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 دیباچه

 1979که از سال آوری آثار مبارکه در این مجموعه مقصود از جمع 

تعالیم طالعۀ تحقیقی نگارنده در مورد شروع شد، استفاده از آنها در م 

بود. تعالیم مبارکه در مورد این موضوع  بهائی در خصوص علم اقتصاد

المقدور این  کنده است. سعی شده، حّتیدر آثار امرّیه بسیار پرا مهمّ 

که  هار دشوار بود، چمر نیز کاری بسی اّما این ا بندی شود؛الب طبقهمط

هدایات عرضه شده در آنها بسیار کلّی و عمومی است و قرار دادن آنها 

 آید.تحت یک عنوان در بسیاری از موارد موّجه به نظر نمی 

مسألۀ اقتصاد در این اّیام بسیار حاّد است و هرگز به اندازۀ امروز  

لک شد. احدی از مما حّل مسائل اقتصادی احساس نمی  احتیاج به

ته و در زمرۀ کشورهای عالم، به هر مکتب اقتصادی که متعلّق و وابس

یقت را انکار تواند این حقتوسعه یافته یا در حال توسعه باشد، نمی

 ش حّل مسائل اقتصادی خودش است. نماید که هدف اصلی 

تر و بیشتر در تعالیم میقهرگز چنین احتیاج مبرم به داشتن درکی ع 

که عاّمۀ ناس به  وجود نداشت، چه  ین موضوع ر مورد اامر بهائی د

هایی هستند که در آثار بهائی حلّ الّتزاید مشتاق یافتن راه  نحوی دائم

 موجود و مکنون است. 

امید این است که بعد از مالحظۀ این آثار بدیعه در خصوص این 

قتصاد عالم را تجزیه و تحلیل نمایید و موضوع، بتوانید وضعیت فعلی ا 



 

 دهید.نماید مورد تقدیر قرار که امر بهائی عرضه می  آنچه را

العدل اعظم محبوب و   دانم که به ساحت بیتوظیفۀ خود می 

المللی، که بدون مساعدت، هدایت و اصالحات آنها دارالّتحقیق بین

ان و سپاسگزاری  توانست بوجود آید، مراتب امتن این مجموعه هرگز نمی

 خود را تقدیم نمایم.

 بدیع شمس

www.badishams.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کاربرد تعالیم اقتصادی در مسائل امروز. 1

  حضرت  
ّ
 :فرمایند می  امراهللولی

ابتدا ما باید تعالیم اقتصادی را با توّجه به مسائل امروز، به نحو 

مطالعه قرار دهیم تا بتوانیم از آنچه که مؤّسسین امر اکمل، مورد 

دس و گمان از آثار آنها اند، نه از آنچه که به حالهی بیان کرده 

کنیم، دفاع نماییم. بین بررسی و بیان یک اصل استنباط می

ا یافتن نحوۀ استفاده از آن در شرایط واقعی عمومی عظیم ب

 تفاوت عظیم وجود دارد. 

 20ص ،Directives from the Guardian ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

صادی فقط برای آن خلق ر قانونی و هر مکتب سیاسی و اقت ه 

باشد و برای آن  عفظ منافع بشری، ِمن حیث المجموشده که حا 

 ت که بشر برای حفظ آنها فدا شود. نیس

 / 59هوشمند فتح اعظم، ص ترجمۀ ،نظم جهانی بهائی

 : به نقل از کتاب  24بند  ،وعدۀ صلح جهانیای متفاوت در پیام ترجمه

 درج است.( 3۶-3۵ص ، طبع برزیل، صدبهاءاهلل و عصر جدی

 
ّ
 فرمایند:امراهلل می  حضرت ولی

های حلفاقد راه عبدالبهآءتعالیم حضرت بهاءاهلل و حضرت 

یۀ این قبیل مسائل اقتصادی است که صریح و مفّصل برای کلّ 

شود و به عبارت  اکثرًا به حیطۀ اقتصاد تخّصصی مربوط می 
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ضی اصول تر مستقیمًا به امر مبارک ربطی ندارد. اگرچه بعدقیق 

وجود کننده در آثار مبارکۀ بهائی در خصوص اقتصاد هدایت

وجه کّل رشتۀ اقتصاد نظری و عملی ه هیچدارد، اّما این اصول ب 

دهد و عمدتًا مقصود از آنها هدایت  را تحت پوشش قرار نمی 

بیشتر برای متخصصان و نویسندگان اقتصادی بهائی است تا 

که در انطباق تاّم با روح و مفاّد نظامی اقتصادی را ابداع نمایند 

 مل نماید. بیت آثار مبارکۀ امراهلل در این زمینه و مواضیع مشابه ع 

اّیام به  ۀصین اقتصادی، در آتی العدل عمومی با مشورت متخّص 

تدوین و ابداع نظام اقتصادی آیندۀ بهائی مساعدت خواهد کرد. 

های نه نظریهکه امر مبارک  مسلّم است و آن ایناّما یک موضوع 

تواند با پذیرد، نه میداری را به طور کامل می اقتصادی سرمایه

ها در نفی اصل مالکیت شخصی و ها و کمونیستمارکسیست 

 حقوق مقّدسۀ حیاتی فرد موافق باشد.

 از طرف حضرت  1930ژوئن  10مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 1860 ۀ، شمارانوار هدایت ،به یکی از احبّاء

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

الیوم  در آثار مبارکه در این زمینه و بسیاری از مواضیع دیگر که 

ده اذهان اهل عالم را متحّیر و سرگردان ساخته اشارۀ زیادی مشاه 

 چه که در وهلۀ اوشود. آننمی
 
مطمح نظر قرار دارد روح  لی

 مقّدسی است که باید در حیات اقتصادی نافذ باشد و این روح 

تدریجًا در تشکیالت و اصول معّینی متبلور خواهد شد که به 

اند بینی فرموده ت بهاءاهلل پیشحضر  ایجاد شرایط مطلوبی که

 کمک خواهد کرد. 

 از طرف حضرت  1931دسامبر  20مکتوب ، ترجمه
ّ
 امراهللولی

 به محفل روحانی ملّی ایاالت متّحده و کانادا؛ اخبار امری آمریکا،

 1864 ۀ، شمارانوار هدایت /2، ص1935رس ، ما90شمارۀ 
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 ۀ جهانی بهائی اتّحادی. 2

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

خاصم جامعۀ که نهایتًا عناصر مت مکنونه آنحکمت مقصود از 

ّیۀ واحد، اساسًا مّتحد و منسجم جهانی به بشری را در یک اّتحاد

 یکدیگر ملحق سازد. 

 80، صMessages to America در، مندرج 1945مه  12تلگراف  ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

ت به مرور اّیام به تأسیس سلطنت الهّیه و احراز رسمّی ... این 

گردد و بالمآل به استقرار  حقوق و اختیارات تاّمۀ مخصوصه مبّدل

 
 
 پذیرد. سلطنت جهانی بهائی... انتهی

 32بدیع، ص 132 نشر، ظهور عدل الهی

  حضرت  
ّ
 یند:فرما می  هللامراولی

اشتراک مساعی در سبیل دیگر اّتخاذ وسائل و تمهیدات الزمه و 

ای که حفظ و صیانت امراهلل در قبال حمالت و تعّرضات حتمّیه

مذهبی مجتمعًا و  به تدریج از جانب دوائر و احزاب مختلفۀ

العالمین به عمل متشّکًال نسبت به امر مبین و شرع حضرت رّب 

  . د و کّل به جمیع ُقوی  به مقاومت برخواهند خاستخواهد آم

های متنّوعه و محظورات و مشاکل عظیمه و مسئولّیت دیگر مسائل

اسم اعظم با آن مواجه بوده و بایستی بر  ۀ متزایده که جامع کثیرۀ

کمال متانت و اتقان یک یک از آنها تفّوق حاصل گردد و به 

محتومه را   مقّدرۀ اند مراحلالهی بتو شود تا امر ستمدیدۀ مقابلی

 
ّ
مجهولّیت منقضی شود و   ۀعنی دورنماید ی  متتابعًا مترادفًا طی

مظلومّیت و مقهورّیت سپری گردد و انفصال شریعةاهلل از  ۀمرحل
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اهلل بلند گردد  م استقالل دینلَ عتیقه رخ گشاید و عَ  ادیان منسوخۀ

 
 
که   ،رهادیان سائ  با تابعان و مساوات پیروان امر جمال اقدس ابهی

تصدیق و اعالم  ،ممّهد سبیل از برای رسمّیت آئین الهی است

تأسیس سلطنت الهّیه و احراز ه مرور اّیام ب ه شود و این رسمّیت ب 

استقرار ه مخصوصه مبّدل گردد و بالمآل ب  حقوق و اختیارات تاّمۀ

یزدانی و   ریبّیۀ تأییدات ال ه که مؤیّد ب  ،سلطنت جهانی بهائی

له نزَ مُ  رّبانی و ُمجری احکام و اوامر منصوصۀ سۀج تعالیم مقدّ مروّ 

 انتها پذیرد. ،از سماء مشّیت سبحانی است

 3۱-۳۲ص، صبدیع 132 نشر، ظهور عدل الهی

  حضرت  
ّ
 فرمایند: می  قد ظهر یوم المیعاد در توقیع مبارک  امراهللولی

که داری بنیان نظم بدیع جهانیش که اکنون در رحم مؤّسسات ا 

در جنبش و حرکت است و نمونه و  د آن حضرت پدید آورده،خو

هستۀ مرکزی آن هیأت جمعیت جهانی خواهد شد که سرانجام 

 مم و ملل ارض است. قطعی و حتمی اُ 

 188بدیع، ص 104 نشر، توقیع مبارک ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

امعۀ جهانی  ۀ اعالی ظهور جروَ که ذُ  شید رح مَ ... و چون این َص 

یان ن ، ب است در عالم انسانیئی و مبّشر استقرار ملکوت الهی بها 

گردد و عصر ذهبی این دور امنع اقدس در آخر اّیام رخ گشاید، 

اثمار بهّیۀ این سدرۀ رحمانّیه آشکار و آیات و برکاتش بر  آثار و

 جهان و جهانیان واضح و الئح خواهد گردید.

 85کانادا، ص نشر، قرن بدیع 
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  حضرت  
ّ
 فرمایند:ی ـم  امراهللولی

ی که حضرت بهاءاهلل به جامعۀ مّتحدالمرام  ـهرچه اصالت و قدرت 

تر شود، هجوم تر و معلوم آیندۀ بهائی عنایت فرموده واضح 

 اش شدیدتر خواهد شد.حمالت به حقائق مکنونه

 25هوشمند فتح اعظم، ص ۀ، ترجمنظم جهانی بهائی

  حضرت  
ّ
 مایند:فرمی  امراهللولی

ق شرق و غرب نفوذ نماید و  چون دین بهائی در جمهور خالئ 

تش به قبول اکثرّیت مردم بعضی از کشورهای مستقّل جهان حّقانی

العدل اعظم به ذروۀ قدرت و ُسلطۀ خود  در آید آن وقت بیت 

 
 
ک مّتحدالمرام بهائی مقام ممال خواهد رسید و به عنوان اعلی

های متعلّق به یک حکومت ت جمیع حقوق و وظائف و مسئولّی 

 ده خواهد گرفت.علیای جهانی را به عه

 11، صنظم جهانی بهائی

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

 
 
استقرار رمس اطهر حضرت ورقۀ مبارکۀ ] با حصول این عطّیۀ عظمی

اری جامعۀ جهانی بهائی [ قدم اّول در سبیل استقرار مرکز ادعلیا

نت عظیمۀ ل و احترام پیروان سه دیا در سرزمینی که مورد تجلی 

مرکزی که در مستقبل اّیام در جوار مرکز برداشته شد.  ،الهّیه است

روحانی این امر مقّدس به انجام وظائف خطیره مألوف خواهد 

نخواهد گردید و هرگز از آن مرکز نوراء و بقعۀ علیا انفکاک 

 پذیرفت.

 700کانادا، ص نشر، قرن بدیع 
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  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  راهللامولی

کنیم که سایه روشنیم، در زمانی زندگی می  ۀما که نسل این دور

موعود حضرت بهاءاهلل تازه  مّتحده جهانی توان گفت جامعۀمی 

به رشد جنینی خویش پرداخته است. مالحظه فرمائید در چنین 

اند که نه قدر و سنگینی بر دوش ما نهاده ۀزمان خطیری چه وظیف 

که باید سختی و  کما هو حّقه ادراک و نه چنان منزلتش را

 اش را احساس توانیم کرد.سنگینی

 104، صنظم جهانی بهائی

 حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهلل  ولی

امری که حضرت بهاءاهلل اعالن فرموده... ثابت کرد که اّدعایش  

و عنوانش دین جهانی است و مقصدش ایجاد یک جامعۀ 

 ت که در میقات معّین تأسیس نماید. مّتحدالمرام عالمگیر اس

که ای که هم موجد و هم حافظ صلح اعظمی است جامعه 

 حضرت بهاءاهلل اعالنش فرموده.

 154، صنظم جهانی بهائی

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

اش هر روز کنندهنفوذ فاسد  ّزی و تالشی جاری گردد و جَ سیر تَ 

رسوخ نماید و هنوز  تر شود و در ارکان این عصر متزلزلعمیق

بیشتری الزم است تا کشورهای متخاصم و  مصائب دردناک 

  ۀ اصول و عقاید متناقض و طبقات و نژادهای مختلف را در کور

بلّیات عمومی ذوب نماید و در قالب مصیبات شدید ریزد و از 

آنها جامعه مّتحدالمرامی به وجود آورد که با نظامی مّتحد و  

 .آهنگ کار کند هم

 140، صی بهائیجهاننظم 
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  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  اهللامرولی

نامۀ محفل روحانی ملّی ایاالت  نامه و اساسشکل نهائی بیان

مّتحده شرح و تفصیلی باارزش و معتبر بر اساس قانون اساسی 

جوامع بهائی در جمیع اقالیم است که مبّشر ظهور نهائی جامعۀ 

 باشد.مّتحدالمرام آتی بهائی می 

 135، ص Baha’i Administration ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

ترین حّد کمال این مرحلۀ غایی جامعۀ متّحد جهانی که عالی 

عالم بشری مقّدر فرموده  ای است که ذات الهی بنفسه براینقشه

نفسه ثابت خواهد کرد که آیتی از والدت مدنیت  است، فی 

  ر ت و قوای مکنونه د جهانی است که از لحاظ ابعاد، خصوصیا 

 مثیل و عدیل است. تاریخ بشری بی

 / 13۸، ص1۱عالم بهائی، ج ،ترجمه

Messages to the Bahá’í World 155، ص 

 

 نظام اقتصادی بهائی . 3

  حضرت  
ّ
 فرمایند:ی م  امراهللولی

عمًال تعالیم تخّصصی در خصوص اقتصاد، از قبیل بانکداری، 

مبارک وجود ندارد. امر الهی   ها و سایر موارد در امرنظام قیمت

توان اقتصاددانان نظام اقتصادی نیست و شارعین را نیز نمی

این موضوع اساسًا غیر ّصص تلّقی کرد. تأثیر امر مبارک در متخ

صول روحانّیه در نظام اقتصادی زیرا شامل کاربرد ا  مستقیم است

امروز است. حضرت بهاءاهلل اصول اساسی معدودی را به ما 
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اند که باید در تأسیس مشروعاتی که روابط اقتصادی کرده  عنایت

قتصاددانان بهائی آینده عالم را اصالح خواهد کرد راهنمای ا

 باشد.

 از طرف حضرت  1936ژانویه  25مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 ،103، شمارۀ اخبار امری آمریکا ه یکی از احبّاء؛ب

 1868 ۀ، شمار انوار هدایت/ 2، ص1936اکتبر 

  کاتب حضرت 
ّ
 طرف هیکل مبارک مرقوم داشته است: از امراهللولی

در ارتباط با تمایل شما به تجدید سازمان امور تجارتی خود طبق 

 موازین امری، حضرت 
ّ
عمیقًا روحی که اّتخاذ چنین  امراهللولی

طریق پیشنهادی را به ذهن شما متبادر ساخته است مورد تقدیر 

معتقدند هنوز زمان مقتضی فرا  ایشانهذا، دهند. معقرار می 

ساسی را در یاران چنین تحّولی انرسیده است که نفسی از 

ای هر قدر که میدان برای چنین تجربه ساختار اقتصادی جامعه

. تعالیم اقتصادی امر مبارک، اگرچه در ، پدید آوردمحدود باشد 

 رئوس مطالب کامًال معلوم و مشهود است، اّما هنوز آنچنان که 

ر  باید و شاید تدوین و تشریح نشده که نفسی بتواند آنها را د

 مقیاسی محدود، به نحوی دقیق و کامل محّل استفاده قرار دهد.

 19-20، صصDirectives from the Guardian ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

صین اقتصادی، در آتیه العدل عمومی با مشورت متخّص  بیت

ساعدت  و ابداع نظام اقتصادی آیندۀ بهائی م اّیام به تدوین

یک موضوع مسلّم است و آن این که امر مبارک   خواهد کرد. اّما 

پذیرد، نه داری را به طور کامل می های اقتصادی سرمایههنه نظرّی 

ها در نفی اصل مالکیت ها و کمونیستتواند با مارکسیست می 
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 شخصی و حقوق مقّدسۀ حیاتی فرد موافق باشد.

 از طرف حضرت  1930ژوئن  10مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 1862  ۀبه یکی از احبّاء / انوار هدایت، شمار

  ت  حضر
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

در آثار مبارکه در این زمینه و بسیاری از مواضیع دیگر که الیوم  

 اذهان اهل عالم را متحّیر و سرگردان ساخته اشارۀ زیادی مشاهده

مطمح نظر قرار دارد روح مقّدسی    ه در وهلۀ اّولآنچه کشود. نمی

است که باید در حیات اقتصادی نافذ باشد و این روح تدریجًا در  

تشکیالت و اصول معّینی متبلور خواهد شد که به ایجاد شرایط 

اند کمک خواهد بینی فرموده مطلوبی که حضرت بهاءاهلل پیش 

 کرد. 

 حضرت  طرف از  1931دسامبر  20مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 ، اخبار امری آمریکابه محفل روحانی ملّی ایاالت متّحده و کانادا؛ 

 1864 ۀ، شمارانوار هدایت/ 2، ص1935، مارس 90شمارۀ 

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

اند. نیاوردهحضرت بهاءاهلل نظام کامل اقتصادی برای عالم 

حلّی برای یک شکل  اهسهیم کردن کارکنان در سود به عنوان ر

از مسائل اقتصادی توصیه شده است. در تعالیم مبارکه مطلبی  

اّما شکل فعلی  داری وجود نداردوعی نظام سرمایهداّل بر نفی ن 

 آن مستلزم اصالحاتی است که باید انجام شود.

 طرف حضرت از  1945نوامبر  19مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 ،210، شمارۀ یکامری آمراخبار ابه یکی از احبّاء؛ 

 1869 ۀ، شمارانوار هدایت/  3، ص1948اوت 

  کاتب حضرت 
ّ
 :از طرف هیکل مبارک نوشته است امراهللولی
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 های لجنۀ مّلی امور اقتصادی، حضرت در رابطه با فّعالیت
ّ
ولی

تمایل بعضی از اعضاء لجنه را برای یافتن طرق و وسائل  امراهلل

که در بعضی از آثار و   دی بهائیملی ساختن تعالیم اقتصا ع 

توضیح   عبدالبهآءبیانات ضبط شدۀ حضرت بهاءاهلل و حضرت 

ا هیکل مبارک معتقدند که کنند. امّ داده شده، کامًال درک می 

 ها هنوز مقتضی نیست.زمان برای این قبیل اقدامات و فّعالیت

 21، صDirectives of the Guardian ،ترجمه

 

 اقتصاد الهی. 4

  حضرت  
ّ
 :فرمایند می  امراهللولی

انگیزی که در این عصر به کار افتاده آیا نفس این قوای وحدت

امروز حامل پیام خداوند است، است مستلزم آن نیست که او، که 

باید هم آن اصول عالیۀ اخالقی را که پیغمبران سابق برای افراد  

تماع و اند تأیید نماید و هم اصولی را در آئین اجبشر ترویج کرده 

سیاست الهی در اظهار امرش به تمام دول و ملل بگنجاند که 

أسیس یک جهت ادارۀ عالم امروز الزم است و بتواند بشر را در ت 

حکومت فدرال جهانی که مقّدمۀ تأسیس ملکوت خدا در این 

 دنیا باشد، هدایت نماید؟

 81، صنظم جهانی بهائی

 :فرمایند می عبدالبهآءحضرت 

ی نهایت آرزوی ُعّمال و منتهی مقصد اقتصاد بهائ  همچنین مسألۀ

 احزاب اقتصاد است. 

