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  به ميزانى فوق ،ود در اين زمانب آرمانى بيش ن كه تا ده سال پيش به منزلۀ،صلح جهانى
 ى بسيار ّمدتموانع موجود در اين راه كه در طى .  ، در شرف شكل گرفتن و قوام يافتن است رّتصو

 وش مشورت و مذاكره براى به تدريج ر.   اكنون فروريخته است،به نظر مى آمدناپذير مديد زوال 
 رفته رفته تمايلى نسبت به .  بر طرف ساختن كشمكش هاى به ظاهر اصالح ناپذير به كار گرفته ميشود

  در توده هاى ملاين عوا.  راه اقدامات مشترك بين المللى پديدار مى گردد مقابله با تهاجم نظامى از
  ، جهان داشته استرى اميدبخش نسبت به آيندۀثيأ ت، و همچنين در بسيارى از رهبران كشورها،مردم

 .   از دست رفته بوداميدى كه تقريبًا
  تأثيرى كه ينى در حال جلوه و بروزند، نيروهافكرى و روحايم ظعدر سراسر جهان نيروهاى 
 ى حاكى از آرزوى ي جا نشانه هاهمۀدر .   اخير نسبت مستقيم داردروزافزون آنها با ناكاميهاى دهۀ

  رو به ، سرزمينى از آنها مصون نماندهچ رنجها و ويرانيها كه ديگر هي،دم به پايان يافتن اختالفاتمر
  دگرگونى را بايد اجر نهاد و آنها را در مسير غلبه داين جنبشهاى روز افزون براى ايجا.  افزايش است

 .   شده اند به كار بست ،نى يعنى صلح جها،ى ديرين بشررؤياق ّحق راه تّبر موانع باقيمانده اى كه سد
  دعوت به مبارزه عليه ك مورد نياز براى اجراى چنين اقدامى را نمى توان فقط به وسيلۀّكوشش و تحر

 ى از رفاه ي دورنمابلكه بايد آن را از راه ارائۀ.  آفات اجتماعى كه جامعه به آن دچار است بر انگيخت
 ى و روحانى كه ّدبت به امكانات بهزيستى  ما را نسّتوجه  يا به عبارت ديگر،ييج كردهعالم انسانى ت

  زمين بايد بدون تفاوت و امتياز و بدون  ساكنان كرۀهمۀ.  اكنون در دسترس قرار دارد معطوف ساخت
 ى ارتباط ندارد از نتايج اين ر امور بشِدّ مجدِل شرايطى كه با هدفهاى اساسى اين سازماندهىّتحم

 .  ونداقدامات بهره مند ش
  طبقات ، فرهنگها،تجربه اى كه تاريخ تا به امروز ثبت كرده است بيشتر مربوط به قبايل 

  و پذيرفتن ، زمين در اين قرناكنون با ايجاد وحدت صورى بين كشورهاى كرۀ.  تهاستّملاجتماعى و 
 ى واحد آغاز تاريخ بشر به صورت مردم، كسانى كه بر روى آن زندگى مى كنندوابستگى متقابل همۀ

  پيشرفتى پراكنده و ، زمانى طوالنىّمدت و در ،تلطيف خلق وخوى انسانى كه به كندى.  مى شود
   اكنون همۀ،با وجود اين.  ى بشر به هيچوجه قابل قياس نيستّم داشته با دست آوردهاى مادّنا منظ

 قرون و اعصار تكامل  زمين كه از نعمت هاى موروثى و فرهنگى گوناگون كه در طول ساكنان كرۀ
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  با هشيارى و به ، به تالشى فرا خوانده شده اند كه با استفاده از ميراث مشترك خودنديافته برخوردار
 .   خود را به عهده گيرنداحى آيندۀّت طرّب مسئوليّم و مرتّنحوى منظ



 اتىّ فكرها و فرضيت است اگر چنين بپنداريم كه بدون بازنگرى دقيق در طرزّبسى دور از واقعي 
  بعدى توان به چشم اندازى ار مرحلۀ  اقتصادى و اجتماعى است مىكه اكنون اساس اقدامات توسعۀ

  جنبه هاى ّتوجهواضح است كه چنين دوباره انديشى بايد در ابتدا م.   دست يافتّتمدنپيشرفت 
 .ى و سازمان دهى باشدي اجرا روشهاى، طرز تنظيم برنامه ها ، استفاده از منابع، مشى هاّخطعملى 

 ىّمدتولى در جريان اين بازنگرى خيلى زود به مسائلى اساسى برخورد مى شود كه به هدفهاى دراز 
  مشكالت توسعه و ترويج عدالت اجتماعى و ،ال شوند، ساختهاى اجتماعى مورد نيازبكه بايد دن

 يهى است كه چنين بازنگرى بناچار به بد.   مرتبطند، پايدارىت و نقش دانش در ايجاد تغييراتّماهي
 . طبيعت خود انسان منجر خواهد شدجستجوى توافق نظر دربارۀ

  عملى و چه از لحاظ نظرى دو راه مستقيم وجود اين موضوعها چه از جنبۀبراى بحث دربارۀ 
 عه و عمران  اقدام براى توساز همين دو راه است كه در نظر داريم در صفحات بعد موضوع نحوۀ.  دارد

 ت و هدف مراحل توسعه را بررسى ّ ماهيابتدا عقايد جارى در بارۀ.   جهانى را مورد بررسى قرار دهيم
 . مى پردازيم،مى كنيم و سپس به وظايف و اقداماتى كه براى مجريان آن در نظر گرفته شده است

 ى ّ مادست كه اساسًااتى اّ مبتنى بر فرضي برنامه هاى جارى توسعه و عمران غالبًاّطراحى 
  جوامع بر حسب استفاده از وسائلى تعريف مى شود كه بدين معنى كه هدف توسعه در همۀ.  است

ّموفقيت تجربه نشان داده موجب ،ه جهانّدر بعضى از مناطق مرف  . مى گرددّمادى در كسب رفاه ّ
 هاى فرهنگى و نظامهاى سياسى  به تفاوتّتوجهباحث مربوط به توسعه و عمران با مه تغييراتى در ّالبت

 . حاصل از انحطاط محيط زيست مى باشدروى مى دهد كه هدف آنها مقابله با خطرات هشدار دهندۀ
 .  ت خود باقى مانده استّقو زيربنايى همچنان به ّمادىت ّضيا فر، با وجود اينّاما

 يازمنديهاى بشرى را مى توان در پايان قرن بيستم ديگر نمى توان از اين عقيده پشتيبانى كرد كه ن 
  زندگى انسان سرچشمه گرفته است ّمادى از درك  اجتماعى و اقتصادى كه صرفًابا نحوه اى از توسعۀ

  يعنى ،ه جهانّ ژرف و هولناك مابين سطح زندگى گروه كوچك مردم مرففاصلۀ.  بر طرف ساخت
  فقر زمين كه در پنجۀاز ساكنان كرۀت بزرگى ّ و اكثري،سبه رو به تقليل استّتى كه بالنّيّاقل

  تغييراتى كه انتظار مى رفت در گرفتارند پيوسته افزايش مى يابد و پيش بينى هاى خوشبينانه دربارۀ
 . اجتماعى و اقتصادى حاصل شود باطل و بى اثر شده استاثر اين طرز توسعۀ

 
  ص

  ،اجتماعى كه در اثر آن بوجود آمدهاه با نابسامانى هاى ر هم، اقتصادىاين بحران بى سابقۀ
 زيرا وضع كنونى طرز.   ادراك ما از طبيعت بشر وجود داردنمودار اشتباه وخيمى است كه در نحوۀ

  به ّتوجه توسعه و عمران كافى نيست بلكه با تأمينرفتارى را تشويق مى كند كه نه تنها براى 
   روشن است كه اگرتوسعۀكام.  ر مى رسدرويدادهاى جهانى براى منظور فوق نامربوط نيز بنظ



  در رسيدن به همين هدف هم توفيق نخواهد ّحتى ، نجويدّمادىاجتماعى هدفى وراى بهبود شرايط 
 هدف مزبور را بايد در ابعاد روحانى زندگانى جستجو كرد يعنى در انگيزه اى كه از.  يافت

  انسانى را به صورتى مصنوعى به دو معۀجا كه پيوسته در تغيير است و �چشم اندازى اقتصادى 
 . فراتر ميرود� تقسيم ميكند " در حال توسعه " و " توسعه يافته "قسمت 

 از آنجا كه در حال حاضر تعريف هدف توسعه و عمران مورد تجديد نظر قرار گرفته ضرورى 
  سطوح مختلف حياتى بودن نقش دولت در.   نقش مجريانش نيز تجديد نظر شوداست كه دربارۀ

 ينده فهم اين نكته آسان نخواهد بود كه چرا درآبه هر صورت براى نسل هاى .  نيازى به توضيح ندارد
  به  مردم اصو برنامه هاى عمرانى به تودۀّطراحىعصرى كه اصل مساوات مورد ستايش بوده در 

  تنها ،به اصل مشاركتبا وجود اعتقاد .  چشم دريافت كنندگان كمك و آموزش مى نگريسته اند
  مردم جهان در تصميم گيرى داده مى شود نقشى فرعى و ّيتمجالى كه در بهترين شرايط به اكثر

  مردم ّيت كه اكثريى سازمان ها كه به وسيلۀيى هاّحل راه ، استّحلمحدود به انتخاب از ميان چند راه 
  گرديده است كه اغلب با ّمشخص يىرا به آنان دسترسى نيست تعيين شده و يا بر اساس هدفها

 .كند  دارند تطبيق نمىّيت مردم از واقعّيتبرداشتى كه اكثر
  قرار گرفته تأييد از طرف اديان رسمى نيز مورد ّحتى ،اين شيوه به صراحت يا بطور ضمنى 
 ى را  اين تواناي،تهاى پدر ساالرىّ زير فشار سن،ات متداول دينىّتفكرچنين به نظر مى رسد كه .  است

