دين الهی در گذشته و در آينده.
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شهامت اخالقی و روشن بينی او بود به سرعت به موضوعی مورد تمسخر تبديل 

شد، ابتدا در سطح تصميم گيری در بارءه راهی که جامعه بايد در پيش گيرد و 

نهايتًا در ميان توده های بيشتر و بيشتر مردم.  بنا بر اين جای شگفتی نيست اگر 

اين ويران کننده ترين مورد از موارد بسياِر خيانت در امانت که موجب فروريزی 

به کلّی  نيز  را  ايمان  به مرور زمان اساس خوِد  حّس اعتماد جامعه گرديده، 

متزلزل سازد.  به اين دليل است که حضرت بهاءاهلل مخاطبين آثار خود را مکّررًا 

به تفّکری عميق در بارءه درس عبرتی که می توان از اين اشتباهاِت پی درپی 

گرفت توصيه فرموده  است:  “حال قدری تأّمل نماييد که سبب اعتراض ناس 

بعد از طلب و آمال ايشان چه بود...”82، “سبب چه بود ... به اين قسم اعتراض 

نمودند و احتراز جستند...”83، “چه سبب اين گونه اختالفات بوده...”84، “تأّمل 

فرماييد که سبب اين افعال چه بود....”85 

آسيب بس شديد تری که بر درک دين وارد آمده پيش فرض ها و ظنون دينی 

بوده است.  يکی از خصوصّيات هميشگی فرقه  گرايی دينی در گذشته نقش 

سلطه  جويانءه طبقءه روحانيون بوده است.  درغياب نصوص صريح کتب آسمانی 

داير بر تعيين قطعی مرجعّيت نهادهای دينی، روحانيوِن برجسته موّفق شدند حّق 

انحصاری تعبير و تفسير آثار نزولی و مقاصد الهی را به خود اختصاص دهند.  

گرچه انگيزه های آنان متفاوت بود ولی پيامد عمومی و اسف بار بدعت های اين 

مّدعيان سبب شد که الهامات روحانی از جريان باز ايستد، فّعالّيت های فکری 

مستقّل عقيم ماَند، شعاير جزئی و کم   اهّمّيت مذهبی مرکزّيت و اولوّيت يابد، 

و غالبًا نسبت به مردمی که آيينی غير از اعتقادات رؤسای خودگماشتءه مذهبی 

داشته اند، نفرت و کين به وجود آيد.  اگرچه هيچ نيرويی نمی توانست قدرت 

خاّلقءه تصّرفات الهی را مآاًل از ادامءه کار خود در جهت باال  بردن تدريجی 

ادراک بشر بازدارد، اّما با ايجاد اين گونه موانع ساختگی دامنءه موّفقّيت هايی 

که در هر عصر می توانست به دست آيد به نحو فزاينده ای محدود شد.
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به مرور زمان، نظام عقيدتی موّفق شد که در بطن هر يک از اديان بزرگ 

بود  آن دين  مبنای  ُمنزله ای که  تعاليم  روح  با  مغاير  و حّتی  موازی  مرجعّيتی 

مزرعه اش  در  که  مالکی  مورد  در  مسيح  مشهور حضرت  بيافريند.  حکايت 

بيان  را  زمان حاضر  برای  آن  پيامدهای  و هم  اين مسئله  بود هم  بذر کاشته 

می کند:  “چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده در ميان گندم کرکاس 

ريخته برفت”86  وقتی کارگران پيشنهاد کردند که بروند و علف ها را جمع کنند 

صاحب  زمين جواب داد “نی مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها 

بر کنيد بگذاريد که هر دو تا وقت حصاد با هم نمّو کنند و در موسم حصاد 

دروگران را خواهم گفت که اّول کرکاس ها را جمع کرده آنها را برای سوختن 

انبار من ذخيره کنيد.”87 قرآن کريم در سرتاسر  اّما گندم را در  ببنديد  بافه  ها 

صفحاتش، شديدترين نکوهش های خود را متوّجه آسيب های روحانِی حاصله 

از اين رقابت در سلطه جويی می سازد:  “قل اّنما حّرم رّبی الفواحش ما ظهر منها 

و ما بطن و االثم و البغی بغير الحّق و ان تشرکوا باهلل ما لم ينّزل به سلطانًا و ان 

تقولوا علی اهلل ما ال تعلمون.”* 88  از ديدگاه تفّکر امروزی حيرت انگيزترين مسئله 

اين است که علمای دينی که نسل اندر نسل تحميل عقايدشان بر دين عينًا 

خيانتی را مجّسم ساخته که مخاطب کلماتی چنين تند و انذار دهنده قرار گرفته 

 است، همان انذارات را به عنوان سالحی برای سرکوب کردن اعتراضاتی به 

کار می  برند که به خاطر غصب مرجعّيت روحانی عليه آنان به عمل می آيد.

در واقع هر مرحلءه جديد از سير تکاملِی ظهور حقايق روحانی، در زمان و 

در انبوهی از تصاوير و تفاسير ظاهری و تحت الّلفظی منجمد گرديد و تفاسيری 

که بسياری از آنها از فرهنگ هايی که خود از نظر اخالقی منسوخ بودند اقتباس 

* مضمون:  بگو خداوند اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است؛ و 

)همچنين( گناه و ستم به ناحّق را؛ و اينکه چيزی را كه خداوند دليلی برای آن نازل نكرده، 
شريك او قرار دهيد؛ و به خدا مطلبی نسبت دهيد كه نمی دانيد.
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شد.  مفاهيمی چون رستاخيز جسمانی، بهشتی آکنده از لذايذ نفسانی، تناسخ، 

خوارق عاداِت  وحدت وجودی و نظاير آنها، به رغم ارزشی که در مراحل اّولّيءه 

تکامِل ادراک بشری داشته اند، در عصری که کرءه زمين به معنی واقعِی کلمه 

تبديل به يک وطن شده و انسان ها بايد بياموزند که خود را شهروند اين وطن واحد 

بدانند، ديوارهای جدايی و اختالف بنا می کنند.  در اين فحوا است که دليل شّدت 

انذارات حضرت بهاءاهلل را در بارءه موانعی که علمای قشری دينی در راه جويندگان 

حقيقت ايجاد می کنند، بهتر می توان درک کرد:  “يا معشر العلمآء ال تزنوا کتاب اهلل بما 

عندکم من القواعد و العلوم اّنه لقسطاس الحّق بين الخلق.”* 89  حضرت بهاءاهلل 

در مکتوبی خطاب به پاپ پی نهم او را پند می دهد به اينکه خداوند در اين 

يوم آنچه را که در دين ابدی است “خزن ... فی اواعی العدل و القی فی الّنار 
ما ينبغی لها.”† 90

* * *

وقتی که ذهن از خس و خاشاک انبوهی که علم الهّيات به دور دين پيچيده 

مبّرا شود انسان می تواند معانی عبارات آشنای کتب مقّدسه را از ديد حضرت 

بهاءاهلل بررسی کند.  آن حضرت می فرمايد:  “اين يوم را مثلی نبوده و نيست چه 

که به مثابءه بصر است از برای قرون و اعصار و به مثابءه نور است از برای ظلمت 

اّيام.”91 شگفت انگيز  ترين مشاهداتی که از اين چشم انداز حاصل می شود، 

وحدِت هدف و اصولی است که به ويژه در سراسر تورات و انجيل و قرآن جاری 

است، اگرچه طنين اين وحدت را به آسانی می توان در آثار مقّدسءه ساير اديان جهان 

نيز مالحظه کرد.  همان مطالب اساسی از بطن احکام، مواعظ، حکايات، 

استعارات و تعبيراتی که آنها را در بر گرفته اند، مکّررًا پديدار می گردند.  در بين 

* مضمون:  ای علمای دين!  کتاب الهی را با موازين و علومی که نزد شما متداول است 

نسنجيد، چه که اين کتاب همانا خود ميزان حّق در بين خلق است.
† مضمون:  ]خداوند در اين يوم آنچه را که در دين ابدی است[ در قالب عدالت ذخيره 

فرمود و آنچه اليق آتش بود در آتش افکند.
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اين حقايق بنيادين، آنچه از همه به مراتب بارزتر است پيشرفت تدريجی طرز 

بيان و قاطعّيت تأکيد بر يکتايی خداونِد خالق کّل جهان هستی اعّم از عالم 

ماّدی يا عوالم روحانی می باشد.  کتاب مقّدس تورات چنين تصريح می کند:  

“من يهوه هستم و ديگری نيست و غير از من خدايی نی”92 و همين مفهوم 

زيربنای تعاليم بعدی حضرت مسيح و حضرت محّمد را تشکيل می دهد.

نوع انسان به عنوان وارث، امانت دار و محور جهان هستی، بدين منظور 

خلق شده است که خالق خود را بشناسد و به تحّقق مقاصد او خدمت کند.  

واکنش ذاتی انسان در قبال چنين وظيفه ای در عالی ترين تجلّی خود به صورت 

عبادت که مستلزم تسليم کامل و صميمانه در مقابل قدرتی که درخور چنين 

باقی  و  سرمدی  پادشاه  “باری  می گردد.   ظاهر  است  تجليلی  و  بزرگداشت 

باد”93 جزء  االآباد  ابد  تا  اکرام و جالل  را  را، خدای حکيم وحيد  ناديده  و 

الينفّک اين روح ستايش و ابراز آن به صورت خدمت به ارادءه الهی برای نوع 

انسان است.  در پرتو اين معرفت که “قل اّن الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء و 

اهلل واسع عليم”* 94 مسئولّيت های انسان آشکار می شود.  قرآن کريم می فرمايد:  

“ليس البّر ان تولّوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکّن البّر من آمن باهلل ... و آتی 

المال علی حّبه ذوی القربی و اليتامی و المساکين و ابن الّسبيل و الّسائلين.”† 95حضرت 

مسيح به کسانی که پيام او را اجابت کردند چنين فرمود:  “شما نمک جهانيد”96 

“شما نور عالميد.”97 ميکاه نبی با خالصه کردن مضمونی که بارها در سراسر 

تورات مقّدس تکرار شده و سپس در انجيل جليل و قرآن کريم نيز آمده است 

سؤال می کند:  “خداوند از تو چه چيز را می  طلبد غير از اينکه انصاف را بجا 

* مضمون:  بگو همانا فضل و بخشش در دست خداوند است به هر کس که می خواهد اعطا 

می کند و خداوند گشايش دهنده و بر همه چيز آگاه است.
† مضمون:  نيکوکاری آن نيست که روی خود را به طرف مشرق و  مغرب بگردانيد، بلکه 

نيکی آنست که به خدا ... ايمان آوريد و به خاطر حّب خداوند از دارايی خود به بستگان و 
يتيمان و مستمندان و افراد بی خانمان و فقرا کمک کنيد.
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آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خويش با فروتنی سلوک 

نمايی؟”98 

کتب مقّدسه به همين ميزان بر اين اصل نيز توافق دارند که توانايی روح 

در نيل به درک مقاصد آفريدگار تنها محصول کوشش او نيست بلکه لطف و 

عنايت خداوند است که راه را می گشايد.  حضرت مسيح اين نکته را به زبانی 

روشن و به يادماندنی بيان فرموده  است:  “من راه و راستی و حيات هستم هيچ  

کس نزد پدر جز به وسيلءه من نمی آيد.”99 اگر شخص اين بيان را صرفًا مبارزه ای 

تعّصب آميز عليه ديگر مراحل فراينِد واحد و مداوم هدايت الهی تلّقی نکند، 

آن را به وضوح تبلور اين حقيقت محورِی اديان سماوی مشاهده می نمايد که 

دسترسی به غيب منيع ال يدرک يعنی آفريننده و حافظ عالم وجود، تنها از 

طريق آگاه شدن از انوار ساطعه از عوالم الهی ميّسر است.  اين تمثيل در يکی 

از زيباترين سوره های قرآن مجيد آمده است:  “اهلل نور الّسموات و االرض ... 