 490، ص3، جعبدالبهآءمکاتیب لوح مبارک خطاب به پروفسور فورل، 
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  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

این  حّل مسائل اقتصادی ماهّیت الهی داردمقصود از عبارت 

قادر است در  است که فقط دیانت، به عنوان آخرین ملجأ و پناه، 

که او را به اصالح  طبیعت انسان چنان تحّول اساسی ایجاد کند 

طریق است که روابط اقتصادی جامعه قادر سازد. تنها به این 

ت او را تواند قوای اقتصادی را که اساس موجودّی انسان می

نماید، اصالح نماید و به این ترتیب سلطۀ تهدید به تخریب می 

 مدلّل سازد. ظاهر و  خویش بر قوای طبیعت را

 از طرف حضرت  1935دسامبر  26مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 1871  ۀشمار، انوار هدایتبه یکی از احبّاء / 

 

 منابع اقتصادی . 5

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

منابع اقتصادی جهان تحت نظم در آید و از مواّد خامش 

وسعه و هماهنگی یابد برداری و استفاده شود؛ بازار فروشش ت بهره

 طور عادالنه توزیع شود.ه و محصوالتش ب 

اقتصادی و سیاسی به های ... نیروهای عظیمی که در راه جنگ

رود از آن پس معطوف به اهداف الیقی از قبیل توسعه هدر می

اختراعات و ترّقیات فّنی و ازدیاد تولیدات و محصوالت بشری و  

ن سطح صّحت و  ی و باال بردتحقیقات علم  ۀامراض و توسع ۀازال

مندی از منابع بکر و  تشحیذ و اعتالء مغز و فکر بشری و بهره

زمین و درازی عمر انسان گردد و به ترویج هر  ۀکر ۀناشناخت 

ای که حیات فکری و اخالقی و روحانی نوع انسان را  وسیله

 تقویت کند پردازد.
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د که بر ای یک نظام فدرالی جهانی برقرار گرد در چنان جامعه 

زع منابع بسیار جمیع بالد حکومت نماید و فرمانروای بالمنا 

ق و غرب را در بر گیرد و  شر ۀهای عالیعظیمش باشد و مرام

ع طلسم جنگ و بدبختی را بشکند و به استفاده از جمیع مناب

در چنان نظامی زور خادم عدل و   موجود در زمین راغب باشد.

یگانه و پیروی ی خداوند ناسای شود و بقایش مّتکی باشد بر شداد 

این است هدف و مقصدی که نوع انسان از یک دین عمومی. 

 بخش حیات به سویش روان است. روهای وحدت ـــــی ناگزیر بر اثر ن

 156، صنظم جهانی بهائی

 :فرمایند  می حضرت بهاءاهلل

امر عجیبی مشاهده گشت. برق یا مثل آن مطیع قائد  !اهللسبحان

 لقادُر الّذی أظهر ما أرادَ ٱ نماید. تعاَلی او حرکت می است و به امر 

ی  ــ صن ر یک حِ ــَزله ه ـر من ــبهاء، اوامن. یا أهل ـِم المتی ـبأمِرِه المحک

وم ما أراد ا اّل حفَظُکم و  ـلمظلٱ ود. ا نَّ ـــرای وج ــاست محکم از ب 

 .ارتقائَُکم

ــکلمات ف  124، صراقاتــــاش ۀوعـــــمجمه، ـــردوسیــــ

 فرمایند:می عبدالبهآءرت ضح

قوانین عالم انسانی از هر لحاظ در حال تحّول است. احکام و 

نظرات و  ؛های سالفه در جریان تجدید نظر استدَول و مدنیت

عقاید علمیه در حال توسعه و ترّقی است تا با سلسله وقایع 

جدیدی مقابل گردد؛ اختراعات و اکتشافات در حال نفوذ و  

می هستند که تا به حال مجهول بوده و بدایع رسوخ در عوال

سازد. صنایع از  جدیده و اسرار مکنونۀ عالم ماّدی را مکشوف می 
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شده و بر تولیدات افزوده است. در  ابعاد کامًال عظیمی برخوردار 

های فّعالیت تکاملی مشهود است جمیع نقاط عالم بشری نظریه

ید اصالحات که بر منقضی شدن شرایط قدیمه و ظهور عصر جد 

 داللت دارد. 

 /1912نوامبر  17خطابۀ  ،ترجمه

 The Promulgation of Universal Peace439، ص 

 

 موانع اقتصادیها و سایر تعرفه . 6

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

نظرانه و ظالمانه مبتنی بر مطالبۀ خودمختاری که پرستی کوتهوطن 

های گمرکی سنگین رفه مولود جنگ جهانی بود و سبب شد که تع

المللی و دستگاه مالی  وضع گردد و به جریان سالم تجارت بین

فقط رد آورد، بر کسی پوشیده نیست و ای شدید واعالم لطمه

 معدودی قلیل ممکن است آن را نپذیرند.

 48 ، ص نظم جهانی بهائی

 فرمایند:ان توقیع منیع میو نیز در هم 

کلّی از میان ه اقتصادی ب  در چنین جامعۀ جهانی جمیع موانع

خواهد رفت. سرمایه و کار عواملی الزم و ملزوم یکدیگر به شمار 

 خواهد آمد.

 55، ص نظم جهانی بهائی

 

 اصالحات اقتصادی. 7

 فرمایند:می  1912می  7رک موّرخ در خطابۀ مبا  عبدالبهآءحضرت 
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موازین  اصل یا تعلیم چهارم حضرت بهاءاهلل اصالح و تساوی

و این به مسألۀ معیشت بشر مربوط  عالم انسانی استاقتصادی 

ها و شرایط فعلی  شود. معلوم و واضح است که تحت نظام می 

در حالی که سایرین  مشّقت عظیم هستند فقراء مبتال به احتیاج و 

از غنای بیشتر برخوردار و در تجّمل و فراوانی، که به مراتب مزید 

 کنند.انی می قیقی آنها است، زندگبر معیشت ضروری ح

 107، صPromulgation of Universal Peace، جمهتر

 فرمایند:می  1912می  19ۀ مبارک در خطاب  عبدالبهآءحضرت 

با عدالت عظیم مظهر ظهور الهی، به فقرای عالم اجر آنها داده 

خواهد شد و کامًال مساعدت خواهند گردید و در شرایط 

فت به نحوی که  اقتصادی نوع بشر اصالحاتی صورت خواهد گر

ر آتیۀ اّیام دیگر نفسی در منتهای غنا و ثروت و نفسی در منتهای د

 فقر و مشّقت وجود نخواهد داشت. 

 132، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه

 د:فرماین می  1912در خطابۀ دوم جون  عبدالبهآءحضرت 

اصالح قوانین اقتصادی برای معیشت بشری باید به نحوی تنفیذ 

که تمام نوع بشر به نسبت مراتب خود در نهایت و اجرا گردد 

 راحت و آسایش زندگانی کنند.

 170، صPromulgation of Universal Peace، ترجمه

 :فرمایند می  1912جون  8در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

امر تعدیل معیشت بسیار مهّم است و تا این مسأله تحّقق نیابد 

 نیست.  سعادت برای عالم بشر ممکن

 148، ص2ج، ت مبارکهخطابا 
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 واحد پول جهانی . 8

  حضرت  
ّ
 :فرمایند می  تولّد مدنیت جهانیدر توقیع منیع   امراهللولی

یک نظام مشترک برای پول و اوزان و مقادیر تعیین شود و   ...

روابط و تفاهم بین نژادهای متنّوع و ملل جهان را ساده و سهل 

 نماید.

 155، صنظم جهانی بهائی

 

 مسائل اقتصادی. 9

 ت و علل مسائل اقتصادی الف( ماهّی 

در مونترال  1912در خطابۀ مبارک که در سال  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:انادا ایراد شده است، می ک

توانند بنفسهم به تنهایی  رسد که جمیع کائنات می به نظر می 

خلوت  تواند در وحدت والمثل، شجر می وجود داشته باشند. فی 

مرغزاری یا در دامنۀ کوهی وجود داشته باشد. حیوانی  وادی یا در 

کند، ای که در هوا پرواز می برد یا پرندهه به سر می که در کو 

توانند به تنهایی زندگی کنند. آنها به تعاون یا تعاضد احتیاجی می 

 از نهایت راحتی و سعادت 
ّ
در  ندارند. چنین موجودات حی

تواند به انسان نمی. بالعکس، حیات تنهایی خود برخوردارند 

تعاون مداوم و   تنهایی و در خلوت زندگی کند. او محتاج

المثل، انسانی که در بیابان زندگی  مساعدت متقابل است. فی 

تواند به تنهایی، د. او ابدًا نمیــمآًال گرسنه خواهد ش کند،می 

 تمام احتیاجات خود را فراهم آورد؛ بدون مساعدت احدی، 

 تعاضد محتاج است. تعاون و  لهذا، به

 38، صFoundations of World Unity ،ترجمه
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 فرمایند:می عبدالبهآءنیز حضرت و 

هذا به ، مع اگرچه هیأت اجتماعیه عبارت از عائلۀ واحده است

عضاء راضی و بعضی  ابعضی از  ،هنگآعلّت فقدان روابط هم

اند و  دیگر گرسنه هستند؛ بعضی اعضاء ملّبس به البسۀ ثمینه

پناه. علّت  بعضی از اعضاء عائله محتاج به غذا و ملجأ و 

چیست؟ علّت آن است که این عائله فاقد رابطۀ متقابل الزم و 

توازن است. این خانواده فاقد نظم و ترتیب الزم است. این عائله 

شوند کند. کلّیه قوانینی که وضع میزندگی نمی تحت قانون کامل

د. آنها راحت و آسایش را تأمین کنن سعادت را تضمین نمی

له داده شود که به وسیلۀ آن ننمایند. لهذا، قانونی باید به این عائ 

 اعضاء خانواده از آسایش و سعادت برابر برخوردار شوند. ۀکلّی 

ایت درجه مشّقت و فقر آیا امکان دارد که عضوی از عائله در نه

امکان ندارد  ن ای ه عائله راحت و آسوده باشند؟ شدید باشد و بقّی 

که آن اعضاء عائله فاقد احساس، ضعیف، بخیل، و مگر آن

اگرچه اینها  ن باشند. در این صورت خواهند گفت:نامهربا 

 .اعضاء یک عائله هستند، آنها را به حال خود رها کنید 

ائلۀ انسانی منبعث از فقدان تسلّط، فقدان توّجهی در ع چنین بی

ین محیط است. اگر محّبت نسبت  قانون کار، فقدان محّبت در ا

ع اعضاء آن از راحت و  به اعضاء عائله ابراز گردد، مطمئّنًا جمی 

 مند خواهند شد.آسایش و سعادت بهره

 38، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 فرمایند:می   در مفاوضات عبدالبهآءحضرت 

ن طبیعی مدنّیت حاضره اّما، سبب اصلی این مشکالت قوانی 

که نفوسی معدود بیش از لزوم  نتیجۀ این قوانین اینزیرا است. 
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 سر و سامان مانند.ابند و اکثری برهنه و عریان و بی پایان ی ثروت بی 

 190، صعبدالبهآءمفاوضات 

 فرمایند:می  1912آوریل  16موّرخ  ۀدر خطاب  عبدالبهآءحضرت 

هیأت عالم بشری مریض است. شفا و عالج آن عبارت از  

انسانی است. حیات آن عبارت از صلح اعظم وحدت عالم 

 ت و حیات آن عبارت از محّبت است. است؛ نورانّی 

 19، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند: یدر توقیع منیع تولّد مدنّیت جهانی م  امراهللولی

های اقتصادی جهت بازسازی بسیار طرح شده و آنها را با نقشه

اند. با وجود تمام این اقدامات، اجراء در آورده  ۀحلدّقت به مر 

بحرانی از پس بحرانی دیگر، آن هم با چنان سرعتی وقوع یافته 

یض قهقرا سوق  ثبات را به همان سرعت به حضکه جهان بی

 ۀ گودالی هولناک دهان گشوده تا همه را در یک بلّی  دهد.می 

چه از ملل مرّفه  ؛ عمومی در کام خود فرو کشد و همه را در بر گیرد

باشند چه غیر مرّفه، چه حکومت دموکراسی داشته باشند چه 

ایی باشند و چه اری و یا رنجبری، چه اروپ دیکتاتوری یا سرمایه د

 ؤمن و چه کافر، چه سیاه و چه سفید...ی، چه مآسیای 

 135، صنظم جهانی بهائی

 

 حّل مسائل اقتصادیراه ب( 

 د:فرماین می عبدالبهآءرت ــــحض

ی و اساس کلّیه شرایط اقتصادی الهی و مرتبط با ـت مبان ماهّی 

عوالم قلب و روح است. در تعالیم بهائی این موضوع کامًال 
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توضیح داده شده، و بدون وقوف بر اصول آن ابدًا اصالح 

 وضعیت اقتصادی قابل حصول نیست.

 238، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند: می  1912جوالی  23خطابۀ موّرخ  رد عبدالبهآءحضرت 

عنوان و مسائل اقتصادی و اجتماعی را تحت  ۀامر بهائی کلّی 

اجرای احکامش تحت پوشش دارد. جوهر و ذات روح بهائی  

این است که برای تأسیس و تثبیت نظم اجتماعی و شرایط 

 اقتصادی بهتر، باید از قوانین و اصول حکومت تبعیت کرد. 

 238، صThe Promulgation of Universal Peace  ،ترجمه

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

مشاکل اقتصادی با به کار بردن علم محّبت الهی حّل  ۀکلّی 

گردد. ولی این قانون طالیی را مردم به قیمت سرب هم قبول می 

شمردند. تر می ندارند و بلکه آن زر ناب را از سرب سیاه هم پست

مورد استعمالی دارند، ولی این قانون عظیم  زیرا برای سرب

 گذارند و حّت ای میطالیی را در طاقچه 
 
گرد و خاکش را هم  ی

 کنند.پاک نمی

مسائل اقتصادی جهان اگر حّل نگردد، نوع انسان را به کلّی  

زندگانی  ،این قانون الهی به کار برده شود سازد و اگرنابود می

گردد. البّته اگر آن را چون ی خانوادگی سراسر مملو از مسّرت م 

ال المللی و ملّی استعم می در حّل روابط بینموازین عل

و   دار و کارگر و روابط بین غنیکردند، در عالئق بین سرمایهمی 

 . شد پول و تجارت منّظم می  و  نمودفقیر آرامش کلّی حاصل می 

 
 
سعادت   ،شّکی هست که اگر این اصل به کار رود آیا جای ادنی
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به واسطۀ امور سعادتی که محال است  ،ددنی محتوم گر انسا 

 سیاسیه به دست آید؟

 212ابوالقاسم فیضی، ص  ۀ، ترجمدرگه دوستهوارد کلبی آیواز، 

 

 نقش حکومات در امور اقتصادی . 10

 فرمایند: در لوح مبارک دنیا میحضرت بهاءاهلل

 حضرت سلطان أیّده اهلل و حضرات علمای [ باید به اّطالع ایشان

مقّری معّین گردد و حضرات در آن مقّر جمع  ]أعالم و ُامرای عظام

شوند و به حبل مشورت تمّسک نمایند و آنچه را سبب و علّت  

د و ــــــرماین ــــروت و اطمینان عباد است معّین فــــــت و نعمت و ث امنّی 

 د. ـرا دارن ــــاج

 296مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ

 فرمایند:لمات فردوسیه می ز کم اقدم در ورق هشت  جمال

ظاهر نازل نشده، باید آنچه از حدودات در کتاب بر حسب 

 امنای بیِت عدل مشورت نمایند، آنچه را پسندیدند ُمجری  دارند. 

 81، صدور بهائی / 123، صاشراقات ۀ مجموع

 فرمایند:در مونترال کانادا می  ایدر خطابه عبدالبهآءحضرت 

د که اعضاء ند و یک مجلسی قرار دهن باید جمیع دول مّتفق شو

های ملل و اعیان منتَخب گردد و آنها در نهایت  پارلمانآن از 

عقل و اقتدار قرار بدهند که نه مالیون ضرر زیادی بکنند و نه 

ها محتاج باشند. در نهایت اعتدال قانونی بنهند، بعد عمله

ست  شان در تحت تأمینات محکم اها حقوقاعالن کنند که عمله

ن این قرار عمومی به شود و چوفظ می و همچنین حقوق مالیون ح
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رضایت هر دو طرف ُمجری  گردد، اگر اعتصابی اّتفاق افتد جمیع 

های زیاد دول عالم بالّتمام مقاومت کنند وااّل کار به خرابی

 کشد.می 

 125، ص2، جخطابات مبارکه

کتاب مفاوضات  تصاباع در مبحث  عبدالبهآءحضرت 

 رمایند:فمی 

صلۀ بین اصحاب فبریق مداخلۀ قضا و حکومت در مشکالت حا 

و عمله مداخلۀ مشروعه است؛ مانند معاملۀ عاّدی بین عمله و  

لی به عموم  است و دخکار جزئی نیست که خصوصی  صاحبان

ندارد و حکومت را حّق مداخله نیست. زیرا مسألۀ فبریق و عمله، 

از مشکالت حاصله در  هرچند مسألۀ خصوصی به نظر آید، ولی

اصل گردد. زیرا امور تجارت و صنعت و مابین مضّرت عمومی ح

دیگر است. غال عمومی ملّت، کّل مرتبط به یکفالحت، بلکه َاش 

فتوری حاصل شود، مضّرت به عموم رسد. لهذا  یاگر در یک

مشکالت حاصلۀ بین عمله و صاحبان فبریق سبب مضّرت 

 مداخله دارد.  و قضا و حکومت حّق  عمومی گردد

 226ص، عبدالبهآءمفاوضات 

  حضرت  
ّ
 فرمایند: ت جهانی میتولّد مدنّی  در توقیع منیع  امراهللولی

یک نظام فدرال جهانی برقرار گردد که بر جمیع بالد حکومت  

های نماید و فرمانروای بالمنازع منابع بسیار عظیمش باشد و مرام

گ و بدبختی را عالیۀ شرق و غرب را در بر گیرد و طلسم جن 

از جمیع منابع موجود در زمین راغب باشد. بشکند و به استفاده 

در چنان نظامی، زور خادم عدل و داد شود و بقایش مّتکی باشد 
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ومی. این است  بر شناسایی خداوند یگانه و پیروی از یک دین عم 

بخش وحدتانسان ناگزیر بر اثر نیروهای هدف و مقصدی که نوع 

 وان است. حیات به سویش ر

 79، صندا به اهل عالم /   156، صنظم جهانی بهائی

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

توان تصّورش را نمود ی که می ایمّتحد جهانی تا ج ۀاین جامع

منای ُا  ۀباید دارای یک هیئت مقّننه باشد که اعضایش به منزل

 ا در جهانی ر ۀآل جمیع منابع ملل آن جامعتمام نوع انسان بالمَ 

را وضع کند که برای تنظیم حیات و  یار خود گیرد و قوانینی اخت 

یع ملل و اقوام الزم و واجب  رفع حاجات و ترمیم روابط جم 

ای یک هیأت مجرّیه به پشتیبانی یک در چنان جامعه است.