 عد روحانى طبيعت بشرى را به نحوى ارائه نمايد كه موجب اعتماد ُندارد كه معتقدات ايمانى حاكى از ب
 . گرددّمادى انسانى براى اعتالى به ماوراى شرائط معۀ جمعى جايىو اطمينان و توانا

 ترين مهم پديده اى مى شود كه در زمان ما ممكن است ّيتّ موجب غفلت از اهم،اين طرز فكر 
 كوشند تا نظامى جهانى  درست است كه دول جهان از طريق سازمان ملل مى.   اجتماعى باشدپديدۀ

 پاسخ آنان به .   چنين چشم اندازى به هيجان آمده اندّتصوربوجود آورند ولكن مردم جهان نيز از 
 ،ى ّحلر سطح م اجتماعى دّتحولصورت ظهور ناگهانى نهضتها و سازمانهاى گوناگون براى تغيير و 

  شرايط اجتماعى ،باتّ ترك تعص، پيشرفت زنان،حقوق بشر.  ناحيه اى وجهانى جلوه گر شده است
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  بهداشتى و بسيارى ديگر از ۀّليّ اقدامات او، سواد آموزى، تربيت اخالقى كودكان، اقتصادى پايدارتوسعۀ

 رد كه در نقاط مختلف جهان از  دايىمسائل حياتى هر يك احتياج فورى به حمايت سازمانها
 .پشتيبانى روزافزون مردم برخوردارند

  است كه حضرت بهاءا بيش يى انعكاس ندا،اين پاسخ مردم جهان به نيازمنديهاى مبرم زمان 
 ى كه به ّتحول " امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد":  از صد سال پيش به اهل عالم فرمودند 

 خان تاريخ فرهنگ ّرو تغييرى كه از ديدگاه م، مى كننداسحس ادى از مردم عادى در خوتدريج بسيار



   كرۀ آيندۀّطراحى بشرى در  نقش هيئت عمومى جامعۀ اساسى را دربارۀيىها سش پر،بسيار ناگهانيست
 .  زمين مطرح مى سازد

 
      
  در قبال سرنوشت ّتي مشى و سياستى كه سبب تشويق مردم جهان به قبول مسئولّخط 

 اين مفهوم .  مشتركشان مى گردد بايد بر آگاهى و اعتقاد به اصل وحدت عالم انسانى مبتنى باشد
 كه افراد بشر همه اعضاء يك خانواده اند اگر چه در صحبتها و مذاكرات معمولى با سادگى فريبنده اى 

 وظائفشان با موانع و مشكالت ات اجتماعى معاصر را در انجام ّمؤسسمطرح مى شود ولكن اغلب 
  در ٰ دعوى اقامۀّيت اصل مركز، حكومت مدنىتركيب مبارزه جويانۀ.   و اساسى مواجه نموده استّمهم

   سلطۀ، تجليل از مبارزات طبقاتى و كشمكش هاى ساير گروههاى اجتماعى،تنظيم اغلب قوانين مدنى
  از مظاهر گوناگون اصل كشمش و يىنمونه ها همه ، نوين زندگانى در نحوۀيى رقابت جوۀّروحي

 .   اصلى روابط متقابل انسانى پذيرفته شده است امروزى است كه به عنوان انگيزۀ در جامعۀيىستيزه جو
  زندگانى كه طى دو قرن اخير  به نحوى ّمادى ديگرى است از تغيير اين كشمكش و رقابت جلوۀ

 .ه دوانيده استروز افزون در سازمان اجتماعى بشر ريش
 حضرت بهاءا بيش از يك قرن پيش در نامه اى خطاب به ملكه ويكتوريا عالم بشرى را به  

 هيكل انسانى تشبيه فرموده اند و با ذكر اين تمثيل به طرح و نمونه اى اشاره نموده اند كه حاكى از 
  لم وجود هيچ طرح و نمونۀبراستى در عا.   اطمينان بخشى براى سازمان جامعه اى جهانى استوعدۀ

  از توده اى از واحدهاى متفاوت  انسانى صرفًاحقيقت اينست كه جامعۀ.  معقول ديگرى وجود ندارد
 تشكيل نشده بلكه از حاصل برخورد و معاشرت افرادى به وجود آمده است كه هر يك از آنها داراى 
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 .ن انسان نمودارى از اصول اساسى عالم وجود است اعمال حياتى بد، با وجود اين؛هوش و اراده  است 
 ، ر به نظر مى رسدبه رغم تناقضى كه به صورت ظاه.   كثرت استدرحدت وترين اين اصول اصل مهم
  به هر سلولها در بدن است كه دقيقًاين يكپارچگى و پيچيدگى نظام بدن انسان و تركيب كامل همۀهم

  ظهور ۀّهان خود را به منصنه تواناييهاى مخصوص و پله اجازه مى دهد كّيك از عناصر متشك
  چه از لحاظ كمك به درست انجام گرفتن وظايف بدن وچه از نظر بهره بردن از ،هيچ سلولى .  رساند

 سالمت جسمانى كه به اين ترتيب حاصل مى شود .   جدا از بدن زندگى نمى كند، بدنّكلتندرستى 
  به عبارت ديگر مقصود و هدف رشد جسمانى ،در انسان استهدفش ظهور و بروز آگاهى و شعور 

 .  بسى واالتر ار بقاى وجود بدن و اعضاى آن است) بيولوژيكى ( 
 نوع انسان .   انسانى نيز صدق مى كند جامعۀ زندگى يك فرد صادق است دربارۀه دربارۀچآن 



  ّيتاگر چه وجدان آگاه بشر.  ر دارد تكامل حيات قراّمقدم ّخطى موجوديست پوينده كه در ّكلبه طور 
  ولكن كثرت مزبور به ، انسانى عمل مى كنند  اذهان و انگيزه هاى گوناگون افراد بيشمار جامعۀبه وسيلۀ

  ذاتيست ّتنوعبه راستى وجود اين .   لطمه وارد نمى آوردّيتهيچ وجه به وحدت اساسى وجدان بشر
  حضرت بهاء ا آنچه كه به فرمودۀ.  ودن متمايز مى سازدكه وحدت را از يكنواخت بودن وهمسان ب

  انسانيست و به  بلوغ جمعى جامعۀدر حال حاضر بر مردم جهان مى گذرد جريان فرارسيدن مرحلۀ
 ق است اصل وحدت در كثرت به كاملترين وجه نمودار ّحق همين بلوغ نوع انسان كه در شرف توسيلۀ

  از جًاّق زندگانى خانوادگى بوده متدرّحق و تّتشكلتماعى كه آغازش  اجّتشكلجريان .  خواهد شد
  شهرى گذشته و سر انجام به ظهور  جامعۀّتنوع قوم و قبيله و صورت هاى بسيار ممراتب سادۀ
  استعداد هاى انسانى فراهم يىى رسيده و هر مرحله فرصتهاى جديد و شايانى براى كار آّدولتهاى مل
 .  ساخته است

 هرچه .   افراد انسانى نبوده استّيت فردنكرد اضح است كه پيشرفت نوع بشر به قيمت فداو 
 يز گسترش ن امكانات بروز تواناييهاى نهفته در وجود انسان  دامنۀ،افتهيسازمان اجتماعى توسعه 

 نياز است ى كه اكنون مورد ّتحول ،از آنجا كه بين افراد و جامعه رابطه اى متقابل وجود دارد.  افتهي
 .بايد به طور همزمان در آگاهى وجدانى افراد بشر و در ساخت نهادهاى اجتماعى صورت گيرد

 . جهانى هدف وجهت مى بخشد مشى توسعۀّخط دوگانه فراهم مى آورد به ّتحول كه اين يىفرصتها
 ى ّتمدند كه  بايد برقرار ساختن پايه هاى استوارى باش، تاريخّحساس آن مقصد و هدف در اين مرحلۀ

 .جهانى بتواند به تدريج بر اساس آنها شكل گيرد
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  و ّصيات جهانى نيازمند ايجاد نهادهاى اجتماعى و قوانينى است كه از خصوّتمدنپايه ريزى 
 كوشش دراين راه تنها زمانى مى تواند آغاز شود كه.  قدرت و اختياراتى جهانى برخوردار باشد

 يرى هستند مفهوم واقعى وحدت عالم انسانى را صميمانه پذيرفته باشند و كسانى كه مسئول تصميم گ
 .  نيز اصول آن وحدت از راه تعليم و تربيت و با استفاده از وسائط ارتباط جمعى نشر و تعميم يابد

  گردد كه مردم جهان را در كار تعيين ى جريانى آغاز م،زمانى كه اين آستانه پشت سر گذاشته شود
 فقط چنين دگرگونى .  ق اهداف مزبور سهيم خواهد نمودّحق براى تّتعهدشترك و قبول هدفهاى م

 اگر ساكنان .   اهريمنان قديمى جدالهاى قومى و مذهبى حفظ نمايدّشراصولى مى تواند آنها را از 
  آنان در حقيقت يك مردمند دريابند آن وقت خواهند توانست از  را كه همۀّيت زمين اين واقعكرۀ
 گوهاى اختالف برانگيز كه در گذشته حاكم بر سازمان اجتماعى بوده روى بگردانند و آموختن راه و لا

 . مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده" حضرت بهاءا به فرمودۀ.  رسم همكارى و آشتى را آغاز كنند
 ".ّاتفاق و ّاتحاداين اصالح و راحت ظاهر نشود مگر به 



 
      
  كه تازه آغاز ، است كه مى تواند خود آگاهى بشر به وحدت و يگانگى رايىها نيروعدالت تن 
 ات الزم براى ّمؤسس به اراده اى جمعى تبديل نمايد تا بدين وسيله بتوان با اطمينان خاطر ،شده

 عصرى كه شاهد دسترسى روز افزون مردم جهان به انواع .  زندگانى جامعه اى جهانى را بر پا نمود
ّموفقيتالعات و افكار است عدالت را به عنوان اصل حاكم بر تركيب ّاط   آميز اجتماع مى شناسد و ّ

  ارض تنظيم مى شود ناچار بايد روز به روز بيشتر با شرايط و  كه به منظور آبادانى كرۀيىطرحها
 . ضوابطى كه عدالت ايجاب مى نمايد منطبق گردد

