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رانیل اید گفت که در رأس مسای نگرانی است و بایۀآنچه اکنون ما"
.ختگی در اخالق عمومی استیم گسیرد، عالقراردا

 بخصوص در–رانی ی اۀست که مبانی اخالقی جامعیدرست روشن ن
منظور آن...  چه سنگی بند است ی  رو– بزرگ و تهران یشهرها

.، حاکم استیدگی از مبادیک جو بریاست که خارج از استثناها  ّ
ز معتقداتا ایا از وجدان و شناخت، یاخالق اجتماعی، بطورکلی، 

و البته. ردی گیا از عرف تمدنی، و گاهی از هر سه الهام مینی، و ید
.گرش قانون ضامن اعمال آن استیدر جهت د

ۀنها رفتار جامعیک از ایم، کدام ی پرسیما اکنون وقتی از خود م
چون استثناها را. می کند در جواب لنگ می مانیت میرانی را هدایا

ختگیین گسی از ایچ قشر و دسته ایه هم کینیم می بیکنار بگذار
.ستیمعاف ن
ادی شود، زیم اخالقی زده میوسته حرف مذهب و تعالیبا آنکه پ

 شودیحتی مشاهده م. ستند کسانی که آنرا بگوش گرفته باشندین
 اخالقییل بی نوعی حایاه که پوشش مذهبی از جانب عد

.قرارگرفته است
چیچ مقام، هیچ کس به هیده است که هیبی اعتمادی بحدی رس

ست که بای نیلتی، جز پول نقد اعتماد نمی کند و دریاعتبار و فض
. شما باز نشودیدست آن به رو

ختگی خانوادگی، سرد شدنیش طالق و گسیشکاف نسل ها، افزا
نها حاکی از تزلزل اخالقیی اۀها و نوعی خفقان عاطفی، همه نگا

.ا اضمحالل ببردی انفجار ی را تا پای تواند جامعه ایاست که م
را مقصود نهی دهد زی انجام نمیچکس کار جدیدر دو چهرگی ه

انجام کار، بلکه وانمود کار است هوش ها و استعدادها در جهت
ل رفتن جمع بسود فرد ویجه اش تحلیس رشد می کنند و نتیتلب
.ل رفتن اصل به سود قلب خواهد بودیتحل

غ شد کهیاز او در» آوا«اگر . ستیان نانسان تنها به نام انسان، انس
کی اوست، دون همتی و خاکساری بصورت ۀعین ودیبزرگتر

ن هشتاد سالهیتجربه های ناکام ا. دیخصلت اجتماعی درمی آ
اگر االن.  مارا باز کرده باشدیگر چشمهاید اکنون دیمشروطه با

»ِگر کی؟یم پس دیاموزین
از "الا ه شد رق شده، کسۀ مقۀکوت دکشتی  رغ ».ی جان بدر نمی ب

.۴۴۸ ۀ، شمار)لندن(هان یدکترمحمدعلی اسالمی ندوشن، ک
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ش گفتاریپ
 

ن رشدین اخالقی و همچنی موازیی و برجاییان معتقدند برپایبهائ
ان وی ادۀهمان الهی است و یون ادیمعنوی فرد و جامعه، مد

فراتر از آن،. انده دین هدف مشترک کوشیمصلحان در راه ا
اند که بهه ز همت گماردی نین و حدودیامبران به وضع قوانیپ

ی رشد جوامع نظر داشته و در هر زمانه اۀاوضاع مشخص و مرحل
. شوندیدگرگون م

ن مفهوم کهیبد.  دانندین جهانی میین آین بهائی را نخستییآ
 ها و احکامی ارائه داده است که به مشکالت بشری درییماراهن

ا نظر دارد و خواستاری دنۀسطح جهان و تعالی نوع انسان در هم
 گوناگون در مجموعه اییستی اقوام، ملتها و فرهنگهایهمز

ترک تعصبات مذهبی، ملی و نژادی و. رنگارنگ و همبسته است
ییانی آموزشهان، دانش و خرد مبیقت به کمک دیجستجوی حق
ش در آثاریم پیک قرن و نی در حدود ین بهائییانگذار آیاست که بن

.ان اعالن نمودیپرشماری به جهان
د آمد و گرچهیران پدی قرن نوزدهم در اۀمین در نین نویین آیا

مان دارند وینش ایا به موازین نقاط دنیونها نفر تا دورتریلیاکنون م
ان بهائی همچنان جمع بزرگی ازیرانیروی می کنند، ایاز آن پ
.ل می دهندیان را تشکیبهائ

ن بایین آیان ایق میوندی عمیران موجب پی در این بهائییظهور آ
روانش در سراسریجه پید و در نتیرانی گردی اۀزبان، فرهنگ و جامع

د آمدهینشان در آن پدیینی هستند، که آیشگر سرزمیجهان ستا
شتر زبانها ترجمه شدهی که به بیرهای بهائاست و از راه نوشتا
.ز آشنا می شوندیرانی نیاست، با فرهنگ ا

افتیاری یهای بسه  سخنان و اشاریگر در آثار بهائیاز سوی د
ً به ا رانی مربوط است و در آنهای اۀران و جامعیمی شود که مشخصا

. برای نوسازی و بهسازی کشور ارائه شده استیی هاییراهنما
یین بهائی، نمایین کلی آین مطالب در چهارچوب موازی اۀمجموع

 می کوشند ران آرزو دارند و در راه تحقق آنی ایان برایاز آنچه بهائ
.بدست می دهد
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عی مهر به یان در احساس طبینکه هر چند بهائی   قابل توجه ا
کی یران یه اکند، دلبستگی بیران دوستان شریگر ای دۀهن با همیم

ران  یل  می دهد؛  چنانکه  اینی شان  را  تشکیاز جوانب اعتقادات  د
         ای درخشان برای آن،ه ندی دانند و به آینی مقدس میسرزم را

 .مان دارندیداوارند، بلکه اینه تنها ام
ان  ی بهائی کوشد بطور فشرده آرزوها و آرمانهای حاضر مۀ   نوشت
 بهائی ۀ جامعیز به کوششهاینجا و آنجا نیا.  کندران را بازگویبرای ا

ان  یان بهائی که از مییتهایم گذشته و شخصیک قرن و نیدر 
 .برخاسته اند اشاراتی شده است

ست که  ین معنی نیان به ای   روشن است که اشاره به خدمات بهائ
ا به یم و یهن دوست را قدر ندانیان میرانیگر ایافت و خدمات دیفرا

هن یان و مکاتب در راه بهسازی میگر ادی وابستگان به دیکوششها
م ینیبلکه تنها هدف آن است که بب. میمشترکمان بی توجه باش

ن شان ییان تا چه حد در جهت تحقق گفتار و آیکردار و رفتار بهائ
 .بوده است
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 نییانسان و آ

 

 

های گوناگون ظهور ه  به چهرخیان با آنکه در طول تاری اد 
)  ۱.(نمودەاند، هدف مشترکشان همانا تعالی نوع انسان بودە است

ق یادهای اخالقی اند، که از طریان دارای بنی ادۀز همین رو نیاز ا
روان را ظرافت می بخشد یافته؛ رفتار پیآنها به جوامع بشری انتقال 