نور علی نور يهدی اهلل لنوره من يشاء.”* 100  در کتب انبيای عبرانی، واسطءه فيض 

الهی که مقّدر بود در مستقبل اّيام در ديانت حضرت مسيح در هيکل پسر انسان 

و در اسالم در قالب کتاب  اهلل ظاهر شود، شکل يک پيمان محکم و متين بين 

خالق ممکنات با حضرت ابراهيم، پيامبر برگزيدءه او و پدر اّمت ها، به خود گرفت:  

“و عهد خويش را در ميان خود و تو و ذّريتت بعد از تو استوار گردانم که نساًل بعد 
نسل عهد جاودانی باشد تا ترا و بعد از تو ذرّيت ترا خدا باشم.”101

همءه آيين های بزرگ به تلويح و معمواًل به تصريح به توالی ظهورات الهی 

اشارت دارند.  يکی از قديم ترين و روشن ترين اين اشارات را در “بهگود گيتا” 

کائناتم،  خدای  من  گرچه  فارغم،  مردن  و  زادن  از  من  “  گرچه  می خوانيم: 

چيره بر طبيعت خود به نيروی ’مايا’ی خويش در ميان مردم آيم.  آنجا که 

* مضمون:  خدا نور آسمان ها و زمين است ... نوری بر فراز نور، و خدا هر کس را بخواهد 

به نور خود هدايت می کند.



271دین الهی یکی است

نيکوکاری از رونق برافتد و تبه کاری باال گيرد من در قالب تن مجّسم شوم و در 

ميان مردم آيم تا اساس خير نگهبانی کنم و بنياد شر براندازم.  من در هر دور 

پيدا آيم تا آيين راستی برقرار سازم.”* 102  اين داستان مهّيج ادامه دار ساختار 

اصلی کتاب عهد عتيق را تشکيل می دهد، کتابی که ابواب متوالی اش نه 

تنها رسالت حضرت ابراهيم و حضرت موسی “  که خداوند او را رو به رو شناخته”103، 

بلکه رسالت سلسلءه انبيای ِکهتری را نيز بازگو می کند که کاری را که آن پيامبران 

اولو العزم آغاز کرده بودند ترويج و تحکيم بخشيدند.  به همين ترتيب هيچ 

نظر پردازِی بحث انگيز و عجيب و غريب در بارءه ماهّيت واقعی حضرت مسيح، 

نمی توانست رسالت آن حضرت را از اثرات دگرگون کننده ای که امر حضرت 

ابراهيم و حضرت موسی بر مسير تمّدن عالم گذاشته بود جدا سازد.  حضرت 

مسيح خود انذار می فرمايد که اين او نيست که کسانی را که پيامش را انکار 

می کنند نکوهش خواهد کرد بلکه “موسی است که بر او اميدوار هستيد.  زيرا 

اگر موسی را تصديق می کرديد مرا نيز تصديق می کرديد چونکه او در بارءه من 

نوشته است.  اّما چون نوشته های او را تصديق نمی کنيد پس چگونه سخن های 

مرا قبول خواهيد کرد.”104  با نزول قرآن مجيد، مسئلءه ادامءه ظهورات الهی و 

توالی رسالت جنبءه اصلی و محوری به خود می گيرد:  “آمّنا باهلل و ما انزل الينا و 

ما انزل الی ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب ... و ما اوتی موسی و عيسی 

و ما اوتی الّنبّيون من رّبهم.”† 105 

استنباط يک خوانندءه خوش بين و منصِف اين بيانات اينست که دين اساسًا 

ماهّيت واحدی است.  به همين دليل کلمءه “اسالم” که از نظر لغوی به معنی 

* توضيح:  متن فارسی از کتاب  گيتا )بهگود گيتا( ترجمءه محّمد علی موّحد گرفته شده است.  

در حالی که متن انگليسی از ترجمءه Sir Edwin Arnold نقل شده است.
† مضمون:  ايمان داريم ما به خدا و به آنچه برای ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل 

پيامبران از طرف  ... و آنچه که به موسی و عيسی و به همءه  و اسحاق و يعقوب نازل شده 
پروردگارشان تفويض شده.
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“تسليم” در برابر ارادءه خداوند است تنها از دورءه خاّصی از نزول هدايات الهی 

که مؤّسس آن حضرت محّمد بود ياد نمی کند بلکه همان طور که آيات قرآنی 

به نحوی  ترديد ناپذير آن را روشن می سازد، به معنی کلِّی “دين” است.  در عين 

حال که صحبت از وحدت تمام اديان صحيح است ولی درک بستر زمان و 

مکان بی نهايت مهم است و همان گونه که حضرت بهاءاهلل تأکيد می فرمايد، 

به معنای واقعی فقط يک دين وجود دارد.  دين دين است همان  طور که 

علم علم است.  يکی ارزش هايی را که از طريق ظهورات پی درپی الهی ظاهر 

می شود ارائه می دهد و به تفصيل آنها می پردازد و ديگری ابزاری است که به 

وسيله آن ذهن انسان رموز طبيعت را کشف می کند و می تواند با دّقتی روزافزون 

بر عالم وجود اثر  گذارد.  يکی اهدافی را تعيين می نمايد که روند تکامل را به 

پيش می َبَرد و ديگری به تحّقق آن اهداف ياری می رساند.  اين دو، يعنی دين 

و علم دو نظام دانايی را تشکيل می دهند که محّرک پيشرفت تمّدن می باشند.  

هر يک از اين دو به عنوان “تجلّی شمس حقيقت”106  مورد تمجيد حضرت 

عبدالبهاء قرار گرفته  است.

بنا بر اين، اين پندار که وظيفءه پيامبرانی چون حضرت موسی، حضرت 

بودا، حضرت زردشت، حضرت مسيح و حضرت محّمد — يا زنجيره ای از 

تأسيس  بوده اند —  الهام بخش کتب مقّدسءه هندو  قّديسينی )Avatars( که 

دين هايی جدا از هم بوده است، دليل بر عرفانی ناقص از مقام بی نظير آن 

آورده  بجا  درستی  به  منزلت شان  زمانی  عکس،  به  است.   مقّدسه  نفوس 

می شود که به عنوان مرّبيان روحانِی تاريخ و دمندگان روح حيات در پيشرفت 

تمّدنی شناخته شوند  که سبب شکوفايی آگاهی گرديده است.  در انجيل جليل 

می فرمايد:  “او در جهان بود و جهان به واسطءه او آفريده شد.”107 اينکه اين 

هياکل مقّدسه به مقياسی غير  قابل سنجش بيش از هر چهرءه ديگری در تاريخ 

مورد ستايش و تکريم توده های بی شمار مردم قرار گرفته اند نشان دهندءه تالش نوع 



273دین الهی یکی است

انسان برای ابراز احساساِت وصف ناپذيری است که برکات ظهور اين حقايق 

نورانی در قلوب مردم برانگيخته است.  با عشق  ورزيدن به اين آموزگاران الهی 

است که انسان به تدريج فرا گرفته است که معنی عشق ورزيدن به خدا چيست 

وگرنه برای اين کار راه عملِی ديگری وجود ندارد.  تجليل از اين مظاهر مقّدسه 

در اين نيست که با کوشش های کورکورانه، ِسرِّ وجودشان را در عقايدی جزمی 

که زاييدءه توّهمات انسانی است اسير کنيم بلکه بزرگداشت آنان در اين است 

که روح انسانی ارادءه خود را بدون  قيد و شرط در برابر نفوذ خاّلقءه مقلِّبه ای که 

اين نفوس مقّدسه حامل آنند تسليم نمايد.

* * *

همان سردرگمی که در بارءه نقش دين در پرورش آگاهی اخالقی وجود 

دارد در ادراک عمومی از سهم دين در کمک به شکل دادن به اجتماع نيز به 

چشم می خورد.  شايد آشکارترين نمونءه آن کم انگاشتن مقام اجتماعی زن در 

اکثر کتب مقّدسه است.  در حالی که منافع حاصله از آن برای مردان بی شّک 

عامل مهّمی در تقويت برداشت فکری مزبور بوده اّما توجيه اخالقی آن مسلمًا 

از درک مردم از منظور کتب مقّدسه ناشی شده است.  اين متون، به استثنای 

چند مورد محدود، مردان را مخاطب قرار داده اند و برای زنان نقشی کمکی و 

فرودست در حيات دينی و اجتماعی قائل شده اند.  متأّسفانه چنين برداشتی با 

سهولتی اسفناک اجازه داده است که انگشت مالمت در بارءه قصور در تسلّط 

بر غريزءه جنسی که خود يکی از خصايص پيشرفت اخالقی است در مرحلءه اّول 

به سوی زنان متوّجه  گردد.  اين طرز تفّکر در معيارهای امروز مسلّمًا تعّصب آميز 

و غير عادالنه شمرده می شود.  طّی مراحلی از توسعءه اجتماعی که هر يک از 

اديان بزرگ الهی در آن به وجود آمدند، منظوِر هداياِت کتب مقّدسه بدايتًا 

آن بود که روابط حاصله از شرايط مشکل و الينحّل تاريخی را، تا آنجا که 

ممکن بود تلطيف نمايد.  با اندک بصيرتی می  توان دريافت که در زماِن حاضر 
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پرورش  که  را  دين  مرکزی  بدوی، هدف  کهنءه  و عادات  موازين  به  چسبيدن 

صبورانءه سجايای اخالقی است خنثی و نابود می کند. 

مالحظات مشابهی الزمءه روابط بين جوامع انسانی بوده است.  آماده سازی 

دراز مّدت و طاقت فرسای قوم يهود برای مأمورّيتی که از آنان خواسته شده بود 

نمونءه ديگری از پيچيدگی و دشواری چالش های اخالقی مورد بحث است.  

برای آنکه استعدادهای روحانی  مورد نظر انبيا بيدار و شکوفا گردد الزم بود که 

در برابر وسوسه های فرهنگ بت پرستانءه همسايگان به هر قيمتی مقاومت شود.  

روايات کتب مقّدسه در بارءه مجازات های بجايی که دامن گير متخلّفيِن اوامر 

الهی اعّم از ملوک و مملوک شده بود نشانءه اهّمّيتی است که طّراح آسمانی 

برای آن اصول قائل بوده است.  وضع تقريبًا مشابهی برای جامعءه نوپايی که 

حضرت محّمد بنياد نهاد پيش آمد زيرا آن جامعه ناگزير بود که برای حفظ 

برابر اقوام بت پرست عرب، اقوامی منهمک در قساوت وحشيانه و  خود در 

شقاوت کينه  توزانه و مصّمم به اطفای نور محّمدی، ايستادگی نمايد.  هر کس 

که با دقايق تاريخ آشنا باشد به آسانی خواهد توانست دليل احکام شديد قرآن 

کريم را در اين مورد درک کند.  در حالی که مقّرر بود معتقدات يکتا  پرستی 

يهوديان و مسيحيان مورد احترام قرار گيرد، مدارا و مسامحه در برابر بت پرستی 

به هيچ وجه مجاز نبود.  طّی مّدتی نسبتًا کوتاه، اين قانون شديد اسالمی موّفق 

به مّتحد  ساختن قبايل شبه جزيرءه عربستان و تأسيس جامعءه جديدی شد که 

متجاوز از پنج قرن در زمينه های اخالقی، عقالنی، فرهنگی و اقتصادی به 

موّفقّيت های بزرگی نائل آمد، موّفقّيت هايی که از نظر سرعت و وسعت تا آن 

زمان و حّتی بعد از آن،  نظيرش ديده نشده بود.  تاريخ داور سرسختی است و 

نهايتًا در آينءه حقيقت نمای آن عواقب اعمال کسانی که کورکورانه  کوشيده اند 

تا چنين نهضت هايی را در نطفه خفه کنند با منافعی که از پيروزِی بينش “  کتاب 

مقّدس” نسبت به قابلّيت های انسانی و از پيشرفت های ناشی از خاّلقّيت و نبوغ 
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تمّدن اسالمی نصيب تمام جهانيان گرديده است، الی االبد مقايسه خواهد شد.