 وى روح انسان است كه شخص را قادر مى سازد تا ري عدالت عبارت از آن ن ، در سطح فردى 
  االشياء ّحب ا"كيد فرموده اند كه أحضرت بهاءا اين حقيقت را ت.  حقيقت را از غير آن باز شناسد

  زيرا عدالت و انصاف سبب مى شود كه انسان با چشم خود ببيند نه با چشم ديگران، *"عندى االنصاف 
__________________________________________________________ 

 .مضمون فارسى اين عبارت آنكه در نزد خداوند عدالت محبوب ترين امور است*  
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  انصاف در قضاوت ، عدالت.  كى باشدّمتو خود كشف حقايق نمايد نه آنكه به دانسته هاى اطرافيان 
 و به اين ترتيب در زندگانى روزانه مونسى  ، را ايجاب ميكند و مراعات بيطرفى در رفتار با ديگران را

 . است دائمى ولى سخت گير
  زيرا تنها وسيله ،  شاخص و از لوازم تصميم گيرى جمعى است عدالت به منزلۀ، در سطح گروهى 

 عدالت با آنچه در گذشته بنام عدالت اجراء .   سوب مى شودحبراى حصول وحدت فكر و عمل م
  اين نكته عدالت عم.   تفاوت فاحش دارد،يه و مجازاتنبش به سوى ت يعنى تشويق گراي،مى شده

  مصالح ومنافع فرد و جامعه به نحو تفكيك ،ّيترا جلوه گر مى سازد كه در راه پيشرفت بشر
  در ارتباطات انسانى شود به همان يى راهنماهرچه بيشتر عدالت وسيلۀ.  يرى به يكديگر مرتبطندذناپ

 ى براى مشورت و مذاكره فراهم مى گردد كه مى توان انواع امكانات را ّو جونسبت بيشتر فضا 
 در .  بى غرضانه و بدون جانبدارى بررسى كرد و مسير مناسبى براى اقدامات مقتضى انتخاب نمود

 ل به تزوير و دسته بندى به مراتب كمتر ممكن است در جريان تصميم ّ توسى تمايالت ديرينۀّچنين جو
 .   واقع شودّثرمؤگيرى 

 رعايت عدالت مانع .   اقتصادى و اجتماعى داردات عميقى در توسعۀتأثيركر ّمالحظات فوق الذ 
 ى به خاطر منافعى ّكل زمين به طور  كرۀّحتى  بشر وۀّ فدا كردن رفاه عاماز آن ميشود كه وسوسۀ

 ، توسعه و عمران واقعى به ه گرددّ مرفّيتّى و صنعتى نصيب اقلّكه ممكن است از پيشرفتهاى فن



 رعايت عدالت همچنين سبب مى گردد كه در طرح ريزى و تنظيم برنامه هاى توسعه و عمران .  شمار آيد
 هاى اساسى ّيتمنابع محدودى كه موجود است صرف اجراى اقداماتى شود كه موافق مصالح  و اولو

  مردم كه اجراى برنامه هاى عمرانى را بر مهمتر از همه آنكه تودۀ.  اجتماعى و اقتصادى جامعه باشد
 دانند كه پاسخ گوى نيازهاى آنان و داراى اهدافى عادالنه و    مىيى برنامه هاّتعهدعهده دارند خود را م

   همكارى كه الزمۀۀّ عالقه به كار و داشتن روحي ،ساير صفات انسانى مانند امانت.  منصفانه باشد
 ق هدفهاى مشترك به نحوى شايسته ّبورند هنگامى ممكن است براى تحقاجراى مطلوب برنامه هاى مز

 به كار گرفته شود كه هر يك از اعضاى جامعه و  در واقع هر يك از گروههاى موجود در اجتماع 
 .  مى رود  قرار دارند كه در مورد همه يكسان و عادالنه به كار يىاطمينان يابند كه در پناه ضوابط و معيارها

  اجتماعى و اقتصادى  توسعۀتأمين  نحوۀ حقوق بشر محور اصلى بحث دربارۀبر اين مسئلۀ بنا 
  مشى مزبور مستلزم كوشش در رها ساختن حقوق بشر از چنگال دو دستگى هاى ّخطتعيين  است و
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  عمل به اينكه آزادى فكر وّتوجهجمعى معتقدند كه .  ت بدان اسير استسهاّمدتغير واقعى است كه 
  عقيده اى كه ، شوديىه شمردن عقيده به فردگراّموجسبب براى رشد هر انسانى ضرورى است نبايد 

 گروهى ديگر عقيده دارند .  بسيارى از شئون زندگانى را به فساد و تباهى عميقى كشانده است
  تأميننبع  به عنوان تنها م،ى نبايد سبب شود كه دولتّكل به تضمين رفاه جامعه به طور ّتوجهكه 

  بر عكس تاريخ قرن حاضر بخوبى ارتقا داده شود بلكه كاميىسعادت بشر، به رتبه و مقام خدا
 نشان مى دهد كه چنين طرز فكرها و برنامه هاى حزبى كه از آنها بوجود آمده خود دشمنان اصلى

 كه در اثر آگاهى فقط در قالب شور و مذاكره اى .   به آن خدمت مى كنندمنافعى هستند كه ظاهرًا
 .ق مى يابدّبه وحدت حياتى بشر امكان پذير است رعايت كامل حقوق بشر جلوه اى مشروع و خال

 ه اى كه عهده دار بوجود آوردن اين شرايط است و وظيفه دارد ترويج حقوق بشرّمؤسسامروز  
  المللى است كه ات بينّمؤسس نظام ،را از دست كسانى كه از آن سوء استفاده مى كنند آزاد سازد

  نابسامانى اقتصادى است كه سراسر جهان را  مصيبتهاى دو جنگ خانمانسوز جهانى و تجربۀدۀزايي
  فقط پس از اعالم و انتشار منشور سازمان  " حقوق بشر"بى دليل نيست كه اصطالح .  فرا گرفته بود

  قرار ّ حقوق بشر، مورد استفاده عامۀّ و سه سال بعد از آن با تصويب بياني   در سال ّمتحدملل 
 م يكديگر شناخته و الزم و ملزدر اين مدارك تاريخى عدالت اجتماعى و صلح جهانى رسمًا.  گرفت

 ى مخالفى در مجمع عمومى به تصويب رسيد از أ مزبور بدون هيچ رۀّاين امر كه بياني.  شده اند
 .يوسته افزايش يافته استهمان ابتداء به آن قدرتى داد كه در سالهاى بعد پ

  نزديك دارد جستجوى فرد رابطۀ، كه وجه امتياز طبيعت انسانست،ى كه با خود آگاهىّيتالّفع 
  و پرورش ، هدف وجودآزادى پژوهش دربارۀ.   را كشف كندّيت واقعاست براى اينكه شخصًا



 .   هدايت و حفاظت دارد احتياج به،موهبتهاى نهفته در طبيعت انسان به منظور رسيدن به آن هدف
 ، مورد تجاوز قرار مى گيردحال اگر اين آزادى غالبًا.  افراد انسانى بايد براى كسب دانش آزاد باشند

  به هيچ وجه از ارزش و ،د مى شودييأ معاصر تشويق و ت موجود در جامعۀو اين تجاوز تحت شرايط
 .اهدك اجتماعى نمى كّمحراعتبار آزادى به عنوان يك نيروى 

  شعور آگاه انسانست كه لزوم اخالقى اعالن بسيارى كۀّمحر ۀّقواين وجه امتياز نوع بشر يعنى  
 تعليم و .   جهانى و ميثاقهاى بين المللى مرتبط به آن را موجب مى گرددۀّاز حقوق مندرج در بياني

 هاى سياسى ّيتالّت در فع و امكان شرك،عاتّاطال دستيابى به ، آزادى سفر و نقل مكان،تربيت همگانى
 همين نكته .   جهانى داردجملگى جوانب مختلف عملكرد آن است كه احتياج به تضمين صريح جامعۀ
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 ّحق استقالل نظر و ّحق ن آزادى دينى نيز هست و نيز دربارۀّ آزادى فكر و عقيده كه متضمدربارۀ
   .اظهار و ايراد افكار و عقايد مزبور هم صدق مى كند

  وجود  هر عضو آن كه پا به عرصۀ، انسانى واحدى تقسيم ناپذيراستاز آنجا كه هيكل جامعۀ 
  اخالقى اغلب اين امانت دارى پايۀ.   آن هيكل سپرده مى شودّكلمى گذارد حكم امانتى دارد كه به 

 ست در هاى ديگر را تشكيل مى دهد، حقوقى كه بيشتر اجتماعى و اقتصاديست و كوشش شده اّحق
 ، داشتن حريم خصوصىّحق و ،ّيت مالك، خانه و خانوادهّيتامن.  ه هاى سازمان ملل تعريف شودّبياني

  جامعه است عبارت از ى كه بر عهدۀفوظاي.  همه از همان امانت دارى استنباط و استنتاج مى گردد
 نه و امكانات قانونى و  اجتماعى و مزد عادالّيت امن، مواظبتهاى پزشكى و روانىتأمين ، كارّتهيۀ

 تسهيالت الزم براى استراحت و تفريح عمومى و بسيارى ديگر از انتظارات و احتياجات معقول است 
 .   افراد اعضاء جامعه محسوب مى شود همۀّحقكه 

 دهد كه انتظار داشته   مىّحق بشرى همچنين به هر فردى اصل امانت دارى مشترك در جامعۀ 
  و بين المللى ّملى او اساسى است از حمايت قوانين ّيتگى كه براى حفظ هوباشد شرايط فرهن
 ثروت عظيمى كه از انواع فرهنگها در طول هزاران سال فراهم آمده است بسيار شبيه .  برخوردار باشد

  اجتماعى و اى توسعۀرى نوع انسان ومحيط زيست اوست و بيکبه مخزن ژنها در زندگى بيولوژ
 اين ثروت عظيم حاكى از.   بلوغ است بسيار حياتى استكه در حال رسيدن به مرحلۀاقتصادى بشر 