 )۲. (کی را در جامعه استوار می سازدیو ن
نی برای تحقق ینی اصولی برای رفتار اجتماعی و موازیی   هر آ
ت فردی وضع کرده که متناسب با مرحله رشد جامعه بوده یمعنو
ی انسان و تحقق نسبی عدالت ین سبب آزادی و شکوفایبد. است

 رشد ۀنی می دانند که بر مرحلییروی از آیاجتماعی را ملزم به پ
 )۳( .اجتماعی منطبق باشد

انتی که دورەاش بسر آمده باشد، نه تنها نمی تواند ین دی   بنابرا
شرفت یازهای زمانه باشد و باعث رشد انسانی و پیجوابگوی ن

بند یاجتماعی گردد، بلکه فرد و جامعه را به اوضاع زندگی گذشته پا
 .می کند

ف ین حاکم، حقوق و وظاین و موازی   هم چنان که در هرکشوری قوان
ازهای ین متناسب با نین قوانی و اگر ان می کندییشهروندان را تع

ن ین می گردد، موازیای اجتماعی تأمیستی زایجامعه باشد، همز
 )۴( .د بر رفتار افراد حاکم باشدیز بای و سرشت معنوی نیاخالق

___________________________________________________ 
م ردابه انی و آ" )۱( ای آس ه ریمقصود از کتاب ناات الهی آنکه مردمان  بیاستی و    ت یی ت

 .۱۳۴، ص ...بهاءالله، منتخباتی از آثار ." شوند

ا" )۲( ز از حیانسان       نستکه سبب راحت و یاز انسان به ایوان باشد و امتید ممت

ه یع وحوش و یجم شخص باشدۀّگران گردد واال راحت و استفادیش دیآسا ور 

 .۱۱۴، ص ۳ب، ج یمک." آن فائز

 اب

بط. 

ات

حدو

ع

هت.

ع

ار

ه ال ع

ز نشو و نما نماد متحرین باید" )۳( رک ماند، یاگر غ. یک باشد و روز بر ر مت

 .۷۲، ص ۲بدالبها، خطابات، ج ." افسرده گردد و پژمرده شود

ر از آنست زیدیب ستین نین سبب قتال و درندگی شود آن دیاگر د" )۴( را ینی ب

الج سبب مرض شود البته بی عالجی بهتر است   عالج ۀن بمنزلید ... است اگر 

تباط بین باید ن عموم بشر ید سبب الفت باشد سبب محبت باشد سبب 

ا، امر و خلق، ج ." باشد ب  .۱۲۴ ، ص ۳بد
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ت معنوی استوار نگشته ی اگر در جامعه ای منش اخالقی و ترب

ستند و یز قابل اجرا نین نین موازیق ترین و دقین قوانیباشد، بهتر
ن ظالمانه و یامعه ای که بر آن قوانگر در جیاز سوی د. ثمری ندارند

اسی و اقتصادی حاکم است، مجالی برای رشد یهرج و مرج س
 .اخالقی و تعالی معنوی نمی ماند

نی در جهت بهبود وضع یم قوانین جهت در آثار بهائی به تنظی    بد
ت اخالقی و یهرچند ترب. ز توجه شده استیزندگی مادی جامعه ن
شرفت یندگی و عامل عمده برای رشد و پان زیاجتماعی، اساس و بن

امبران الهی یتا بدانجا که پ.  گرددی نوع انسان تلقی مۀهمه جانب
 .بعنوان آموزگاران واالی جوامع بشری شناخته شدەاند

ن اخالقی اکتفا نکردەاند، بلکه یان موازی   آموزگاران الهی تنها به ب
ز به یها نن کوششیسته بودەاند و به همی رفتار شاۀخود نمون

شاهد .  بشری موفق شدەاندۀل انسانی در جامعینی فضایگزیجا
    انیان مؤمنان به ادیخ بشر را در مین انسانها در تاریآنکه واالتر

 )۵. (م که گهگاه به آسمان تقدس سر سودەاندیابیمی 
گاه انسانی وابسته یًانت بهائی رشد فردی و اصوال ارتقا به جای   در د
ن و ینرو آموزش و پرورش مهمتریاز ا. م استیلت و تعیبه ترب
 )۶.(ن مورد توجه قرار داردیین آین مطلبی است که در ایرتریفراگ

ُ   هدف از آموزش و پرورش آن است که انسان به موجودی آزاده، پر 
انسانی که در . ل بدل گرددین فضایدانش و هوش و آراسته به واالتر

گری به ی آورد؛  نه نزد دگر سر فرو نمییچ انسانی دیمقابل ه
       زدی قراریانجی مهر ایگناهانی اعتراف می کند و نه کسی را م

ش آگاه است و چنان از یک و بد اعمال و رفتار خوین بر. می دهد
       فر و جزایست را چون کیی رفتار ناشایزد، که گویبدی می پره
ستی د که کردارش گواه رایجز به راستی سخن نمی گو. می داند

 )۷.(گفتار اوست
 ______ _____________________________________________ 
مال ط" )( ه قدر و مقام خود عارف شود جز اخالق حسنه و ا به از او یاگر انسان 

 .بهاءالله."  ظاهر نشود

ع۵ ب

طل

رب

د گ

م و دانا" )۶( الع برحقایی است و عقل و هوشیرکن اعظم ع ه و اسرار یق کونیاری و ا

 .۶۷ت، ص یم و تی تعلۀ منتخباتی دربارعبدالبها،." الهی

ار استیای مردمان گفتار را کردار با" )۷( واه راستی گفتار کر بهاءالله، ." د، چه که 

 .۲۱۱امر و خلق، ص 
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 به کی وامی دارد بلکه تنها مهریرا به ن ست که اوی ترس از مجازات ن
ن راه یزد و از ایاو برمی انگسته را در یزدان پاک، کشش به رفتار شای

 .به تعالی معنوی و روحی اش کمک می کند
یین بهائی به ادهای رفتار انسانی در آیت اخالقی و بنی   معنو
ن پهنه یچنانکه در ا)  ۸. (افته استیع و تازەای دست ی وسی افقها
ر فردی و مالک وجدانی محدود نمی شود بلکه یکی به ضمین

 .  رفتار اجتماعی است ۀن کنندییماً تعیمستق
د به یز بایاران که به دشمنان و بدکاران نی   نه تنها به دوستان و 

رخواهی یاز انتقام و آزار ابا نمود که خ. ستی مهر وشفقت نگرۀدید
ی و پرخاش ید از دروغ و بدگوینه تنها با) ۹. (شه کردیو خطاپوشی پ

.  گشودکی های دوست و دشمن زبانیش نیز کرد، که به ستایپره
در مقابل ظلم و تجاوز به مقابله دست نزد که ظالم متجاوز را در 

 .آغوش محبت گرفت
ی به یداد و دشمنی، از انسانهاین جهان پر از بیم در ای   اگر بپرس

قت ین حقید به شناخت اید؟  باین منش و رفتار چه برمی آیا
 ها را م که تنها با رفتار مهرورزانه می توان تسلسل دشمنییبرافراز
تی انسانی دامن یان برداشت و در ستمگر مستبد به حساسیاز م
وگرنه، . ل آن به دوستی استیرگی بر دشمنی تبدیتنها راه چ. زد
چشم در برابر «انه و رفتار به یزەهای انتقام جوی ستۀ همۀجینت