يکی ديگر از بحث انگيزترين مسائل در مورد درک تکامل جامعه در جهت 

بلوغ روحانی، مسئلءه جرم و مجازات بوده است.  مجازات هايی که در اغلب 

متون مقّدسه برای تجاوز به حقوق فرد يا منافع عمومی مقّرر شده، هرچند در 

جزئّيات و شّدت و ضعف متفاوتند ولی به طور کلّی سخت و شديد بوده اند.  

اجازه  او  اعضای خانوادءه  به  يا  به مصدوم  غالبًا  مقّررات  اين  آن،  بر  عالوه 

می دهد که از متجاوز انتقام بگيرند.  ولی از ديدگاه تاريخ می توان اين پرسش 

منطقی را مطرح کرد که واقعًا چه راه عملِی ديگری وجود داشته است؟  در 

غياب نه تنها برنامه های تأديبِی امروزی برای تعديل شيوه های رفتاری، بلکه 

حّتی عدم دسترسی به وسايل بازداشت مانند زندان و نهادهای انتظامی، همِّ 

اديان بر اين بوده است که قاطعانه بر ادراک عمومی اين اثر را بگذارند که 

رفتاری که موجب تضعيف روحّيءه تالش در راه ترّقی اجتماعی می شود، چه از 

نظر اخالقی و چه از لحاظ خسارات عملی، مطلقًا قابل قبول نيست.  پيشرفت 

تمّدن همواره از اين احکام نفع برده است و انکار چنين واقعّيتی از صداقت 

و انصاف به  دور خواهد بود.

اين وضع در مورد همءه ادوار دينی که اصل و منشأ آنها در تاريخ مدّون 

رفتاری  به دنبال تصحيح  آنجا که دين  از  ثبت شده است صدق می کند.  

بوده است که در مراحل معّينی از پيشرفت تمّدن از ضرورت و فورّيت بيشتری 

برخوردار بوده با تکّدی، برده داری، استبداد، جهان گشايی، تعّصبات قومی 

و ساير خصايص نامطلوِب روابط اجتماعی مقابله ننموده و يا صريحًا در مورد 

آنها سخت گيری نکرده است.  محکوم ساختن دين به اين خاطر که هيچ  يک 

از ادوار متواليش موّفق به اصالح کلّّيءه خطاهای اجتماعی نشده  است به منزلءه 

انکار تمام مطالبی است که در بارءه ماهّيت پيشرفت  انسان آموخته شده است.  

اين گونه کهنه انديشی  ناگزير موانع روانی شديدی به وجود می آورد که انسان را 
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از درک و رويارويی با مقتضيات زمان خود باز می دارد.

زمان  برای  آن  پيامدهای  و  عوارض  بلکه  نيست  گذشته  مورد  در  بحث 

حاضر مورد نظر است.  مشکل هنگامی بروز می کند که پيروان يکی از آيين های 

جهانی از تميز دادن بين اصول ابدی و فروع گذرای دين ناتوان باشند و بکوشند 

تا مقّررات رفتاری را که مّدت ها پيش مأمورّيت خود را به اکمال رسانده است 

به جامعءه امروز تحميل نمايند.  اين اصل که حضرت بهاءاهلل آن را تذّکر می دهد 

برای درک نقش اجتماعی دين حائز اهّمّيت فوق العاده ای است:  “درد امروز را درمانی 

و فردا را درمان ديگر امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.”* 108  

* * *

ضرورّيات عالم انسانی در عصر جديِد حيات بشری که حضرت بهاءاهلل 

پيشوايان سياسی و مذهبی قرن نوزدهم را به آن فراخواند اکثرًا امروزه از سوی 

جانشينان آنان و نيز از سوی متفّکران پيشرو در سراسر جهان، الاقّل به عنوان 

آرمان  های دل خواه پذيرفته شده اند.  در پايان قرن بيستم اصولی که تا چند 

دهءه پيش از آن با تَبخُتر، رؤيايی و کاماًل غير  عملی توصيف می شد، محور 

پژوهش های  پشتوانءه  به  اصول  اين  گرفت.   قرار  گفتمان های جهانی  اصلی 

علمی و يافته های کميسيون های متنّفذ که غالبًا منابع مالی هنگفت در اختيار 

دارند، هدايت گر نهادهای اجرايی پرقدرتی هستند که در سطوح بين المللی، 

ملّی و محلّی فّعال اند.  انبوه عظيمی از کتاب ها و مقاالت عالمانه به زبان های 

مختلف، وقف يافتن وسايلی برای کاربرد اين اصول شده است و مسلّمًا اين 

برنامه ها از توّجه رسانه های گروهی در پنج قاّرءه جهان برخوردارند.

* متن کامل:  “رگ جهان در دست پزشک دانا است درد را می بيند و به دانايی درمان 

می  کند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر امروز را 
نگران باشيد و سخن از امروز رانيد ديده می  شود گيتی را دردهای بی کران فرا گرفته و او را بر بستر 
ناکامی انداخته مردمانی که از بادءه خودبينی سرمست شده اند پزشک دانا را از او بازداشته اند 

اينست که خود و همءه مردمان را گرفتار نموده اند نه درد می  دانند نه درمان می  شناسند.”
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ولی متأّسفانه اکثر اين اصول نه تنها از سوی دشمناِن شناخته شدءه آرامش 

اجتماعی بلکه از سوی محافلی که ظاهرًا نسبت به آنها ابراز عالقه می کنند نيز به 

نحو گسترده نقض می شود.  مشکل اصلی کمبود برهان قانع کننده بر صالحّيت 

و ضرورت اين اصول نيست بلکه مشکل فقدان نيروی تعّهد اخالقی الزم برای 

اجرای آنها است، نيرويی که به وضوح تنها منبع قابل اطمينانش در سراسر تاريخ، 

پای بندی به دين بوده است.  تا زمان شروع رسالت حضرت بهاءاهلل، مرجعّيت دينی 

هنوز نفوذ قابل توّجهی در حيات اجتماعی داشت.  هنگامی که عالم مسيحّيت بر 

آن شد که اعتقاد بی  چون و چرای چند هزار  ساله را کنار بگذارد و سرانجام عمل 

ننگين برده داری را زير سؤال ببرد، باز همان آرمان های انجيلی بود که الهام بخش 

اّولين اصالح طلبان انگليسی گرديد.  متعاقبًا رئيس جمهور اياالت مّتحدءه امريکا 

طّی نطق مهّمی که در بارءه نقش محوری برده داری در جنگ های داخلی امريکا 

ايراد کرد، هشدار داد که اگر “هر قطرءه خون که با تازيانه بر زمين بريزد، با قطرءه  

ديگری با شمشير تالفی شود، همان گونه که سه هزار سال قبل گفته شده، هنوز 

هم بايد گفت، ’مجازات الهی به طور قطع درست و عادالنه است.’”109   اّما آن 

دوره به سرعت رو به پايان می رفت.  در اغتشاشات عظيمی که به دنبال جنگ 

نتوانست  گاندی  ماهاتما  چون  متنّفذی  شخصّيت  حّتی  آمد  پيش  دوم  جهانی 

فرونشاندن  از تالش های خود جهت  برای حمايت  را  آيين هندو  نيروِی روحانی 

خشونت های مذهبی در شبه قاّرءه هند به کار گيرد، هم چنان که کوشش رهبران 

جامعءه اسالمی هم در اين راستا مؤّثرتر از تالش های او نبود.  به مصداق پيش گويی 

استعاره آميز قرآن کريم:  “يوم نطوی الّسماء کطّی الّسجّل للکتب”* 110، در واقع 

مرجعّيت سّنتی اديان که زمانی چالش ناپذير می نمود از هدايت و جهت بخشی به 

روابط اجتماعی بشر باز مانده بود.

در اين فحوا است که می توان تشبيهی را که حضرت بهاءاهلل در بارءه مشّيت 

* مضمون:  روزی که آسمان را مانند طوماری در هم می پيچيم.
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الهی برای اين عصر بديع انتخاب فرموده است درک کرد: “ال تحسبّن اّنا نّزلنا 

لکم االحکام بل فتحنا ختم الّرحيق المختوم باصابع القدرة و االقتدار.”* 111 با ظهور 

حضرت بهاءاهلل، اصول و تعاليمی که برای بلوغ جمعی نوع بشر الزم است، 

مجّهز به نيرويی شده است که می تواند در اعماق انگيزه های بشری نفوذ کند و 

موجب تقليب و دگرگونی شود.  در نظر کسانی که به شناسايی آن حضرت نائل 

شده اند، تساوی حقوق زن و مرد يک اصل جامعه شناسی نيست بلکه حقيقت 

آشکار شده ای در بارءه طبيعت انسان است که برای هر يک از جنبه های روابط 

بشری پيامدهايی در بر دارد.  اين امر در مورد تعليم آن حضرت راجع به اصل 

وحدت نژادی نيز صادق است.  برای مؤمنين به امر حضرت بهاءاهلل، احکامی 

بازشناسی  بشر،  انديشه، حفظ حقوق  آزادی  تربيت عمومی،  و  تعليم  چون 

منابع وسيع کرءه زمين به عنوان ثروت مشترِک جميع ساکنين ارض، مسئولّيت 

جامعه برای رفاه شهروندان خود، گسترش تحقيقات علمی، حّتی اصلی چنين 

عملی مثل گزينش يا ابداع يک زبان بين المللی به منظور تحکيم هم بستگی 

مردم جهان، و اصول مشابه ديگر، همان مرجعّيت قطعی را دارد که نواهی 

کتاب الهی در مورد منع بت پرستی، سرقت و شهادت ناروا داراست.  گرچه 

آثار نزولی ادياِن قبل نيز اشاراتی پراکنده به بعضی از احکام مزبور داشته اند 

ولی تفصيل و تجويز آنها ناگزير می بايستی به زمانی موکول می شد که مردمان 

نا متجانس کرءه ارض بتوانند با هم در جهت کشف ماهّيت خود به عنوان نژادی 

واحد حرکت نمايند.  در پرتو بينش و توان روحانی جديدی که ظهور حضرت 

بهاءاهلل به عالم ارزانی نموده می توان موازين الهی را نه صرفًا به صورت يک 

سلسله اصول و احکام پراکنده و جدا از هم بلکه به منزلءه جوانب مختلف يک 

بينش منفرد و فراگير از آيندءه بشرّيت مشاهده نمود، بينشی تحّول انگيز که راه 

* مضمون:  گمان مکنيد که برای شما احکام نازل کرديم، بلکه ختم رحيق مختوم )مهر 

شراب ناب( را با انگشتان قدرت و اقتدار گشوديم.
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را به روی امکاناتی مسحورکننده می گشايد.