 از يك طرف جلوه هاى .  ى جهانى بارور شودّتمدن اثى است كه بايد به آن فرصت داد تا دررمي
  معاصر است حفاظت شود و از طرف ديگر يى گراّمادى اثرات فرهنگى بايد از خفقانى كه نتيجۀ

  فارغ از هر سوء استفاده اى كه ممكن است به ،ّتمدنر ّد بتوانند درچارچوب صور متغيفرهنگها باي
 . با يكديگر در ارتباط باشند،نفع احزاب سياسى صورت پذيرد



او را به بادهاى مخالف ظلم و اعتساف .   سراج عباد داد است": حضرت بهاءا مى فرمايند 
اج ّ عليا بحر حكمت الهى مودر اين كلمۀ . است بين عباددّاتحاد و مقصود از آن ظهور ييخاموش منما

 ".آن را كفايت ننمايد دفاتر عالم تفسير 
 
   ص

      
 ت ها در شرف تنظيم است اشاعه ّ مل جامعۀبراى اينكه موازين حقوق بشر كه اكنون به وسيلۀ 

 يف روابط انسانى به نحوى  الزم است كه در تعريابد و بصورت ضوابط متداول بين المللى در آيد،
  بين آنها و ،مفاهيمى كه امروزه از روابط طبيعى  مطلوب ميان افراد بشر.  اساسى تجديد نظر شود

 ات اجتماعى وجود دارد نمودار ميزان ّمؤسس  وبين اعضاى جامعه و  ، بين افراد و جامعه،طبيعت
  كنونى رشد و بلوغ نرسيده نوز به مرحلۀ يعنى زمانى كه ه،درك و فهم نژاد بشر در ادوار گذشته است

  ساكنان زمين مردم واحدى را تشكيل  اگر همۀ ، بلوغ رسيده است به مرحلۀاگر اكنون بشر واقعًا.  بود
 دۀيي پس بايد مفاهيمى نيز كه زا،مى دهند، و اگر بايد عدالت اصل حاكم بر سازمان اجتماعى باشد

 .   باز سازى شود،ه به تدريج آشكار مى گردد است كيىهاّيتعى از واقعّاطالبى 
  ّماهيت به تدريج به مفهوم جديدى از ،اين حركت.  ه آغاز شده استزحركت در اين جهت تا 

  سطوح نقش زن را در همۀ.  هاى هر يك از اعضاى آن منتج خواهد شدّيتخانواده و حقوق و مسئول
  مردم با شغلى كه بر عهده دارند و دركشان از  رابطۀّيتدر تغييركيف.  جامعه تغيير خواهد داد

  امور بشر و در ادارۀ.  ى شديد خواهد داشتتأثيرهاى اقتصادى در زندگانى آنان ّيتالّ فعّيتّاهم
  قوانين عوض.   كه بدين منظور به وجود آمده اند تغييرات وسيعى را سبب خواهد شديىسازمانها

  مردم باشد موافق نيازهاى توسعه و عمران براى همۀمحكمى را كه هم حافظ محيط زيست و هم 
  ّمتحدى كه به بركت اين جنبش در سازمان ملل ّتحول باز سازى يا ،و سر انجام.  تضمين خواهد كرد

 ه و ّنه و قضائيّ جهانى ملل كه داراى هيئتهاى مقنۀّيّاتحادسيس أ بدون ترديد به تبوجود مى آيد
 .ردده خواهد بود منجر مى گّمجري

 در كار باز سازى نظام روابط انسانى شيوه اى كه حضرت بهاءا از آن تحت عنوان مشورت  
 كّ در جميع امور به مشورت متمس"رت بهاءا توصيه نموده اند كه حض.  ياد كرده اند نقشى اساسى دارد

 . است" بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر و هويدا " و "شويد 
  يى مذاكرات و سازشها به كار برده مى شود با نحوۀيىرت براى حقيقت جومعيارى كه در مشو 
 نه تنها نمى توان با .   داردش گفتگوهاى متداول در امور انسانى است تفاوت فاحّصياتكه از خصو

  امروزيست بدان دست يافت  متداول در جامعۀّصياتروش مقابله و اعتراض كه يكى ديگر از خصو
 



   ص
 ،مجادله.   مشورت نيز ميگردديى شديد در كارآّيتكار بستن روش مذكور موجب محدودبلكه به 
 هاى مديدى ّمدتى نظام دسته بندى كه ّكل و بطور  ،( adversarial method ) ٰ دعوى روش اقامۀ،تبليغات

 ى  به زيان هدف مورد نظر يعنهاى متداول در اقدامات دسته جمعى است همه اصوّيتاست از خصوص
 .   حقيقت امر و پيدا كردن عاقالنه ترين راه از ميان راههاى موجود استرسيدن به توافق دربارۀ

 آنچه كه حضرت بهاءا توصيه مى فرمايند روش مشورت و مذاكره اى است كه در آن افراد  
 اراى هدفها شركت كننده از نظرات فردى خود فراتر مى روند تا بتوانند به عنوان اعضاى يك هيكل كه د

 صات ّ كه ادب و خلوص از مشخيىدر چنين فضا.  و منافع مخصوص به خود است انجام وظيفه كنند
 ق ندارد ّ افكارى كه ابراز مى شود به افرادى كه در حين مذاكره آنها را بيان مى كنند تعل،آن است
  نحوى كه به نفع هدف مورد  يا تغيير آنها بهّ قبول يا رد گروه است كه دربارۀق به همۀّبلكه متعل

 در چنين شرايطى هر تصميمى .  ه آنان باشدّليّ اگر مخالف با نظر اوّحتى ،خاذ نمايندّنظر باشد تصميم ات
خاذ شده چنانچه در عمل با اشكالى مواجه شود قابل بررسى و تجديد نظر خواهد بودّ اتكه قب  . 

ّموفقيتمور بشر است و اثر آن در مشورت به نحوى كه بيان شد اجراى عدالت در ا  ّ  
  اجتماعى و  براى توسعۀّمؤثركوششهاى گروهى چنان حياتى است كه بى گمان مى توان آنرا از روشهاى 

ّموفقيتمشاركت مردمانى كه .  اقتصادى محسوب داست   و كوشش آنان ّتعهد اين روش موكول به ّ
ى حضرت بهاءا چنين توصيه م.   هر طرحى باشد واقع مى شود كه مشورت محور اصلىّمؤثراست زمانى 

   " بالمشورة ّ و ال خير و ال سالمة االّتحاد باالّ االةّقوالنصاف و ال  باّ قل ال انسان اال"  فرمايند
_______________________________________________________________________ 

  است و خير و سالمت ّاتحاد به انصاف است و نيرومندى در ّيتمضمون كالم به فارسى آن كه انسان 
 .مشورت در 
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  كنونى يى بمراتب بيش از توانايى جهانى مستلزم وجود استعدادهاكار توسعه و عمران جامعۀ 
  گسترش چشم گيرى در ميزان دسترسى افراد و سازمانهاى ،ىّيتبراى كسب چنين قابل.  بشر است
  افرادتعليم و تربيت عمومى براى بسط و پرورش استعداد در همۀ.  ى به دانش ضرورى استاجتماع

ّموفقيت ولكن اين امر در صورتى ،الزم است   انسانى چنان ترتيب  آميز خواهد بود كه امور جامعۀّ
  را داده شود كه در بخش هاى مختلف جامعه افراد و گروه ها هر دو بتوانند كسب دانش نمايند و آن

 .براى تنظيم امور به كار بندند
  از طريق دو نظام اساسى يىن بشر حاكى از آنست كه خود آگاهى انسان با كسب داناّتاريخ مدو 



 .ه در او موجود بوده بتدريج ظاهر سازدّقو كه باليىجامعه يعنى علم و دين توانسته است استعداد ها
  قواى مكنونه اش ، محيط زيستش شناخته شده، اين دو عامل تجارب بشر سازمان يافتهبواسطۀ

 دين و علم .   و زندگانى اخالقى و عقالنى اش تحت قاعده و انضباط در آمده است،مكشوف گرديده
  تأثيرولكن نگاهى به گذشته آشكار مى سازد كه .   محسوب شده اندّتمدنبعنوان پايه گذاران حقيقى 

  عمل خود  شديدتر بوده كه هر يك در حيطۀيىان هامشترك اين دو عامل يعنى علم و دين در زم
ّفعاليتهم آهنگ با ديگرى   .   داشته استّ

 علم در حال حاضر از احترامى عالمگير برخوردار است و نيازى نيست كه قدر و اعتبارش  
  اجتماعى و اقتصادى نكته مهمتر اينست كه چگونه از لحاظ روش توسعۀ.  به تفصيل بيان شود

ّفعالين مى توا   بر دانش و به كار بستن ّتسلطاگر .  را سازمان داد) تكنولوژيكى (  هاى علمى و فنى تّ
 ى بدانيم واضح است كه شكاف عميقى كه اين ّخاص آن را در معدودى از كشور ها از امتيازات طبقۀ

 واقب  و فقرا در دنيا بوجود آورده پيوسته وسيعتر و عميق تر خواهد شد و عوضع بين اغنيا
 ت هاى ّملاگر بيشتر .  مصيبت بار چنين وضعى را هم اكنون مى توان در اقتصاد جهانى مشاهده كرد

  آنان ايجاد مى شود  نتايج حاصل از علوم و فنونى باشند كه خارج از جامعۀجهان فقط مصرف كنندۀ
 . بشمار آورد " پيشرفتتوسعه و :  برنامۀبرنامه اى را كه براى آنان طرح مى شود نمى توان واقعًا

ّفعالي اصلى كه براستى مشكل عظيمى است گسترش مسئلۀ   ابزار .  ى استّهاى علمى و فن تّ
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 ت اجتماعى و اقتصادى چنان نيرومندى نبايد فقط ميراثى باشد كه نصيب طبقات ممتاز جامعه ّتحوال