المللی مصّوبات هیأت مقّننه را اجراء کند، به نیروی پلیس بین

جهانی را   ۀ ام جامعه تم صلّی تنفیذ قوانینش پردازد و وحدت ا

جهانی تشکیل شود که تمام   ۀو نیز یک محکم  حفاظت نماید 

دعاوی حاصله بین عناصر مرّکبه این نظام جهانی را داوری کند و  

یک دستگاه االجرایش را صادر نماید. حکم نهائی و الزم 

المللی به وجود آید که با سرعتی  ارتباطات و مخابرات بین

زمین را   ۀبی کامل به کار افتد و جمیع کرترتی م و انگیز و نظحیرت 

موانع قیود ملّی آزاد باشد. یک پایتخت  در بر گیرد و از جمیع 

کانون و مرکز اعصاب مدنّیت جهانی تعیین  ۀالمللی به منزلبین

بخش حیات شود که کانونی برای تمرکز و توّجه قوای وحدت 

هات ساطع یع جه جم افزایش ب باشد و از آن انوار نیروبخش و جان

 . گردد

 76، صندا به اهل عالم  / 155، صنظم جهانی بهائی
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 انسان فقط عامل تولید نیست. 11

 :فرمایند هاءاهلل در کتاب عهدی می حضرت ب 

مقام انسان بزرگ است اگر به حق و راستی تمّسک نماید و بر 

الّرحمن  امر ثابت و راسخ باشد. انسان حقیقی بمثابۀ آسمان لدی

و انجم او اخالق منیرۀ مضیئه. س و قمر سمع و بصر مشهود. شم 

 المقام و آثارش مرّبی امکان. َلی مقامش اع 

 400مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 1912آوریل  23وّرخ در خطابۀ مبارکه م عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:می 

نزد  انسان دارای ادراک و شعور است و طبیعت فاقد آن و این امر 

ظه برخوردار و طبیعت انسان از اراده و حاف فالسفه مسلّم است. 

لی  محروم از آن. انسان کشف اسرار مکنونۀ طبیعت نماید در حا 

انسان در ترّقی و تقّدم   عت غافل از اسرار مودوعه در خود.که طبی 

محروم از قّوۀ اعتالء و   است و طبیعت ساکن و بی تحّرک و 

ر، اراده، و از  ضائل عالیه مانند تفکّ انسان موهوب به ف انحطاط.

یمان و اقرار و اعتراف به ذات الهی است و طبیعت فاقد جمله ا

جمیع اینها.  قوای مکنونۀ عالیۀ بشری، از جمله استعداد  

اکتسابات علمّیه، فوق ادراک طبیعت است. این قوا است که 

تاز یرۀ حیات متمایز و مم انسان به واسطۀ آنها از جمیع َاشکال سا 

 است... 

 51، ص The Promulgation of Universal Peace ،ترجمه
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 مساوات. 12

 فرمایند:مکنونه می  حضرت بهاءاهلل در کلمات مبارکۀ

إلنسان، َهل َعَرفُتم ِلَم َخَلقناُکم ِمن تراٍب واحٍد؛ لئاّل یا أبناَء ٱ 

أنُفِسُکم ا ذًا یفتِخَر أحٌد علی أحٍد و تفّکروا فی کّل حیٍن فی خلِق 

فٍس واحدٍة اکم ِمن شیٍء واحٍد، أن تکونوا َکنَ ینبغی، َکما َخَلقن

بحیُث تمشوَن علی ِرجٍل واحدٍة و تأکلون ِمن فٍم واحٍد و تسکنون 

فی ارٍض واحدٍة حّتی تظهَر ِمن َکینوناِتُکم و أعماِلُکم و أفعاِلُکم 

ُکم یا مالَ األنوار. آیاُت التّوحید و جواهُر الّتجرید. هذا ُنصحی َعَلی 

 عزٍّ منیع.  نُه لتجدوا ثمراِت القدس ِمن شجرِ َفانَتصحوا مِ 

 31طبع مصر، ص ، الواح مجموعۀ 

 فرمایند:در لوح الهه می  عبدالبهآءحضرت 

که طالب اقتصاد است؛ الی اآلن  مساواتو همچنین حزب 

جمیع مسائل اقتصادیه از هر حزبی که در میان آمده قابل اجرا 

 و  حضرت بهاءاهللدر تعالیم  مگر مسائل اقتصادیه که  نه،

اإلجرا است و از آن اضطرابی در هیأت اجتماعّیه حاصل قابل

 نگردد. 

 111، ص3، جعبدالبهآءمکاتیب 

 1920 ۀ ه تاریخ فوری خطاب به اولی شوارتز ب  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:می 

تشریک به طوع و  اّما در تعالیم الهی مساوات از طریق تسهیم و 

با ثروت و غنا امر شده است که رغبت حاصل گردد. در ارتباط 

اشراف و اعیان باید به اختیار خویش و سعادت  اغنیاء ناس و

این مساوات نتیجۀ شند. خود، به فکر فقرا و مراقبت از آنها با 
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 صفات عالیه و سجایای شریفۀ نوع بشر است. 

 44، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 د:فرماین ای می در خطابه عبدالبهآءحضرت 

[ را مطمح نظر قرار داد. نابرابری ثروت]حال باید به دّقت عالج 

مساوات خیال واهی است و مستحیل و محال. بالمّره غیرعملی  

 
 
اگر مساوات قابل حصول بود، قابلیت استمرار  است. حّتی

عالم مختل  شد، کّل نظمو اگر وجودش میّسر می  -نداشت 

رقرار باشد. ارادۀ الهی  گشت. نظم عالم انسانی باید همیشه ب می 

 ن تعلّق گرفته است. در ایجاد عالم انسان بر آ

 151-152صص ، Paris Talks ،ترجمه

 فرمایند:یم عبدالبهآءحضرت 

پس باید نظام و قانونی ترتیب داد که معّدل ثروت مفرط نفوس 

معدود گردد و باعث سّد احتیاج هزار ملیون از فقراء جمهور شود 

صل شود. ولی مساوات تام نیز ممکن نه؛ تا اندکی اعتدال حا 

چه که مساوات تام در ثروت و عّزت و تجارت و فالحت و 

عیشت و ناکامی  اغتشاش مصناعت سبب اختالل و پریشانی و 

و به کلّی انتظام امور جمهور بر هم خوَرد. زیرا در   عمومی شود

ر آن است که اعتدال مساوات غیر مشروع نیز محذور واقع. پس بهت 

و اعتدال این است که قوانین و نظاماتی وضع شود  میان آید  به

لزوم بعضی نفوس شود و دافع احتیاج  که مانع ثروت مفرط بی 

ها، اصحاب فبریک، صاحب کارخانه ردد. مثًالضروریۀ جمهور گ

هر روز کنزی به دست آرند ولی بیچارگان عمله به قدر کفایت  

تساف است؛ البته ع ا ه اجرت نگیرند. این نهایتمعیشت یومّی 



31 

 انسان منصف قبول ننماید.

 227، مبحث اعتصاب، صعبدالبهآءمفاوضات 

 

 مراتب و استعدادهای متفاوت انسان. 13

در   1912های ایراد شده در سال در یکی از خطابه عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:ی ـمونترال کانادا م

 ری ـــمع کّل ذلک، حفظ مراتب خواهد بود. زیرا در عالم بش

توان به یک اردو  جود مراتب الزم است. هیأت اجتماع را می و

در این قشون سردار الزم، صاحب منصب الزم،  تشبیه کرد.

یت راحت و آسایش  زم، نفر الزم. ولی همه باید در نها مارشال ال 

 زندگانی نمایند.

 ،41، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 229، ص13، سال نجم باختربه نقل از  

 فرمایند:می عبدالبهآءرت ضح

از میان برود.  اشد که فقر بالمّرهترتیب امور ناس باید به نحوی ب 

سایش به سر ببرند. در رفاه و آ بق رتبه و مقامط المقدورهمه حّتی

سی هستند که در نهایت غنا هستند، بعضی در در میان ما نفو

خی  نهایت فقر. یکی در قصر بسیار عالی منزل دارد، یکی سورا

اش ندارد که سر بر بالین بگذارد. یکی انواع طعام در سفره 

ان خالی ندارد، قوت یومی ندارد. بعضی حاصل است، یکی ن 

قیمت، مخمل، جامۀ خز و لباس عالی دارند،  انواع البسۀ گران

در حالی سایرین البسۀ قلیل، فقیرانه و مندرس دارند که آنها را از 

 برودت حفظ نتواند.

 151، صParis Talks ،ترجمه
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 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

بعضی درجۀ متوّسط و بعضی به بعضی در درجۀ اّول عقلند و 

کلّی از عقل محرومند. حال، آیا ممکن است نفسی که در درجۀ 

اعالی عقل است با نفسی که هیچ عقل ندارد مساوی باشد؟ 

الزم. آیا  عالم بشر مانند اردوئی است. اردو را سردار الزم و نفر نیز

ممکن است که همه سردار یا صاحب منصب باشند؟ یا همه 

   شند؟ البّته مراتب الزم است.ز با سربا 

 171، ص1، جخطابات مبارکه

در کلیسای اخّوت   1912مه  19در خطابۀ موّرخ  عبدالبهآءحضرت 

 :فرمایند نیوجرسی می 

حقیقت موضوع این است که عدالت الهی در شرایط و امور 

هر خواهد شد و جمیع نوع بشر در زندگانی از راحت و بشری ظا 

برخوردار خواهند بود. این بدان معنی نیست که مساوات  آسایش 

عداد از  وجود داشته باشد، بلکه عدم تساوی در مرتبه و است 

نفوس غنی و نفوس محتاج به  خصوصیات طبیعت است. لهذا

ت، اّما در زندگی جمعی  اشمعیشت ضروری وجود خواهند د

 ها و منافع وجود خواهد داشت. زش تساوی و اصالح مجّدد ار 

 132، صPromulgation of Universal Peace ،رجمهت

 فرمایند:می  1912بۀ اّول جوالی در خطا  عبدالبهآءحضرت 

گذار، زارع، تاجر و عمله احتیاج دارد، که جامعه به سرمایه چه

رباز  طور که یک اردو باید فرمانده، صاحب منصب و سهمان

شود که همه شند و نمیشود که همه فرمانده با داشته باشد. نمی

صاحب منصب یا سرباز باشند. هر یک در مقام خود در ترکیب 



33 

اجتماع باید متبّحر و الیق باشد؛ هر یک در ایفای وظائف باید با 

 کفایت تاّم باشد.

 216، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند:فوق می  ۀان خطاب هم  در عبدالبهآءحضرت 

شود، دیگر  وقتی شریعتی که حضرتش وضع فرمود تنفیذ و اجرا 

 جود خواهد داشت و نه فقیر محتاج. نه غنی به افراط در جامعه و

مراتب مختلفۀ استعداد بشری حاصل  این امر با تدوین و تطبیق با 

 خواهد شد.

 ، همانجا هترجم

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

برابری اجتماعی نتیجۀ قطعی نابرابری طبیعی انسان است.  ا ن 

نفوس بشر از لحاظ قوا و استعدادها متفاوتند و لهذا باید از لحاظ 

 موقعیت اجتماعی و اقتصادی نیز متفاوت باشند.

 20ص، Directives from the Guardian ،ترجمه

 

 صنایع ِحرَف و . 14

 کار و حرفهالف( 

 حضرت 
ّ
از طرف   1935دسامبر  26بی که به تاریخ مکتودر  امراهللولی

 فرمایند:ز احّباء نوشته شده می هیکل اطهر به یکی ا

هر قدر ترّقیات فّنیۀ وسائل حاصل گردد، انسان همیشه باید جهت  

تأمین معاش سعی و کوشش نماید. جّد و جهد جزء الیتجّزای 

 است. با تحّول شرایط عالم ممکن است به َاشکال حیات انسان

کن همیشه به صورت عنصر الزم و ضروری مختلف ظاهر گردد. ل  
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در وجود ترابی ما موجود خواهد بود. به هر حال، حیات عبارت 

از تالش و مجاهده است. ترّقی و تقّدم با بذل مساعی حاصل 

مفهوم  خواهد شد و بدون چنین جّد و جهدی حیات از معنی و 

فّنیه در وسائل تولید معدوم خواهد گردید. ترّقیات  ،محروم شده

رورت سعی وتالش نیست، بلکه شکل و ظاهر جدیدی منافی ض

 به آن بخشیده است.

 1870 ۀ، شمارانوار هدایت ،ترجمه

 :فرمایند حضرت بهاءاهلل در لوح بشارات می 

ن مِ  المور ٱ  نَ قد َوَجَب علی کّل واحد منکم االشتغاُل بأمر مِ 

ا اشتغاَلکْم بها نفَس العبادة الّصنائع و االقتراف و أمثالها و جعلن 

ّق * تفّکُروا یا قوُم فی رحمة اهلل و ألطافه ثّم اشکروه فی  هلل الح

 و االشراق * ال تضّیعوا أوقاَتکم بالبطالة و الکسالة و 
ّ
العشي

 األمُر اْشَتِغلوا بما َتنتِفُع به أنُفُسکم و أْنفُس غیرکم ک
َ
ذلک ُقِضي

أفقه شمُس الحکمة و البیان *  فی هذا اللّوح الّذی الَحْت من

اهلل من یقعُد و یطلب * تمّسکوا بحبل أبَغُض الّناس عند 

ه األسباب متوّکلین علی اهلل مسّبب األسباب * هر نفسی ب 

کسبی مشغول شود و عمل نماید آن عمل نفِس ه صنعتی و یا ب 

 .ن فضله العظیم العمیماهلل محسوب * ا ن هذا ا اّل مِ عبادت عند 

 121مصر، ص نشر ، الواح ۀ مجموع

 حضرت 
ّ
از   1937مارچ  22در توقیع مبارک که در تاریخ  امراهللولی

طرف حضرتشان خطاب به محفل مقّدس روحانی ملّی بهائیان ایاالت 

 فرمایند:مّتحده و کانادا ترقیم یافته، می 

راجع به دستور حضرت بهاءاهلل در این باره که احّباء به شغلی از  
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وص ول شوند، تعالیم مبارک بسیار مؤّکد است، بخصَاشغال مشغ

بیان مبارک در کتاب مستطاب اقدس در این باره صریحًا 

رساند که نفوس مهمله که تمایل به کار ندارند در بساط نظم می 

ل نیستند. بر اساس این حکم محکم، بدیع الهی محبوب و مقبو

ست بلکه فرمایند که تکّدی نه تنها مذموم احضرت بهاءاهلل می 

دد. کسانی که زمام  باید به کلّی از صفحۀ روزگار محو گر

تشکیالت جامعه را در دست دارند، موّظفند وسائلی فراهم کنند 

و به کسب حرفه و صنعتی نائل  تا هر فردی از افراد فرصت یابد

و همچنین باید تدابیری اّتخاذ کنند که این استعداد و  شود

رفه و هم برای امرار معاش آن کاردانی، هم جهت ترویج نفس ح

هر قدر دچار موانع و محدودیت   ولو . بر هر فردیفرد به کار رود

  ای اشتغال ورزد. چون کار و پیشه باشد، واجب است به کار

به موجب تعالیم  ت خدمت همراه باشد صوص وقتی با نّی الخعلی

حضرت بهاءاهلل نوعی عبادت است. کار نه تنها متضّمن فایدۀ 

  ست سه دارای قدر و منزلتی مخصوص ااست، بلکه بنف عمومی 

گردد که زیرا موجب تقّرب ما به درگاه الهی است و سبب می 

مقصد الهی را برای حیات خود در این عالم بهتر ادراک نماییم. 

تی که از راه ارث به دست آید این واضح است ثرو بر بنا 

 نماید.کس را از کار روزانه معاف نمیهیچ

 از طرف حضرت  1937مارس  22مکتوب 
ّ
 امراهللولی

 فل روحانی ملّی ایاالت متّحده و کانادا؛به مح

 ، کتاب اقدس  ها و توضیحات یادداشت نقل ترجمه از 

 56 ۀ؛ یادداشت شمار145مرکز جهانی، ص نشر

 فرمایند:فارسی می  ۀکلمات مکنون حضرت بهاءاهلل در 
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اثمار بدیعۀ  اشجار رضوان منید. باید به شما  ،ای بندگان من

دیگران از شما منتفع شوند. لذا بر کّل وید تا خود و منیعه ظاهر ش

دند. این است اسباب غنا الزم که به صنائع و اکتساب مشغول گر

األلباب و ا ّن األموَر معلّقٌة بأسبابها و فضُل اهلل ُیغنیکم بها  یا اوِلی

 ثمار الئق نار بوده و خواهد بود.و أشجار بی 

 397مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 فرمایند:می و نیز 

ثمر در ارض ترین ناس نفوسی هستند که بیپست ،ای بندۀ من

بلکه اموات از آن نفوس  یقه از اموات محسوبند الحق ظاهرند و فی

 معّطلۀ مهمله ارجح عنداهلل مذکور. 

 398مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 فرمایند:و نیز می 

قتراف تحصیل کنند و  نانند که به ابهترین ناس آ ،ای بندۀ من

 نمایند ُحّبًا هللِ ربِّ العالمین.  صرف خود و َذوی 
 
 الُقربی

 398مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 فرمایند:ز لوح مبارک طرازات می مبارک در طراز اّول اجمال

ثروت الزم و این ثروت اگر از صنعت   ،بعد از تحّقق وجود و بلوغ

د اهل ِخَرد ممدوح و مقبول است. و اقتراف حاصل شود، نز

تهذیب نفوس امم  اهل عالم و مخصوص، عبادی که بر تربیت 

 اند.قیام نموده

 149، صاشراقات ۀ مجموع
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 ب( فنون، هنرها و صنایع 

 فرمایند:می در طراز پنجم رت بهاءاهلل  ـحض

رم ــــر را محت ـــاجر احدی را انکار ننمایند و ارباب هن اهل بهاء باید 

روز  ـد. امــاالین ـــی نی ــــل لسان را به بدگوی ـــزب قب ـــابۀ حد و بمث دارن 

آفتاب صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نهر هنر از بحر آن 

 به انصاف تکلّم نمود و قدر نعمت را دانست. جهت جاری. باید 

 153، صاشراقات ۀ مجموع

 یند:فرما لوح مبارک تجلّیات می  حضرت بهاءاهلل در تجلّی سوم از 

تجلّی سوم علوم و فنون و صنایع است. علم به منزلۀ جناح است 

از برای وجود و مرقات است از برای صعود. تحصیلش بر کّل 

کن علومی که اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومی که  الزم؛ ول  

صاحبان علوم و ابتدا شود و به حرف منتهی گردد. به حرف 

 لم.صنائع را حّق عظیم است بر اهل عا 

 203، صاشراقات ۀ مجموع

 

 

 زراعت و زارع . 15

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

ی  اساسما باید از دهقان شروع کنیم و برای آن نظم و نظام 

از  دهقان و صنف زارع بر سایر اصناف زیرا صنف تأسیس کنیم

 اهّمیت خدمات، اضعاف مضاعف است.  لحاظ

 39، صFoundations of World Unity ،ترجمه

خطاب به امةاهلل   1912اکتبر  4در لوح مبارک  عبدالبهآء رتحض
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 فرمایند:س پارسنز مقیم ُدبلین می مس

موجب این تعالیم حّل تام نیابد. بلکه این مسألۀ اقتصادی جز به 

ممتنع و محال و آن این است که این مسألۀ اقتصاد را باید از 

ا عدد دهقان ابتدا نمود تا منتهی به اصناف دیگر گردد. زیر

دهقان بر جمیع اصناف اضعاف مضاعف است. لهذا سزاوار  

چنان است که از دهقان ابتدا شود و دهقان اّول عامل است در  

ای باید که از عقالء آن قریه ت اجتماعیه. باری، در هر قریههیأ 

 انجمنی تشکیل شود که قریه در زیر ادارۀ آن انجمن باشد.