از جمله اجزای غير قابل تفکيک اين تعاليم، اصول مربوط به ادارءه امور 

جمعی بشر است.  بيانی از مکتوب حضرت بهاءاهلل خطاب به ملکءه ويکتوريا 

که غالبًا بدان استشهاد می شود، اصل حکومت دموکراتيک و مشروطه را مؤّکدًا 

تمجيد می نمايد اّما هم چنين هشدار می دهد که اگر دموکراسی بخواهد در اين 

عصر به اهداف خود نائل گردد، بايد در بطن يک مسئولّيت جهانی به اجرا 

گذاشته شود:  “يا اصحاب المجالس هناک و فی ديار اخری تدّبروا و تکلّموا 

فيما يصلح به العالم و حاله لو کنتم من المتوّسمين انظروا العالم کهيکل انسان 

ما  و  المتغايرة  المختلفة  باالأسباب  االأمراض  اعترته  کاماًل  اّنه خلق صحيحًا 

طابت نفسه يومًا بل اشتّد مرضه بما وقع تحت تصّرف المتطّببين الّذين رکبوا 

مطّية الهوی و کانوا من الهائمين ... و ان طاب عضو من اعضائه فی عصر من 

فيما کان.”* 112 آن حضرت در  االأعصار بطبيب حاذق بقيت اعضآء أخری 

بيانات ديگری، پاره ای از مقتضياِت عملی را توضيح می دهد.  از حکومت های 

جهان می طلبد که يک هيئت مشورتی بين المللی ، به عنوان پايه ای برای، به 

ولیّ امراهلل، “يک نظام فدرال جهانی”113  تشکيل دهند و  فرموده حضرت 

تمامّيت ارضی حکومت های عضو،  و  برای حفظ استقالل  قدرت اجرايی 

حّل و فصل اختالفات ملّی و منطقه ای و هماهنگ کردن برنامه  های توسعءه 

جهانی برای تأمين رفاه تمامی نوع بشر به آن تفويض شود.  نکتءه مهم آنست 

* مضمون:  ای نمايندگان منتخب مردم در همءه سرزمين ها!  اگر اهل دّقت و تدّبريد در بارءه 

آنچه که موجب اصالح جهان و اوضاع آن می شود، بين خود بحث و مشورت نماييد.  جهان 
را مانند هيکل انسان در نظر بگيريد که هرچند سالم و کامل آفريده شده، لکن به علل گوناگون 
به انواع بيماری مبتال گرديده است و راحت نيافته و حّتی ]روز به روز[ بيماريش  شّدت گرفته 
است، چه که تحت معالجءه طبيبان نادان که بر مرکب نفس و هوی سوارند و به شّدت راه خطا 
پيموده اند، قرار گرفته است و اگر گه گاه بر اثر مراقبت طبيب حاذقی، عضوی از اعضای اين 

هيکل بهبود يافته، ديگر اعضای او هم  چنان مبتال باقی مانده است.
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که حضرت بهاءاهلل حّق سرکوب اقدامات تجاوزکارانءه يک کشور عليه کشور 

ديگر را پس از تأسيس اين نظام به آن اختصاص داده  است.  آن حضرت در 

پيام خود خطاب به سران ممالک هم عصر خود، وضوِح صالحّيت اخالقِی 

چنين اقدامی را تأکيد می فرمايد:  “ان قام احد منکم علی االآخر قوموا عليه ان 

هذا ااّل عدل مبين.”* 114  

* * *

نيرويی که از طريق آن، اين اهداف به تدريج تحّقق خواهد يافت نيروی 

اّتحاد و اّتفاق است.  هرچند اين امر برای بهائيان از بديهی ترين حقايق می باشد 

ولی به نظر می رسد که مقتضيات آن در رابطه با بحران های جاری تمّدن در 

اکثر گفتمان های معاصر مورد توّجه قرار نگرفته است.  کم تر کسی ممکن است 

با اين نظر مخالف باشد که بيماری همه گيری که سالمت پيکر عالم انسانی را 

مختل کرده اختالف و نفاق است.  بروز اين بيماری در همه جا ارادءه سياسی را 

فلج می کند، شوق عمومی به تغيير و تحّول را تضعيف می نمايد و روابط ملّی و 

دينی را مسموم می سازد.  بسی شگفت انگيز  است که در اين گفتمان، وحدت 

آينده ای  در  عنوان هدفی  به  گردد،  تلّقی  اصواًل دست يافتنی  اگر  اّتحاد،  و 

دور انگاشته می شود که پس از آنکه همءه آشفتگی های بی شمار در زندگی 

گردد،  حّل  نحوی  به  و  رسيدگی  اخالقی  و  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی، 

آنگاه بايد به اين هدف توّجه شود.  حال آنکه اين نابسامانی                        ها اساسًا نشانه 

و عوارض جانبِی اين مشکل است نه علّت آن.  چرا يک چنين واژگون بينی 

بنيادِی واقعّيت مورد قبول عاّمه واقع شده است؟  شايد دليلش اينست که 

گمان می رود حصوِل وحدت واقعِی فکری و قلبی بين مردم مختلف جهان که 

تجارب شان عميقًا با هم متفاوت است از عهدءه نهادهای کنونی جامعءه بشری 

* مضمون:  اگر يکی از شما عليه ديگری قيام نمايد، همگی عليه او قيام کنيد، زيرا اين عين 

عدالت است.
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کاماًل خارج است.  در عين حال که اين اذعاِن تلويحی، در مقايسه با ذهنّيتی 

از فرايندهای تکامل اجتماعی که چندين دهءه قبل رايج بود، خود پيشرفت 

خوش آيندی است ولکن در عمل چندان کمکی به حّل مشکل نمی کند.

وحدت و يگانگی حالتی از روح انسانی است.  آموزش و پرورش و هم چنين 

قانون گذاری می تواند آن را تقويت نمايد و گسترش دهد ولی اين عوامل فقط 

وقتی کمک می کنند که آن حالت روحانی پديد آمده و خود را به عنوان نيرويی 

مؤّثر در حيات اجتماعی تثبيت کرده باشد.  جمعی از روشن فکران جهان که 

می گيرد  مايه  ماّدی گرايی  نادرست  برداشت های  از  عمدتًا  رهنمودهايشان 

مصّرانه به اين اميد دل بسته اند که به ياری طرح های مبتکرانءه اجتماعی و 

به نحو غير   بالقّوه ای را که  بتوانند مصائب  داد و ستدهای سياسی احتمااًل 

قابل انکاری آيندءه بشرّيت را تهديد می کند برای مّدت نامحدودی به تعويق 

بياندازند.  حضرت بهاءاهلل می فرمايد:  “ديده می شود گيتی را دردهای بی کران 

فراگرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از بادءه خودبينی سرمست 

را  مردمان  همءه  و  خود  که  اينست  بازداشته اند  او  از  را  دانا  پزشک  شده اند 

گرفتار نموده اند نه درد می دانند نه درمان می شناسند.”* 115  چون اّتحاد درمان 

دردهای جهان است تنها منبع مطمئن برای حصول آن نيز در بازگرداندن قّوءه 

نافذءه دين در امور بشری می باشد.  به فرمودءه حضرت بهاءاهلل، احکام و تعاليم 

نازله از طرف خداوند در اين عصر “سبب اعظم و علّت کبری از برای ظهور و 

* متن کامل:  “رگ جهان در دست پزشک دانا است درد را می بيند و به دانايی درمان 

می  کند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر امروز را 
نگران باشيد و سخن از امروز رانيد ديده می  شود گيتی را دردهای بی  کران فراگرفته و او را بر بستر 
ناکامی انداخته مردمانی که از بادءه  خود بينی سرمست شده اند پزشک دانا را از او بازداشته اند 
اينست که خود و همءه  مردمان را گرفتار نموده اند نه درد می  دانند نه درمان می  شناسند راست 

را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند.”
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اشراق نّير اّتحاد”* 116  بوده و “آنچه بر اين اساس گذاشته شود حوادث دنيا او را 

حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نريزاند.”† 117  

که  است  جهانی  جامعءه  يک  ايجاد  بهاءاهلل  حضرت  منظور  اين  بر  بنا 

روح وحدت و يگانگی نوع بشر در آن متجلّی باشد.  قاطع ترين برهانی که 

جامعءه بهائی می تواند بر حّقانّيت رسالت حضرت بهاءاهلل ارائه دهد وحدت 

آورده  به وجود  اين جامعه  بافت  تعاليم آن حضرت در  اّتحادی است که  و 

به قرن بيست و يکم پديده  ای است که  بهائی در حين ورودش  امر  است.  

چشم عالم نظير آن را نديده است.  جامعءه بهائی، پس از چندين دهه تالش 

و کوشش که طّی آن ادوار متناوِب رشد سريع و دوره های طوالنِی تحکيم غالبًا 

با موانعی رو به رو بوده است، در حال حاضر متشّکل از چندين ميليون عضو، 

عماًل شامل همءه گروه های متنّوع قومی، فرهنگی، اجتماعی و دينی کرءه زمين 

می باشد که امور جمعی خود را بدون داشتن طبقءه روحانی از طريق نهادهای 

به هزاران نقطءه  با گسترش  بهائی  آيين  اداره می کند.   انتخابی دموکراتيک 

جهان، در هر کشور، هر سرزمين  و هر مجمع  الجزاير قابل توّجه، از قطب شمال 

تا تی يرا دل فوئگو )Tierra del Fuego، جنوبی ترين منطقءه امريکای جنوبی( 

و از افريقا تا پاسيفيک تمّکن يافته است.  اين اّدعا که جامعءه بهائی از نظر 

دربرگيری نژادی و جغرافيايی در مقايسه با جوامع مشابه جهان ممکن است 

* متن کامل:  “دين اهلل و مذهب اهلل محض اّتحاد و اّتفاق اهل عالم از سماء مشّيت مالک 

قدم نازل گشته و ظاهر شده آن را علّت اختالف و نفاق مکنيد سبب اعظم و علّت کبری از 
برای ظهور و اشراق نّير اّتحاد دين الهی و شريعءه رّبانی بوده و نمّو عالم و تربيت امم و اطمينان 
عباد و راحت من فی البالد از اصول و احکام الهی اوست سبب اعظم از برای اين عطّيءه 

کبری.”
† متن کامل:  “دين اهلل و مذهب اهلل از برای حفظ و اّتحاد و اّتفاق و محّبت و الفت عالم 

است او را سبب و علّت نفاق و اختالف و ضغينه و بغضا منماييد اينست راه مستقيم و اّس 
محکم متين آنچه بر اين اساس گذاشته شود حوادث دنيا او را حرکت ندهد و طول زمان او 

را از هم نريزاند.”
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متنّوع ترين و گسترده ترين جامعءه سازمان يافتءه کنونی بشری باشد به احتمال زياد 

از جانب آشنايان با اين شواهد و قرائن مورد اعتراض واقع نخواهد شد.

دست آورد مزبور شايان توّجه و دّقت است.  هيچ  يک از توجيهات مرسوم 

مانند دسترسی به ثروت، حمايت گروه های ذی نفع و قدرت مند سياسی، توّسل 

به جادو، يا برنامه های خشِن تحميل دين به زور از طريق ايجاد ترس از غضب 

الهی، نقشی در اين موّفقّيت نداشته است.  پيروان ديانت بهائی به يک حّس 

هوّيت به منزلءه اعضای يک نژاد واحد بشری دست يافته اند، هوّيتی که هدف 

زندگی آنان را شکل می دهد، ولی مسلّمًا گويای برتری اخالقی ذاتی آنان 

نيست.  “يا اهل بها عدم وجود رقيب فضلی است از برای شما.”118  هر ناظر 

منصفی ناگزير است که حّد اقّل اين احتمال را بپذيرد که اين پديده ممکن 

با  باشد که ماهّيتی کاماًل متفاوت  نافذءه ديگری  است نشانءه عملّيات قوای 

عوامل شناخته  شده دارند، قوايی که می توانند به درستی فقط به عنوان تأثيرات 

روحانی توصيف گردند و قادرند که از مردمانی عادی با پيشينه های متفاوت، 

شاه کارهای خارق العاده ای از فداکاری و تفاهم به منّصءه ظهور رسانند.