  مردم در همه جا بتوانند به تناسب استعداد هاى خود خاذ شود كه همۀّمى گردد، بلكه بايد ترتيبى ات
  كه تعليم و تربيت يىگذشته از به وجود آوردن برنامه ها.   هاى مزبور مشاركت داشته باشندّيتالّدر فع

  چنين تجديد ،مورد نياز را در دسترس عموم افرادى كه قادر به بهره بردن از آن هستند قرار ميدهد
  يعنى ، هاى گوناگون استشدر سراسر جهان براى فراگرفتن دان يى پابرجا  مراكزستأسيسازمانى مستلزم 

 ات مردمان جهان براى مشاركت در به وجود ّ امكانات و قابليّترقىاتى كه سبب پيشرفت و ّمؤسس
  در ضمن آنكه از نظر امكانات ،سياست توسعه و عمران.  آوردن و به كار گرفتن دانش و معارف گردد

  ايجاد تساوى فرصت براى دسترسى به  بايد وظيفۀ،دادات تفاوت هاى فردى را منظور مى داردو استع
 . افراد است از اهداف اصلى بشمار آورد طبيعى و مشترك همۀّحقى را نيز كه ّجريانات علمى و فن
  درعات و آموزش راّاطال دگرگونى هاى تكنولوژى ارتباطات و مخابرات كه در اثر شتاب فزايندۀ

  در دسترس تعداد بسيار كثيرى از مردم قرار،گىن و سوابق فرهٰ سكنىّحل صرفنظر از م،سراسر جهان
  كه هدفشان حفظ وضع كنونى است كمتر مورد قبول يىمى دهد به تدريج باعث مى شود كه استدالل ها

 .واقع شود



  گرچه از لحاظ  بشر در زندگانى دينى و روحانى با آنها مواجه استمشكالتى كه جامعۀ 
  انسان ّماهيتاين فكر كه .   واهمه و نگرانى است به همان ميزان مايۀّاما متفاوت است ّصياتخصو
 حقيقتى است كه ، اصلى انسان روحانى استّيت يعنى در حقيقت  هو،عد روحانى هم هستُداراى ب
 ى است كه ميتوان آنرا ّيتين واقعا.   عظيمى از مردم جهان نيازى به استدالل و اثبات نداردّيتبراى اكثر

  عالم در قديمترين اسناد تاريخى يافت و هزاران سال است كه مالحظه مى شود هر يك از اديان عمدۀ
   تلطيف آداب آميزش و مراودۀ، صنايع مستظرفه،ن در حقوقآآنرا تعليم داده اند و نتايج پايدار 

 ى ّمؤثر جهان بطور ۀّهمانطور كه رويدادهاى روزمر  . تاريخ بشر را غنى و پر مايه ساخته است،ملل 
  مى گذارد و تأثير اغلب مردم جهان هاى دينى بنحوى از انحاء در زندگانى روزانۀ دهد انگيزه شان مىن

 .شور و شوقى كه ايجاد مى نمايد خاموش نشدنى و بسيار قوى است
  معمول گردد بايد موجب شود بنابراين واضح است كه هر كوششى كه به منظور پيشرفت بشر 

  به ق است عمّ خالّ مردم موجود و تا اين حده در همۀّقواتى را كه بالّكه استعداد ها و قابلي
 پس چرا مسائل روحانى كه بشر با آنها مواجه است در مطالعات و .   ظهور و بروز رساندۀّمنص
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  ها در ّيتاسى قرار نمى گيرد ؟ چرا اغلب اولو اسّتوجهمذاكرات مربوط به توسعه و عمران مورد 
  بر اساس  صرفًا، مزبور استىت هاّ و مفروضاتى كه مبناى اولوي، توسعه و عمرانبرنامۀ

 براى .   هاى كوچكى از مردمان جهان بدان پاى بندندّيتّ تنظيم شده كه اقلّمادىجهان بينى هاى 
  فرهنگى بمومى ابراز مى شود ولكن به تجارى بظاهر صميمى كه نسبت به اصل مشاركت عّتعهد

 مشاركت كنندگان وقعى نمى گذارد چه اعتبارى مى توان قائل شد ؟
 ممكن است چنين استدالل شود كه چون بنا بر شواهد تاريخى مسائل روحانى و اخالقى مبتنى  

  آنها را با  و تخاصم است و نمى توانّيگر در تضاددات است كه با يكّبر اصول عقايدى در الهي
  بين معۀ مسائل مورد نظر در توسعه و عمران جادالئل عينى ثابت كرد بنا بر اين خارج از محدودۀ

  و اساسى منظور گردد راه ّمهم و چنانچه براى مسائل روحانى و اخالقى سهم و نقشى ،المللى است
  سبب بروز اختالفات و گردد كه  آميزى مفتوح مىّتعصببراى نفوذ همان افكار و عقايد قشرى و 

  تا حدودى ،اين استدالل بدون ترديد.  كشمكش هاى اجتماعى گرديده و مانع پيشرفت بشر شده است
  بد نامى ايمان دينى در انظار ّيتطرفداران نظام هاى گوناگون دينى نه تنها مسئول.  صحيح است
  كه همواره در بحث يىع و تحريف ها موانّيتد را بعهده دارند بلكه مسئولّجدان متّتفكربسيارى از م
 ه به ّمقدم اگر از اين ّاما.   مفاهيم روحانى به وجود آمده را نيز بعهده دارندرۀ بشر درباۀو مذاكرا

  و جستجوى حقايق روحانى را تضعيف كنيم و ّتحرى آنست كه ّحلاين نتيجه برسيم كه راه 
 تنها اثر اين .   گمراه شده ايم ًامّمسل ،ديده بگيريمعميق ترين ريشه هاى انگيزش فكرى را در انسان نا



  انسانى را به دست معۀ جايندۀ اين بوده كه تعيين آ، كه در دوران اخير معمول شده ،ّيتچنين محدود
  از ّمستقل را ّيات آميز جديدى سپرده كه حقيقت را جدا از اخالق ميداند و واقعّتعصباعتقاد 
 .ارزش ها
  ديانت ّمهم بسيارى از دست آوردهاى بس ، زندگى در اين دنيا مربوط ميشودتا آنجا كه به 
  تعاليم ر نقاط عالم در اثهمۀيخ و در ر دوره هاى تاهمۀدر .   ترويج مبانى اخالق بوده استدر زمينۀ

  ت ورزيدن راّحب مّيت مردم قابل،ن ارائه دادهّ كه زندگانى افراد متدييىدينى و بر اساس سرمشق ها
  حيوانى طبيعت آدمى را مى توان  تربيت اديان فراگرفته اند كه چگونه جنبۀپرورش داده اند و در نتيجۀ

  عفو و اغماض و سخاوت و امانت ، براى آنچه خير عموم است فداكارى كرد،تحت انضباط آورد
  ازيى نظام هابه كمك اديان.   به كار گرفتّتمدنداشت و ثروت و منابع ديگر را در خدمت پيشرفت 
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نهادهاى اجتماعى ايجاد گرديده  كه اين پيشرفت هاى اخالقى را به صورت موازين زندگانى اجتماعى 
 تشت و ير كريشنا و موسى و بودا و زرسه اى نظّمقدتعاليم روحانى هياكل .  سطحى وسيع در آورد در

 تخاصم گرفتار تيرگى و انحراف د گرچه به تدريج در كسوف افكار قشرى فرقه هاى مّعيسى و محم
 .   اصلى در تلطيف خلق و خوى بشر بوده استّمؤثرشده ولكن عامل 

  بخشيدن به افراديىاز زمان پيدايش اين تعاليم روحانى و اخالقى تا كنون مشكل اساسى توانا 
  علم و اين مقصود با اعتقاد به اصل توافق دين و.  يم دسترسى به دانش بوده استمبشر از راه تع

 راستى بايد اذعان نمود ب.  ى روز افزون حاصل تواند گشتّيت و با كيفّهمراهى اين دو بنحوى مستمر
  كه در اثر يى مى شود بصيرت ها و مهارت هاّيتالّكه در هر نوع كوشش و در هر سطحى كه فع

ّموفقيت   بايد به نيروى  هاى علمى نصيب مى گردد براى آنكه بنحو صحيحى مورد استفاده قرار گيردّ
  مردم احتياج دارند طرز تشخيص حقيقت را مث.  ز گرددّ روحانى و اصول اخالقى مجهّتعهدايمان و 

 هرچه .   عينى را تشخيص دهندّيتاز فرض و گمان فرا گيرند و تفاوت بين نظرات شخصى و واقع
  معۀ توانند به پيشرفت جا شوند بيشتر مىيىات جامعه بيشتر واجد چنين تواناّمؤسسافراد مردم و 

ّموفقيتانسانى مساعدت نمايند ولكن ميزان   ندى به حقيقت و انقطاع از يب آنان منوط به پاّ
  افرادهمۀ ديگرى كه علم بايد در ّيتقابل.   منافع و عالئق شخصى است است كه زادۀيىدلبستگى ها

 ايش هر امرى و سوابق تاريخى آن است  فرايند و مراحل پيدرۀ درباّتفكر يىمردم پرورش دهد توانا
 ل بايد سبب توسعه آولكن اگر اين پيشرفت فكرى و عقالنى بالم.  ات ملموسّ به واقعيّتوجهنه تنها 

 . نمودّمنزهات نژادى و فرهنگى و جنسى و فرقه اى پاك و ّتعصبو عمران گردد ناچار بايد آنرا از 
 ن را قادر سازد كه در توليد ثروت مشاركت نمايند تنها  زميرۀبهمچنين آموزشى كه بتواند ساكنان ك

  توليد ثروت همراه با در صورتى سبب پيشبرد مقاصد و اهداف توسعه و عمران مى گردد كه انگيزۀ



 .  اين بصيرت روحانى باشد كه خدمت به عالم انسانى هدف زندگانى فردى و اجتماعى است
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  انسان از راه ّيت قرار گيرد افزايش قابليىبايد مورد چاره جوائل اقتصادى كه سپايه و اساس م 
 همانطور كه تجارب سالهاى اخير نشان داده  است منافع و .  ترش دانش در جميع سطوح استسگ