 ، عبدالبهآءخطابات حضرت  مجموعۀ 

 760، ص1984آلمان،  نشرجلد در یک جلد،  هس

 فرمایند:در لوح مبارک دنیا می حضرت بهاءاهلل

زراعت. این فقره اگرچه در پنجم ذکر شد توّجه کامل است در امر 

 الحقیقه دارای مقام اّول است. فی کن ول  

 292مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

ک به ندرت صنعتی و اکثرًا در شرق، که ممال ... البّته شرایط

زراعتی هستند متفاوت است و ما باید قوانینی متفاوت با غرب را 

ها به کار ببریم و به این علّت است که اصول امر مبارک به ریشه 

در   عبدالبهآءپردازد که در هر دو مشترک است. حضرت می 

ید بیابید، توان ای مختلف می ه خطابات مبارکه، که در مجموعه

اند که نظام اقتصادی بهائی مبتنی بر آن را بیان فرموده  اصولی

خواهد بود. نظامی که، عالوه بر سایر امور، از سلطۀ تدریجی  

معدودی از افراد بر ثروت و نتیجۀ آن که فقر و ثروت فاحش  
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 خواهد بود ممانعت خواهد کرد.

 حضرت  طرفاز  1927اکتبر  28مکتوب ترجمه 
ّ
 هللامراولی

 منتخباتی از آثار بهائی در زمینۀ زراعت  به یکی از احبّاء؛

 /  العدل اعظم  آوری شده توّسط بیتو مواضیع مرتبط جمع 

 1860 ۀ، شمارانوار هدایت

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

 و اّما سؤال چهارم شما؛ حضرت 
ّ
معتقدند مرّجح آن  امراهللولی

اند با توضیح فرموده هآءعبدالب هایی که حضرت است که روش 

ها وجوه تشابهی  های فعلی مشابه نشود. ممکن است بین آننظام

وجود داشته باشد اّما وجوه تفاوت بسیاری نیز وجود دارد. 

که لیم مبارکه داریم پیش از آن مضافًا، این بیانات کلّی که در تعا 

 العدل بیت ها ببریم باید توّسط اقعًا پی به اهّمّیت آن بتوانیم و

 اعظم تشریح شده معمول گردد.

  از طرف 19۳۲اکتبر  2۱ترجمه مکتوب 
ّ
 امراهللحضرت ولی

 منتخباتی از آثار بهائی در زمینۀ زراعت  به یکی از احبّاء؛

 /  العدل اعظم  آوری شده توّسط بیتو مواضیع مرتبط جمع 

 186۱شمارۀ ، انوار هدایت

 

 داریسرمایه و سرمایه . 16

 فرمایند:می ءعبدالبهآ حضرت 

جائز نیست که بعضی در نهایت غنا باشند و بعضی در نهایت  

چنان قانونی گذارد که از برای کّل وسعت   فقر. باید اصالح کرد و

و رفاهیت باشد. نه یکی به فقر مبتال و نه یکی نهایت غنا را 

 داشته باشد. مثًال 
 
غنا را دارد، شخصی   شخصی غنی که منتهی
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ه باشد؛ مراعات او را بکند تا آن هم ا داشت فقر ر دیگر منتهی

 راحت باشد.

 173، ص1، جخطابات مبارکه

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

اهل ثروت باید در اکتساب منافع اعتدال را مالحظه نمایند و 

ن این است که مراعات فقرا و اهل احتیاج را منظور دارند و آ

ردد و از منافع عمومّیۀ عمله و فعله را اجرتی یومی معلوم و مقّرر گ

 فبریق نیز نصیب و بهره یابند.

 192ص، عبدالبهآءمفاوضات 

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

داری وعی نظام سرمایه در تعالیم مبارکه مطلبی داّل بر نفی ن 

اّما شکل فعلی آن مستلزم اصالحاتی است که باید  وجود ندارد

 انجام شود.

 از طرف  1945نوامبر  19مکتوب  ـ،ترجمه

 حضرت 
ّ
 به یکی از احبّاء؛  امراهللولی

 ،1948آگست  ،210، شمارۀ اخبار امری آمریکا

 1869 ۀ، شمارانوار هدایت/  3ص

 

 کارگران و صنعت . 17

 رنجبران و کارگران  :کارخانه

 فرمایند:در مونترال کانادا می  1912در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

ممکن نیست به اوضاع حالیه باید قوانین گذارد. زیرا کارگران 

ند. هر سال، هر ماه، اعتصاب کنند و آخراالمر ضرر راضی شو
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 مالیون است.

 126، ص2، جخطابات مبارکه

 فرمایند:در مبحث اعتصاب می  عبدالبهآءحضرت 

المال و اداره از صاحب فبریک و شغل و عمل از  .. یعنی رأس .

و بیش از  د ننمایند گروه فعله... و همچنین باید عمله غلّو و تمرّ 

استحقاق نطلبند و اعتصاب ننمایند و اطاعت و انقیاد کنند و  

اجرت فاحش نخواهند؛ بلکه حقوق معتدلۀ مشترکۀ طرفین به 

 نون عدل و حّقانیت رسمًا محّقق و مسلّم شود.قا 

 228، صمفاوضات

 

 سود و سهام :کارخانه

 فرمایند:در مبحث فوق می  عبدالبهآءحضرت 

اجرتی یومی معلوم و مقّرر گردد و از منافع  و فعله را... عمله 

 ای یابند.عمومّیۀ فبریق نیز نصیب و بهره

 228، صمفاوضات

 :فرمایند می عبدالبهآءحضرت 

سهم از هزار  ه این دَ  هزار سهم دارد از ه که دَ ابریقه همچنین، هر ف

و  گران نماید که مال آنها باشد کاررا به اسم منافع دو هزار سهم 

بعد شود منفعت می ماه یا سال هر چه باقی مال مالیون. بعد، آخر 

در میان هر دو طرف صارفات و مزد بر حسب عدد اسهام از م

 د.کنن تقسیم

 150، صپیام ملکوت
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 دستمزدها

 فرمایند:در مبحث اعتصاب می  عبدالبهآءحضرت 

مختصر این است، در حقوق مشترکۀ مابین صاحبان فبریق وعموم 

فعله، باید قانونی گذاشته شود که سبب منافع معتدلۀ  عمله و

گردد و اسباب معیشت الزمۀ فعله و تأمین صاحب فبریک 

اگر عمله عاجز و سقط و یا خود پیر و استقبال ایشان شود که 

ر گذاشتند از شّدت ناتوان گردند و یا فوت نمودند و اطفال صغی 

ردات نفس  معیشت از وا فقر مضمحل نگردند. بلکه اندک حّق 

 یق داشته باشند.فبر

 228، صمفاوضات

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

اگر ممکن باشد صاحبان معادن و فابریقه در منافع با کارگران 

صدی چند به عملجات  شریک باشند؛ معتدالنه از حاصالت 

ته نصیبی از منافع عمومّیۀ کارخانه داش  مزد  بدهند تا عمله غیر از

 ار بکوشد.باشد تا به جان در ک

 150، صپیام ملکوت

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

ها باید نابرابر اند که اجرت قطعیًا بیان فرموده  عبدالبهآءحضرت 

باشد، صرفًا به این علّت که افراد بشر از لحاظ توانائی مساوی 

نیستند و بدن لحاظ باید اجرتی دریافت کنند که با قابلیات و 

 شد.ها منطبق با منابع آن

 از طرف حضرت  1935دسامبر  26مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 1867  ۀ، شمارانوار هدایتبه یکی از احبّاء / 
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  حضرت  
ّ
 فرمایند:در ادامۀ مطلب فوق می   امراهللولی

روز  ــقتصاددانان امی از ا ـــدۀ بعضـرسد با عقی این دیدگاه به نظر می 

حضرت  کۀنات مبارد به بیاــاّما یاران باید ــدر تضاّد باش

الوری اطمینان کامل داشته باشند و باید بیانات آن حضرت مولی 

 را بر اظهارات نفوس به اصطالح متفّکر امروزی ترجیح دهند.

 ترجمه

 

 نمایندگان طبقات دستمزدبگیر

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

ق از طری  .. در عالم صنعت که نمایندگان طبقات مزدبگیر.

را در  قدرت های کرسی  تشویق و ترغیب،نت یا ِاعمال خشو

در میدان ؛ دهند قّوۀ مجبره را مورد استفاده قرار می اختیار گرفته 

یافته برای توسعه و  اخیرًا شاهد مساعی وسیع و سازمان دین، که 

تسهیل اساس ایمان انسان برای وصول به وحدت در عالم 

د  قلب خو ش اسالم بودیم؛ در بخمسیحی و اعادۀ قدرت حیات 

الّتزاید صرفًا قّوۀ محّرکۀ که عالئم شوم افراط و تبذیر دائم جامعه

بخشند که یومًا فیومًا به عصیان می انقالب و ی قواجدیدی به 

و بسیاری از  وقایع در جمیع این هستند؛ تزایدنحوی بارز در حال 

را از طرفی و علل امید و حمد احساس خطر موجبات  سایر موارد

 .کنیمدیگر مشاهده می   از طرفو سپاس را 

 146، ص Baha’i Administration ،ترجمه
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 های صنفی اتّحادیّه. 18

 که از طرف حضرت  1951فوریه  2در مکتوب موّرخ 
ّ
نوشته  امراهللولی

 شده چنین آمده است: 

نظر حضرت  های صنفی،ل شما در خصوص اتّحادیهدربارۀ سؤا

 
ّ
د محافل روحانی ملّی بای این است که هر یک از  امراهللولی

مادام که  ربارۀ این موضوع راهنمایی کنند.احّباء را د 

های صنفی در هیچ حزب سیاسی خاّصی عضویت  اّتحادیه

رسد برای وابستگی بهائیان نداشته باشند، هیچ منعی به نظر نمی

 به آنها وجود داشته باشد.

 2121 ۀ، شمارانوار هدایت ،ترجمه

 

 بازنشستگی . 19

 حضرت 
ّ
ب  در یکی از توقیعات مبارکه که در مورد وجو  امراهللولی

 فرمایند:اشتغال به کار است می 

از  و اّما راجع به حّد نصاب سّنی که موجب معافیت شخص  

بیت عدل اعظم  گردد، این امری است که راجع به آنکار می 

کتاب  ین خصوص درباید قانونی وضع نماید. زیرا دستوری در ا

 س نازل نگردیده.مستطاب اقد 

 [ بهائی پروسیجر] نظامات بهائیکتاب  13 ۀنقل ترجمه از صفح

 که از طرف حضرت  1954آگست  23در مکتوب 
ّ
به  امراهلل ولی

 حّباء نوشته شده چنین آمده است: یکی از ا

یۀ شما رسد در قضساله هستید، به نظر نمی 79اگرچه شما 

همانطور که  بارک اشکالی به حساب آید و در این امر مضعف و 
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 حضرت 
ّ
 اند برای همه در هر سّنی که باشند فرموده  امراهللولی

 . نوعی کار و فّعالیت وجود دارد

 از طرف حضرت  1954اوت  23مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 العدل اعظم / بیت  1970دسامبر  14به یکی از احبّاء؛ منقول در مکتوب 

 2115 ۀ، شمارنوار هدایتا

 

 ی مستمرّ . 20

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

یا باید نظامات و قوانینی گذاشت که گروه عمله اجرت یومیه  پس

از صاحب فبریک بگیرند و شرکتی در ربع و یا خمس منافع به 

اقتضای ُوسع فبریک داشته باشند و یا در منافع و فوائد گروه عمله 

با صاحب فبریک به نوع معتدلی مشترک گردند؛ یعنی  

 و عمل از گروه فعله فبریک و شغل  مال و اداره از صاحبالرأس

که عمله به قدر معیشت معتدله اجرت یومیه گیرند و چون و یا آن

سقط یا عاجز یا ناتوان گردند، به قدر کفایت حّق استفاده از 

ای باشد که عمله واردات فبریقه داشته باشند و یا اجرت به اندازه 

روز  نمایند و اندکی از برای  به صرف مقداری از اجرت قناعت

 و ناتوانی اندوخته کنند.عجز 

 228، صعبدالبهآءمفاوضات 

 

 مسألۀ اعتصاب. 21

 :فرمایند می عبدالبهآءحضرت 

له مشکالت عظیمه در این مسأ  .اعتصاب سؤال نمودید از مسألۀ

شود و مورث این مشکالت دو چیز است: یکی ی حاصل شده و م
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و   ری غلوّ ها و دیگمل و کارخانه ت طمع و حرص اصحاب معا شدّ 

اّما  هر دو را کرد ۀپس باید چار ها؛طمع و سرکشی عمله و فعله 

  ت قوانین طبیعی مدنّیت حاضره است سبب اصلی این مشکال 

زیرا نتیجه این قوانین این که نفوسی معدود بیش از لزوم ثروت  

و این  سر و سامان مانند ابند و اکثری برهنه و عریان و بی پایان یبی

اعتساف و مباین رضای  و انصاف و عینت لت و مروّ مخالف عدا

ا در سائر نوع بشر است امّ ه ب  و این تفاوت مختّص حضرت رحمن 

بًا یک نوع عدالت و مساوات کائنات یعنی جمیع حیوان تقری

آهو در بیابان مساوات   ۀ و دست اغنام  ۀمثًال در بین گلّ  موجود؛

 تان من در دشت و کوهسار و بوسو همچنین در بین مرغان چ است

هر نوعی از انواع حیوان تقریبًا یک قسم مساواتی حاصل چندان 

حتند و به در معیشت تفاوت از یکدیگر ندارند لهذا در نهایت را

به خالف بنی نوع انسان که نهایت  سعادت زندگانی نمایند؛ 

کنی که فردی از  مالحظه می  .اعتساف و عدم انصاف در میان

 ،مستعمره خویش نموده رایمی نسان گنجی اندوخته و اقل افراد ا

سیل روان مهّیا  ۀمثاب ه پایان یافته و منافع و واردات ب ثروت بی 

و ناتوان و  هزار نفر از بیچارگان دیگر ضعیفساخته ولی صد 

 مساوات و مواساتی در میان نیست لهذا  .محتاج یک لقمه نان

مختل و راحت  سایش و سعادت عمومی آکنی که مالحظه می 

زیرا  ؛ثمرغفیری بی  مسلوب که حیات جمّ  قسمیه ب  نوع بشر

نفوسی معدود و ه ب  و صنایع مختّص  ت و تجارتثروت و عزّ 

نامحدود و از فوائد و  ت و زحمتّّ سائرین در زیر بار گران مشق

و قانونی ترتیب  پس باید نظام .سایش محروم آمنافع و راحت و 

احتیاج  سدّ  عثمعدود گردد و با  ل ثروت مفرط نفوسداد که معدّ 
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 شود. هزار ملیون از فقراء جمهور شود تا اندکی اعتدال حاصل

در ثروت و  نیز ممکن نه چه که مساوات تامّ  مّ ولی مساوات تا 

و تجارت و فالحت و صناعت سبب اختالل و پریشانی و  تعزّ 

ی انتظام امور  کلّ ه و ناکامی عمومی شود و ب  اغتشاش معیشت

 . ت غیرمشروع نیز محذور واقع در مساوا هم خورد زیرا جمهور بر

ست که ا میان آید و اعتدال اینه ب  ست که اعتدالا نآپس بهتر 

لزوم بعضی ثروت مفرط بی  قوانین و نظاماتی وضع شود که مانع

مثًال اصحاب  ؛گردد نفوس شود و دافع احتیاج ضرورّیه جمهور

رند ولی  آ دست هر روز کنزی ب ـــها ه فبریک صاحب کارخانه 

این . قدر کفایت معیشت یومّیه اجرت نگیرند ه بیچارگان عمله ب 

پس یا  .ول ننماید ــــه انسان منصف قب نهایت اعتساف است البّت 

ی گذاشت که گروه عمله اجرت یومّیه از  ـنظامات و قوانین  د ـــبای 

ه بگیرند و شرکتی در ربع و یا خمس منافع ب  صاحب فبریک 

یا در منافع و فوائد گروه عمله  باشند و داشته اقتضای وسع فبریک

یعنی   ؛مشترک کردند  نوع معتدلیه با صاحب فبریک ب 

از گروه فعله  المال و اداره از صاحب فبریک و شغل و عملسأ ر

و چون  قدر معیشت معتدله اجرت یومّیه گیرند ه که عمله ب و یا آن

  از  فادهاست قدر کفایت حّق ه سقط یا عاجز یا ناتوان گردند ب 

ی باشد که عمله ااندازه ه جرت ب اواردات فبریقه داشته باشند و یا 

مقداری از اجرت قناعت نمایند و اندکی از برای روز   صرفه ب 

 .اندوخته کنند  عجز و ناتوانی

کنزی  ر روزـچون کار بر این منوال باشد نه صاحب فبریق ه 

 زیرا -ستر نی وجه از برای او مثمر ثم یچهه اندوخته نماید که ب 

نهایت شود شخص صاحب ثروت در زیر حمل ثقیل ثروت اگر بی 
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و در غایت زحمت و محنت افتد و اداره دائره ثروت مفرطه  افتد 

و نه عمله  -د و قوای طبیعی انسان مضمحل گرددشو بسیار مشکل

ه ت از پا افتند و در نهایت عمر ب تعب و مشقّ  و فعله از نهایت

 .مبتال گردند ت احتیاج شدّ 

نفوس ه م گردید که اختصاص ثروت مفرطه ب پس معلوم و مسلّ 

با احتیاج جمهور ظلم و اعتساف است و همچنین  معدوده 

سایش نوع آزندگانی و راحت و انتظام و  نیز مخلّ  مساوات تامّ 

ست ا اعتدال از همه بهتر و آن این صورت س در اینپ  .انسانی

مایند و مالحظه ن  اعتدال را فعکه اهل ثروت باید در اکتساب منا 

ست که ا و آن این مراعات فقرا و اهل احتیاج را منظور دارند 

عمومّیه  ر گردد و از منافععمله و فعله را اجرتی یومی معلوم و مقرّ 

 .یابند  ایفبریق نیز نصیب و بهره

ما بین صاحبان فبریق و عموم  ست در حقوق مشترکها مختصر این

سبب منافع معتدله  باید قانونی گذاشته شود که عمله و فعله 

و تأمین  صاحب فبریک گردد و اسباب معیشت الزمه فعله

و  استقبال ایشان شود که اگر عمله عاجز و سقط و یا خود پیر

ت ناتوان گردند و یا فوت نمودند و اطفال صغیر گذاشتند از شدّ 

س  معیشت از واردات نف  بلکه اندک حّق  ،مضمحل نگردند  فقر

 .داشته باشند  فبریق

 د ننمایند و بیش از استحقاقو تمرّ  وّ و همچنین باید عمله غل

نطلبند و اعتصاب ننمایند و اطاعت و انقیاد کنند و اجرت فاحش 

قانون عدل و ه طرفین ب  ۀمشترک ۀبلکه حقوق معتدل نخواهند 

 ،م شود و هر طرف تجاوز نمایند و مسلّ  قمحقّ  انّیت رسمًا حقّ 

 نافذه جزای قطعی مجری   هه محکوم گردند و قوّ المحاکم بعد 
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 . گردد  دارند تا امور انتظام یابد و مشکالت برطرف

و مداخله قضا و حکومت در مشکالت حاصله بین اصحاب  

ی بین عمله عادّ  ۀمانند معامل ؛مشروعه است ۀ و عمله مداخل فبریق

عموم  ه کار جزئی نیست که خصوصیت و دخلی ب  و صاحبان

فبریق و عمله  زیرا مسألۀ ،مداخله نیست حّق  مت راد و حکوندار

ر آید ولی از مشکالت حاصله در نظه ب  خصوصی  د مسألۀهر چن 

زیرا امور تجارت و صنعت و   ت عمومی حاصل گرددبین مضرّ ما 

 . یکدیگر است ه ب  مرتبط ت کلّ فالحت بلکه اشغال عمومی ملّ 

لهذا . عموم رسد ه ت ب اگر در یکی فتوری حاصل شود مضرّ 

ت مشکالت حاصله بین عمله و صاحبان فبریق سبب مضرّ 

 . مداخله دارد گردد و قضا و حکومت حّق  عمومی

نفس در حقوق جزئی واقع شود ثالثی   و چون اختالف ما بین دو

پس مسئله  .ستا حکومت نآباید که دعوا را فصل نماید و 

ت منبعث از شدّ  سبب اختالل مملکت و گاهیاعتصاب که 

چگونه  یا کثرت طمع صاحبان فبریق است  اعتساف عمله و

 ؟شود که مهمل ماند می 

نوع خویش گرسنه و   انسان چون نفوسی را از بنی !اهللسبحان

خود راحت و  سر و سامان بیند چگونه در قصر عالیبرهنه و بی

این  احتیاج بیند با وجودرا در نهایت  آسایش کند و کسانی

 ست که شرائع ا این  ؟گرددچگونه از ثروت خود ممنون و خوشنود 

ر که اهل ثروت محض اعاشه فقرا و دستگیری ن و مقرّ الهّیه مقّن 

هر سالی مبلغی از مال خویش را باید انفاق نمایند و این از   ضعفا 

ه است و بر جمیع فرض عین است و چون در  الهّی  ساس شریعتا

انسان از طرف حکومت مجبور   حسب ظاهره خصوص ب این 
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صرافت طبع و طیب خاطر در نهایت  ه ب  بلکه نیست و محکوم نه

نماید بسیار محبوب و مرغوب و  بر فقرا می  روح و ریحان انفاق

 .شیرین است

الهی مذکور اینست  لواحاو مقصود از اعمال مبروره که در کتب و 

 . الموالسّ 

 226-229صص، مفاوضات

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

توّسل به قّوۀ مجبره است   الیوم نحوۀ تقاضا عبارت از اعتصاب و

که بدیهی است خطا و هادم بنیان بشر است. امتیازات مشروع و 

 در قوانین و مقّررات تعیین شود.  تقاضای صحیح باید 

 ،1912جوالی  23 ۀخطاب ،ترجمه

 Promulgation of Universal Peace  ،238ص 

 

 مسألۀ اشتراکیون. 22

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

ه اعتصاب مزدوران حّل تراکیون بسیار مهّم است و ب این مسألۀ اش

 نخواهد شد.