اين حقيقت که امر بهائی توانسته است وحدتی را که اين چنين به دست 

آورده طّی آسيب پذيرترين و حّساس ترين مراحل اّولّيءه موجودّيتش يکدست و 

به  تاريخ  طول  در  است.   به خصوص حيرت انگيز  کند  بدون خدشه حفظ 

سختی می توان گروه ديگری را، اعّم از سياسی، دينی و يا اجتماعی، يافت 

مانده  ايمن  انشعاب  و  تفرقه  از آفت هميشگی  پيروزمندانه  باشد  توانسته  که 

باشد.  جامعءه بهائی باوجود کثرت تنّوعش گروه واحدی است از مردمی که در 

درک مقصد مظهر ظهوری که آن را به وجود آورده، در وفاداری نسبت به آن 

نظم اداری که شارع مقّدسش برای ادارءه امور جمعی اين گروه بنيان نهاده و در 

تعّهدش نسبت به انتشار پيام حضرتش در سراسر کرءه ارض يک دل و يک زبان 

می باشد.  در طّی دهه های پيشرفت اين امر، چند نفری که بعضی از آنها در 
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موقعّيت هايی مهم و جملگی شان مبتال به انگيزءه جاه طلبی بوده اند حّد اکثر 

کوشش خود را به کار بردند تا پيروانی جداگانه و وفادار نسبت به خود يا نسبت 

به تعابير شخصی خود که بر الواح و آثار حضرت بهاءاهلل تحميل نموده بودند 

به وجود آورند.  کوشش هايی از اين قبيل در مراحل گذشتءه تکامل دينی موّفق 

شده بود که اديان نوزاد را به فرقه هايی رقيب منشعب سازد.  ولکن در مورد امر 

بهائی اين  گونه دسيسه ها بدون استثنا با شکست رو به رو شده و هرگز نتوانسته 

است جز فورانی زود گذر از مجادالتی را موجب شود که تنها اثراث نهايی آن 

درک عميق تر جامعه از مقصد شارع اين آيين و تحکيم پای بندی نسبت به آن 

بوده است.  حضرت بهاءاهلل نفوسی را که به عرفان حضرتش فائز شده اند با اين 

بيان اطمينان  می دهد که:  “نور اّتفاق آفاق را روشن و منّور سازد.”* 119  با توّجه 

به ماهّيت طبيعت بشری، بی درنگ می توان اين پيش بينی حضرت ولیّ امر اهلل 

را درک کرد که می فرمايد اين فرايند تصفيه و تطهير — فرايندی معّمايی اّما 

ضروری — برای مّدتی طوالنی به عنوان يکی از عناصر الينفّک تکامل جامعءه 

بهائی ادامه خواهد يافت.

* * *

يکی از پيامدهای طبيعی ترک ايمان به خدا، ناتوانی از رويارويی مؤّثر 

با قضّيءه شر و حّتی در بسياری از موارد، شناخت و قبول آن بوده است.  در 

حالی که بهائيان موجودّيت واقعی برای پديدءه شر، به صورتی که در مراحل 

قبلی تاريخ دينی تصّور می شد، قائل نيستند ولی فقدان خير که به صورت شر 

جلوه می کند  مانند تاريکی، جهل و يا بيماری، به شّدت در حال ِاعمال اثرات 

* متن کامل:  “ای اهل عالم همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار به کمال محّبت و اّتحاد 

و موّدت و اّتفاق سلوک نماييد قسم به آفتاب حقيقت نور اّتفاق آفاق را روشن و منّور سازد حّق 
آگاه گواه اين گفتار بوده و هست جهد نماييد تا به اين مقام بلند اعلی که مقام صيانت و حفظ 
عالم انسانيست فائز شويد اين قصد سلطان مقاصد و اين امل مليک آمال ولکن تا افق آفتاب 

عدل از سحاب تيرءه ظلم فارغ نشود ظهور اين مقام مشکل به نظر می آيد.”
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تجزيه  که  فّعالّيت های مطبوعاتی می گذرد  فلج کننده ای است.  کم تر فصل 

از شخصّيت های  بارءه خصوصّيات بعضی  تازه ای در  و  و تحليل های متنّوع 

شيطانی که در طول قرن بيستم به طور سيستماتيک ميليون ها نفر از هم نوعان 

خود را مورد شکنجه، تحقير و نابودی قرار داده اند، به خوانندگان  مّطلع ارائه 

نشود.  برای درک عقده هايی که به آتش کين و نفرِت بی انتها نسبت به نوع 

انسان دامن می زند، مراجع دانش و پژوهش از مردم می خواهند بينديشند که تا 

چه حّد برای عواملی چون خشونت و سوء رفتار والدين، مطرودّيت اجتماعی، 

اختالالت  جنگی ،  تجربه های  بی عدالتی،  فقر،  شغلی،  سرخوردگی های 

احتمالِی ژنتيکی، ادبيات پوچ گرا، يا ترکيبی از اين عوامل، بايد اهّمّيت قائل 

شد.  آنچه به وضوح از دايرءه مالحظات کنونی خارج است، آن چيزی است 

که صاحب نظران مجّرب حّتی تا يک قرن پيش آن را با هر عوارضی که همراه 

بود، نوعی بيماری روحانی تشخيص می دادند.

اگر در حقيقت، اّتحاد محّک پيشرفت بشری است، نه تاريخ و نه خداوند 

قادر متعال کسانی را که عمدًا به مخالفت با آن برمی خيزند به آسانی خواهند 

خود  دفاعی  ديوار  ارتفاع  از  مردم  باشد،  داشته  وجود  اعتماد  اگر  بخشيد.  

می کاهند و در به روی ديگران می گشايند.  در غير اين صورت، تعّهد قلبی 

و قطعی نسبت به اهداف مشترک به هيچ وجه به وجود نخواهد آمد.  چيزی 

دردناک تر از آن نيست که يکی از دو طرِف توافق ناگهان متوّجه شود که آنچه 

را با حسن نّيت تعّهد نموده است جز وسيله ای برای سوء استفادءه  طرف ديگر 

نبوده که آن را برای دست يابی به مقاصدی پنهانی و حّتی مخالف آنچه به 

حقيقت با هم بر عهده گرفته بودند، به کار برده است.  اين  گونه فريب کاری ها 

در تاريخ بشر سابقءه طوالنی داشته و يکی از نخستين نمونه های ثبت  شدءه آن 

افسانءه قديمی حسادت قابيل نسبت به برادری است که خداوند اراده کرده 

بود ايمانش را تأييد نمايد.  اگر از مصيبت های هولناکی که در طول قرن بيستم 
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بر مردم جهان وارد آمده بايد درسی آموخت، آن درس بر اين واقعّيت استوار 

روابط  و  برده شده  ارث  به  تاريک  از گذشتءه  که  گسترده ای  نفاق  که  است 

انسانی را در هر زمينه  مسموم کرده است در اين عصر می تواند راه را برای 

رفتاری اهريمنی و به مراتب شرارت بارتر از آنچه تا کنون به تصّور انسان خطور 

کرده است باز نمايد.

اگر بتوان چيزی را شر ناميد، مطمئّنًا آن چيز نقِض عمدِی پيمان های صلح 

و هم زيستی است که با تحّمل مرارت به دست آمده و بدان وسيله مردم خيرخواه 

نهند.   بنا  نو  آينده ای  ديگران  ياری  به  و  بگسلند  تاريک  از گذشتءه  تا  می کوشند 

اّتحاد و اّتفاق به حکم طبيعِت ذاتی اش مستلزم فداکاری و از خود گذشتگی است.  

حضرت عبدالبهاء می فرمايد محّبِت نفس جزء ذاتی طينت انسان است.  نفِس 

سرکشی که حضرتش از آن به عنوان “نفس اّمارءه بدطينت”120  ياد کرده     است به طور 

غريزی در برابر آنچه که مانع آزادی خود می پندارد، ايستادگی نشان می دهد.  

چشم پوشی ارادی از لّذات حاصله از اين بی  بند و باری مستلزم آن است که 

فرد به اين نتيجه برسد که کام يابی کامل را بايد در جايی ديگر جستجو کرد.  

اين کام يابی همان طور که همواره به تجربه رسيده است از تسليم روح در برابر 

ارادءه الهی حاصل می گردد.

در سراسر قرون و اعصار، شکست بشر در مقابله با چالش های اين تسليم، 

تعاليم  از  سرپيچی  و  فرستادگان خدا  به  نسبت  بی وفايی  به صورت  را  خود 

بررسی ماهّيت و  ويران کنندءه آن  نشان داده است.   پيامدهای  با  آنان همراه 

تمهيدات عهد و ميثاق خاّصی که حضرت بهاءاهلل به وسيلءه آن موّفق به حفظ 

وحدت نفوسی شده  است که به عرفان مقامش فائز و به خدمت نوايايش قيام 

کرده اند از حوصلءه اين گفتار خارج است.  کافی است که به لحن شديِد کالم 

آن حضرت در بارءه نقض عمدی عهد و ميثاقش از طرف کسانی که تظاهر به 

ايمان می کنند، توّجه شود:  “ان الّذين غفلوا اولئک من اهل الّنار عند رّبک 
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العزيز المختار.”* 121  دليل اين شّدِت خطاب واضح است.  کم تر کسی است 

که از زيان هايی که از ارتکاب جرايم شناخته شده ای چون قتل، تجاوز جنسی 

يا کاله برداری بر بهبود اجتماعی وارد می شود و يا از لزوم اّتخاذ تدابير جّدی 

از سوی اجتماع برای صيانِت خود آگاه نباشد.  اّما بهائيان در بارءه انحرافی 

که اگر از آن جلوگيری نشود می تواند همان وسيله ای را که برای ايجاد وحدت 

جنبءه اساسی دارد متزلزل  سازد و به بيان صريح حضرت عبدالبهاء “تيشه بر 

ريشءه شجرءه مبارکه”122 زند، چگونه بايد بيانديشند؟  اين مسئله به مخالفت 

عقالنی يا حّتی ضعف اخالقی ارتباط ندارد.  بسياری از مردم در برابر قبول 

هر گونه حاکمّيت مقاومت نشان می دهند و سرانجام خود را از موقعّيتی که 

قبول حاکمّيت را ايجاب می کند دور می سازند.  نفوسی که به امر بهائی جذب 

شده اند ولی به هر دليلی تصميم می گيرند آن را ترک کنند در اخذ اين تصميم 

کاماًل آزادند.

اّما نقض عهد و ميثاق پديده ای است با ماهّيتی کاماًل متفاوت.  محّرک 

که  نيست  آن  گرفته اند صرفًا  قرار  عهد  نقض  نفوذ  تحت  که  افرادی  درونی 

هر راهی را که برای کام روايی شخصی خود و يا کمک به اجتماع مقتضی 

می دانند آزادانه دنبال کنند، بلکه اين افراد علنًا با عزمی جزم و مهار نشدنی، با 

توّسل به هر وسيلءه ممکن، با بی توّجهی به زيان های ناشی از عمل  خود و بدون 

احترام نسبت به عهد وثيقی که هنگام پيوستن به آيين بهائی بسته اند، می کوشند 

تا ارادءه شخصی خود را بر آن جامعه تحميل نمايند.  سرانجام نفس اّماره، نه 

تنها در زندگی خود آن شخص بلکه در زندگی همءه نفوسی که به آسانی تحت 

تأثير قرار می گيرند، به مرجعی مطاع تبديل می گردد.  همان  طور که تجارب 

طوالنی و دردناک گذشته آشکارا نشان داده است، مواهبی چون سوابق ممتاز 

دوزخ  اهل  از  مختار  عزيز  پروردگار  نزد  در  شدند،  غافل  حّق  از  که  کسانی  مضمون:    *

محسوبند.
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خانوادگی، ذکاوت، تحصيالت، پرهيزکاری و رهبری اجتماعی می تواند در 

دو جهت متضاّد به کار  رود، هم در جهت خدمت به بشرّيت و هم در جهت 

ارضای حّس جاه  طلبی شخصی.  در اعصار پيشين، زمانی که مشّيت الهی بر 

اولوّيت های روحانی ديگری تعلّق گرفته بود عواقب اين قبيل سرپيچی ها خللی 

در پيام اصلی هيچ يک از ظهورات متوالی الهی وارد نساخت.  اّما در عصر 

حاضر به لحاظ امکانات وسيع و خطرات مهيبی که هم بستگِی جغرافيايی 

زمين با خود به ارمغان آورده است، تمّسک به مستلزمات وحدت و يگانگی 

محّک جميع اّدعاهاِی پای بندی به ارادءه الهی و يا نتيجتًا، عالقه مندی به 

سعادت نوع بشر می گردد.