 ارزش اين منافع  و مساعى .   محسوب داشتيى را نمى توان به خودى خود هدف غاّمادىمساعى 
 ى از قبيل مسكن و خوراك و يساسى بشر يعنى نيازمنديها اجفقط محدود به آن نيست كه حوائ

  هاى انسانى و گسترش ميدان عمل يى توانايى شكوفاه مى كند بلكه بتأمينبهداشت و امثال آنها را 
 هاى اقتصادى در توسعه و عمران بعهده ّيتالّترين نقشى كه فعمهمبنابر اين .  آن مربوط مى شود
  هاى مزبور است  يعنى پى ريزى نظم ّيتالّراى حصول مقصد واقعى فعات بّمؤسسدارد تجهيز مردم و 

  و استعداد هاى بى پايانى گردد كه در نهاد ّيات قابليىجديد اجتماعى كه بتواند سبب كشف و شكوفا
 .انسانى نهفته است

  و نقش ، اقتصادى پذيرش صريح و قطعى چنين هدفى براى توسعه و عمرانّتفكر ّمهممشكل  
 تنها به اين ترتيب علم اقتصاد و علوم وابسته .  ق هدف مزبور استّحق آن در ايجاد وسائل تفۀو وظي

  يابند و آنچه يى كه در حال حاضر سبب انحراف آنان است رهاّمادىبه آن مى توانند از قيد مقاصد 
  ظهور و ۀّ منص دارا هستند بهّيته به عنوان ابزار و وسائلى براى حصول سالمت و رفاه بشرّقورا بال

 .نيست در هيچ مورد ديگرى نيازمندى به توافق بين عرفان دينى و علم تا اين اندازه آشكار .  بروز رسانند
  كه براى بر طرف كردن فقر عرضهيى پيشنهاد ها.    فقر بهترين مثال چنين وضعى استمسئلۀ 

  يا بايد در اثر كوشش هاى  ،دارد وجود ّمادىشده بر اساس اين اعتقاد و اطمينان است كه منابعى 
 صه هاى زندگانى ّ كه اين گرفتارى قديمى يعنى فقر را كه از مشخ،ى به وجود بيايديکعلمى و تكنولوژ

 يكى از دالئل عمده كه چرا تا بحال .  ى بر طرف سازدّكلل به آبشر بوده است تخفيف بخشد و بالم
  است يى هاّيتى در خدمت اولوّورى علمى و فنچنان گشايشى حاصل نشده آنست كه پيشرفت هاى ضر

 براى برطرف ساختن بار .   مردم ارتباط دارندۀّ واقعى عامعه فقط به طور غير مستقيم به منافك
 چنين .  ى تغيير داده شودّكل هاى مزبور به ّيتم اولوّسنگين فقر از جهان الزم است كه ترتيب تقد
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  يىجستجو.   است كه متناسب با چنين تغييرى باشديىستجوى ارزشهااقدامى مستلزم عزمى جزم در ج
 تا زمانى كه ديانت .   انسانى را به كار مى گيردمعۀكه هم منابع روحانى و هم منابع علمى جا

  رضايت و حالت انفعال فرق ّحساس و تغاير اصول معتقدات فرقه هاست و نمى تواند بين اّگرفتار تضاد
 توان  ينست كه فقر از خصايص ذاتى زندگانى دنيوى است و فقط در عالم بعد مىگذارد و تعليمش ا



  ّمؤثربراى مشاركت .   نخواهد توانست در چنين اقدام مشتركى مشاركت جويد، يافتيىاز قيد آن رها
 ش خود مفاهيم و اصول بايد در منشأ متعالى الهام بخّرفاه مادى بشر ، ديانت  تأميندر كوشش جهت 

 سعى مى شود  دورانى كه در آن ،را بيابد كه با عصر و زمان حاضر موافق و متناسب باشدى جديدى روحان
 .  وحدت و عدالت در امور بشرى برقرار گردد

  مفهوم كار  معاصر غالبًاّتفكر در نحوۀ.  بيكارى نيز مسائل مشابهى را به ميان مى آورد 
درآمد تبديل گرديده كه هدفش بدست آوردن مينتأ به استخدام براى بسيار محدود شده و عم  

 اين نظامى دايره وار است كه از درآمد.   است كه عرضه ميشوديىامكانات الزم براى مصرف كاالها
 ل حمايت از استخدام بخاطرآ كاال و بالم توليد و مصرف تشكيل شده و نتيجه اش ادامه و توسعۀ

  در نظر بگيريم براى رفاه جامعه يى ها را به تنهاّيتالّعاگر هر يك از اين ف.  دريافت كارمزد است
 ران اجتماعى در بين تعدادّى  را مى توان در بى ميلى كه مفسّكل مفهوم يىضرورى است ولكن نارسا

  انبوه روزافزون ۀّزيادى از شاغلين به كار در كشورهاى مختلف تشخيص داده اند و در ضعف روحي
 .بيكاران مالحظه نمود

 ب نيست كه روز بروز اين موضوع بيشتر واضح مى شود كه در شغل و كار ّابراين جاى تعجبن 
 خورد سازندۀ كه از بريىدر اين مورد نيز فقط بينش ها.  نيز دنيا محتاج ارزشهاى اخالقى نوينى است

 نظام هاى معرفت علمى و دينى حاصل مى گردد مى تواند سبب تغيير جهت عادات و رسوم مردم 
  حيات به آنچه كه محيط به سهولت در اختيارشان مى گذارد به خالف حيوانات كه براى ادامۀ.  دشو
  افراد انسانى مجبورند استعدادهاى شگرفى را كه در وجودشان نهفته است به صورت ،كى هستندّمت

 خود در بدين ترتيب هر نفر به سهم .  د ظاهر سازند تا حوائج خود و ديگران را برآورندّكار مول
  سهيم مى گردد و مقاصدى را برآورده مى سازد كه باعث همبستگى وى با ديگران ّتمدنپيشبرد 
 بنا بر بيان حضرت بهاءا كارى كه از روى وجدان و به قصد خدمت به عالم بشرى انجام .  مى شود

 استعداد آن را هر فردى .   منظور مى گرددّحق يعنى مانند عبادت ،شود حكم دعا و نيايش را دارد
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  ّماهيت مشى توسعه و عمران بايد صرف نظر از ّخط و ،دارد كه در چنين وضعى قرار گيرد
 طرز .  كى به استعداد ذاتى انسان باشدّ مت، كه وعده داده مى شوديىبرنامه هاى عمرانى و پاداش ها

  مردم جهان براى اجراى ّعهدتفكرهاى ديگر كه محدود تر از اين باشد نخواهد توانست سبب كوشش و 
 .  وظايف اقتصادى ايشان گردد

 امروزه بطالن .   اقتصادى ايجاد كرده استّتفكربحران محيط زيست مشكالت مشابهى در  
  ق بخشيدن به هر نوع خواستۀّحق كه اساسش اعتقاد به بى پايان بودن منابع طبيعى براى تيىه هاّنظري

  و ارضاء خواسته هاى مردم ،ّك تمل،فرهنگى كه براى توسعه.  است بشر باشد بخوبى آشكار گرديده



 ارزش مطلق قائل است مجبور شده است اذعان كند كه اين هدف ها به خودى خود راهنماهاى 
  كه براى مشكالت يى هاّحلهمچنين راه .   مشى و سياست كار نيستندّخطواقع بينانه اى براى تعيين 
  قرار ّتوجه تصميم گيرى در آن اقدامات اين حقيقت مورد ست زيرا در شيوۀاقتصادى ارائه شده نارسا ا

 .   جهانى است نه اختصاصى و ناحيه اى ، اغلب مسائل اقتصادىنمى گيرد كه حوزۀ
 اميد واثق به اين كه ممكن است اين بحران اخالقى بنحوى با ارتقاء دادن طبيعت به مقام  

 .س روحانى و عقالنى است كه از اين بحران ناشى مى گرددأ ي برطرف گردد خود حاكى ازّيتالوه
   اگرچه مايۀ ، بشرى مسئول نگاهدارى آن استمعۀى زنده و پويا كه جاّيتّكلشناخت عالم وجود بعنوان 
  و نفوذى نيست كه بخودى خود در وجدان مردم نظام جديدى تأثير ان دهندۀشخوشوقتى است ولكن ن

 ى بى سابقه كه بتمام معنى روحانى و علمى باشد مى تواند ّحلتنها راه .  نمايداز ارزشها را ايجاد 
 .ى را كه جبر تاريخ تحميل مى كند بر عهده گيردتي و تولّيت آن بخشد كه مسئوليى را تواناّيتبشر

 ال از انضباط اخالقى و وظيفه ب استق، قانع بودنيى مردمان دير يا زود ناچارند تواناهمۀ 
 در .   محسوب مى شد دوباره به دست آورندّيتا كه تا همين اواخر از جنبه هاى اصلى انسانشناسى ر
 يخ مالحظه مى شود كه تعاليم بنيان گذاران اديان بزرگ موجب شده است كه اين صفات در رطول تا

  ، ترند تر و حياتىّمهماين قبيل صفات امروزه .  نفوسى كه به آن اديان اقبال كرده بودند ايجاد شود
  ّمهمدر اين مورد نيز مشكل .   بروز و ظهور آنها با شرايط بلوغ عالم انسانى وفق دهد بايد نحوۀّاما

 ديانت آنست كه خود را از افكار وسواسى گذشته رها سازد و بپذيرد كه قانع بودن با اعتقاد به جبر 
  و وظيفه شناسى واقعى موجب ،نيست بودن ى اخالق لزومًا (Puritanism ) ات دنيوىّ ترك لذ،يكى نيست

 مى گردد انسان براى خود ارزش قائل شود نه آنكه خود را ميزان و معيار پرهيزكارى و عدالت 
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 .  محسوب نمايد
 پافشارى در عدم اعطاى حقوق مساوى به زنان ومردان مشكالت علم و دين را در تأثير 