ت امروزی است که تا مقام یبشر» چشم و دندان در برابر دندان
 .له داردار فاصی انسان بسۀستیشا

ن ین رفتاری و تحقق چنین جهان چنیًا اصوال در ایم، آی   و اگر بپرس
ران یان در ایخ زندگی بهائیست به تاریتی ممکن است، کافیمعنو
. میابین واالی اخالقی بیاری از تبلور موازیم، تا نمونه های بسیبنگر

دار ز نمونه های بارز کرید و افکار نیگر عقایروان دیان پیالبته در م
ن یخته است تا در ایان را برانگیک فراوانند؛ اما آنچه که بهائین
تی یل به مقامی ممتاز بکوشند، برخورداری از تربیدان برای نیم

 .آگاهانه و فعاالنه است
___________________________________________________ 

ه جفاکار " )۸( چنان معامله به دشمن نوعی رفتار کنند که سزاوار دوستان است و 

 .۱۱۳، ص ۳ب، ج یبدالبها، مکات." ر خوش رفتاریق یند که الینما

ب

عا

به

ه ۰ع

ردو نکو" )۹( ع در یر خواه عموم باش با جمیه دل خ... ی کن یبا دشمن و دوست 

ا، مکات." ش نمایصلح و صالح باش و همه را ستا  .۲۸ب، ص یبدالب
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 پرورش 

 
 

ت نظری و عملی  ی جوانب گوناگون تربۀن بهائی دربارییآنچه در آ
مقام . ده استیری بخشیت بی نظیت را اهمیمطرح گشته، ترب
افتنی است و بدان آدمی می تواند به یت دست یانسانی تنها به ترب

 )۱. (ابدین مراتب دست یواالتر
 می تواند  ن اخالقییافته و دور از موازیت نایگر فرد تربی   از سوی  د

 ۀزیی ناشی از غریرا درندەخویز.  پست تر باشدوان درندهیاز ح
شوند که یافت میانی یکه آدمیحالن است، دروایات حیحفظ ح

م، تفاوت ینیست ببین نظر کافیاز ا. درندگی شان حد و مرزی ندارد
ان نوع یشتر باشد، تا میان می تواند بیان آدمیرفتار و کردار م
 )۲.(وانیانسان و نوع ح

کی در یسته و گسترش نی است که زندگی شات در آنیت تربی   اهم
 بشری بدون پرورش انسان آگاه به مقام انسانی و آراسته به ۀجامع
 ۀد گفت، همیتا بدان حد که با. ستیای اخالقی ممکن نیمزا

ی پرورش ینابسامانی های زندگی فردی و اجتماعی ناشی از نارسا
 .اخالقی است

د به تحقق عدالت یرورش بان باورند که بجای پی   برخی مکاتب بر ا
ان رفتن ظلم و فقر، بخودی یشرفت مادی توجه داشت و با از میو پ

در واقع جهان امروز . دیسته بظهور خواهند رسیخود انسانهای شا
د دانست، که در آن ین نوع عقای عملکرد اۀجید نتیادی بایرا تا حد ز
 های اجتماعی ویدادگری بۀشرفت های مادی، دامنیبا وجود پ
 .ده استیت رسی ددمنشانه به نهایخشونتها
  و مکاتب انسان دوستانهیان الهیروان ادیگر پیان چون دی    بهائ

_____________________________________________________ 
ه انسان" )۱( ر از جم. نیت مزیمقام انسان بلند است اگر  ع مخلوق یّواال پست 

له." مشاهده می شود  .به

تب

اءال

رب

ناغ

طت

عب

ال ها ع

۵

َت مربی محروم ماند یال در صغر سن آثار تعدی و تجاوز ظاهر و اگر از تاز اطف" )۲(

موس طب. ابدید یه اش تزایرمرضیم یش ز از یعی نیپس معلوم شد که ظهور 

ا ری مانع شر و یَنکه خرد طبیبرفرض تصور ا... م است یج تعلین ّعی و ناموس ف
رمدّل ظم ی چون اکسن معلوم و واضح است که همچو نفوسیر است ایخ   ر ا

زمیاست چه که ا م نشود بلکه عمل  ا، رسال." ن ادعا به قول تم ه، ی مدنۀبدالب

 .۱۱ص 
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  دگرگونی مثبت چگونهی ه برآنند که بدون گسترش منش اخالقی
چ ی انسانی در هۀستیستی شایست و همزیاجتماعی ممکن ن

 .گردد  نمیالمللی استوار نیط خانواده تا روابط بی از محیمحدودەا
با . تی بهائی به چشم اندازهای گستردەای نظر دارندی   اهداف ترب
ش یست سال پید بیت کودک را بای معروف که تربۀن گفتیتوجه به ا

شتری یت بیت دختران اهمیان برای تربیاز تولدش آغاز کرد، بهائ
 جامعه را ۀمیان دو نیًتا آنجا که اصوال نابرابری موجود م. قائلند

 .می دانند ت زنانیم و تربیناشی از عدم توجه کافی به تعل
 کودک از نقش بارزی  ۀن پرورندی   هرچند که مادر بعنوان نخست

تا . ت مشارکت کندید در امر تربیز بایاما پدر ن) ۳(برخوردار است 
حق پدری « َ آموزش و پرورش سرباز زند، ۀفیبدان حد که اگر از وظ

 ۀن کاشانیحفظ کانون خانواده بعنوان نخست)  ۴(» .ساقط شود
ت خاصی برخوردار است و مرد و زن یمحبت برای فرزندان از اهم

 یط خانوادگی امکانات به فراهم آوردن محۀد با استفاده از همیبا
 )۵. ( بکوشندیهرچه مناسبتر

___________________________________________________ 
ندت لطایدرنها"مادران  )۳( نی طفل را پرورش  ر . عبدالبها." فت و نظافت و م

فل مادر است رطور تۀرا طفل مانند شاخیز. اول مربی  ت شود ی سبز و تر،  

بدالبها، ." ت راست، راست شود و اگر کج، کج شودید، اگر تینشو و نما نما

 .۴۱ت، ص یم و تی تعلۀمنتخباتی در بار

ده با ه

ربط ه

عرب

رب

ر

دطع

ط

. گ

رب

ط

د طح

ر ج الز

 .

۵

 .۸۹ حدود و احکام، ص ۀنیگنج )۴(

بید مادر تأسید بای احساس و ادراک نمایو چون طفل اندکی بنا" )۵( ت یس آداب و ت

ات ا...کند  لب بنمایالبته صد البته مرا اطفال . ید تا سررشته بدست آیین م

فول ت چه جسمانی چه روحانی خواه از جهت صحت و خواه از یاگر از بدو 

ری حاصل ییل و تغیار مشکل است که تبدیت مواظبت نشود، بعد بسیجهت ترب

ه چنانکه یابد و بنیت محافظه نگردد و صحت تام نیًمثال اگر طفل در بداردد

ری ین بعد آنچه بشود چندان تأثِف ماند، مید و جسم ضعید قوت نگید و شایا

 .     عبدالبها." ندارد

فل حرکت ممدوحی بب" ر ید و تسرین نمایش کند و تحسیند ستایمادر اگر از 

ەای صدور خاطر طف رکت بی قاع فل را نصیل کند و اگر ادنی  حت کند و یابد 

د ولی ضرب و شتم یعتاب نما ری دا م باشد م د حتی زجر لسانی جزئی اگر 

عبدالبها، امر ." بکلی اخالق اطفال از ضرب و شتم مذموم گرددستیز نیابداً جا

 .۳۳، ص ۳و خلق، ج 

 