* * *

همءه وقايع تاريخ امر بهائی، اين آيين را برای انجام اقدامات مهّمی که در 

پيش دارد مجّهز ساخته است.  اين نهضت روحانی حّتی در اين مراحل اّولّيه 

از پيشرفت خود و با وجود محدودّيت نسبِی منابع کنونی اش، کاماًل  شايستءه 

احترامی است که احراز کرده است.  شخص ناظر برای درک ارزش موّفقّيت های 

در حال حصول، الزم نيست که دعوی الهی بودن آن را بپذيرد.  حّتی اگر به 

عنوان پديده ای دنيوی به اين آيين نگريسته شود، ماهّيت و دست آوردهای 

جامعءه بهائی به تنهايی کافی است که توّجه نفوسی را که به طور جّدی نگران 

پيروزی شاهد  اين  زيرا  به خود معطوف سازد،  بحران مدنّيت کنونی هستند 

صادقی است بر اين مّدعا که مردم جهان با وجود تنّوع وسيع شان، می توانند 

بياموزند که همانند نژادی واحد در يک وطن جهانی واحد با هم زندگی کنند، 

با هم کار کنند و با هم به خرسندی و کامروايی دست يابند.

واقعّيتی که بدان اشاره رفت، خود به تنهايی و بدون آنکه دليل ديگری 

الزم داشته باشد ضرورت و فورّيت نقشه های متوالی طرح شده از طرف بيت 

العدل اعظم جهت ترويج و تحکيم ديانت بهائی را تأييد می کند.  ساير مردم 
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جهان کاماًل حّق دارند که از گروه مردمی که خود را صادقانه متعّهد به تحّقق 

انتظار  آرمان وحدت عالم انسانِی مندمج در آثار حضرت بهاءاهلل می داند، 

بهبود اجتماعی که  برنامه های  به کمک  فزاينده  با جّدّيتی  باشند که  داشته 

موّفقّيت شان دقيقًا وابسته به نيروی اّتحاد است بپردازد.  برآوردن اين انتظار 

مستلزم آنست که جامعءه بهائی با سرعتی روز افزون رشد کند، منابع انسانی و 

ماّدِی اختصاص يافته به برنامه هايش را چندين برابر نمايد و استعداد های بس 

متنّوع تری را به کار گيرد تا بتواند همکار و شريک کارآمدی برای نهادهای 

هم فکر باشد.  به موازات اهداف اجتماعِی اين تالش، بايد به اشتياق ميليون ها 

نفر از مردم ارج نهاد، مردمی که مشتاق فرصتی هستند که به يک زندگی توأم 

با خدمت و مشحون از معنايی پايدار دست يابند، مردمی مخلص و صميمی 

از  بسياری  از  ولی  آگاه نشده اند،  بهاءاهلل  از رسالت حضرت  که گرچه هنوز 

آرمان های آيين آن حضرت الهام گرفته اند.

بنا بر اين چنين به نظر می رسد که فرهنگ رشد سيستماتيک که در جامعءه بهائی 

در حال ريشه   گرفتن است بهترين پاسخی است که دوستان می توانند به چالشی که در 

اين اوراق مورد بحث قرار گرفته است بدهند.  تجربءه يک مطالعءه عميق و مستمّر در 

کالم خاّلق الهی به تدريج انسان را از چنگ توّهمات ماّدی که حضرت بهاءاهلل 

آن را “اشارات مظاهر شيطانی”* 123 ناميده  است، آن چيزی که بر جامعءه بشری 

سايه افکنده و انگيزءه دگرگونی و پيشرفت را فلج کرده است، آزاد می سازد.  

بتواند به  مطالعءه آيات الهی در انسان اين توان مندی را پرورش می دهد که 

دوستان و آشنايانش کمک کند تا اشتياق خود را نسبت به وحدت و يگانگی 

با سنجيدگی و خردمندی به مرحلءه عمل درآورند.  ماهّيت فّعالّيت های اساسی 

* متن کامل:  “وليکن ای برادر من، شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در 

سبيل معرفت سلطان ِقَدم گذارد بايد در بدايت امر قلب را که محّل ظهور و بروز تجلّی اسرار 
غيبی الهی است از جميع غبارات تيرءه علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شيطانی پاک و منّزه 

فرمايد و صدر را که سرير ورود و جلوس محّبت محبوب ازلی است لطيف و نظيف نمايد.”
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نقشءه جاری يعنی کالس های کودکان، جلسات دعا و حلقه های مطالعه به 

نفوس بسياری که هنوز خود را بهائی نمی دانند فرصت می دهد تا آزادانه در 

اين فرايند شرکت کنند.  نتيجءه اين کار به وجود آمدن جمعی بوده است که به 

سزا “جامعءه عالقه مندان” ناميده شده اند.  تجربه نشان می دهد که وقتی ديگران 

از مشارکت در اين فّعالّيت ها بهره مند می شوند و اهدافی را که آيين بهائی 

پی گيری می کند می پذيرند آنان نيز عالقه مند می گردند که به عنوان عناصری 

فّعال به پيشبرد مقاصد حضرت بهاءاهلل هّمت گمارند.  گذشته از تحّقق اهداف 

نقشءه جاری، اجرای صميمانه و فّعاالنءه آن بالقّوه توان آن را دارد که مشارکت 

جامعءه بهائی را در گفتمان  عمومی در بارءه مسئله ای که حياتی ترين مشکل پيش 

روی نوع بشر گرديده است به نحو وسيعی افزايش دهد.

آنان محّول  به  بهائيان بخواهند مأمورّيتی را که حضرت بهاءاهلل  اگر  اّما 

فرموده تحّقق بخشند مسلّمًا بايد به اين نکتءه مهم توّجه داشته باشند که مساعی 

آنان برای بهسازی اجتماع و به موازات آن، کوشش برای انتشار امر بهائی، دو 

اقدام در حال رقابت بايکديگر نيستند بلکه دو جنبءه متقابِل يک برنامءه منسجم 

جهانی می باشند.  تفاوت  رويکرد تا حّد زيادی مربوط به نيازهای متفاوت و 

مراحل مختلف کاوشی است که دوستان با آن رو به رو می شوند.  چون ارادءه 

آزاد از جمله مواهب فطری روح انسان است، هر نفسی که به جستجوی امر 

حضرت بهاءاهلل جذب می شود بايد شخصًا جای خود را در مسير بی انتهای 

پويش روحانی بيابد و در خلوت گاه وجدان خويش و دور از هر گونه فشار، 

مسئولّيت روحانی  خود را که اين اکتشاف در پی خواهد داشت بسنجد.  ولی 

برای اينکه اين شخص، هوش مندانه از اين خودمختاری استفاده کند بايد هم 

چشم اندازی از فرايندهای تغيير که خود او نيز مانند ساير مردم جهان مشمول 

آنست و هم درک روشنی از مقتضيات آن برای زندگی خويش حاصل نمايد.  

وظيفءه جامعءه بهائی اين است که آنچه در توان دارد انجام دهد تا تمام مراحل 
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حرکت جهانِی نوع بشر به سوی پيوستن مجّدد به خداوند را ياری دهد.  الواح 

نقشءه ملکوتی که حضرت عبدالبهاء برای بشر به ميراث گذاشته  است بهترين 

دستورالعمل  اجرايی برای اين منظور است.

بنا بر اين، هرچند آرمان وحدت اديان بدون  شّک امری اساسی و مهم 

است اّما ابالغ پيام حضرت بهاءاهلل به ديگران يک پروژءه بين اديانی نيست.  

آن  مشتاق  روح  است  عين  اليقين  به  رسيدن  تکاپوی  در  که ذهن  در حالی 

است که به حّق  اليقين نائل گردد.  يک چنين ايقان درونی هدف نهايی همءه 

پژوهش های روحانی است فارغ از اينکه به سرعت حاصل شود يا به تدريج به 

دست آيد.  برای روح، تجربءه قبول دينی ديگر يک جنبءه نامألوف يا تصادفِی 

کاوش حقيقت دينی نيست، بلکه مسـئله ای اساسی و محوری است که بايد 

نهايتًا مورد توّجه قرار گيرد.  بيانات حضرت بهاءاهلل در اين مورد بسيار واضح 

است و در ذهن کسانی که آرزوی خدمت به آستانش را دارند نيز نمی تواند 

ابهامی وجود داشته باشد، چنان که می فرمايد:  “فی الحقيقه امروز روز مشاهده 

و اصغا است هم ندای الهی مرتفع است و هم انوار وجه از افق ظهور مشرق 

و الئح بايد جميع آنچه شنيده شد محو نمود و به عدل و انصاف در آيات و 

بّينات و ظهورات ناظر شد.”* 124 

* * *

يکی از بارزترين ويژگی های عصر تجّدد بيدار شدن ذهن همگان به  آگاهی 

تاريخی بوده است.  از جمله پيامدهای اين تحّوِل بنيادی در چشم انداز بشر که 

تبليغ پيام حضرت بهاءاهلل را به مراتب آسان تر می کند اين است که مردم توان 

آن را يافته اند که اگر به آنان فرصت داده شود دريابند که همءه کتب مقّدسه 

* بر اساس آثار آيين بهائی، منظور از اين بيان که “بايد جميع آنچه شنيده شد محو نمود” 

اينست که در مقام کشف حقيقت، نبايد اجازه داد که شنيده ها و آنچه که شايع است مانعی 
در اين راه ايجاد نمايد.
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اصل ماجرای پرشور رستگاری را در بستر تاريخی مطرح می کنند.  با وجود زبان 

ظاهرِی رمز و استعاره ای که در کتب مقّدسه به کار برده شده، دين از طريق 

حکم بی قاعدءه سحر و جادو عمل نمی کند بلکه فرايندی است که طّی آن 

نوايای الهی در دنيايی ماّدی که خداوند بدين منظور آفريده است به تدريج 

تحّقق می يابد.

نيل  ناطقند:  هدف دين  زبان  به يک  باره عمومًا  اين  کتب مقّدسه در 

بشرّيت به “يوم الحصاد”* 125  و “يک گلّه و يک شبان”126  است، به عصر 

عظيمی است که در آن “و اشرقت االرض بنور رّبها”† 127 و ارادءه الهی “چنان که 

در آسمان است بر زمين نيز کرده شود”128، “اليوم الموعود”‡ 129  است، يعنی 

زمانی که “شهر مقّدس”130  “از آسمان از جانب خدا”131  فرو خواهد آمد، هنگامی 

که “  کوه خانءه خداوند بر قلءّه کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلّ  ها برافراشته خواهد 

گرديد و جميع اّمت ها به سوی آن روان خواهند شد”132، وقتی که خداوند 

خواهد پرسيد “شما را چه شده است که قوم مرا می کوبيد و روی های فقيران را 

خرد می نماييد”133، روزی که رمز کتب مقّدسه که “تا زمان آخر مخفی و مختوم 

شده است”134  گشوده خواهد شد و وصول به آستان الهی به صورت اقبال 

“به اسم جديدی که دهان خداوند آن را قرار می دهد”135 ظاهر خواهد گشت، 

عصری که برتر از آن است که تا کنون به چشم ديده شده، به ذهن خطور کرده، 

و به زبان توصيف گرديده است، “  کما بدأنا اّول خلق نعيده وعدًا علينا اّنا کّنا 

فاعلين.”§ 136 

بنا بر اين هدف آشکار ظهورات متوالی الهی در طول تاريخ اين بوده است 

* مضمون:  روز خرمن برداری

† مضمون:  و زمين به نور پروردگارش روشن می شود.