 هر ناظر بى طرفى تساوى زن و مرد را از لوازم .  ايدتر مى نمّارتباط با زندگى اقتصادى بشر حاد
 اين نكته  حاكى از .   زمين و مردم آن مى داندرۀ واقع بينانه نسبت به آسايش كّتفكراساسى براى 
  در دوران كودكى و نوجوانى بشر،، قرون و اعصارّ كه در طى، طبيعت انسان استرۀحقيقتى دربا

  از" اناث و ذكور عندا واحد بوده و هست "كيد فرموده اند كه أاءا تحضرت به.  ناشناخته مانده است
 اگر در گذشته نابرابرى ميان زن و مرد احتراز ناپذير بود .  نظر عقلى فرقى ميان زن و مرد نيست

 براى .  ه دانستّ را نمى توان موجيى بلوغ قرار گرفته ديگر چنين نابرابرى هاامروز كه بشر در آستانۀ
ّموفقيت  اى توسعه و عمران جهانى معمول شده برقرار ر كه به منظور طرح ريزى و اجيى در كوشش هاّ



ساسى ا ّيتّو در جميع سطوح جامعه حائز اهم شئون زندگى همۀكردن تساوى كامل ميان زن و مرد در 
 .است

ّموفقيتدر حقيقت   ّموفقيت خود معيارى براى ارزيابى ، در اين زمينهّ  هاى  توسعه و  برنامه ّ
  ميزان دست يابى ،ّتمدن اقتصادى در پيشرفت ّيتالّبا در نظر گرفتن نقش حياتى فع.  عمران است

 مشكل.   سرعت پيشرفت عمران و توسعه خواهد بود اقتصادى نشانۀّيتالّ شعبه هاى فعهمۀزنان به 
 مسائل .  است ّمهم اگر چه تساوى فرصت خود بسيار ،اصلى وراى تضمين تساوى فرصت است

  يى تجارب بشرى و بينش هاهمۀ بنحوى كه ،د قرار گيردّجد ماقتصادى بايد از بنيان مورد مطالعۀ
 اقدامات اقتصادى بدون .  كه تا كنون در اين گونه مباحث در نظر گرفته نمى شد به كار گرفته شود

 دادن و انسان را بعنوان  يعنى تنها تحصيل منفعت را هدف قرار ، افراد بشرّصيات به خصوّتوجه
  كه انگيزه و آرزوى عدالت و يگانگى را يى با نياز هاى دنيا، وصول به چنان هدفى به كار بردنوسيلۀ

  انسانى روز به روز بيشتر مجبور مى شود الگوهاى اقتصادى جديدى بوجود معۀجا.  دارد ناسازگار است
 ترك و روابط بين افراد بشر و شناختن نقش آورد كه پايه و اساسش درك و همدردى با تجارب مش

  كه نوعدوستانه است نه ، فكرىيىچنين راه گشا.  اساسى خانواده و جامعه در رفاه اجتماعى باشد
  زنان را ، معرفت روحانى و علمى نژاد بشر استوار باشد و هزاران سال تجربه بايد بر پايۀ،خودخواهانه

 .  ش عمومى آماده نموده است در اين كوشّحساسبراى ايفاى نقشى 
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  را مطرح مى كند كه چه قدرتى سؤالى بدين پايه و مقياس در جامعه اين ّتحول ّتصور 

 و همچنين كدام مرجع و مقامى اختيارات الزم براى به كار .   را به وجود آوردّتحولمى تواند آن 
  نيز مانند ،تا يعنى قدرت و اختيار، آشنااين دو اصطالح.  گرفتن آن نيرو را در اختيار دارد

 .   خاك بايد از نو تعريف شودرۀساير مفاهيم مربوط به يكپارچه شدن سريع ك
  دينى و الهى قائل أسانى كه براى قدرت منش بر خالف نظر ك،قدرت در طول تاريخ 
  آن بهره مند  ازيى بصورت مزايا و منافعى تعبير گشته كه افراد يا گروه ها معمو،بودند

  ديگران به كار برده ّشمارند كه بر ضد  قدرت را وسيله اى مىمى گردند و فى الحقيقه غالبًا
 صرف نظر از تمايالت اجتماعى و دينى و سياسى كه در ادوار و مناطق مختلف جهان .  مى شود

  تجزيه و  ذاتى فرهنگى در آمده كه برّيت اين تغيير از قدرت به صورت خصوص،حكمفرما بوده
 ه شاخص اكثر نژاد بشر بشمار رهنگى كه در چندين هزار سال گذشت يعنى ف، تكيه مى كندّتضاد
 ت ها بوده و ّمل طبقات و ، اقوام ، گروه ها،ى قدرت از جمله امتيازات افرادّكلبطور .  مى رود

  ، نفوذ،قّوتف  ،ّكل تميى تواناتأمين قدرت  نقش عمدۀ.  ق  داشته تا به زنانّبيشتر به مردان تعل



 .  مقاومت و كسب پيروزى براى صاحبان قدرت بوده است
  انسانى ومعۀ رفاه جا در زمينۀيىجريانات تاريخى كه بدان اشاره شد هم سبب سير قهقرا 

 براى درك ارزش اين اثرات بايد .   بشرى شده استّتمدن هم موجب پيشرفت هاى خارق العادۀ
 ب هر دو نتيجه بوده ّ را كه مسبيى هاى آشكار رفتارهاّيتنين محدودموانع و شكست ها و همچ

  كه در اعصار طوالنى كودكى و ،عادات و روش هاى وابسته به اعمال قدرت.  است شناخت
  در ،امروزه.   و سودمندى رسيده استتأثير يى نهاّ اكنون به حد،نوجوانى نوع انسان پديد آمده
  اصرار در اينكه قدرت ، جهانى به خود گرفته جنبۀطبيعتًا آن ّعصرى كه اغلب مسائل حاد

  باطلى است و ّتصور از لحاظ تئورى ، بشرىى است براى گروههاى مختلف خانوادۀّيتبمعناى مز
 آنان كه .  در عمل نيز به توسعه و پيشرفت اجتماعى و اقتصادى جهانى كمكى نخواهد كرد

  حال ، بوده اندّته در اعتقاد خود راسخ و مطمئنهنوز بر اين عقيده اند و در اعصار گذش
 تى قدرت ّتعبير سن.  مشكالت بى شمارى مواجه مى بينند نقشه هاى خود را عقيم و با موانع
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 رسا و بى فائده  بشر نايندۀبهمان ميزان در رفع  نيازهاى آ   ،كه بدان معناى مبارزه طلبى مى دهد
  در پرتاب اقمار  ،ى به حركت در آوردن راه آهنّ و اصول فنعاتّاطالاست كه به كار بردن 

 .  مصنوعى به فضا و گردش آنها بدور زمين
 به اقتضاى نيازهاى دوران بلوغش،،نوع انسان.   بجا استتشبيه فوق در اين مقام كام  

  امرى از او به چنينيىتوانا.  ناگزير است خود را از قيد مفهوم موروثى كاربرد قدرت رها سازد
  ،تى قدرت قرار داشتهّ با اين كه تحت نفوذ مفهوم سن،اين حقيقت آشكار ميشود كه نوع انسان

  حياتى داشته ق آمال او جنبۀّحقهمواره توانسته است قدرت را بصورت هاى ديگر كه براى ت
  اعصار ّ طى،شواهد فراوانى از تاريخ در دست است كه مردم از هر سابقه و نژاد.   نمايدّتصور
  گرچه بنحوى گسسته  ، نهفته بودهنقى كه در وجود آناّاگون منابع خالانواع بسيار گوناز  ،و قرون
  قدرت حقيقت است كه در ارتباط با برخى از، آنشايد بارزترين نمونۀ.   استفاده نموده اند،و نارسا

  ّتحولامل ايجاد  علمى بشر يكى از عو هنرى و تجربۀ، دينى،عظيمترين پيشرفتهاى فلسفى
  رفتار كسانى كه مى توانند نمونه و سرمشق نيروى اخالق و نيز پيروى از نحوۀ.  بشمار مى رود

  چه در زندگانى ، نيروى بيكران كوشش آدمىجقرار گيرند وسيله هاى ديگرى براى تجهيز و بسي
  است كه بر يى نيروى مجهول مانده عظمتّكل به آنچه تقريبًا.  فردى و چه در جوامع بشرى است

  حضرت  و آن  نيرو چنان عظيم است كه به فرمودۀ، حاصل مى شودّاتفاق و ّاتحادق ّحقاثر ت
 ر سازدّ  آفاق را روشن و منوّاتفاق نور "بهاءا ." 

 توفيق نهادهاى اجتماعى در كشف و هدايت استعدادات نهفته در وجدان آگاه مردمان  



ّموفقي تا آنجا با  ،جهان   قرين مى گردد كه اعمال قدرت با عالئق و مصالح نژاد بشر كه در تّ
  تكليف اولياى امور به  اصول مزبور مشتمل است بر.  شرف تكوين است موافق و مناسب باشد

 جلب اعتماد و احترام و حمايت واقعى كسانى كه اولياى مزبور مى كوشند بر اعمالشان نظارت و 
  اعالى امكان با جميع كسانى كه منافع و ّ و تا حددرده و آزامشاورات بى پ  ؛حكومت كنند

  تعيين احتياجات و همچنين آمال و ؛خاذ مى گرددّ تصميماتى است كه اتتأثيرمصالحشان تحت 
  بهره گيرى از  ؛آرمانهاى جامعه اى كه اولياى مزبور به آن خدمت مى كنند با واقع بينى

  كه از جمله ، صحيح از منابع موجود جامعه استفادۀپيشرفت هاى علمى و اخالقى به منظور
  ّمؤثرهيچيك از اصول اعمال قدرت به نحو     هاى اعضاى آن جامعه هم مى گردديىشامل توانا

 اق در بين افراد جامعه و ّتف و اّاتحاد قائل شدن براى ايجاد و حفظ ّيت اولوو مفيد به اندازۀ
  نسبت به عدالت خواهى ّتعهد لۀأ به مسقب.   نيستّيتّات ادارى آن واجد اهمّمؤسساعضاى 