 

۵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 
 

کی آنکه در اوان کودکی  ی:  دو هدف را دنبال کندد یت بای   ترب
 رود،  یرا هر چه سن باالتر میک را در فرد پرورش دهد؛ زیل نیفضا
ت بزرگساالن امری ید تربیچنانکه تجد. ت مشکل تر می شودیترب
ً ناشدنی استیتقر ت در اوان کودکی آثاری نازدودنی یترب)  ۶.(با

 واالی انسانی در روان ژگی هاییر شدن ویبجا می گذارد و جاگ
سته ای  را حتی در یکودک، او را قادر  می سازد، زندگی سرافراز و شا

 )۷.(ط نابسامان مادی  و اجتماعی آغاز کندیشرا
ت نظر دارد و در چهارچوب آن یگر به اثرات اجتماعی تربی   هدف د

 مهرورزی و نوع یۀکسان، بر پای کودکان جهان بر مداری ۀد همیبا
ابی به تفاهم یز تنها راه دست یبراستی ن.  ابندیت یربدوستی ت

نی یدار جهانی، پرورش کودکان بر موازیواقعی و همبستگی پا
تی ثابت کردەاند که در کودکان یعلوم ترب. مشترک خواهد بود

 ۀست و همیا جنسی سرشته نیض طبقاتی، نژادی و یچگونه تبعیه
 )۸.(ی هستندین موانع ذهنی، القایا

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
ا"  )۶( فل در آن نشو و نما کند چنان یآنچه در ا ان شود و مدتی  مر مرکوز ا ل 

، ۵۱ام بهائی، ش یعبدالبها، پ." ه شودیعت ثانوید که طبیرسوخی در قلبش نما

"۶ص  قت و ینست حقیا. ت نمودید مواظبت و محافظت و تربیار بایاطفال را بس. 

ا، پ." ر و شر ندانندیّواال علف خودرو گردند و خ. شفقت پدر و مادر ام یبدالب

 .۲۹، ص ۲۴بهائی، ش 

طو ذه ع

 

ه ع

۷

د ا

عد

اررب

د گ ع

د

۴ه

رگاه کبریم و تربیتعل" )۷( ز اعظم خدمات  ن یام به ایولی ق... است یت نونهاالن 

مت بس هده برآمدن مشکل تریخ رزا بابا معلم یلوح م." ار مشکل است و از 

 .زییتبر

تباط تام بیع مدارس یت در جمیچون ت" )۸( ن بشر حاصل شود و یک نوع گردد 

د، بنیم یک نوع تعلیچون نوع بشر  ر الن  ان جنگ و یابد وحدت رجال و نسا ا

ون تحقق ا ت مورث یرا اختالف تربیست زیل ممکن نین مسایجدال برافتد و ب

ا، پ." جنگ و نزاع  .۲۳ام ملکوت، ص یعبدالب
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 آموزش
 

دن به مقام ین نقش را در رسی   پس از پرورش، آموزش مهمتر
انگر واقعی عالم بشری یقی نمایانسانی داراست و دانشمند حق

ن موضوع با چنان دقتی مطرح گشته که یدر آثار بهائی ا) ۱.(است
برخی از . یده می شودن آموزش و پرورش دیتنها در آثار متخصص

 :چنین اندینباره  دراِراهنمایی ها
. د از پنج سالگی آغاز شودیگان بایآموزش اجباری، همگانی و را -۱

ًهرچند که در ابتدا بصورت بازی باشد و مثال کودکان با حروف  
 )۲. (ه شده آشنا شوندینی تهیریی که بشکل شیالفبا

یژه بو. ز خواندن و نوشتن آموزش داده شودیش از هر چیپ -۲
نثر و  و  و از برکردن نظماست یضرور )۳(رفراگرفتن پارسی فاخ

 .ه شده استیز از همان اوان توصیان نیق به نطق و بیتشو
د عالوه یبا توجه به استعداد کودکان در فراگرفتن آسان زبان، با -۳

ن المللی یبر زبان مادری به آموزش زبانهای قومی، ملی و ب
 .همت گذاشت

___________________________________________________ 
انشمند نماا" )۱( ق فکر و منطق و یرا از طریت است زیقی عالم بشریگر حقینسان 

الع  ابد و از مقام و منزلت و یتفحص و تمعن از آنچه به عالم انسانی ارتباط دارد ا

ا وال و و اع را یع عالم بشری آگاه شود، عالم سیاوضاع و ا است و معضالت اجت

عه نما ر و پود مدنیمط د ت نوع انید و ت ان هر یه و بنیا) نیا... (سان را بسا

 تفکر و تفحص ترقی و تعالی ۀشرفت فردی و ملی است و بدون قویتقدم و پ

 .ب عبدالبهایترجمه به مضمون از مکات." رممکن و محال استی

اند

ط

ق مح

پزاال

غ

شان

ع لان

ان ع

ب

عرب

رب

دکو

سانی علم است ز" رف ... ا استیق اشیرا کشف حقایاعظم منقبت عالم  ا

ت علماست و اشرف مرکز عالم یجمعل می گردد یتی که در عالم تشکیجمع

لوم و فنون است ز م سبب یرا علم سبب روشنایسانی مرکز  ی عالم است ع

سانی استیراحت و آسا لم سبب عزت عالم  ام یعبدالبها، پ." ش است، 

 .۸۱ملکوت، ص 

ا" )۲( عنی روزها در محلی که یت داخل شوند، ید از پنج سالگی در تحت تربیاطفال 

 آثار مبارکه ۀبدالبها، مجموع..." اموزند یمحافظه شوند و ادب بان هستند یم

 .۵۹ت، ص یم و تی تعلۀدربار

عبدالبها، امروخلق، ." ییت مهارت را حاصل نمایبکوش که در زبان فارسی نها" )۳(

ز چون آفتاب دانش از آسمان ا.  "۴۵۱، ص ۴ج ار و هویامر است هرچه یران آش

ام ملکوت، ص یبهاءالله، پ." ند سزاوار استیماش نیرا ستا) پارسی(ن زبان یا

۱۱۱. 
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گر یت فرهنگی است و از سوی دی هوۀی نشان دهندیزبان ازسو
ن بهائی هرچند کوشش ییدر آ. م و تفاهمی تفهۀلین وسیمهمتر

ش می شود، اما با توجه به یت قومی و ملی ستایبرای حفظ هو
ا انتخاب زبانی یاهم، اختراع و کی و تفی زبان در نزدۀژیت ویاهم

 )۴. (ه شده استیجهانشمول در کنار زبان ملی توص
در کالسهای باالتر درکنار آموزش دانشها از هر رشته، آموزش  -۴

ش یسته است، نوآموزان پیبحدی که شا. ه می گرددیفنی توص
 )۵ (.یابنداز ظهر آموزش نظری و بعد از ظهر آموزش فنی 

 دروس ۀ پسران و دختران در همۀی برای همیآموزش ابتدا -۵
 یۀ باالتر بنا به استعداد و عالقه، تکۀکسان باشد و در مرحلی
 )۶. (ردیا آموزش فنی قرار گیشتر بر علوم نظری و یب
ه و اساس هر یق و پرمحبت پایت آموزگاران با تجربه و الیترب -۶