 150، صپیام ملکوت

 

 کاریبی . 23

  حضرت  
ّ
 فرمایند:هدف نظم بدیع جهانی می در توقیع منیع   امراهللولی

مقروض بودن کشورها بر هیچ ناظر منصفی پوشیده نیست که 

وارد آید و موازنۀ  سبب شد که فشاری سخت بر مردم اروپا 
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سازد و بر عّدۀ های ملّی را بر هم زند و صنایع ملّی را فلج ودجه ب 

 کاران بیفزاید.بی

 48، صنظم جهانی بهائی

 

 بردگی صنعتی . 24

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

موّفقیت بزرگی کسب  شما  1865تا  1860های خالل سال  در

کردید و آن آزادی بردگان و الغاء مالکیت آنان بود. ولی امروز 

لغاء استثمار و بردگی اید به امری اعظم مباشرت کنید و آن اب 

 صنعتی است. 

 163برزیل، ص نشر، بهاءاهلل و عصر جدید

 

 علم و فناوری  .25

نیویورک در  1912ون ج 8در خطابۀ موّرخ  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:می 

 حاد و اّتفاق قلوب انسانی گردد. تواند موجب اّت علم نمی

 171، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه

در کلیسای  1912آوریل  23در خطابۀ موّرخ  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:سی می یست واشنگتون دیمتد 

ات علمّیۀ میزان و درجۀ ترّقی  توسعه و پیشرفت یک ملّت مطابق با 

آن ملّت است. به این واسطه عظمتش مستمّرًا تزاید یابد و یومًا 

 اّمتش تضمین گردد. راحت و سعادت  فیومًا 

 49، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه
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 فرمایند:ن خطابه فوق می و نیز در هما 

چه که  ، مظهر و مثال واقعی انسانیت استانسان عالم و دانشمند 

به واسطۀ جریان تحقیقات و استدالالت استقرایی به جمیع آنچه 

و موقعیت،  شود، اعم از مقامکه به عالم انسانی مربوط می 

گردد. او هیأت اجتماع انسانی را شرایط و وقایع، واقف می 

ود  نماید و تار و پ کند، مسائل اجتماعی را ادراک می مطالعه می 

توان علم را به مثابۀ مرآتی  می  یقهالحق سازد. فی مدنیت را می 

دانست که َاشکال و تصاویر النهایه از اشیاء موجود در آن متجلّی 

ترّقیات و   ۀود. علم نفِس پایه و اساس کلّی شو منعکس می 

ق، ترّقی و  تحّوالت فردی و ملّی است. بدون این اساِس تحقی 

 تقّدم مستحیل و محال. 

 50، ص The Promulgation of Universal Peace ،ترجمه

 

 استفاده از دانش فنّی .26

 فرمایند:( می 3۷صرسالۀ مدنیه ) در عبدالبهآءحضرت 

کور که برخی اخالق حسنه و شَیم مرضّیه را در بعضی روایات مذ 

پس چون تعلّم اخالق   د؛از وحوش اقتباس کنید و عبرت گیری 

  از ملل اجنبّیه، که اقاّلً 
حسنه از حیوان صامت جایز، به وجه اولی

ساب و  از نوع انسان و به نفس ناطقه و قّوۀ ممّیزه ممتاز، اکت 

د که در حیوانات  و اگر مالحظه شو اقتباس فنون جسمانّیه جائز

این صفات ممدوحه َخلقی است، این اصول و اساس مدنّیت و  

توان ان میو حکمت طبیعّیه در ممالک سائری به چه بره علوم 

 گفت که غیرَخلقی است. 
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 فرمایند:می  (38ص) نیز در همان اثر ثمینو 

متقنه ظاهر و مبرهن گشت که  پس به این دالئل واضحه و براهین

ه، قوانین مدنّیه و اقتباس معارف و صنائع عمومّی اکتساب اصول و 

 از ممالک سائره جائز . مختصرًا ما ینتفُع به العموم

 ( چنین آمده است: 119صاثر جلیل )و نیز در همان 

توان گفت این امور موافق عدل و انصاف و مطابق احکام آیا می 

و اهلل است و یا خود تشویق و تحریص بر تعلّم فنون مفیده شریعت 

ع بر حقائق حکمت طبیعّیۀ اکتساب معارف عمومّیه و اّطال

و توسیع دائرۀ صنایع و تزیید مواد تجارت و تکثیر وسائط  نافعه

منافی اصول دیانت الهّیه است؟ و یا خود آنکه  ،ثروت ملّت

ق و  رُ و تعمیر ُط  ری  نواحی و قُ  ن و تنظیم احوالدُ ترتیب نظام مُ 

تشی و تسهیل وسائط نقلّیه و حرکت و ل و تمدید راه کالسکۀ آبُ سُ 

مضاّد عبودّیت درگاه حضرت احدّیت است؟  ،ترفیه عموم اهالی

شغال معادن متروکه که اعظم وسائط ثروت دولت و  و یا خود اَ 

حت  ها که منبع آسایش و راهملّت است و ایجاد معامل و کارخان 

و باعث غنا و توانگری عموم ملّت است و تحریض و تحریص 

وطنّیه مغایر اوامر و   د صنایع جدیده و تشویق ترّقی امتعۀایجا 

 البرّیه است؟نواهی رّب 

 ( چنین مذکور: 134صین اثر منیع )و نیز در هم 

ید سائر فنون و معارف و صنایع و قضّیات  همچنین قیاس نمای 

های عدیده مکّررًا تجربه سیاسی را که در قرون الفوائد عالم مثبوت

و عظمت دولت و آسایش و ترّقی ملّت  عّزت  جهت ه شده و ب 

 حال آن  برهن گشته؛اش ثابت و ممنافع و فوائد و محّسنات کلّّیه 
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نوع دیگر در صدد  ه را بدون سبب و داعی ترک نموده ب 

آید  وجوده اصالحات کوشیده شود تا آن اصالحات از حّیز قّوه ب 

ه سالها بگذرد و عمرها ب  ،و فوائد و منافعش ثابت و مبرهن گردد

 .سر آید 

 

 اتالف منابع در جنگ . 27

 فرمایند:( می 72صدر رسالۀ مدنیه ) عبدالبهآءحضرت 

لیًال و نهارًا جمیعًا به  ،ودهـــــــ(... در ظاهر بهانه نم را صلح و آشتی )

کوشند و اهالی مسکین م جّد و جهد در تدارکات حربّیه می ـاعظ

ِق این راه کنند و آنچه به عرق جبین پیدا کرده اکثرش را باید انفا 

شب و روز   ،ودهـقدر آالف از نفوس که صنائع نافعه را ترک نم چ

تر ّرۀ جدیده که بیشتر از پیشــبه کمال هّمت در ایجاد آلت مض

سبب سفک دماء ابناء جنس است مشغولند و هر روز آلت حّراقۀ 

جدیده احداث و ایجاد کنند و دَول مجبور بر این گردند که آالت 

یم را ترک نموده در تدارک آالت جدیده کوشند؛ ربیۀ قد ح

 .که آالت حربیۀ قدیم با آالت حربیۀ جدید مقاومت ننماید چه

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

بر را اجرا نمایند تا عالم از  زرای بیت عدل صلح اکباید و

ریف باهظه فارغ و آزاد شود. این فقره الزم و واجب چه که مصا 

 زحمت و مشّقت است.  ّس محاربه و مجادله ُا 

 292مصر، ص  نشر ،الواح مجموعۀ، لوح دنیا

در نیویورک   1912امبر نو 17در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:می 
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های جنگ پدرها، مادرها و اطفال در حزن و ماتم؛ خشونت 

خیز را اساس حیات را واژگون، بالد را خراب و اراضی حاصل

و شرایط نتیجۀ خصومت و نفرت   یزرع نموده. این اوضاعبایر و لم

 کنند و به صَور  بین ملل و امم 
ّ
ادیان است که طریق تقلید طی

الهی را نقض  ظاهری تمّسک جسته روح و حقیقت تعالیم

 .نمایند 

 439، صPromulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند:می  1912مه  13ر خطابۀ د عبدالبهآءحضرت 

شدند، ده لّت وارد جنگ با یکدیگر میدر ادوار ماضیه اگر دو م

این قرن انعدام  کن در شد. ل  یا بیست هزار نفس قربانی می 

ممکن. علم قتال تکامل یافته و  هزار نفس در یک یوم میّسر و صد 

تاه یک تواند در مّدتی کووسائط و آالت تکامل پیدا کرده که می 

 ملّت را محو و زائل سازد. 

 123-124ص، ص Promulgation of Universal Peace ،ترجمه

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

آوری که خیل روزافزون بیکاران بر دوش دول و بار سنگین و یأس

گسیختۀ تسلیحات که هر اند، مسابقۀ ناهنجار و عنانهادهملل ن 

 ...بلعد می  روز بیشتر از پیش دارایی ملل فقیر محنت زده را

 44، صنظم جهانی بهائی

  ولحضرت  
ّ
 :فرمایند می  امراهللی

که کس نیست که هر قدر ساده و سطحی باشد اذعان ننماید هیچ

قابت ناشی از جنگ که ظّن و ترس از رجویی و سوءحّس انتقام

همه را معاهدۀ صلح تثبیت و ترویج کرده سبب شده است که 
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مسابقۀ تسلیحاتی ازدیاد یابد، چنان که مبلغی گزاف بیش از  

[ فقط صرف 1930سال گذشته ] ن لیره در یکهزار میلیویک

تسلیحات شده که این خود رکود و کسادی بازار اقتصاد را به بار  

 آورده است. 

 48، صجهانی بهائینظم 

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

های اقتصادی و سیاسی به هدر نیروهای عظیمی که در راه جنگ

بیل توسعه اهداف الیقی از قه رود از آن پس معطوف ب می 

و  اختراعات و ترّقیات فّنی و ازدیاد تولیدات و محصوالت بشری 

سطح صّحت و   زاله امراض و توسعه تحقیقات علمی و باال بردنا  

مندی از منابع بکر و  تشحیذ و اعتالء مغز و فکر بشری و بهره

کره زمین و درازی عمر انسان گردد و به ترویج هر  ناشناختۀ

نوع انسان را  ری و اخالقی و روحانی ای که حیات فکوسیله

 کند پردازد. تقویت

 156، صنظم جهانی بهائی

 

 مخازن عمومی و مالیات. 28

 (قریهعمومی )مخرن 

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

شود و وقتی که نظام قریه تجدید شد، راه حّل از قریه شروع می 

ر هر بعد بالد نیز تجدید خواهند شد. و طریق کار این است که د

قریه یک مخزن عمومی ایجاد گردد. در لسان دیانت به آن 

که گردد. این یک مخزن عمومی است اطالق می  المالبیت
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شود. ادارۀ آن توّسط انجمنی از عقالی جامعه از قریه شروع می 

گیرد و با تصویب این انجمن جمیع امور هدایت  صورت می 

 .شودمی 

 450، ص۴ج ،عالم بهائی ،ترجمه

در لوح مبارک خطاب به مسس پارسنز  عبدالبهآء حضرت 

 :فرمایند می 

انجمنی تشکیل ای باید که از عقالء آن قریه باری، در هر قریه

 ریه در زیر ادارۀ آن انجمن باشد.شود که ق

 خطاب به خانم پارسونز، عبدالبهآءلوح مبارک حضرت 

 135، صپیام ملکوت / 190، ص1، جاآلثار  بدایع

 فرمایند:می ءعبدالبهآ حضرت 

چنین یک مخزن عمومی تأسیس شود و کاتبی تعیین گردد و  هم 

اصالت عموم مقادیری در وقت خرمن به معرفت آن انجمن از ح

 معّین به جهت آن مخزن گرفته شود.

 لوح مبارک حضرت عبدالبهآء خطاب به خانم پارسونز،

 135، صپیام ملکوت / 190، ص1، جاآلثار  بدایع

 25الواح مبارک خطاب به یکی از احّباء به تاریخ  و نیز در یکی از

 فرمایند:می  1919جوالی 

( درهر قریه عایدات مخزن از قبیل عشریه، مخزنانجمن مالیه )

ای مخزنی  کند. در هر قریهرسوم حیوانات و غیره را هدایت می 

باید ایجاد شود و مسئولی تعیین گردد و عقالی قریه جمع شوند و 

انجمن و مسئول ود و هدایت امور قریه به این انجمنی تشکیل ش

ط به قریه و مسائل مربو ۀآنها مسئولیت کلّی مزبور سپرده شود.
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عایدات مخزون از قبیل عشریه، رسوم حیوانات و سایر واردات آن 

 و صرف مصارف ضروریه خواهند نمود.گیرند را به عهده می 

 انگلیسی این بیان مبارک توّسط جمۀتر

 
 
 .رای مؤلّف ارسال شده است ب معهد اعلی

 

 مخزن عمومی )مدینه( 

در مونترال کانادا  1912در خطابۀ موّرخ سال  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:می 

تر وجود نظامی در مقیاسی وسیع ،طبیعی است که در بالد عظیمه

شغول شوم بسیار طوالنی  خواهد داشت. اگر به تفصیالت آن م

 خواهد شد.

 41، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 

 ( وارداتمخزن عمومی )

 فرمایند:خطاب به مسس پارسنز می در لوح  عبدالبهآءحضرت 

، رسوم حیوانات، این مخزن هفت واردات دارد: واردات عشریه

ه یعنی چیزی که یافته شود و صاحب نداشته وارث، لقطمال بی

ن باشد، دفینه اگر پیدا شود ثلثش راجع به این مخزن است، معاد 

 جع به این مخزن است و تبّرعات.ثلثش را

 مبارک حضرت عبدالبهآء خطاب به خانم پارسونز،لوح 

 135، صپیام ملکوت / 190، ص1، جاآلثار  بدایع

 فرمایند:ب به یکی از احّباء می و نیز در لوحی خطا 

العدل باید به هر وسیلۀ ممکن، یعنی  و اّما واردات مخزن؛ بیت
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 کند وجوه مزبور را ازدیاد بخشد. هر وسیلۀ عادالنه، سعی

 انگلیسی این بیان مبارک توّسط ۀترجم

 
 
 .برای مؤلّف ارسال شده است  معهد اعلی

"نور عالم" ثبت  که جرج لتیمر در کتاب عبدالبهآءبیانات حضرت 

 کرده چنین است:

آنچه اعانات الزم است، آنها از بانک به ربح معّین اخذ  اّول

ه درصد از بانک اخذ کنند و به چهار  تنزیل سکنند. مثًال با 

درصد به عاّمه بدهند. هر زارعی که به ابزار و وسائل احتیاج  

داشته باشد، آنها جمیع ملزومات را برای او مهّیا کنند. وقتی  

محصول برداشت شود این اّولین عایدی مخزن است. اّما اخذ 

هزار این عایدی توزیع مساوی ندارد. مثًال، محصول شخصی 

لو است و این فقط تکافوی مایحتاج و معاش او کند. از او کی 

د، او محتاج شود و گرسنه شود. اگر گرفته شوچیزی گرفته نمی 

ش دو  باشد و عایدی   است مایحتاجش هزار کیلو  اّما ممکنماَند 

شود. دیگری دو هزار کیلو هزار کیلو. از او یک عشر گرفته می 

ر گرفته کیلو است. از او دو عش هزار هش دا عایدی احتیاج دارد، امّ 

لو هم عشریه احتیاج دارد. اگر دو هزار کی  شود. او دو هزار کیلومی 

 ماند. دیگری پنجاهکیلو باقی می  هزارگرفته شود باز هم شش 

هزار کیلو دارد؛ از او سه عشر گرفته شود. دیگری ممکن است ده 

داشته باشد؛  و عایدیهزار کیلو مصارفاتش باشد، اّما صدهزار کیل

شود. هر چه عایدی بیشتر باشد، نسبت از او پنج عشر گرفته می 

 [ ازدیاد یابد.مالیات]

از حیوانات  رسوم حیوانات است. به تناسب عایدی ثانی

المثل، اگر چنانچه کسی که دارای  [ اخذ شود. فیمــــــ  دامداری]
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زی از  اشد، چی دو گاو است، دو گاو برای مصارفاتش الزم داشته ب 

شود. هرچه بیشتر داشته باشد، بیشتر از او گرفته او گرفته نمی 

 شود. این عایدی ثانی است.می 

 شود.وارث حاصل می عایدی مخزن از مال بی  ثالث

از معادن است. اگر معدنی در اراضی متعلّق به  رابععایدی 

ه راجع به مخزن بقّی صی یافت شود، ثلثش راجع به او و شخ

 است.

[ است. اگر شخصی  م ــــــگنج پنهان شده دفینه ] مسخاعایدی 

ای بیابد نصف آن را بردارد و نصف دیگر به مخزن دفینه

 رسد.می 

[ در راه یافت شود، مــــــ ه لقطصاحب ]، اگر مال بیسادسعایدی 

 ست.نصف آن به این مخزن راجع ا

عبارت از تبّرعات اختیاری است. یعنی آنچه که  سابععایدی 

هند. اینها به اختیار خود در منتهای رغبت به مخزن بد  اشخاص

 گانه است.واردات هفت 

 –[منتشر نشده] نور عالمفارسی کتاب  ۀترجم ۳۷-۳۶ات نقل از صفح

 450، ص ۴ج ،عالم بهائیمتن انگلیسی در 

 

 ( مصارفمخزن عمومی )

 :فرمایند در لوح خطاب به مسس پارسنز می  عبدالبهآءحضرت 

مصارف معتدلۀ عمومی مانند  اّولارد: خالصه هفت مصرف د

ادای عشر  ثانیمصارف مخزن و ادارۀ صّحت عمومی؛ 

ادارۀ  رابعادای رسوم حیوانات به حکومت؛  ثالثحکومت؛ 

 سابع ؛ ادارۀ مکتب سادسادارۀ اعاشۀ عجزه؛  خامسایتام؛ 
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 اکمال معیشت ضروریۀ فقرا.