‡ مضمون:  روزی که وعده داده شده.

§ مضمون:  همان گونه که ابتدا خلق نموديم، باز هم خلق خواهيم کرد، آنچه را وعده 

نماييم، عمل خواهيم کرد.
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که نه تنها جوينده را فردًا به سوی رستگاری هدايت کنند بلکه خانوادءه بشری را 

جمعًا برای روز رستاخيز و واقعءه عظيمی که در پيش است آماده نمايند، روزی 

که به برکت آن حيات عالم به کلّی دگرگون خواهد شد.  ظهور حضرت بهاءاهلل 

نه مرحلءه پيش گويی و نه مرحلءه آماده سازی برای آن روز است بلکه دقيقًا همان 

بنيان گذاری  اين ظهور، نهضت شگفت انگيِز  نفوذ  اثر  بر  روز موعود است.  

ملکوت خداوند بر روی زمين به جريان افتاده و توان مندی و قوای الزم برای 

انجام اين وظيفه به اهل عالم عنايت گرديده است.  آن ملکوت تمّدنی جهانی 

است مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی و مؤيَّد به دست آوردها ی ِخَرد و روح 

بشری، دست آوردهايی فراتر از آنچه بتوان امروز تصّور نمود.  حضرت بهاءاهلل 

اعالم می فرمايد که:  “امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است ... زود است 

بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد.”137  

خدمت در سبيل اين هدف مستلزم درک عميق تفاوت بنيادينی است 

که رسالت حضرت بهاءاهلل را از طرح های ايدئولوژيک و سياسی بشری متمايز 

می سازد.  آن خالء اخالقی  که وقايع هولناک قرن بيستم را به بار آورد نشان 

داد که بدون کسب حمايت از منبعی ديگر، حّد نهايی توان مندی فکر بشر برای  

طرح ريزی و ايجاد جامعه ای آرمانی، حّتی با مايه گذاردن منابع مالی فراوان، تا 

به کجا است.  مصائب حاصله، درس عبرتی را به نحوی محو نشدنی بر ضمير 

آگاه بشر حک نموده است.  بنا بر اين، چشم انداز دين برای آيندءه جهان هيچ 

گونه وجه اشتراکی با نظام های گذشته ندارد و تشابهش با نظام های کنونی نيز 

بسيار ناچيز است.  کشش انسان نسبت به دين در واقعّيتی نهفته است که شايد 

بتوان آن را، به اصطالح، کد ژنتيِک قّوءه عاقله توصيف کرد.  حضرت مسيح 

دو هزار سال قبل فرمود:  “ملکوت خدا در ميان شما است.”138  استعارات و 

تشبيهات زندءه آن حضرت مانند “تاکستان”* 139، و “دانه”  که “در زمين نيکو 

* متن کامل:  “و مثلی ديگر بشنويد صاحب خانه ای بود که تاکستانی غرس نموده....”
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کاشته شد”140  و “هر درخت نيکو ميوءه نيکو می آورد”141  اشاراتی است به 

امکانات بالقّوءه نوع انسان، مخلوقی که از روز ازل به عنوان مقصود غايی و 

عالی ترين نقطءه فرايند خلقت، به  وسيلءه خداوند پرورش و تربيت يافته است.  

ادامءه صبورانءه اين رونِد کشت و پرورش، وظيفه ای است که حضرت بهاءاهلل 

به عهدءه نفوسی گذاشته  است که به عرفان حضرتش و اقبال به امرش نائل 

شده اند.  پس عجب نيست که آن حضرت از موهبتی چنين عظيم با اين بيان 

رفيع ياد می فرمايد:  “شماييد انجم سماء عرفان و نسايم سحرگاهان شماييد 

مياه جاريه که حيات کل معلّق به آنست.”* 142 

اين فرايند ضامن موّفقّيت خود می باشد.  برای اهل بينش، اين َخلق جديد 

در هر گوشه و کنار، عينًا همانند جوانه ای که در وقت معّين به درختی بارور، 

يا کودکی خردسال که به انسانی بالغ تبديل می شود، نمايان است.  ظهورات 

کرءه  ساکنان  اراده،  صاحب  و  مهربان  پروردگاری  جانب  از  پيامبران  متوالی 

زمين را به آستانءه بلوغ جمعِی خود به منزلءه خلقی واحد رسانده اند.  حضرت 

از اين ميراث گران بهای بشری  بهاءاهلل اکنون عالم انسانی را به بهره برداری 

فرامی خواند:  “و ما جعله اهلل الّدرياق االأعظم و الّسبب االأتّم لصّحته هو اّتحاد 

من علی االأرض علی امر واحد و شريعة واحدة.”† 143  

* متن کامل بيان:  “و اهل ايران مع اين امر محکم متين که صيت و علّو و سمّوش عالم را 

احاطه نموده مخمود و افسرده اند ای دوستان قدر و مقام خود را بدانيد زحمات خود را به 
توّهمات اين و آن ضايع منماييد شماييد انجم سماء عرفان و نسايم سحرگاهان شماييد مياه 
جاريه که حيات کّل معلّق به آنست و شماييد احرف کتاب به کمال اّتحاد و اّتفاق جهد نماييد 
که شايد موّفق شويد به آنچه سزاوار يوم الهيست براستی می  گويم فساد و نزاع و ما يکرهه العقول 

اليق شأن انسان نبوده و نيست.”
† مضمون:  آنچه که خداوند به عنوان بزرگ ترين درمان و کامل ترين وسيله برای سالمت و 

بهبود عالم مقّرر فرموده همانا اّتحاد همءه اهل عالم بر امری واحد و دينی واحد است.
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تدمير آن حکومت برخيزد اگر جسم مريض عالم به اين داروی اعظم موّفق گردد البّته اعتدال 
کلّی کسب نموده به شفای باقی دائمی فايز گردد.”  حضرت عبدالبهاء، رسالءه مدنـّيه، کتابخانءه 

مراجع بهائی.
16. طبق مندرجات مقاله ای که اخيرًا در نيويورک تايمز )The New York Times( منتشر 

شده اعانات اهدايی در اياالت مّتحده در سال 1994، 3.6% به 130 بيليون دالر باال رفت.
Karen W. Arenson,”Charitable Giving Rose 3.6 % in 1994, Philanthropy Trust 
Says“

نيويورک تايمز، پنجشنبه، 25 مه 1995، بخش A، ص 22.
17. “راجع به مسئلءه زبان بين المللی و ارتباط آن با ديانت بهائی، ما بهائيان بسيار مشتاقيم 
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که يک زبان عمومی هر چه زودتر تعيين شود.  ما مدافع هيچ زبان واحدی برای ايفای اين 
نقش نيستيم.  اگر دولت های عالم در مورد يک زبان موجود و يا يک زبان جديد برای استفاده 
در سطح بين المللی موافقت کنند، ما صميمانه از آن حمايت خواهيم نمود زيرا آرزومنديم که 
هر چه زودتر اين قدم در راه اّتحاد نوع بشر برداشته شود.” )ترجمه( )از مرقومه موّرخ 17 اکتبر 
1944 از طرف حضرت ولیّ امراهلل خطاب به يکی از احّبا(  با مطرح کردن اين پيشنهاد مايليم 
توّجه را به واژءه “عمومی” جلب کنيم.  تعاليم بهائی تنّوع فرهنگی را ارج می نهند و ترويج 
می کنند.  بنا بر اين، ما در اين برهه از تاريخ تحميل يک زبان واحد را در سراسر جهان در نظر 
نداريم بلکه تصّور ما آنست که مردمان و ملّت ها زبان های محلّی يا ملّی خود را نگاه دارند و در 
عين حال، هم زمان با آن به آموختن يک زبان بين المللی نيز تشويق شوند.  مطمئّنًا يک چنين 
زبان بين المللی بايد بالمآل به عنوان يک موضوع الزم در تمام مدارس جهان تدريس شود.  

ولی اين مسئله نبايد به هيچ  وجه مانع جلوه های تنّوع فرهنگِی ملّی و محلّی گردد.
18. حضرت بهاءاهلل در اواخر صدءه 1800 ميالدی فرمود:  “عنقريب جميع اهل عالم به يک 
لسان و يک خّط مزّين در اين صورت هر نفسی به هر بلدی توّجه نمايد مثل آن است که در بيت 

خود وارد شده.” منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل، شمارءه 117، کتابخانءه مراجع بهائی.
 James( 19. در يک “نوشتار خاّص” در  گزارش توسعءه انسانی 1994، جيمز توبين
Tobin( برندءه “جايزءه نوبل اقتصاد 1981” چنين اظهار نظر می کند که “واحد پول يکسان و 
ثابت” قسمت اعظِم، اگر نه تماِم، اغتشاش پولی کنونی وابسته به مقادير هنگفتی از گمانه زنی 
پولی در بازارهای جهانی امروز را از بين خواهد برد.  با بيان اينکه هنوز با ايجاد يک پول 
جهانی احتمااًل فاصلءه زيادی باقی مانده، به عنوان يک اقدام موّقت وضع “ماليات يکنواخت 
بين المللی” آنی را در معامالت ارز خارجی پيشنهاد می کند. برنامءه توسعءه سازمان ملل مّتحد 
)UNDP(،  گزارش توسعءه انسانی 1994، مالياتی بر معامالت ارزی بين المللی )نيويورک:  

چاپخانءه دانشگاه آکسفورد(، ص 70.
20. حضرت بهاءاهلل اصل امنّيت جمعی را بيش از يک قرن پيش در نامه هايی خطاب به 
شاهان و فرمان روايان جهان مطرح فرمود:  “ان اّتحدوا يا معشر الملوک به تسکن ارياح االختالف 
بينکم و تستريح الّرعّية و من حولکم ان انتم من العارفين ان قام احد منکم علی االآخر قوموا عليه ان 

هذا ااّل عدل مبين” )منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل  شمارءه 119، کتابخانءه مراجع بهائی(.
21.  گزارش گروه کار مستقّل در بارءه آيندءه سازمان ملل مّتحد. سازمان ملل مّتحد در دّومين نيم قرن 

خود، )چاپخانءه دانشگاه ييل، 1995( ص 16.
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Glenview Foundation, The Stassen Draft Charter for a New United Nations 
to Emerge from the Original, to Serve World Peace and Progress for the Next 
Forty Years )Philadelphia: Glenview Foundation, 1985(.
Grenville Clark and Louis B. Sohn, World Peace through World Law )Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, 1966(.
Keith Hindell, ”Reform of the United Nations?“, The World Today:  Journal 
of the Royal Institute of International Affairs )United Kingdom(, vol. 48, no. 2 
)Feb. 1992(, pp. 30–33.
John Logue, ”New World Order Means Reformed U.N.“, World Federalist 
News, July 1992.
Benjamin B. Ferencz and Ken Keyes Jr., Planethood: The Key to Your Future 
)Coos Bay, Oregon: Love Line Books, 1991(.
Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: Peace-Making and Peace-Keep-
ing.  Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by 
the Summit Meeting of the Security Council, January 31 )New York:  United 
Nations, 1992(.
23. اين بدان معنا نيست که اقدامات برای منع اين گونه سالح ها بايد تا ايجاد کامل و 
استقرار اين قوا به تعويق افتد.  ما از صميم قلب از اقدامات جاری برای تجديد قرارداد منع 
گسترش سالح های هسته ای و استقرار مستحکم پيمان منع آزمايش های هسته ای و هم چنين 
کوشِش بيشتر برای از بين بردن سالح های اتمی، شيميايی و يا بيولوژيکی حمايت می کنيم.  
مانند  معمولی  سالح های  کنترل  و  کردن  محدود  برای  شديدتری  فّعالّيت های  همين  طور، 

مين های زمينی که بی هدف سبب کشتار می شود، بايد به عمل آيد.
  .)UNDP( 24. محبوب الحّق، 1994. مشاور عالِی مديِر برنامءه توسعءه سازمان ملل مّتحد
سرپرست گروهی که گزارش های )ساالنءه( توسعءه انسانی UNDP را تهّيه می کند، گزارش هايی 
که در سال های اخير بينش های جديدی به تئوری و عمل توسعه وارد نموده، از جمله مفاهيم 

تازه ای در مورد امنّيت انسان.
 .25

Erskine Childers, ed., Challenges to the United Nations: Building a Safer World 
)New York: St. Martin’s Press, 1994(, pp. 21–25.
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ترجمءه  اجتماعی.  عدالت  جستجوی  در   ،)John Huddleston( هدلستون  جان   .26
حوريوش رحمانی، )بندورا، استراليا: سنچری پرس، 1998(.