 ز امر پرورش بر آموزشیرا در مدرسه نیز. آموزشگاهی است
ابد یتواند تحقق ین تنها از سوی آموزگارانی میمقدم است و ا

ن، یفراتر از ا. سته باشندیکه خود نمونه و سرمشق اخالق شا
__________________________________________________ 

ده  یع عالم یاز جمله اموری که سبب اتحاد و اتفاق می گردد و جم"  )۴( ک وطن مشا

ه یم ن خطوط یان منتهی گردد و همچنک لسی شود آنستکه السن مختلفه 

ند از اهل ادراک و کمال تا ین نمایع ملل نفوسی معید جمیک خط ، بایعالم به 

سن مختلفیک لسان اختیگر یکدیمجتمع شوند و به مشاورت   ۀار کنند چه از 

ه اختراع نمایموجوده و چه لسان جد ه یند و در جمید تا ع مدارس عالم اطفال را 

ا.           "عبدالبها."م دهندیآن تعل د جهد شود تا یتکلم به دو لسان مقدر شد و 

رهای مردم در تحصیه  سن مختلفه ضایکی منتهی گردد تا  ع نشود و یل 

ده شودۀ واحده و قطعۀنیع ارض مدیباطل نگردد و جم بهاءالله، ."  واحده مشا

 .هیکلمات فردوس

ه

ب

ال

بز

ب 

العمب

ه

ظ ت ا و غه

هگ ع

ب. د انع

بگ تط ا

طح

ب ب

ب ب

د هبغ ع

هر درس بخواند و ازظهر ت" )۵( ا  ز صبح  ز  روب به تحصیا قررر ل صنعت یب 

ردد ا، ترب." مشغول   .۲۵ت بهائی، ص یبدالب
د فنون متعدده در یچون مبادی علوم را تمام کنند هرکس بتواند و هوس نما" )۶(

ه تحصیل نمایه تحصیمکاتب عال موم  ند مشغول یل فنون عالیولی  ه نتو

ه مکتب صنایردند با فال را  ا تحصید ا د  ند و چون در یع نمایال صنیع فرست

ظه نما فل در چه یند که میصنعتی مهارت حاصل کنند، آنوقت مال ل و رغبت 

ه تجارت و  اگر به صنعت است به صنعت یچ ه تجارت است  ز است اگر چنانچه 

ه نشر معارف و اگر به سا ه معارف است  ه است هر کدام را یف انسانیر وظایو اگر 

اد داشتهیم بت و استع ه آن محول نمال و ر ا، مکات." ندی باشد   .بیبدالب
 

۸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 
   و یان  آموزگاران  مۀژەای  برای  رابطیت  وین  بهائی اهمییدر آ   

تا بدان حد که آموزگار . دانش آموزان در نظر گرفته شده است
 )۷. (تواند از شاگرد ارث ببردیم
ا ی و فکری مهد امکان هرگونه ورزش جسمییدر آموزشگاهها با -۷

ری و ابتکار یت فراگی با هنرها قابلیی آشناۀلیژه بوسیباشد و بو
ست، بلکه یرا آموزش تنها فراگرفتن علم و فن نیز. ابدیش یافزا
ی ید راه استفاده از دست آوردهای فرهنگی بمنظور شکوفایبا

ان ین میدر ا. ت و ذوق فردی را به نوآموزان نشان دهدیشخص
ک محرک یزی است و بعنوان یگفت انگژگی شیقی را ویموس

ری کودک نقش بارزی دارد و بدان یادگیعاطفی در رشد و 
 ۀعی که در نهاد نونهاالن است به عرصیحه و استعداد طبیقر«

 )۸(» .دیظهور و بروز آ
داً ممنوع است، بلکه یری اکیه بدنی و تحقینه تنها هرگونه تنب -۸

تنها ) ۹.(اه باشندد بدان آگیز حقوقی دارند که بایشاگردان ن
ق و مؤثر یط اورا فردی الیهنگامی که کودک احساس کند مح

ق یبا تشو. تش به ظهور می رسدی داند، قدرت خالقیم
ان سال یاز جمله در آغاز و پا(شاگردان طی مراسمی ادواری 

ت یط اجتماعی و تقویمی توان به همبستگی با مح)   لییتحص
 .اری رساندیت یت و هویشخص

 ی بای درسی با توجه به دانش زمانه  و بمنظور آشناکتابهای -۹
__________________________________________________ 

ان ییتنامه، در آیدرصورت فقدان وص )۷( ه معل ارث می رسد و آموزگاری % ن بهائی 

ع و اشغال است و یَن حرف و صنایفتریشر... معلمی اطفال :"ن کار استیفتریشر

افه اگر چین وظیا ." ه حاصل شودیج کلیفا گردد نتاید اید و شاینان که 

المحس مه به  ا،  ریبدالب  .ن زا

م ۴ب

ب

غ نا ه ئع

طدب

م ع

بع

تأ لر

) ه

ژخ

ع ک د

ک

ا" )۸( اند زید قدری موسیهرطفلی  الع از ایقی ب ن هنر، لذت واقعی از یرا بدون ا

وع." سر نخواهد بودیالحان و نغمات خوش م  مستخرجاتی ۀبدالبها، مج

 .۸قی، ص ی موسۀدربار

مومی سازمان )۹( ه یۀ اعالم۱۹۵۹ ملل متحد در سال مجمع   حقوق کودکان را 

د یتصو ه ین اعالمیدرا. ان استید بهائییب رساند که مو  ۀحقوق هم"ه از جم

ان صرفنظر از نژاد، جنس، منشأ ملی و فرهنگی و د کمی ۀماد" (نییکودکان ج

ورداری از حما" ه و امکانات قانونی و عملی مشخص شده تا یتی ویبرای بر

قلی، اخالقی و یکودک بتواند بصورت سالم و طب ری،  نی، ف عی از نظر ب

ندیط آزاد و شایاجتماعی در شرا  ) دومۀماد." (سته رشد و نما 
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 نفی  نیع در سرافراز ملی،  خ یژه تاریو بو واالی ادبی  جستارهای 

 .ابندیکسونگری نگارش یض و یهرگونه تعصب و تبع
... 
د از ین امر در سازندگی جامعه، بایآموزش و پرورش بعنوان مهمتر    
ه ای هدف آموزش ین نظری چنیۀبرپا. ی نظری برخوردار باشدیربنایز

و پرورش آن است که انسان آزاده و متفکر بتواند به شناخت 
. ابدیگران دست یروی از دیدەای بدون پینه و پدیقت در هر زمیحق

)۱۰( 
کی یان مذهبی یشوای پۀ دهد که سلطینشان مخ ی نگاهی به تار   

    ریین انسانی جلوگین موانعی است که از برآمدن چنیاز مهمتر
ی مذهبی و مقام یشوایچگونه پین بهائی هیینرو آیاز ا. می کند

لف آزادگی و مانع رشد را برنمی تابد و وجود آن را مخا" روحانی"
 .   می کندانسان تلقی
القی ن بهائی دانشی را که با پرورش اخییگر آنکه آی دۀ   مشخص

" تکاریدانشمند جنا" در مورد خطر .توأم نباشد، کافی نمی داند
           یدآموزش تأک  دهد و بر برتری پرورش اخالقی بریهشدار م