 ، عبدالبهآءمجموعه خطابات حضرت 

 760آلمان، ص نشرجلد در یک جلد،  3

ثبت  نور عالمکتاب  که جرج لتیمر در عبدالبهآءبیانات حضرت 

 کرده است: 

 گانه است، اّما هفت مصارف معّین هم دارد:اینها واردات هفت 

ادای عشر حکومت به خزانۀ عمومی برای مصارفات  اّول

اکمال معیشت ضروریۀ فقرا؛ فقرایی که احتیاج   ثانیعمومی؛ 

که معافند، نه کسانی که عاطل و باطلند. مثًال اگر دارند، نفوسی 

محصول نفسی طعمۀ حریق شود یا در امور تجارت متضّرر گردد و 

ر و محتاج مراقبت به این سبب فقیر شود، باید از این نفوس فقی 

ادارۀ اعاشۀ عجزه است؛ یعنی نفوسی که میل دارند  ثالثشود؛ 

تام است؛ به آنها هم باید ، ادارۀ ای رابعکار کنند اّما ناتوانند. 

ادارۀ مکتب است؛ مدارس باید  خامس مساعدت و اعانت شود. 

ادارۀ  سادسجهت تعلیم و تربیت اطفال تأسیس و اداره شود. 

ادارۀ صّحت عمومی   سابعوا و نابینا است. امور نفوس ناشن 

است. هر آنچه که برای صّحت عمومی ضرورت داشته باشد، 

 اید مهّیا گردد.ب 

 / 37، صور عالم نرجمه از متن فارسی کتاب نقل ت

 450، ص ۴ج ، عالم بهائی متن انگلیسی در

 

 صندوق ملّی

 که جرج لتیمر ثبت کرده است: عبدالبهآءبیانات حضرت 

به ( چیزی زیاد بماند، آن را باید نقل بعد از این مصارفاتاگر )
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ج ندارد. که قریه دیگر احتیا العدل اعظم کرد. چهصندوق بیت

کس بدون لباس نماند. همه در  گرسنه نمانند، هیچ نفوس

 منتهای راحتی و سرور باشند.

 نور عالم متن فارسی  38نقل ترجمه از صفحه 

 فرمایند:در مونترال کانادا می  1912 ۀدر خطاب  عبدالبهآءحضرت 

از زارعین مراقبت به عمل خواهد آمد. اگر بعد از این مصارفات  

صندوق عمومی ملّت  اند باید بهدر مخزن وجوه اضافی باقی بم 

 انتقال یابد.

 40، صFoundations of World Univyt ،ترجمه

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

اگر وجهی در مخزن باقی بماند، باید برای مصارفات عمومی  

 ملّی به مخزن عمومی انتقال یابد.

 1912اکتبر  4لوح مبارک خطاب به یکی از احبّاء به تاریخ  ،ترجمه

 العدل اعظم برای مؤلّف ارسال شده است.ه توّسط بیت ک

 

 انجمن امناء

 فرمایند:مونترال کانادا می  1912در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

تا این شوند جمعی معّین از امناء توّسط اهالی قریه انتخاب می 

 معامالت را اجرا نمایند.

 40، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 

 احتکار  .29

 فرمایند:می عبدالبهآء حضرت
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هم کلّی به ۀ احتکار به ماند. مسألدر آینده احتکار باقی نمی

 خورد. می 

 150، صپیام ملکوت

 

 مالیات .30

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

یا معشر الملوک، ا ّنا نراکم فی کّل سنٍة تزدادون مصارَفکم و 

رات المظلوم  تحملوها علی الّرعیة. ا ن هذا ا اّل ظلٌم عظیم. اّتقوا زف

طاقتهم و التخربوهم لتعمیر و عبراته و التحملوا علی الّرعیة فوق 

 اروا َلُهم ما تختارونه ألنفسکم.قصورکم. أِن اخت 

 137، صالواح نازل خطاب به ملوک و رؤسای ارض 

 فرمایند:ادا می مونترال کان  1912در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

وی او و نیز مصارف کنیم که عایدات سن المثل مالحظه می  فی

عایدات او با مصارفش مساوی وی چه میزان است. بعد، اگر 

یعنی او مشمول  شودزارعی هیچ مالیات گرفته نمی  باشد از چنین

زارع که کّل عایدی خود را الزم دارد. چه ،هیچ مالیاتی نیست

دیگر ممکن است مصارفش فرضًا به هزار دوالر و عایداتش به دو  

غ گردد. از چنین شخصی یک عشر مطالبه هزار دوالر بال

شود، چه که او مازاد دارد. لکن اگر عایدات او ده هزار دوالر  می 

هزار دوالر او  رفش هزار دوالر، یا عایداتش بیستباشد و مصا 

یداتش صدهزار دوالر و باید یک ربع مالیات تأدیه کند. اگر عا 

هم  ه که بازهزار دوالر باشد، باید ثلث بپردازد؛ چمصارفش پنج 

اگر او   اش صدهزار.هزار و عایدیپنج  مازاد دارد، چه که مصارف
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اش هزار دوالریهزار دوالر عالوه بر مصارف پنج فرضًا سی و پنج 

مصارفش  ماند. لکن اگر هزار برای او باقی می بپردازد، باز شصت

 اش دویست هزار و عایدیده 
 
نصف ادا کند،  هزار باشد، باید حّتی

خواهد بود. با این  این حالت تتّمۀ موجودی او نود هزارر زیرا د

ها تعیین خواهد شد. جمیع عایدات حاصله میزان نسبت مالیات

 وه به مخزن عمومی وارد خواهد شد.از این وج

 40، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 فرمایند:در نیویورک می  1912ی و نیز در خطابۀ موّرخ اّول جوال 

تولید فردی او  ت در جامعه که احتیاجات او معادل ظرفی  هر نفسی

کن اگر عایدی او زیاده باشد از ادای مالیات معاف خواهد بود. ل  

از احتیاج او باشد، باید بپردازد. ظرفیت تولید و احتیاجات 

شخص از طریق مالیات، تعدیل خواهد شد. اگر تولید او تجاوز  

اش از تولید یاجات ضروریهنماید مالیات خواهد پرداخت. اگر احت 

اجاتش مساوی کند تا با احتی باشد، مبلغی وصول می او متجاوز 

لهذا، اخذ مالیات متناسب با ظرفیت و تولید گردد یا تعدیل شود. 

 خواهد بود و دیگر فقیر و محتاج در جامعه وجود نخواهد داشت. 

 اند که به اختیارهمچنین، حضرت بهاءاهلل به اغنیا تکلیف کرده 

ز، در کتاب اقدس آن خویش به فقرا بذل و بخشش نمایند. نی 

اند نفوسی که دارای میزان معّینی درآمد حضرت نازل فرموده 

، خالق سموات و ارض، هستند باید یک پنجم آن را به خداوند 

 ادا نمایند.

 217، صThe Promulgation of Universal Peace ،ترجمه
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 نرخ بهره  .31

 فرمایند:لوح مبارک اشراقات می  حضرت بهاءاهلل در

اگر   شوند. چهبه این فقره مشاهده می  ... اکثری از ناس محتاج

نفسی که  ربحی در میان نباشد، امور معّطل و معّوق خواهد ماند.

وطن خود و یا برادر خود مدارا و یا همجنس خود موّفق شود با هم

میاب  کالحسن، نی به دادن قرض نماید و یا مراعات کند، یع

ین لذا فضًال علی العباد ربا را مثل معامالت دیگر که ماب است؛ 

یعنی ربح نقود... حالل و طّیب  ناس متداول است قرار فرمودیم، 

کن باید این امر به اعتدال و انصاف واقع و طاهر است... و ل  

 
 
در تحدید آن توّقف نموده حکمًة ِمن عنده و   شود. قلم اعلی

ولیاءاهلل بالعدل واإلنصاف ومایظهُر ِبِه رحمة ُوسعًة لعباده ونوصی ا 

 احّبائه وشفقتهم بینهم... ولکن اجرای این امور به رجال بیت 

 عدل محّول شده تا به مقتضیات وقت و حکمت عمل نمایند...

 85، صمجموعه اشراقات

 

 ثروت و غنا  .32

 فرمایند:( می 31صرسالۀ مدنیه ) در عبدالبهآءضرت ح

یت را داشته اگر به سعی و کوشش نفس خود غنا منتهای ممدوح

انسان در تجارت و زراعت و صناعت، به فضل الهی، حاصل 

الخصوص اگر شخصی  گردد و در امور خیریه مصرف شود و علی 

عاقل و مدّبر تشّبث به وسائلی نماید که جمهور اهالی به ثروت و  

بات  غنای کلّی برساند هّمتی اعظم از این نه وعنداهلل اکبر مثو

بوده و هست. چه که این هّمت بلند سبب آسایش و راحت و سّد 
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احتیاجات جمع غفیری از عباد حّق گردد. ثروت و غنا بسیار  

کن اگر اشخاص . ول  د یأت جمعیت ملّت غنی باشممدوح اگر ه 

معدوده غنای فاحش داشته و سائرین محتاج و مفتقر و از آن غنا 

برای آن غنی خسران مبین اثر و ثمری حاصل نشود، این غنا از 

است. ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتدائیه و  

نافع مدارس و صنایع و تربیت ایتام و مساکین، خالصه در م

عمومّیه صرف نماید، آن شخص عندالحّق و الخلق بزرگوارترین 

 ُسّکان زمین و از اهل اعلی علّیین محسوب. 

 

 الف( توزیع ثروت 

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می هدف نظم بدیع جهانیدر توقیع   هللامراولی

طرفی تردید ندارد که تعّهدات مالی که در دورۀ هیچ شخص بی

هائی که بر نیز طوق سنگین غرامت جنگ جهانی به وجود آمد و

گردن ملل مغلوب افتاد غالبًا سبب توزیع نامتناسب طال و  

ین نیز به نوبۀ بالّنتیجه کمبود آن به عنوان پشتوانۀ پول شد که ا

ها گردید و بر سنگینی بار کشورهای خود علّت تنّزل فاحش قیمت 

 فقیر افزود. 

 47، صنظم جهانی بهائی

 

 ثروتب( تحدید 

 فرمایند: می  1912جوالی  23وّرخ در خطابۀ م عبدالبهآءحضرت 

چنان مستولی  محبّت باید آن یکدیگر متّصل گردد. قلوب باید به

نتهای میل و رغبت به مساعدت فقرا قیام کرده گردد که اغنیاء با مُ 
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درجهت تحّقق این تعدیالت دائمی اقتصادی اقدام کنند. اگر 

اصل شود، بسیار ممدوح و مقبول است. این امر به این طریق ح

 ی خواهد بود.چه که در این صورت هلل و در سبیل خدمت اله

 239، صThe Promulgation of Universal Peace، ترجمه

 فرمایند:کی از خطابات مبارک می در ی  عبدالبهآءت حضر

جائز نیست که بعضی در نهایت غنا باشند و بعضی در نهایت  

چنان قانونی گذارد که از برای کّل وسعت   اصالح کرد و فقر. باید 

و رفاهیت باشد نه یکی به فقر مبتال و نه یکی نهایت غنا را داشته 

اشد که به موجب  باشد... و همچنین مملکت باید نوعی ب 

 اهلل هر گونه آسایش داشته باشد.شریعت 

 172، ص1، جخطابات مبارکه

در   1912می  7در خطابۀ مبارک موّرخ  عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:پنسیلوانیا می

اغنیا نیز باید نسبت به فقرا رحیم و کریم باشند و بدون اجبار و در 

 قدم بردارند. در رفع حوائج آنها  نهایت اختیار و میل و رغبت

 107، صThe Promulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

که قوانین جامعه به نحوی وضع و تدوین شود عظم وسیلۀ منع آنا

غایت ثروتمند باشند و نفوس کثیری ه که ممکن نباشد معدودی ب 

یل تعالیم حضرت بهاءاهلل تعد در رنج و محنت بمانند. یکی از 

نهایت غنا و  ت در جامعۀ بشری است. با این تعدیل، دیگر معیش

 نخواهد داشت. ر جامعۀ بشری وجود فقر و مشّقت د

 216، صThe Promulgation of Universal Peace ،ترجمه
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  حضرت  
ّ
 مایند:فرمی  امراهللولی

نابرابری اجتماعی نتیجۀ قهری نابرابری طبیعی ابناء بشر است. 

اظ توانائی تفاوت دارند و لهذا باید در مقام و  افراد بشر از لح

اّما فقر و ثروت اعی و اقتصادی نیز متفاوت باشند موقف اجتم 

 فاحش باید بالمّره زائل گردد.

 از طرف حضرت  1935ژانویه  26مکتوب  ،ترجمه
ّ
 به یکی از احبّاء، امراهللولی

 Directives from the Guardian 1865 ۀشمار ، انوار هدایت/  20، ص 

 

 اعتدال  .33

 فرمایند:نهم از کلمات فردوسیه می حضرت بهاءاهلل در ورق 

هر امری از امور اعتدالش محبوب؛ چون تجاوز نماید سبب . .. 

در تمّدن اهل غرب مالحظه نمایید که سبب اضطراب  ضّر گردد. 

و وحشت اهل عالم شده. آلت جهّنمّیه به میان آمده و در قتل 

عالم و آذان امم چشم  ده که شبه آن راـر شوجود شقاوتی ظاه 

 ده.ــــده و نشنی ــــندی 

 123، صاشراقات ۀ مجموع

 فرمایند:و نیز می 

 اّتقوا اهلل و الُتسرفوا فی شیٍء و التکونّن ِمَن الُمسرفین.

 8، صالواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض 

 

 رفاه و آسایش  .34

 فرمایند:می ال کانادا مونتر 1912در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

اید در  و اّما تعاون و تعاضد؛ هر عضوی از هیأت اجتماعیه ب
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که هر فردی از عالم انسانی  چه  نهایت راحتی و آسایش باشد،

عضوی از هیأت اجتماعیه است و اگر عضوی از اعضاء در  

 بالّضروره باید  به امراض باشد، جمیع اعضاء دیگر مشّقت و مبتال

 اشند.و محنت ب در رنج 

 38، صFoundations of World Unity ،هترجم

 فرمایند:و نیز می 

 رضایت الهّیه در آسایش جمیع اعضاء عالم انسانی است.

 41، صFoundations of World Unity ،ترجمه

باپتیست پنسیلوانیا در معبد  1912جون  9مرکز میثاق در خطابۀ 

 فرمایند:می 

تعدیل  کننده برایحضرت بهاءاهلل تعالیم و اصول هدایت 

معیشت را بنیان نهاد. قواعدی توّسط ایشان نازل شد که راحت و  

 فرماید.آسایش جامعۀ مّتحد را تأمین و تضمین می 

 ۱۸1، صFoundations of World Unity ،ترجمه

در معبد متروپولیتن  1912ماه می  28در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

 :فرمایند نیویورک می 

که نوع انسان موجود و برقرار است چه تگی اخّوت بشری و وابس

مساعدت و تعاضد متقابل دو اصل ضروری است که مبنای رفاه و  

 آسایش انسان است.

 ۱۵۰، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 

 فقرا و محتاجان .35

 فرمایند: در لوح مبارک دنیا میحضرت بهاءاهلل
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راحت بیچارگان باید از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسایش و 

 روزگار است. 

 286مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 :فرمایند مبارک خطاب به ملوک می  جمال

اهلل بینکم. اّیاکم أن التخونوا فی  ثّم اعلموا بأنَّ الفقراَء اماناُت 

اماناته و الَتظلموهم و التکونّن ِمَن الخائنین. َسُتسئلون عن امانته 

و   حقٍّ حّقه زاُن العدِل و یؤتی ُکّل ذی فی یوِم الّذی ُتنَصُب فیِه می 

 یوَزُن فیه ُکلُّ األعماِل ِمن ُکّل غنیٍّ و فقیر.

 ۹، صالواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض 

 فرمایند:( می 147بند ) تاب اقدسکقدم در  جمال

األغنیاء  و أن یکسَب و الّذی عجز فللوکالء  قد ُکِتَب َعَلی الُکلّ 

 کفیه.له ما ی  أن یعّینوا

 فرمایند:قدم می جمال

َک ذلٌّة صیا ابن البشر، ا ن أ  ابتَک نعمٌة التفرح بها و ا ن تمسَّ

 . التحزن منها. ألنَّ ِکلَتیهما تزوالن فی حیٍن و تبیدان فی وقٍت 

 28مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 :فرمایند و نیز می 

َک الفقُر التحَزن؛ ألنَّ سلطاَن الغنی َینزُل  یا ابن الوجود، ا ن یمسَّ

علیک فی َمَدی األّیام و ِمَن الّذلِّة التَخف؛ ألّن العّزة ُتصیُبک 

 فی مدی الّزمان. 

 جا همان

 فرمایند:و نیز می 
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نَفَق ِفی الّسمآء ِمن کنوِز یا ابَن اإلنسان، أنِفق مالی علی فقرائی ِلتُ 

عزٍّ الَتفنی و خزائِن مجٍد التبلی و لکن َوعمری انفاق الّروح 

 شاُهُد بَعینی.أجمل لو تُ 

 جا همان

 فرمایند:و نیز می 

ای پسران تراب، اغنیا را از نالۀ سحرگاهی فقرا اخبار کنید که 

 نصیب مانند. مبادا از غفلت به هالکت افتند و از سدرۀ دولت بی 

 الکرُم و الجوُد ِمن خصالی؛ َفَهنیئًا ِلَمن تزّین بخصالی.

 387، صجاهمان

 فرمایند:و نیز می 

د و در غنا اطمینان نباید. ی ز من، در فقر اضطراب نشا ای پسر کنی 

کن فقر از هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب. ول  

ماِسَوی اهلل نعمتی است بزرگ؛ حقیر مشمارید. زیرا که در غایت  

مستور و   انتم الفقراآن غنای باهلل رخ بگشاید و در این مقام 

چون صبح صادق از افق قلب  واهلل هو الغنیکلمۀ مبارکۀ 

عاشق ظاهر و باهر و هویدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمّکن 

 گردد و مقّر یابد.

 388، صجاهمان

 :فرمایند و نیز می 

پس امانت مرا  رض، فقرا امانت منند در میان شما،ای اغنیای ا

 درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

 389، صجاهمان

 فرمایند:ی و نیز م
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متربٍة التفّروا عنه؛ ثمَّ اقُعدوا یا مالَ األغنیا، ا ن َراَیُتم ِمن فقیٍر ذی

 ر القضاء. ـح علیه من رشحات ابحـــ روا ِمنه عّما رشـــــفسه و است ــمع

 
 
 115، ص4، جآثار قلم اعلی

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

ارج در این صورت از جمیع ایتام مراقبت و جمیع مصارف و مخ

آنها تأمین خواهد شد. مخارج عجزای قریه تهّیه خواهد گردید. 