27. قريب هفتاد و پنج سال قبل حضرت عبدالبهاء پيشنهاد زير را برای يک دادگاه جهانِی 
آينده ارائه فرمود:  “مجالس ملّّيءه هر دولت و ملّت يعنی پارلمانت اشخاصی از نخبءه آن ملّت 
که در جميع قوانين حقوق بين دولی و بين مللی مّطلع و در فنون متفّنن و بر احتياجات ضرورّيءه 
عالم انسانی در اين اّيام واقف دو شخص يا سه شخص انتخاب نمايند به حسب کثرت و قلّت 
آن ملّت اين اشخاص که از طرف مجلس ملّی يعنی پارلمانت انتخاب شده اند مجلس اعيان 
نيز تصديق نمايند و هم چنين مجلس شيوخ و هم چنين هيئت وزرا و هم چنين رئيس جمهور يا 
امپراطور تا اين اشخاص منتخب عموم آن ملّت و دولت باشند از اين اشخاص محکمءه کبری 
تشکيل می شود و جميع عالم بشر در آن مشترک است زيرا هر يک از اين نمايندگان عبارت 
از تمام آن ملّتست چون اين محکمءه کبری در مسئله ئی از مسائل بين المللی يا باالّتفاق يا باالأ کثرّية 
حکم فرمايد نه مّدعی را بهانه ئی ماند نه مّدعی عليه را اعتراضی هر گاه دولتی از دول يا 
ملّتی از ملل در اجرای تنفيذ حکم مبرم محکمءه کبری تعلّل و تراخی نمايد عالم انسانی بر او 
قيام کند زيرا ظهير اين محکمءه کبری جميع دول و ملل عالمند مالحظه فرماييد که چه اساس 
متينی است ولکن از جمعّيت محدود و محصور مقصود چنانکه بايد و شايد حصول نيابد.” 
منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد اّول، )النگنهاين، آلمان:  مؤّسسءه مطبوعات 

امری، 1979( صص 297–296.
28. مثاًل در حال حاضر اختيارات اين دادگاه محدود به موارد زير است:

1. مواردی که طرفين با موافقت مخصوص توأمًا به آن مراجعه می کنند،

2. امور مربوط به يک عهدنامه يا قرارداد جاری که مشمول مراجعه به اين دادگاه است، 

3. رده های مشّخص شده ای از اختالفات بين دولت هايی که اختيارات اين دادگاه را 
به عنوان الزامی به رسمّيت شناخته اند.

Europa World Year Book 1994, vol. I, International Court of Justice, p. 22.
29. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل، بند 122 )  کتابخانءه مراجع بهائی(.

30. دولت ها و همکاران آنها بايد در نظر داشته باشند که برابری ماّدی نه حاصل شدنی 
است و نه مطلوب.  تساوی کامل يک خيال واهی است.  با اين حال در موارد مختلفی در 
اين مسير به توزيع مجّدِد ثروِت جهان نياز خواهد بود زيرا واقعًا به نحوی فزاينده آشکار می شود 
که سرمايه دارِی لجام گسيخته نيز پاسخی ارائه نمی دهد.  تا حدودی مقّررات و توزيع مجّدد 
برای ترويج عدالِت ماّدی الزم است.  از اين نظر ماليات بر درآمد اصواًل يکی از منصفانه ترين 
و عادالنه ترين وسايل است.  هم چنين بايد نقشی برای تقسيم داوطلبانءه ثروت وجود داشته 
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باشد — هم در سطح فردی و هم در سطح مؤّسسه ای.  به هر حال بايد امکانات مساوی برای 
پيشرفت و ترّقی اقتصادی در تار و پود نظم نوين تنيده باشد.  نهايتًا، مهم ترين مقّررات در هر 

سيستم اقتصادی مقّررات اخالقی است که در قلوب و اذهان مردم آغاز می شود.
31. تأسيس تسهيالت جهانی محيط زيست )GEF( قدم اّولّيءه قابل تقديری در جهت 
صحيح است و اگر ميزان عملش بزرگ تر شده و مأمورّيتش از نو تعيين شود، به عنوان يکی از 
ابزاری که می تواند پايه ای برای تأمين مخارج باشد “دستور کار Agenda( 21 21(”، می تواند 

در دراز مّدت مفيد باشد.
32. کنفرانس جهانی حقوق بشر )World Conference on Human Rights(.  اعالمّيه 

و برنامءه عمل وين، 14– 25 ژوئن 1993، وين، اطريش.
33. توضيحات بيشتری در بارءه اين مفهوم را در رسالءه “رفاه عالم انسانی”، بيانّيه ای از 

دفتر اّطالعات عمومِی جامعءه جهانی بهائی، منتشره در فوريه 1995 می توان يافت:  
“آنچه با حّس آگاهی که وجه تمايِز طبيعت انسان است نزديک ترين ارتباط را دارد، 
جستجوی خوِد شخص برای کشف حقيقت می باشد.  آزادی تحقيق و تفّحص در هدف از 
هستی و هم چنين آزادی برای پرورش استعدادهای مودوعه در طبيعت انسانی که اين تفّحص 
را ممکن می سازد، نيازمند حفظ و حراست است.  انسان ها بايد در دانستن آزاد باشند.  با 
اينکه اين  گونه آزادی ها غالبًا مورد سوء  استفاده قرار می گيرد و با اينکه اجتماع کنونی چنين 
سوء استفاده  ای را شديدًا دامن می زند به هيچ وجه از اهّمّيت ميل غريزی انسان به دانستن 

کاسته نمی شود.
“همين غريزءه تميز دهندءه ضمير آگاه انسان است که الزام اخالقی نسبت به رعايت بسياری 
از حقوق مندرج در اعالمّيءه حقوق بشر و ميثاق های وابسته به آن را فراهم می سازد.  آموزش 
و پرورش همگانی، آزادی نقل و انتقال، دسترسی به اّطالعات و امکان مشارکت در حيات 
سياسی، همگی جنبه هايی از عملّيات اين غريزه اند که نياز به تضمين صريح جامعءه بين المللی 
دارند.  همين استدالل در مورد آزادی انديشه و باور، شامل آزادی مذهبی، همراه با حقِّ 

داشتِن نظر و ابراز آن به نحوی شايسته نيز صادق است.
“از آنجا که نوع بشر هيئتی واحد و تقسيم ناپذير است هر يک از اعضای نوع انسان به منزلءه امانتی 
در تکّفِل کل پا به عرصءه هستی می گذارد.  اين تکّفل مبنای اخالقِی بسياری از ساير حقوق  را — در 
وهلءه اّول حقوق اقتصادی و اجتماعی که ارگان های سازمان ملل در تعريف آن می کوشند — تشکيل 
می دهد.  امنّيت خانه و خانواده، تملّک امالک، و حّق برخورداری از حريم خصوصی، 
همه از متضّمنات اين تکّفل است.  تعّهدهای جامعه در قبال فرد از جمله شامل تأمين شغل، 
و  تفريح،  و  استراحت  عادالنه،  دست مزد  اجتماعی،  امنّيت  روانی،  و  جسمانی  بهداشت 
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بسياری ديگر از انتظارات معقول و موّجه هر يک از اعضای اجتماع است.
“اصل تکّفل جمعی هم چنين اين حّق را برای هر فرد ايجاد می کند که انتظار داشته باشد 
که آن دسته از شرايط فرهنگی که در ساختن هوّيت او نقشی اساسی دارد از حمايت قوانين 
ملّی و بين المللی برخوردار باشد.  عينًا همانند نقشی که خزانءه ژن )gene pool(  در زندگی 
بيولوژيکی نوع بشر و محيط زيست او بازی می کند، غنای عظيم تنّوع فرهنگی حاصله در طّی 
هزاران سال نيز نقشی حياتی در توسعءه اجتماعی و اقتصادی نژاد بشری که طلوع دوران بلوغ 
جمعی خود را مشاهده می کند ايفا می نمايد.  اين ذخاير فرهنگی نمايان گر ميراثی است که 
بايد به آن فرصت داده شود تا در يک تمّدن جهانی به ثمر برسد.  از يک طرف بايد از خفقاِن 
از طرف  و  بر عصر حاضر جلوگيری شود  زير فشار ماّدی گرايی حاکم  نمودهای فرهنگی در 
ديگر فرهنگ ها بايد بتوانند در بافت و روال دائم  الّتغيير تمّدن، فارغ از سوء استفاده به منظور 

دسته بندی سياسی، با يکديگر به تعامل و تبادل پردازند.”
34. نهايتًا احترام به حقوق انسانی بايد در خانواده شروع شود:  “ملل را می توان قياس 
بر افراد عائله کنيم عائله متشّکل از افراد است و هر ملّتی نيز متشّکل از افراد و اشخاص و 
اگر جميع ملل را جمع کنيد يک عائلءه عظيمه گردد و اين واضح است که نزاع و جدال بين 
افراد يک عائله سبب خرابيست همين نوع جنگ و حرب مابين ملل مورث انهدام عظيم 
است.” )خطابءه مبارک در انجمن تئوسفی ها، نيويورک، 29 مه 1912، خطابات حضرت 

عبدالبهاء، جلد 2، صص 99–98(.
“انسان چون اندکی ترّقی فکر يابد و هّمتش بلند گردد در فکر آن افتد که عموم عائله را 
جلب منفعت و دفع مضّرت نمايد زيرا راحت و نعمت عموم خاندان خويش را سعادت خود 
داند و چون فکرش توّسع بيشتر يابد و هّمتش بلندتر گردد در فکر آن افتد که ابناء ملّت و ابناء 
وطن خويش را جالب منفعت و دافع مضّرت شود هرچند اين هّمت و فکر از برای خود او 
و خاندان او بلکه عموم ابناء ملّت و وطن او مفيد است ولکن از برای ملل سايره مورث ضرر 
است زيرا به جان بکوشد که جميع منافع عالم انسانی را راجع به ملّت خويش و فوايد روی 
ارض را به عائلءه خود و سعادت کلّّيءه عالم انسانی را تخصيص به خود دهد و هم چو داند که 
ملل سايره و دول مجاوره هر چه تدّنی نمايند ملّت خويش و وطن خود ترّقی نمايد تا در قّوت 
و ثروت و اقتدار به اين وسيله بر سايرين تفّوق يابد و غلبه کند اّما انسان الهی و شخص آسمانی 
از اين قيود مبّراست و وسعت افکار و علّوّيت هّمت او در نهايت درجه است و دايرءه افکار او 
چنان اّتساع يابد که منفعت عموم بشر را اساس سعادت هر فردی از بشر داند و مضّرت کّل ملل 
و دول را عين مضّرت دولت و ملّت خويش بلکه خاندان خود بلکه عين مضّرت نفس خود 
شمرد لهذا به جان و دل به قدر امکان بکوشد که جلب سعادت و منفعت از برای عموم بشر و 
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