 )۱۱. (کندی م
 کوتاهی در ۀجید نتیز نابسامانی های جوامع کنونی را بای   براستی ن
ران با وجود ی اۀژه اگر جامعیبو. انستاد شده دین یاجرای مواز

 بزرگی از نهادهای ۀ فرهنگی گسترده و برخورداری از شبکۀشالود
 ۀی رنج می برد، عامل عمدیآموزشی، هنوز از سرشت قرون وسطا

 .ستم آموزش و پرورش جستجو کردید در ناتوانی سیآنرا با
و حتی دن و راه استفاده از هنرها یشید روش درست اندی   آموزش با

نهادهای . اموزدیراه بهرەوری از اوقات فراغت را به نوآموزان ب
ستند و یل نیآموزشی که برای پرورش اخالقی ارزشی قا

___________________________________________________ 
ز هریتحص" )۱۰( فع است و سبب و . زیل جایقب ل علوم و فنون  ولکن علومی که 

باد است  .الله، لوح بشاراتبهاء." علت ترقی 

ناا

ع

انع

.م

د ک ه

ل

ظم فضا" )۱۱( سانی تحصیا ّولی اس  ... ل علوم و فنون مادی و ادبی استیل عالم 

ر و خلق، ج ." ن اخالق استیل تحسیاعظم تحص     ۳۳۲، ص ۳عبدالبها، ا

انشمند را سوخته و " مای  زار خرمن وجود ح هوای نفس آتشی است که صد 

ه رایای علوم و فنونشان ایدر  ۀعبدالبها، رسال."  مخمود ننمودهن نار مشتع

 .۶۹ه، ص یمدن
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م مطالبی که ربطی به زندگی واقعی و تعقل علمی یآموزش را به تعل
ندارد محدود می کنند، نه تنها نمی توانند قدمی مؤثر در جهت 

 )۱۲. (ز هستندیشرفت بردارند، بلکه مسئول انحطاط جامعه نیپ
 
 
 
ان در مورد آموزش و یا نظرات بهائیم آینی کوتاه ببنک بانگاهیی ا

 افته است؟یپرورش بازتابی عملی هم 
ران ی قرن نوزدهم در اۀمی   به همان نسبت که جنبش بابی در ن

ز به باورهای قرون یافت، تکانی سخت نیر یع و فراگیگسترشی سر
د باب در ینکه سیهم ا.  عصر قاجار وارد آوردۀی در جامعیوسطا
روانش که ی دورانی کتک زدن کودکان را ممنوع ساخت، برای پچنان
ران آنروزگار برخاسته بودند، به انقالبی فرهنگی یان مردم ایاز م

تی یان بعنوان اقلیان و سپس بهائیز هرچند که بابیرتر نید. دامن زد
 جامعه رانده شدند، رفتار و کردارشان بر کل جامعه         یۀبه حاش
 .ر نماندیبی تأث
س یبه تأس)  م۱۸۷۰حدود ( عصر ناصری ۀمیژه آنکه از همان نی   بو

ن مدارس در برابر مکتب خانه یا. مدارس سرخانه همت گماشتند
در آنها نه . بانی سرسخت و انقالبی بودندیی رقیهای قرون وسطا

هم تنها از چوب و فلک خبری نبود، بلکه دختران و پسران در کنار 
          قی و آوازیژه آموزش موسیهنری بومی نشستند و به پرورش 

شان ید بودند و بقاینرو همواره آماج حمالت شدیاز ا. می پرداختند
 .تنها در خفا ممکن بود
رانی و یونرهای خارجی و اصالح طلبان ایسیت می   رفته رفته با فعال

تخت یافتند،  در پایز فرصت یان نیش چند مدرسه، بهائیگشا
سه .  ق۱۳۲۱س کنند که بسال یرا تأس" تیترب "ۀ پسرانۀمدرس
 .افتیت یش از انقالب مشروطه رسمیسال پ

ان قصد یرانین ایان بعنوان نخستی   چند سالی پس از آن بهائ
 آنروز ۀن امر در جامعی دخترانه باز کنند و چون اۀداشتند مدرس

ز با یرممکن می نمود که حتی برخی مردان بهائی نیران آنچنان غیا
___________________________________________________ 

د و نگاهداری یزی است که مردمان را بکار آیی چی درخت داناۀوین  میامروز بهتر" )۱۲(

الله، مجموع."  ینما ءد .۲۵۶ الواح، ص ۀبها
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ی عازم یکایآن مخالف بودند، به تقاضای عبدالبها چهار زن آمر
ن زنان پزشک، سومی پرستار و چهارمی ی ادو تن از. ران شدندیا

رانی،  یست در کنار خدمت پزشکی به زنان ایآموزگار بودند و می با
 ) م۱۹۰۹. (شقدم شوندی دخترانه پۀش  مدرسیدر امرگشا
کچهارم شاگردان و  یش از یت که بی تربۀ پسرانه و دخترانۀ   مدرس

 روبرو شد که ربهائی بودند بزودی با چنان استقبالییآموزگارانش غ
 ۷۰۰ابان کاخ جنوبی، یبه خ" سرقبرآقا "ۀهنگام انتقالش از محل

ران ین تعداد در ایدند و ای دختر در آن آموزش می د۶۵۰پسر و 
گر ی دیۀ شهر و ناح۱۹ان در یان بهائین میدر ا.   بی سابقه بودزآنرو

 . ررسمی برپا کرده بودندیمدارس رسمی و تعداد پرشماری مدارس غ
) دو هزار بهائی( هزار نفری ۳۰ت یله در نجف آباد با جمعاز جم
ان با آنکه چند بار مورد تهاجم قرار ی بهائۀ پسرانه و دخترانۀمدرس

 . دانش آموز داشت۴۰۰گرفت، 
تخت بود و بجز دارالفنون تا ی پاۀن مدرسیت بزرگتری تربۀ   مدرس

بی، رستانی بود، که در آن چهار زبان فارسی، عریمدتها تنها دب
 ۀمدارس بهائی با آنکه برنام. س می شدیسی تدریفرانسه و انگل

غ یچگونه تبلیوزارت معارف را بدقت اجرا می کردند و در آنها ه
 سال بسته ۳۳پس از .  ش۱۳۱۳مذهبی صورت نمی گرفت،  بسال 

 .جه چند هزار دانش آموز و معلم سرگردان گشتندیشدند و در نت
د دولت یر نظارت شدیبود ز" صوصیخ"ان با آنکه ی   مدارس بهائ

ن نظارت باعث شد که اختالط پسران و دختران یقرار داشت و هم
غ

)ربب

ن یبا ا. ان برودیررسمی بهائی معمول بود از میچنانکه در مدارس 
ت داشتند، به ی محدودی که امکان فعالۀکین مدارس در باریهمه،  ا
کی آن یت آنها از ابتکارا. رانی موفق شدندیت نسلی از جوانان ایترب

ن بار با برپاکردن مراسم و جشن های باشکوهی به یکه برای نخست
ق شاگردان دست زدند و اهدای یمناسبتهای مختلف، به تشو

 )۱۳.(را رواج دادند" نیده آفر"و " نیآفر"طهای یبل
ن یم، از نخستی   بمنظور آنکه تصوری از آن دوران بدست داده باش