خواهد شد و سایر اعضاء مصارف ضروری فقرای قریه تأدیه 

ند، مانند نابینایان، جامعه، که به دالئل متقنه عاجز و ناتوان 

از راحت و آسایش برخوردار خواهند  سالخوردگان  و ناشنوایان

 ماند که محتاج و نیازمند باشد.شد. در قریه احدی باقی نخواهد 

 40، صFoundations of World Unity ،ترجمه

 فرمایند:در نیوجرسی می   1912می  19و در خطابۀ 

ثروتمندان و همچنین فقرا از این شرایط جدید اقتصادی نصیب  

های معّینه، آنها خواهند برد. زیرا به علّت شرایط و محدودیت 

 ت نخواهند بود که از ادارۀ آن آوری ثرو قادر به افراط در جمع 

ت راحت از فشار فقر و مشقّ  عاجز بمانند. در آن حال، فقرا

شد. ثروتمند در کاخ خود مسرور و فقیر نیز در کلبۀ راحت خواهند 

 و شکور. خویش راضی 

 286مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

، در نیویورک، 1912 در خطابۀ اّول جوالی عبدالبهآءحضرت 

 فرمایند:می 

نداهلل چه امری احّب از آن که انسان به حال فقرا فکر کند؟ چه ع 

که فقرا محبوب َاب سماوی هستند. زمانی که حضرت مسیح بر 
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یمان آوردند و از او تبعیت  وجه ارض ظاهر شد، کسانی که به او ا

ء مقّرب نفوسی فقیر و ذلیل بودند. آنها ثابت کردند که فقرا کردند 

 ساحت الهی هستند.

 216، صThe Promulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

که شأن صابرین از فقرا اولوالغنی به فقرا ناظر باشند چهکن باید ول  

عنداهلل عظیم بوده؛ و عمری الیعادله شأن ااّل ما شاءاهلل. طوبی 

فقرا هّمت لفقیٍر صبر و ستر و لغنی انفق و اثر. انشاءاهلل باید 

کسب مشغول شوند و این امری است که بر هر نفسی   نمایند و به

در این ظهور اعظم فرض شده و از اعمال حسنه عنداهلل محسوب 

و هر نفسی عامل شود البّته اعانت غیبیه شامل او خواهد شد. اّنه 

 یغنی َمن یشاء بفضله اّنه علی کّل شیٍء قدیر.

 29۳-29۲ص، ص قتداراتا

 حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهلل  ولی

و اّما راجع به سؤال شما در خصوص اعانت به فقرا؛ اهل بهاء 

اگر قادر و مایل به اعانت به محتاجان و مستمندانند نباید تا آنجا 

کار  اّما در این ز مساعدت به آنها خودداری نمایندپیش بروند که ا

ی ارین هدیهنیز مثل سایر امور باید اعتدال را رعایت نمایند. بزرگت 

توانیم به فقرا، محرومین و ستمدیدگان بدهیم کمک به که ما می 

این یوم   استقرار مؤّسسات الهی است که حضرت بهاءاهلل در

زیرا این مؤّسسات و این نظم جهانی   اند مبارک ابداع فرموده 

عدالتی را که فقرا را مبتال که استقرار یابند علل فقر و بیوقتی 

رد. لذا، هم باید از صندوق امر ل خواهند کساخته محو و زائ 
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مبارک حمایت کنیم و هم نسبت به محتاجان مهربان و  

 سخاوتمند باشیم.

 از طرف حضرت  1942مارس  11مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 420  ۀ، شمارانوار هدایتبه یکی از احبّاء /  

 

 ه و اوقافامور خیریّ  .36

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

مبارک در مورد همدلی و محّبت انسانی داّل بر آن  این تعلیم امر

است ما همواره باید آماده باشیم هر قسم کمک و مساعدتی را 

سع و استطاعت ما است به نفوس مبتال به مضیقه و درد و که در وُ 

رنج و محنت عرضه نماییم. احسان و خیرات جوهر تعالیم الهی  

و توسعه یابد. ی بسط در کلّیۀ جوامع بهائ  ت و لذا باید اس

 از اجزاء  ها داراالیتام، مدارس و بیمارستانمؤّسسات خیریه مانند 

هر یک از جوامع محلّی   ولیتاالذکار است. مسئ الیتجّزای مشرق

ی است که به هر وسیلۀ ممکن، از رفاه و آسایش اعضاء فقیر بهائ 

 و نیازمند خود اطمینان حاصل نماید.

اعدت به فقرا، به هر شکلی که البّته این توسعۀ دایرۀ مس اّما،

طور جّدی با  باشد، تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد به 

ی، که با مصالح کامًال بهائ مصالح و منافع کلّی و جمعی جامعۀ 

شخصی اعضاء جامعه متفاوت و از آن متمایز است، تداخل 

ز نیازهای افراد  نماید. مقتضیات و نیازهای امر مبارک افضل ا

ا این دو وجه حیات باید مرّجح شمرده شود. امّ  است و لهذا

وجه  هیچ چه حائز اهّمیت یکسان نیستند، به اگر یاجتماعی بهائ 

اّما  ند و باید مورد توّجه قرار گیرند متناقض هم نیستند. هر دو الزم
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عهدۀ ولیت به نطبق با درجه اهّمیت خود. این مسئ هر یک م

ه زمانی منافع فردی باید محافل روحانی است که تعیین نمایند چ

الّشعاع مواردی قرار گیرد که بر رفاه و آسایش جمعی جامعه تحت 

طور که قبًال گفته شد، مصالح فرد نیز همان گذارد اّما ی اثر م

که ن محافظت شود، مشروط بر آنای معّی همیشه باید در محدوده 

 آسایش کّل لطمه نزند.طور جّدی به رفاه و  به

 از طرف حضرت  1936ژوئن  26 مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 411  ۀ، شمارانوار هدایتبه یکی از احبّاء /  

 فرمایند:مات مبارکۀ فردوسیه می حضرت بهاءاهلل در کل

اق عنداهلل محبوب و مقبول و از سّید اعمال مذکور. انظروا ثّم انف 

 اَن  وَ الفرقان اذکروا ما أنزلُه الّرحمن فی 
 
 َوَلْو َكاَن ُفِسِهمْ ُیْؤِثُروَن َعَلی

. نَمن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفاُولَٰئَِك ُهُم الْفائزو وَ  ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
1
 

الحقیقه، این کلمۀ مبارکه در این مقام آفتاب کلمات است.  فی

 
 
ِلَمن أختاَر أخاُه علی نفِسِه ا ّنه ِمن أهِل البهآء فی الّسفینة  طوبی

 کیم.الحمرآء ِمن لدی اهلل العلیم الح 

 126، صاشراقات ۀ مجموع

 فرمایند:ردهم از لوح بشارات می حضرت بهاءاهلل در بشارت چها 

شّد رحال مخصوص زیارت اهل قبول الزم نه. مخارج آن را اگر  

عدل برسانند عنداهلل مقبول و  بیت صاحبان قدرت و وسعت به 

 ن.ـمحبوب. نعیمًا للعاملی 

 123مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 

 آمده است. المفلحونواژۀ  الفائزونبه جای  قرآن. در 9 سورۀ حشر، آیۀ -۱
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 فرمایند:دنیا می اهلل در لوح  حضرت بهاء

و امور دیگر  جمیع رجال و نساء آنچه را که از اقتراف و زراعت

تحصیل نمایند، جزئی از آن را از برای تربیت و تعلیم اطفال نزد  

ای بیت عدل صرف تربیت ذارند و به اّطالع امن امینی ودیعه گ

 ایشان شود.

 292مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 فرمایند:روز می دربارۀ نو عبدالبهآءحضرت 

نتیجه بی  ،چون روز مبارکی است نباید آن روز را مهمل گذاشت

نمود که ثمر آن روز محصور در سرور و شادمانی ماَند. در چنین 

یوم مبارکی باید تأسیس مشروعی گردد که فوائد و منافع آن از  

برای ملّت دائمی ماند تا در السن و تاریخ مشهور و معروف گردد 

تأسیس یافت. پس باید  خیری در فالن روز عید که مشروع 

چه ه نمایند که احّتیاج ملّت در آن روز ب دانایان تحقیق و تحّری 

ّسی از اساس اصالحی است و چه امر خیری الزم و وضع چه اُ 

سعادت ملّت واجب  تا آن اصالح و آن امر خیر و آن اساس در  

به انتشار علوم دارد و  یاج ملّت اگر احت  ..آن روز تأسیس گردد.

توسیع دائرۀ معارف الزم در آن روز در این خصوص قراری بدهند 

یعنی افکار عموم ملّت را منعطف به آن امر خیر کنند و اگر 

چنانچه ملّت احتیاج به توسیع دائرۀ تجارت یا صناعت یا 

زراعت دارد در آن روز مباشرت به وسائلی نمایند که مقصود  

ن که ملّت محتاج به صیانت و سعادت و  یا آحاصل گردد 

معیشت ایتام است از برای سعادت ایتام قراری بدهند و قس 

علی ذلک تأسیساتی که مفید از برای فقرا و ضعفا و درماندگان 

ای است تا در آن روز از الفت عموم و اجتماعات عظیمه نتیجه
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 حاصل گردد و میمنت و مبارکی آن روز ظاهر و آشکار شود.

 351، صام تسعهایّ 

 

 زکات .37

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

 و دربارۀ زکات هم امر نمودیم کما ُنزَِّل ِفی الفرقان عمل نمایند.

 107 ۀ، شماررسالۀ سؤال و جواب

و حّد  که حّد معافیت و نوع عایدات و موعد اداء زکاتنظر به این

ت، یک در قرآن مجید ذکر نشده اسنصاب در موارد مختلفه هیچ

العدل اعظم  لهذا اّتخاذ تصمیم در این مسائل منوط به قرار بیت

 در آینده است و تا آن زمان به فرمودۀ حضرت 
ّ
باید  امراهللولی

های احّباء درخور توانایی و مقدورات خویش مرّتبًا به صندوق 

 امری تبّرع نمایند.

 ، کتاب اقدسدر منضّمات  161 ۀیادداشت شمار

 214مرکز جهانی، ص نشر

 

 مواسات، اعظم از مساوات .38

 فرمایند:اب به اندرو کارنگی می در لوحی خط عبدالبهآءحضرت 

 مواسات است و این اعظم از مساوات است. اهلل در تعالیم بهاء

است   ست مجبوری ولکن مواسات امریا مساوات امری

است نه به عمل خیر  عمل خیر اختیاریاختیاری. کمال انسان به 

است و آن این است که اغنیا به  ر اختیاریواسات خی اجباری و م

ر فقرا مواسات نمایند یعنی انفاق بر فقرا کنند ولی به میل و اختیا 
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خویش نه این که فقرا اغنیا را اجبار نمایند زیرا از اجبار اختالل 

که آن  ولی مواسات، ؛حاصل گردد و انتظام امور بشر مختل شود

سبب   است؛ انسانیعالم است سبب راحت  انفاق اختیاری

 است. و سبب عّزت عالم انسانی است؛ نورانّیت عالم انسانی

 11۱، ص۱، جمنتخباتی از مکاتیب

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

واسات  و این مـر است ــو از جمله تعالیم بهاءاهلل مواسات بین بش

و آن این است که انسان خود را بر  اعظم از مساوات است 

اّما نه به  بلکه جان و مال فدای دیگران کند  دهد دیگری ترجیح ن 

بلکه  نون گردد و شخصی مجبور بر آن شودُعنف و جبر که این قا 

یگران کند مال و جان فدای د  اید به صرافت طبع و طیب خاطرب 

یعنی به آرزوی خویش چنان که در ایران در  و بر فقرا انفاق نماید 

 است.  میان بهائیان ُمجری  

 107، ص۳، جعبدالبهآءکاتیب  م، لوح الهه

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

گردد. عاّمه در اصول بلشویکی مساوات به جبر و ُعنف تنفیذ 

مردمانی که با افراد صاحب مقام و طبقۀ ثروتمند مخالفند میل 

دارند در مزایای آنها سهیم شوند. در تعالیم الهی مساوات در اثر 

شود. در رابطه با ثروت، می  تمایل به سهیم کردن دیگران حاصل

ختیار خود و  توصیه بر این است که ثروتمندان و اشراف باید به ا

به فکر مراقبت از فقرا باشند. این  ویشــــعادت خجهت حصول س

 ریفۀ نوع بشر است.ـــمساوات نتیجۀ سجایای عالیه و صفات ش

 44، صFoundations of World Unity ،ترجمه
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 مدنیت الهیّه  .39

در کلیولند اوهایو  1912مه  6در خطابۀ موّرخ  عبدالبهآءرت حض

 فرمایند:می 

ت در نهایت ترّقی است و حال احتیاج به مدنّی  ت ماّدیهمدنّی 

ه به تنهایی کفایت ننماید و انطباق روحانیه است. مدنّیت جسمانی 

با شرایط و احتیاجات عصر حاضر نتواند. فواید آن محدود به 

 چه  ی روح انسان محدودیتی وجود نداردز براعالم ماّده است. ا

ت الهّیه تأسیس ت و اگر مدنّی که روح بنفسه در ترّقی و تکامل اس

 روح ترّقی یابد. گردد

 101، صThe Promulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند:ر همان خطابۀ مبارک می د عبدالبهآءحضرت 

بیفزاید. امکان اکتشاف هر احساسات توسعه یافته بر فواید انسان 

مًا در ازدیاد است و نفوذ هدایت الهّیه به نحوی حقایق یومًا فیو

الّتزاید حصول یابد. جمیع آنچه ذکر شد منوط به شکل الهی  دائم

ای واصل مدنّیت است... استعداد نوع بشر امتحان شود و به مرتبه 

 گردد که برابری تحّقق یابد.

 10۲-10۱صص ، جاهمان ،ترجمه

که در   1912جون  2در خطابۀ مبارک موّرخ  عبدالبهآءرت حض

 فرمایند:نیویورک ایراد شده می کلیسای آسانسیون 

ت جسمانیه توسعه یافته و حال باید به ترویج  مدنّی تا به حال 

ت الهّیه پرداخت. مادام که این دو منطبق نباشند، سعادت مدنّی 

تعّقل و   حقیقی نوع بشر تحّقق نیابد. فقط با توسعۀ قوای

فقط با  ان به نهایت درجۀ کمال واصل نشود یعنی دالل، انساست 
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تعّقل و تفّکر به تنهایی به ترّقیاتی که دیانت تحّقق بخشد، واصل 

 نگردد. 

 170، صThe Promulgation of Universal Peace، ترجمه

، در هتل آنسونیا 1912آپریل  16در خطابۀ  عبدالبهآءحضرت 

 :فرمایند می  ورکنیوی 

[ به مدنیت جسمانیۀ عالیه واصل آمریکاحال که نفوس این اقلیم ]

اند، امیدوارم که قوای روحانّیه بتواند این جسم عظیم را  شده

 حیات بخشد.

 ۲۰-۱۹صص، The Promulgation of Universal Peace ،ترجمه

 فرمایند:لوح الهه می کز میثاق در مر

از   چند مدنیت ماّدی که هرز جمله تعالیم حضرت بهاءاهلل این و ا

ی تا منضّم به مدنیت الهّیه ول وسائط ترّقی عالم انسانی است

 نتیجه که سعادت بشریه است حصول نیابد. نشود

 108، ص3، جعبدالبهآءمکاتیب 

 : مبارک نازل  و نیز در همان لوح

ت الهّیه مانند سراج. زجاج  مانند زجاج است و مدنّی ت ماّدیه مدنّی 

ت ماّدیه مانند جسم است، ولو در  مدنّی  بی سراج تاریک است.

ت الهّیه نهایت طراوت و لطافت و جمال باشد، مرده است. مدنّی 

وااّل جیفه  ست. این جسم به این روح زنده استمانند روح ا

س القد ات روح م انسانی محتاج به نفث گردد. پس معلوم شد عال

 است. 

 109، ص3، جعبدالبهآءمکاتیب 
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 انقطاع  .40

 فرمایند:( می 54 بند)  اهلل در کتاب اقدسحضرت بهاء

دعوا ما عندُکم ثّم طیروا بَقوادم اإلنقطاع فوق اإلبداع کذلک 

 یأُمُرُکم مالُک اإلختراِع الّذی بحرکة َقَلِمِه َقلََّب العالمین.

 :فرمایند می قدم  جمال

 الینفع الّناَس ما عندهم ِمَن األثاث و ما ینفعهم غفلوا عنه.

 40ند ، بکتاب اقدس

 فرمایند:مبارک می  جمال

ای بندۀ من از بند ُملک خود را رهایی بخش و از حبس نفس 

زیرا که این وقت را دیگر  ود را آزاد کن. وقت را غنیمت شمرخ

 نبینی و این زمان را هرگز نیابی.

 385مصر، ص نشر ، الواح مجموعۀ 

 فرمایند:و نیز می 

با کمال آسایش در ، از آالیش غنا پاک شو و ای فرزند هوی  

 افالک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی.

 390، صجاهمان

 فرمایند:می ءاهلل در کتاب عهدی حضرت بها 

اهلل در ثروت خوف مستور و  گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم. ایم

ویٌل ” : خطر مکنون. ُانظروا ثّم اذکروا ما أنزله الّرحمن فی الفرقان

. ثروت عالم را وفایی  “لمزة الّذی جمع ماًال و عّددهلکّل همزٍة 

و نیست  نه. آنچه را فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد الیق اعتنا نبوده 

 
 
 . قدٍر معلوم مگر علی

 399مصر، ص نشر، الواح مجموعۀ 
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 عدالت .41

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

ن تکن یا ابن الّروح احبُّ األشیاء عندی اإلنصاف. الَترَغب عنه ا  

 راغبًا و التغُفل منه لتکوَن لی أمینًا 
َّ
 و أنَت ُتَوفُِّق بذلک أن اَلی

بَعیِن العباد و َتعِرَفها بمعرفتک ال بمعرفِة یِنک ال عَ إلشیاء بِ ٱَد تشاهِ 

أحٍد ِفی البالد. فّکر فی ذلک کیَف ینبغی أن یکوَن. ذلک ِمن 

 عطّیتی علیک و عنایتی لک فاجَعله أماَم َعیَنیک.

 ۱۸-۱۷صمصر، ص نشر ، الواح موعۀ مج

 : در لوح طرازات، از قلم اعلی نازل

 
 
و رتبۀ علیا قائمند. انوار ِبّر  اصحاب انصاف و عدل بر مقام اعلی

که عباد و بالد از انوار  ز آن نفوس ُمشرق و الئح. امید آنا و تقوی  

 این دو نّیر محروم نمانند.

 152، صاشراقات ۀ مجموع

 : قدم نازل از قلم جمال ه در کلمات فردوسّی 

او را به بادهای مخالف ظلم و اعتساف   سراج عباد داد است. 

خاموش منمایید و مقصود از آن ظهور اّتحاد است بین عباد. در 

این کلمۀ علیا بحر حکمت الهی مّواج. دفاتر عالم تفسیر آن را 

یوم  کفایت ننماید. اگر عالم به این طراز مزّین گردد شمس کلمۀ 

تهی اهللُ ُکاّلً ِمن سعُیغنِ 
1
شرق مشاهده نیا طالع و مُ از افق سماء د 

  . مقام این بیان را بشناسید کهشود
 
 از علیا ثمرۀ شجرۀ قلم اعلی

 است. 

 (122 اشراقات، ص ۀ)مجموع

 

 .129، سورۀ نساء، آیۀ قرآن کریم -۱
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 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

و از جمله تعالیم حضرت بهاءاهلل عدل و حّق است. تا این در حّیز 

 بد، جمیع امور مختل و معّوق. وجود تحّقق نیا 

 109، ص3، جعبدالبهآءمکاتیب 

 فرمایند:میدر مونترال کانادا  1912در خطابۀ سال و نیز 

نماییم که به نفوس انسانی عدل و انصاف خداوند مسألت می  از

راحتی برای عنایت فرماید تا منصف باشند و در جهت حصول 

امعۀ بشری در تا هر یک از اعضاء ج جمیع جّد و جهد کنند 

این جهان  صورت کمال راحت و آسایش زندگانی نماید. در این

این عالم عنصری صورت آسمانی   ماّدی جّنت ملکوت گردد،

یابد و کلّیه بندگان خدا در کمال روح و ریحان و مسّرت و سعادت  

 زندگانی نمایند.