 .   اشارت رفته است، كه با اصل همبستگى ارتباط نزديك دارد ،در جميع امور
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 ه و ّ روحير است كه اساسًاّى ميسگواضح است كه اجراى چنين اصولى تنها در فرهن
 ى از رين نيست كه طرز فكر جانبدانظور ا مّاما.  روشى دموكراتيك و آزاد منش داشته باشد

  كنيم كه همه جا با گستاخى نام دموكراسى را به خود اختصاص داده تأييددستجات متخاصم را 
  امروز در چنگال مشكالتى ،و به رغم سهم چشمگيرى كه در گذشته نسبت به پيشرفت بشر داشته

 جامعه براى .  ب آن بوده استّ و فسادى گرفتار شده كه خود موجد و مسب، القيدى،چون بد بينى
  تعيينِانتخاب افرادى كه از جانب آن به تصميم گيرى گروهى پردازد نيازى به صحنه سازى سياسى

  و ، هاى انتخاباتىّيتالّ فع، اعالن داوطلبى براى انتخاب شدن،فى نامزدهاى انتخاباتىّو معر
 ه اين گونه اعمال خدمتى را كه ى دادن به نامزدهاى مورد نظر ندارد چه كأدعوت مردم به ر

 به تدريج كه مردم مدارج آموزش و پرورش را .  مورد نظر است به جامعه نخواهد كرد
   توسعه و عمران به وسيلۀمى پيمايند و اطمينان مى يابند كه مصالح حقيقى آنان در زمينۀ

  را خواهند يافت كه آن  اينيى توانا، خواهد شدتأمين كه به آنان پيشنهاد مى شود يىبرنامه ها
 ت هاى تصميم گيرى أخاذ نمايند كه موجب بهبود تدريجى انتخاب هيّگونه روشهاى  انتخاباتى را ات

 .  جامعه گردد
  به همان ميزان كسانى كه به اين ترتيب ،ه بر يك پارچگى نوع انسان افزوده گرددچهر 

  به ديدى جهانى ّتوجهوى روز افزون با برگزيده شوند ناگزير خواهند بود مجهودات خود را به نح
  امور مردم انتخاب مى شوند رۀ افرادى كه براى ادا،بنا بر ارشاد حضرت بهاء ا.  به كار برند

 .  ى نيز بايد خود را مسئول سعادت و رفاه نوع انسان بدانندّحل بلكه در سطوح مّملىنه تنها در سطح 



 
      
  بلوغ عالم انسانى سعه و عمران جهانى كه وصول به مرحلۀى براى توّكلايجاد يك طرح  

  بشرى معۀات جاّمؤسسى براى دگرگونى و اصالح عموم ّجدرا تسريع بخشد مستلزم كوشش 
  همۀل شده عبارتند از ّ آنان محو بر عهدۀّمهم انجام اين ّيتولئدست اندر كارانى كه مس.  است
 ،ات حاكمه در جميع سطوح جامعهّمؤسس و ء اعضا،شر زمين يعنى عموم ابناء برۀن كيساكن

  كسانى همۀ ،ين اجتماعىّتفكر دانشمندان و م،هنگى بين المللىآكاركنان سازمانهاى مسئول هم
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 بوده  يا به رسانه هاى ارتباط جمعى دسترسى دارند، و رهبران برخوردار كه از استعدادات هنرى  
  و قبول بالقيد و شرط اصل وحدت يىور بايد مبتنى بر شناساكوشش مذك.  ات غير دولتىّمؤسس

  و ، جامعه در قبال استقرار عدل و انصاف بعنوان اصل سازمان دهندۀّتعهدعالم انسانى باشد و 
 م بين افكار علمى ّ تبادل منظتصميم راسخ به بهره بردارى هرچه بيشتر از امكاناتى كه در نتيجۀ

 مبادرت به .   در خدمت افزايش استعدادات انسانى به كار گرفته شودتواند و دينى نسل بشر مى
 تى است كه ّضيا اكثر مفاهيم و فررۀى نوين و اساسى درباّتفكر مستلزم طرز ّمهمچنين اقدام 

  نوين بايد با ايمانى راسخ ّتفكراين طرز .  امروزه بر حيات اجتماعى و اقتصادى حكمفرما است
  رۀ ادا،گونه مانع يا مشكلى پيش آيد هر  و،صول به مقصد به درازا كشدم گردد تا هرقدر حأتو

 .  امور  جامعه بر طبق اصولى كه جوابگوى نيازمنديهاى حقيقى بشر باشد انجام پذيرد
 به راستى به پايان آمده و دوران بلوغش فرا رسيده ع انسان تنها اگر دوران كودكى نو 

  اين كه ّتصور.   فاضله دانست مدينۀ ديگر نمى توان صرفًاينده را آ از يىباشد چنين دورنما
 كوشش و مجاهدتى به وسعت و ميزانى كه در اينجا پيش بينى شده است بتواند از جانب امم و 

 تنها اگر جريان .  يوس و متخاصم ابراز شود بر خالف حكم عقل وخرد متعارف استأمللى م
  به يكى از مراحل قاطع و نقاط، بيان فرموده اند اجتماعى بدانگونه كه حضرت بهاءاّتحول

 روره و ناگهان در مسير هاى ّعطف خود رسيده باشد كه از آن رهگذر جميع پديده هاى هستى بالض
 اعتقاد .   خواهد بودّتصور حصول چنين امكانى قابل ،تازه اى از توسعه و عمران سوق داده شود

 م است ّاى عظيم در وجدان بشر در حال پيشرفت و تقدراسخ به اينكه چنين تغيير و استحاله 
 ان ب ضرّنيهبه كسانى كه در اين بيا.   اظهار شده استّنيهالهام بخش نظراتى است كه در اين بيا
  كلمات حضرت بهاءا اطمينان و آرامش خاطر ، مى كنندّآشناى نواياى قلبى خويش را حس

 فيوضات و منابع روحانى را به عالم انسانى عطا مى بخشد كه در اين روز بى مانند خداوند 
 رض و  اال يا مأل ":در مقامى مى فرمايد .  فرموده كه بشر براى اكمال مجهوداتش بدان نيازمند است



 ". امروز روز فضل اعظم و فيض اكبر است ": و همچنين مى فرمايد )  ( "ماء قد ظهر ما ال ظهر من قبل ّالس
 ج ساخته بى مثل و سابقه و ّامروز امور عالم انسانى را متشنآشوب و فتنه اى كه  

 خطراتى كه در طول تاريخ غير .  ب و ويران كننده استّبسيارى از پيامدهايش بى نهايت مخر
  بزرگترين لغزش ّاما.   بشر پريشان امروز را از هر جهت احاطه نموده است، مى نمودّتصورقابل 
  از زمان مرتكب شوند آن است كه اجازه است در اين برهۀ كه رهبران عالم ممكن يىو خطا

 .   جريانى شود كه در حال وقوع استيى نها نتيجۀرۀ و ترديد درباّدهند بحران كنونى موجب شك
  و ،ّتفكر شيوه هاى ،عادات.  ى والدت استّ مشرف به مرگ و جهانى نوين در تقاليىدنيا
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  كه يى در معرض امتحانات عديده واقع شده يعنى آزمايشها،ده قرون پديد آمّ كه طىيىنهادها
 اينك آنچه از مردمان جهان انتظار ميرود .   بشر الزم و غير قابل اجتناب استّبراى رشد و نمو

  جهان در اين داشتن ايمان و عزمى راسخ است كه متناسب با قواى عظيمى باشد كه آفرينندۀ
 .شته استبهار جانفزاى روحانى ارزانى دا

 ا يكم و اجعلوأفقوا فى رّحدوا فى كلمتكم و اتّن اتأقل : انتظار حضرت بهاءا اين است  
 ةينّفضل االنسان فى الخدمة و الكمال ال فى الز.  كم و غدكم احسن من امسكمّكم افضل من عشيقاشرا
قل ال .  ياّيب و الرّ عن الرةّمنزهيغ و الهوى و اعمالكم ّ عن الزًةسّمقداجعلوا اقوالكم .  المالو روة ّو الث

انفقوا .  ةّخصيّ و  ال تقتصروا االمور على منافعكم الشةّفسيّ الناتيفيسة فى المشتهّتصرفوا نقود اعماركم الن
كاسل و ّكاهل و التّاجتنبوا الت.   كدر صفاءّكلة رخاء و مع ّ شدّكل  بعدّنٕا.  اذا وجدتم و اصبروا اذا فقدتم

ان الخصومة ؤن تزرعوا زأاكم ّقل اي.  يوخ و االراملّغير و الكبير و الشّفع به العالم من الص بما ينتاكوّتمس
 ) ( المنيرةة افيّكوك فى القلوب الصّة و شوك الشّبين البري

_____________________________________________________________________ 
) (   در آسمانها و بر روى زمين هستيد آنچه تا بحال آشكار نشده مفهوم اين بيان آن كه اى كسانى كه 

 بود پديدار گشته 
) (  باشيد و هر روز از زندگانى خود را بهتر از روز ّمتحدى خود أ مضمون اين بيان آن كه در كالم و ر 

.   و مالبرترى انسان در خدمت كردن و دارا بودن فضايل و كماالت است نه در ثروت و زينت  .قبل سازيد
نقد عمر .  ديي نماّمنزه و ريا پاك و يىسخنان خود را از هوى و هوس و موهومات و اعمال خود را از دورو

در هنگام رفاه بخشنده و .  پى جلب منافع شخصى نباشيد گرانمايه را صرف شهوات نفسانى نكنيد و در 
از سستى و .  د و هر اندوهى دلشادى چه كه هر سختى آسودگى از پى دار،ام تنگدستى شكيبا باشيدّدر اي

ن جامعه در آن ييد و به آنچه خير عموم مردم از كوچك و بزرگ و از طبقات باال تا پاييتنبلى دورى نما



 مبادا سبب اختالف  و دشمنى در بين مردم شويد يا در دلهاى پاك ايجاد شك و ترديد.  است بپردازيد
 .ديينما

 