:میاد می کنیت ی تربۀ در مدرسلییمراسم جشن آغاز سال تحص
   

___________________________________________________ 
 .، عباس ثابت، نشر مرآت"نیبن(ت پسران ی تۀ مدرسۀخچیتار"ه . ک.ر )۱۳(
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در این مراسم دکتر کالک حیاط مدرسه را با " 
 دانش آموز  دختران ....یی از گل آراست و هاللها

در صفوف منظم وارد شدند و شاگردان کالس 
ران را که یک پرچم کوچک ایسوم تا ششم هر

د یر و خورشیخود دوخته و در وسط آن نقش ش
قبل از . را نقاشی  نموده بودند بدست داشتند

ران را ین جشن دختران حتی رنگهای پرچم ایا
اوج برنامه هنگامی بود که ... نمی دانستند 

ن سرود پرچم و سرود وطن ما    دانش آموزایۀکل
 )۱۴." (را خواندند

      
    ن :کته آنکه

ر.مد

راند

ن.  گمد

ر ل

ل

رگ

۰ا

۰

د ین کار تقلیگر هم از ایپس از آن مدارس د"
کردند بی آنکه به منظور واقعی آن پی برده 

کی از مدارس پرچمی یًباشند، مثال دختران 
کردند که رنگهای آبی و صورتی یدرست م
 )۱۵."! (داشت

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
کتر  )۱۴( د ا  ۱۹۰۹ی که بسال یکای پزشک آمرSusan Modyاز گزارشات  ران یوا

مت زنان ا.)  م۱۹۳۴(شد و تا آخر عمر  بۀ دخترۀرانی و مدرسیبه خ ت ی ت

ه بسال ی تربۀمدرسمشغول بود خترا شا.  ۱۹۱۱ت  افت و با آنکه یش یرسماً 

ه خانم و منیوشش زنان بهائی ادر واقع به ک ه فائزه خانم، طاه  ه ریرانی از جم

ه با حمالت مخالفیادی به ثمر رسیا ت دکتر مودی و یرین به مدید، بمنظور مقاب

د ایکایر از زنان بهائی آمریدو تن د ران شده بودند، یی که به دستور عبدالبها وا

 .۱۶م بهائی، ش یپ. س شدیتأس

 .۴۲، ص ۱۶ام بهائی، ش یپ   )۱۵(
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 نوسازی اقتصادی
 
 
 

اسی و یه های سین حقوقی و نظریمواز« 
ً بمنظور حفظ مصالح عالم  اقتصادی صرفا

ن گشته است؛ نه آنکه یم و تدویانسانی تنظ
ا ین ییت برای حفظ اصالت آیعالم بشر

 )۱(» .عتی خاص قربانی شودیشر
 

 
سطح ملی و جهانی چنان ها و مشکالت اقتصادی در یدشوار   
ط زندگی یر آنها،  بهبود شرایدار و فراگیم است که بدون حل پایعظ

ن یین سبب با آنکه آیبد)  ۲. (ده استیرممکن گردیجوامع بشری غ
ست، برای بهبود اوضاع اقتصادی یک مکتب اقتصادی نیبهائی 

شنهاداتی نظری و عملی ارائه داده است که بدون تحقق آنها یپ
 )۳. (دی مشکالت کنونی قابل تصور نمی نماغلبه بر

مردمان است و منظور " شتیل معیتعد"شنهادات ین پی   هدف از ا
 افراد جامعه از حداقلی ۀآنستکه عدالت اقتصادی برقرار شود و هم

شنهادات تا ین پیاز زمان طرح ا)  ۴. (از رفاه مادی برخوردار گردند
ا از سرگذرانده و با ن و ناموفقی ریات سهمگیت تجربیکنون بشر

د یهای شدید همچنان دستخوش نابرابری قرنی جدۀآنهمه در آستان
 .و بحرانهای اقتصادی است

 هاییگر تئوریات آنستکه  اکنون  دین  تجربی  مثبت  اۀجی   تنها  نت
___________________________________________________ 
ی، حال و آ )۱( هان، ص ۀندیشوقی رب جان .۴۷ 

ن  

و

ه کع ۲ا

ا

۶

ه

ک ک

ّات جم یش و سعادت عمومی مختل و راحت نوع بشر بقسمی مسلوب که حیاآس" )۲(
ایز.ری بی ثمریغف ع مختص بنفوسی معدود و یرا ثروت و عزت و تجارت و ص

این در زیریسا د و منافع و راحت و یر بار گران مشقت و زحمت نامحدود و از ف

ا، پ." ش محرومیآسا وت، ص یبدالب  ۱۴م مل

ابد سعادت برای ین مسئله تحقق نیر مهم است و تا ایشت بسیل معیامر تعد" )۳(

 .۱۲ام ملکوت، ص یعبدالبها، پ." ستیعالم بشر ممکن ن

رکس بقدر یاج نجات یع از احتیشت نوع بشر است تا جمیل معیتعد" )۴( افته 

ان راحت  ان و اقتضا  رتبه و م  .۳۰ام ملکوت، ص یعبدالبها، پ." ابدیام
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      ن بهائی به روشنیییشنهادات آیداری ندارد و پیبنده خریفر
 نیان برخی از این میوانگهی در ا. ای جلوه می کننده ژیو
ی آنها یز کاراینراه نیشنهادات بطور محدود عملی شده و از ایپ
 .ان گشته استینما
ت ین بهائی برخالف مکاتب اقتصادی، انسان در کانون فعالیی   در آ

ی همه یر دارد و بهبود وضع زندگی در خدمت شکوفااقتصادی قرا
      رفاه مادی به خودی خود به رشد انسانی منجر.  اوستۀجانب

د با توسل به یل اقتصادی نمی توان و نباینمی شود و در راه حل مسا
رش و در ید مورد پذین راه بایری در ایزور گام زد و هرگونه تدب

 )۵. (د همگان باشۀ داوطلبانۀراستای اراد
ً چنان وانمود می کنند که بر روابط و     مکاتب اقتصادی غالبا

نرو بحرانهای یاز ا. ر حاکمندیزناپذینی گریتحوالت اقتصادی قوان
.  اقتصادی، ناهماهنگی ها و تضادهای موجود را جبری می دانند

ن موسسات ین واحد اقتصادی تا بزرگتریکه از کوچکتریدرحال
 انسانها هستند و با خرد ۀز رفتار و ارادتی، همه تابعی ایفرامل

ت اقتصادی را در هر چهارچوبی در راه ید فعالیجمعی می توان و با
 .دار وضع زندگی به خدمت گرفتیبهبود پا

 
 :ن بارهیشنهادات بهائی در ایبرخی از پ

 
ن حداقل رفاه مادی برای یشه کن ساختن فقر و تأمیر  ) ۱
ژه ی افراد بوۀن آموزش برای همچنانکه امکا. دستان جامعهیته

ی با یژه در کشورهای اروپایدر برخی جوامع بو. دینوباوگان فراهم آ
" نییزاغه نش"ری از یر دولتی گامهای مؤثری بمنظور جلوگیتداب

برداشته شده و با استفاده از امکانات آموزشی، تسلسل فقر مادی و 
 از افراد جامعه ونها تنیلیان برخاسته، ورود میم ّمعنوی تا حدی از