 43، صFoundations of World Unity، ترجمه

 فرمایند:طابۀ فوق می در همان خ عبدالبهآء حضرت

عدالتی عظیم مبتال انصافی و بی الحقیقه، عموم ناس به بی فی 

 اند.شده

 144-143ص، صFoundations of World Unity، ترجمه

 فرمایند:ها می در یکی از خطابهمرکز میثاق 

ل مساوی برای جمیع اهلل که عد باید با قانون شریعت  دَول ممالک

تنها بدین طریق است که  اق داشته باشد.دارد، انطب ّرر می را مق 

افراط مطلق در ثروت و محنت و فقر منحط کننده و فاسد کننده 

زائل خواهد شد. تا چنین نگردد شریعت الهّیه محّل تمکین واقع 

 نشود.

 154، صParis Talks، ترجمه
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 :فرمایند ر خطابۀ دیگری می و د

نسانی خود را با که عالم اجمله نتایج ظهور قوای روحانی آن و از

شکل جدید اجتماعی منطبق سازد، عدالت الهّیه در امور بشری 

 در سطح جهان تأسیس گردد... ظاهر شود و برابری نوع انسان 

در شرایط و امور بشری ظاهر  که عدالت الهّیهجوهر این کالم آن 

 و جمیع نوع انسان در زندگی خود راحت و آسایش یابند. گردد

 132، صThe Promulgation of Universal Peace،  ترجمه

 

 ارث .42

به بعد آمده  89فحۀ در ملحّقات کتاب اقدس، طبع مرکز جهانی، ص

 است: 

 برند:طبقاتی که ارث می  .الف

 سهم 2520سهم از  1080   اوالد 

 سهم  2520سهم از    390  زوج یا زوجه 

 سهم  2520سهم از    330   پدر

 سهم  2520از سهم    270   مادر 

 سهم  2520سهم از    210   برادر 

 سهم 2520سهم از    150   خواهر

 سهم  2520سهم از      90   معلّم  

  حضرت بهاءاهلل سهم اوالد را که حضرت .ب
 
تعیین فرموده   اعلی

طبقات  طور مساوی از سهام سایره عوض ب  بودند مضاعف و در

 .اند اث کسر فرموده ورّ 

 سهم اوالد در شرایط خاّص  .ج 
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سهم اوالد به بیت العدل راجع  نداشته باشد اگر متوّفی ذّریه ● 

 . صرف شود جهت ایتام و ارامل و امور خیرّیه است تا 

ای در صورتی که پسر شخص متوّفی وفات یافته و از او ذّرّیه● 

برند ولی باقی باشد، ذّرّیۀ مذکور سهم پدرشان را به ارث می 

باشد، ای باقی مانده دختر متوّفی درگذشته و از او ذّرّیهاگر 

سهم مادرشان باید طبق حکم کتاب اقدس به هفت طبقه 

 مصّرح در کتاب تقسیم شود. 

اگر از متوّفی ذّرّیه موجود ولی سایر طبقات وّراث ُکاّلً یا بعضًا ● 

موجود نباشد، دو ثلث سهم طبقات مفقوده به ذّرّیه و ثلث آن  

 العدل راجع است. به بیت

باقی نباشد، دو ثلث از   اگر از طبقات مصّرحه در کتاب کسی● 

ارثّیه به اوالِد برادر و خواهر متوّفی و در صورت فقدان آنها 

سهم مذکور به عّمه و خاله و دایی و عمو راجع است و اگر آنها 

رسد و در هر حال در قید حیات نباشند، به فرزندان آنان می

 العدل راجع است. ده به بیتمان ثلث باقی 

موجود نباشند، تمام ماترک به  الّذکروق یک از وّراث فاگر هیچ ● 

 گردد. می  العدل راجعبیت

دار مسکونه و البسۀ مخصوصۀ پدر فوت شده به ذّرّیۀ ذکور  ● 

شود نه به ذّرّیۀ اناث. اگر بیوت مسکونه متعّدد باشد، راجع می 

 
 
یابد و سایر بیوت و و اشرف آن به ذّریۀ ذکور تعلّق می  اعلی

شود. اگر ذّرّیۀ  وّراث تقسیم می  ماترک شخصی متوّفی بین

اش ذکور نداشته باشد، دو ثلث دار مسکونه و البسۀ مخصوصه 

گردد. در مورد  العدل راجع می به ذّریۀ اناث و یک ثلث به بیت 

ه بین دخترانش تقسیم ماترک مادر، البسۀ مستعمله باید بالّسوّی 



86 

له و مستعم شود و اگر دختری از وی باقی نمانده باشد البسۀ غیر

سیم گردد؛  الیها باید بین وّراث او تق جواهرات و امالک مشارٌ 

 همچنین البسۀ مستعمله.

اگر اوالد شخص متوّفی صغیر باشد، سهمشان باید برای ● 

د تا  تجارت و اقتراف به شخص امینی و یا شرکتی سپرده شو

اوالد مزبور به سّن بلوغ برسند. سهمی از منافع حاصله باید به 

 ا امناء مذکور تخصیص داده شود. شخص امین ی 

ماترک متوّفی نباید بین وّراث تقسیم شود مگر بعد از اداء ● 

مّیت به  یون متوّفی و مصارف تشییع و تدفیناهلل و تأدیۀ دحقوق

 عّزت و احترام. 

متوّفی برادر َابی باشد، سهم کامل مذکور در صورتی که برادر ● 

ر از پدر جدا باشد، فقط دو اگ گیرد؛ اما در کتاب به او تعلّق می 

العدل  ه به بیتگیرد و ثلث بقّی ثلث سهم مذکور به او تعلّق می 

 راجع است. این حکم دربارۀ خواهر متوّفی نیز جاری است. 

حیات داشته در مواردی که برادران و خواهران َابی و اّمی ● 

 برند.باشند، برادران و خواهران اّمی سهمی از ارثیه نمی 

برد و اگر معلّم متعّدد باشد، سهم بهائی ارث نمی  یرمعلّم غ ● 

 شود.معلّم بالّسوّیه میانشان تقسیم می

 برند.بهائی از ارث سهم نمی ورثۀ غیر● 

اش خریده باشد، باید جزء مایملک هر آنچه زوج به نام زوجه ● 

محسوب و بین وّراث قسمت شود مگر البسۀ مستعمله و  زوج 

اثبات معلوم شده باشد که زوج به  جواهرات و غیر آن که به

 زوجه بخشیده است.  

نوشته  نامهت وصّی  خواهد شخصی مختار است هر نوع می  هر● 
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مشروط بر آن که قراری برای اداء  مایملک خود را تقسیم کند، 

 اهلل و پرداخت دیون خود داده باشد.حقوق

 :فرمایند می عبدالبهآءحضرت 

خواهد بود که جمیع اموال خود  در آتیۀ اّیام مالک فبریق مجاز ن 

را برای عائلۀ خود به جای بگذارد. قانونی وضع خواهد شد شبیه 

واگذار  اش موال خود را به عائلهااین که او باید فقط یک ربع از 

نماید و سه ربع دیگر باید به ُعّمال فبریق، که موجد مکنت و  

 ا گردد. اند، ادثروت او بوده 

 11، ص1 ۀشتم، شمار، سال هنجم باختر ،ترجمه

 

 اهللحقوق. 43

شود خوانندگان عزیز برای مطالعۀ تفصیل مطالب مربوط به توصیه می

العدل اعظم با  اهلل به مجموعۀ تهّیه شده توّسط دارالّتحقیق بیتحقوق

 همین عنوان مراجعه نمایند.

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

اگر نفسی فائز کن ول   دنیاست قابل ذکر نبوده و نیست،در آنچه 

و اقّل انفاق نماید عنداهلل از  رهم اَ شود و در سبیل الهی یک دِ 

 
 
و اقدم بوده و هست. این است که حّق جّل جالله  کنوز اولی

از حق عاملین و منفقین را در جمیع کتب خود ذکر فرموده. 

ی حقوق. چه که به اسباب بخواهید که کّل را مؤیَّد فرماید بر ادا

گردد. اگر عباد مقام اعمال را در شود و ظاهر می امر مرتفع می 

این اّیام بدانند، کّل به آنچه سزاوار است عامل شوند. األمُر ِبَیِدِه 

 یحکم کیف یشاء و هو الحاکُم الباذُل العادُل المبّیُن الحکیم.

 1 ۀ، شماراهللجزوۀ حقوق 
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 فرمایند:می و نیز 

باد راجع؛ ولکن ادای حقوق بر کّل واجب و نفع آن به انفس ع 

وح و ریحان و رضای نفوس عادلۀ قبول آن معلّق است به رَ 

  عامله. در این صورت اخذ جایز 
ّ
وااّل فال. ا نَّ َربََّک هو الغنی

 الحمید.

 4 ۀ، شمارجاهمان

 
 
 نازل:  و نیز از قلم اعلی

الهی امر بزرگی است. بر جمیع ادای آن الحقیقه امر حقوق فی 

نعمت و برکت و خیرات و ما یکون مع الزم. چه که اوست سبب 

 الکریم.
ّ
 کّل نفٍس فی کّل عالٍم ِمن عوالم ربّها الغنی

 103، صحدود و احکام ۀگنجین

 
 
 نازل:  و نیز از قلم اعلی

األفئدة و العقول تکلّم  هِ به عّزت امر ناظر باش و بما تنجذب بِ 

نما. مطالبۀ حقوق ابدًا جایز نبوده و نیست. این حکم در کتاب  

الهی نازل ألجل بعضی امور الزمه که ِمن لدی الحق به اسباب  

وقتی، بلکه به مقّدر شده. اگر نفسی به کمال رضا و خوش 

 اصرار، بخواهد به این فیض فائز شود قبول نمایید. وااّل فال.

 105، صدود و احکامح  ۀگنجین

 ( چنین مذکور:89  ۀشماردر رسالۀ سؤال و جواب )

ه نازل شده هرگاه کسی مالک شود معادل در الواح الهّی  سؤال:

اهلل را از آن ادا نماید. بیان شود از  نوزده مثقال ذهب را باید حّق 

 نوزده چه قدر داده شود.

اهلل در صد نوزده معّین شده. از آن قرار حساب  حکم جواب:
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 گیرد. نمایند معلوم شود بر نوزده چه مقدار تعلّق می 

 69جهانی، صمرکز  نشر، اقدسملحّقات کتاب 

 و نیز 
 
 نازل:  در لوح سمندر از قلم اعلی

اهلل؛ نصاب آن عدد واحد است. یعنی هر و اّما دربارۀ حقوق 

نفسی اگر دارای نوزده مثقال ذهب شود و یا اشیائی که به این 

حقوق بر آن  [،مخارج سالیانه] ؤنۀ سنهقیمت برسد، بعد از وضع مَ 

 گیرد و ادای آن واجب. تعلّق می 

 95، صحدود و احکام ۀگنجین

 
 
 نازل:  و نیز از قلم اعلی

العدل، و از برای حقوق الهی قراریست معّین. بعد از تحّقق بیت 

 شود.علی ما أراده اهلل حکم آن ظاهر می 

 59 ۀ، شماراهللحقوق  ۀجزو

 فرمایند:مبارک می و نیز جمال

نزد مظلوم مقبول و محبوب  ارادۀ زیارت بیت نمودید که این

کن اگر به روح و ریحان واقع شود و مغایر حکمت  ل  است، و

اّول امر عرفان حق جّل جالله و آخر آن  ،نباشد. بگو یا قوم

استقامت و بعد تطهیر مال و ما عند القوم بما َاَمَر ِبِه اهلل بوده. لذا 

عد توّجه به بیت. محض فضل باید اّول حقوق الهی ادا شود و ب 

 این کلمه ذکر شد. 

 135، ص4ج، امر و خلق

 
 
 نازل:  و از قلم اعلی

توان داد. این کلمۀ حّق بوده. باید اهلل را به هر نفسی نمی حقوق

اهلل نزد نفوس امینه جمع شود و بعد به ید امنای الهی به حقوق
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 ساحت اقدس ارسال گردد. 

 58 ۀ، شماراهللجزوۀ حقوق 

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

انسان در ظرف یک سال در خصوص حقوق سؤال نموده بودید. 

آنچه منفعت کند، باید مصارف سالیانۀ خود را منها کند. پس، از 

آنچه که زیادی مانده درصد نوزده حقوق بدهد. یعنی شخصی  

تجارتش هزار لیره منفعت برده؛ مصارف   در ظرف یک سال از

کند. چهارصد که ششصد لیره باشد، منها می سالیانۀ خویش را

شود. قوق بر این چهارصد لیره تقّرر حاصل می لیره زیادی دارد. ح

یعنی باید از چهارصد لیره از هر صدی نوزده لیره، که جمعش 

شود به جهت مصارف خیرّیه حقوق بدهد. هفتاد و شش لیره می 

د صدهزار بر جمیع اموال هر سال حقوق تعلّق نیابد. شخصی شای 

ه حقوق  شود هر سال از این صدهزار لیرلیره اموال دارد. نمی 

نمائید خرج سالیانۀ بدهد. شما مثًال باید آنچه در سال منفعت می 

ماند حقوق بر آن تعّلق خویش را منها کنید. آنچه فضله می 

گذشته حقوقش داده شده است   اّما مالی که سال گیرد.می 

 ق نیابد.امسال دیگر حقوق بر آن تعلّ 

 5 ۀ، بخش ب،  شماراهللحقوق  ۀجزو

 فرمایند:یم عبدالبهآءحضرت 

کن اگر شخصی  ول   گیرد،وق بر جمیع مایملک تعلّق می حق 

دات آن ملک به قدر احتیاج حقوق بر ملکی را ایفا نموده و وار

بر آن شخص حقوق ترتیب نیابد. بر آفات و ادوات  دیگر  او است



91 

 
 
ث،رْ حیوانات حَ  زراعت، حتّی

1
ای که لزوم است، به اندازه 

 حقوق ترتیب نگردد. 

 8 ۀ، بخش ب، شماراهللحقوق ۀجزو/   98، صدود و احکامح  ۀگنجین

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

الّتجاره و ِملک و مالاهلل... تعلّق آن به اّما در خصوص حقوق 

عایدات است که بعد از مخارج الزمه، آنچه فایده حاصل شود و 

شود و چون یک مرتبه  بر مایه افزوده گردد، باید حقوق آن داده

آن مال از  که مگر آن  گیردقوق ادا شد دیگر بر آن تعلّق نمیح

و اّما بیت و اسباب بیت حقوق   شخصی به شخص دیگر رسد 

اهلل، حقوق الهی راجع به د... اّما در خصوص حقوقگیرتعلّق نمی

 مرکز امر است. 

 1، بخش ج، شماره اهللحقوق  ۀجزو

 

 بحران عظیم اقتصادی . 44

  حضرت  
ّ
 فرمایند:می  امراهللولی

ترین بالیی که تا به حال بحران عظیم اقتصادی، عواقب بزرگ 

ورسای به و اضمحالل نظامی که معاهدۀ ت بشر تجربه کرده اس 

دم ـرین وضع ممکن، ع ـوجود آورده بود، احیاء میلیتاریسم به بدت 

موّفقیت تجارب مفّصل، شکست مؤّسسات نوزادی که برای 

ت و ملل به کار گرفته شده حفظ صلح و آسایش مردمان و طبقا 

ۀ اهل عالم گردید بود، همه سبب یأس و حرمان و تضعیف روحّی 

 

کوبی به کار حیوانات َحْرث: گاو و خر و یابو که برای شخم زدن یا خرمن -1

 شوند.گرفته می
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ساخت و زندگیشان را مشّوش و   و امید و نشاط جهانیان را نابود

 المللی را زائل ساخت. اّتحاد بین

 140هوشمند فتح اعظم، ص ، ترجمۀنظم جهانی بهائی

 رقابت. 45

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

ه برای بقا عالم طبیعت موجودات زنده را در تنازع بالوقف در 

عنصری ب نسَ جا با شواهدی از بقای اَ همه کنیم.مشاهده می 

شویم. این همان منشأ خطا و سوء ادراک در عقاید و مواجه می 

ای نفوسی انسانی است که متوّجه نیستند عالم طبیعت ه نظریه

نقائص آن باید با ذاتًا از لحاظ علّت و معلول ناقص است و 

 تربیت رفع شود. 

 مندرج در 1912نوامبر  7خطابۀ ، ترجمه

 The Promulgation of Universal Peace400، ص 

 فرمایند:و نیز می 

در طبیعت نزاع بقا است. اگر انسان تربیت نشود، از مقتضیات  

طبیعت نزاع و جدال است. جمیع این مکاتب، این همه 

که انسان از  شود؟ به جهت اینی چه جهت تأسیس ممدارس، به 

مقتضای طبیعت نجات یابد، از نقائص طبیعت خالص شود؛ 

 پیدا کند.کماالت معنوّیه 

 274، ص2، جخطابات مبارکه

 فرمایند:و نیز می 

یم؟ به موجب انبعاثات جائز است خود را اسیر طبیعت نمای  آیا 

دیگر را قا است، مانند حیوانات دّرنده هم طبیعی که نزاع ب 
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بدریم؟ نوعی زندگانی کنیم که فرقی مابین انسان و حیوان 

 نماند؟

 275، ص2، جخطابات مبارکه

 تعادل عالم  نظم و. 46

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می 

قد اضطرب النّظم ِمن هذا النّظم األعظم و اختلف الّترتیب بهذا 

 البدیع الّذی ما شهَدت عیُن اإلبداع شبَهُه.

 181، بند کتاب اقدس

 فرمایند:یز می و ن 

األرض و البرهان  ُقل هذا َلقسطاس الُهدی ِلَمن ِفی الّسموات و

 فون.األعظم لو أنتم تعر

 183، بند کتاب اقدس

 فرمایند:می عبدالبهآءحضرت 

اقتصاد اساس کامرانی و رفاه بشری است. آدم ولخرج همیشه در 

زحمت است. اسراف و تبذیر، از طرف هر کس، گناه نابخشودنی 

فیلی زندگی کنیم. هر کس ت. ما هرگز نباید مانند گیاهان ُط اس

داشته باشد و به پاکی و باید شغلی، چه فکری و چه یدی، 

آزادگی، محترم و شرافتمندانه زندگی کند به طوری که سرمشق 

دیگران گردد. هرگاه شخصی با یک گرده نانی خشک قناعت 

ذایی شاهانه و کند و راضی باشد به درجات بهتر از آن است که غ 

زیرا فکر و   پول آن از جیب دیگران آمده باشد  مفّصل داشته ولی

 همیشه آرام و قلبش مستریح است.  روح شخص قانع

 : از عبدالبهآءبیان حضرت  ۀنقل ترجم

 118برزیل، ص نشر، بهاءاهلل و عصر جدید
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 ***************** 

 

در   کننده در آثار مبارکۀ بهائیاگرچه بعضی اصول هدایت 

وجه کّل  وجود دارد، اّما این اصول به هیچ خصوص اقتصاد 

دهد و تحت پوشش قرار نمیرشتۀ اقتصاد نظری و عملی را 

صان و ها هدایت بیشتر برای متخّص عمدتًا مقصود از آن 

نویسندگان اقتصادی بهائی است تا نظامی اقتصادی را ابداع 

مبارکۀ امراهلل در نمایند که در انطباق تاّم با روح و مفاّد آثار 

العدل عمومی با  این زمینه و مواضیع مشابه عمل نماید. بیت

صین اقتصادی، در آتیه اّیام به تدوین و ابداع ّص مشورت متخ

 نظام اقتصادی آیندۀ بهائی مساعدت خواهد کرد.

 از طرف حضرت  1930ژوئن  10مکتوب  ،ترجمه
ّ
 امراهللولی

 1862 ۀمار، شانوار هدایت، به یکی از احبّاء
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