می برای کل جامعه ببار آورده یج مثبت عظیات اقتصادی نتایبه ح
 .است

ر دولتی، بلکه ید به تدابین امر مهم نه تنها باین بهائی ایی   از نظرآ
 افراد ۀچنانکه هم. ابدیدار یبا رشد همدردی اجتماعی تحقق پا

 ک  خانواده احساس کنند و یرا اعضای   جامعه خود
___________________________________________________ 

ه یکی از مسائل اساسی) شتیل معیتعد" ( )۵( النه  رت بهاءالله است اما معت ه 

ورانه ابد عاقبت بجنگ خواهد یام نین مسئله بطور محبت التیو اگر ا. مت

ا، پ. " یکش  ۱ام ملکوت، یبدالب

ن د حض

ه

هد .۴۶ص ع

۱۵ 
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 )۶. (ش بشتابندیه به کمک همنوعان خوداوطلبانه و مهرورزان

ت که کشورهای جهان به درجات گوناگونی از ین واقعی   باتوجه به ا
شه کن ساختن فقر در سطح یعی برخوردارند، ریمواهب و منابع  طب

ن بهائی یی معنوی دارد که مورد نظر آیزیجهانی بستگی به رستاخ
ان جوامع تویتنها با گسترش نوع دوستی بشردوستانه م. است

باکانه به یغنی را از ثروت اندوزی خودخواهانه و تجمل پرستی ب
 ۀم، حتی شبکیوگرنه چنانکه شاهد. سوی   نوع دوستی سوق داد

ه و کمکهای مالی به کشورهای یری سازمانهای خیمی ازعظ
ان یز نتوانسته است بطور مؤثر از شکاف روزافزون میدست نیته

 .کشورهای دارا و ندار بکاهد
 
د از یم و زندگی در تجمالت، نه تنها بایگردآوری ثروتهای عظ  ) ۲

ن راه، یراخالقی تلقی گردد که کوشش در ایًسوی جامعه اصوال غ
از .  ت فردی باشد، زشت شمرده شودی فعالۀجیحتی اگر در نت

ابد که یگر پرورش اخالقی جامعه به چنان حدی دست یسوی د
 با کار و کوشش شخصی هدف مطلوب زندگی انسان آن باشد که

، که همانا یابد تا بتواند به هدف واالی زندگیزندگی آسودەای 
 )۷. (گران است موفق گرددیکمک به د
ری از انباشت ثروت نه به زور ممکن ین بهائی جلوگیی   از نظر آ

ن عادالنه یل به آن نه تنها وضع قوانیراه ن. است و نه به پند و اندرز
ن آگاهی که سعادت یق ایات و تعمیاست بلکه گسترش اخالق

ن ی زمۀنینان سفی سرنشۀبشری تنها در صورتی ممکن است که هم
 )۸. (ش بکوشندیبتوانند با رفاه مادی در راه تعالی معنوی خو

___________________________________________________ 
د چنان یبا. ت فقریت غنا باشند و بعضی در نهایست که بعضی در نهایز نیجا" )۶(

ه یقانونی گذارند که از برای کّل وسعت و رفاه ه یت باشد  ه فقر مبتال و  کی 

ا، بهاءالله و عصر جد." ت غنا را داشته باشدیکی نهای  .۱۵۹د،  ص یبدالب

نن ب

ه ع

در

عن

ن

گب ن

. یگران را حمل نماید تا او بار دیش گید کاری و کسبی و صنعتی پیهرنفسی با" )۷(

بدالبها، ." علت کابوس مستولی گرددنکه خود حمل ثقل شود و مانند یه ا

 .۷۵ حدود و احکام، ص ۀنیگنج

ند یش گرسنه و برهنه و بی سر و سامان بیانسان چون نفوسی را از بنی نوع خو" )۸(

ه در  قصر عالی خود راحت و آسا ند یاج بیت احتیش کند و کسانی را در نهایچگو

رددیا وجود ا ه از ثروت خود ممنون و خشنود  ام یدالبها، پعب."ن چگو

 . ۱۴۵ملکوت، ص 

 

۱۶ 
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ت که مشکالت اقتصادی و بحرانهای ین واقعی با توجه به ا)  ۳
شتر ناشی از رشد ناهماهنگ اقشار اجتماعی و انباشت  یشتی بیمع

ن بهائی ییی محدود است، در آیی در دستهای داراۀختیلجام گس
 :ه شده استی توصن مشکلیا ر عملی مناسبی برای غلبه بریتداب

نمعنی که بر درآمدهای یات تصاعدی، بدیستم مالیک سیجاد یاـ 
نی که یاتهای سنگیشتر از مقدار الزم برای زندگانی متوسط، مالیب

ی ی قشرهاۀدرمقابل، از هم. ردیبطور تصاعدی رشد می کند تعلق گ
از درآمد ) افتن کسبیا رونق نیامدن محصول و یبعمل ن(که بعللی 
افت نشود، که به یاتی دریخوردار نشدەاند، نه تنها مالکافی بر

ز ینه نین زمیالبته حتی در ا. رندیز قرار گیت نیمراتب مورد حما
 نخست ناشی از ۀد در درجیات باید برآن است که پرداخت مالیتأک

 )۹.(ت در مقابل جامعه و همنوع باشدیاحساس مسئول
ی یادی ناشی از دارایه تا حد زیاز آنجا که انباشت ثروت و سرماـ 

         فردی مجاز است، ن بهائی هرییموروثی است، با آنکه در آ
ز ین نیی اش را به هرگونه که صالح می داند به ارث بگذارد؛ اما ایدارا
از خانواده صرف خدمت یی ورای نیه  شده است که هرنوع دارایتوص

 )۱۰. (به جامعه گردد
 شود که از همان یشاره اکتفا من ای باال بدیۀ توصیی کاراۀدربار(

 ۀان بجز خانیاری از بهائیران بسی بهائی در اۀی جامعیدایاوان پ
ثروت . گذاشتندیی شان را به مراجع بهائی وامیمسکونی، مازاد دارا

را یز(ت فردی قرار داشت ین راه هرچند که در مالکیگردآمده از ا
بزرگی     بخشو)  ت  حقوقی  برخوردار  نبودی بهائی از شخصۀجامع
و کمک به ) ۱۱(مارستانها ی صرف براه انداختن مدارس، باز آن

___________________________________________________ 
د شخص فقیًمثال شخص غنی حاصالت ز" )۹( ر حاصل کم دارد حاال انصاف یادی دا

د از ین موقع بایر در ایبل شخصی فق. رندیات بگیک مالیدو  ست که از هرین

شر مالیاگر آن شخص فق. ات معاف باشدیم ات بدهد و شخص غنی هم یر 

ا، پ. " ستین انصاف نیات بدهد ایشر مال  .۱۳۸ام ملکوت، ص یعبدالب

ر

عال

هع

الز

مد للخ

ه گ۱مل ب

گدم. درپ

رم

م و ا" )۱۰( ن ثروت اگر از صنعت و اقتراف حاصل یبعد از تحقق وجود و بلوغ، ثروت 

وح و مقبول است رد م ه، لوح طرازات." شود نزد اهل   .بهاءا

ائی بسال  )۱۱( ه پنج پزشک ب شا۹۱۰ازج ه  در "مارستان صحتیب"ش یم موفق 

یا مارستانی بود که بدون کمک خارجی و ین بیالله زار تهران شدند که نخست

ادولتی  دی   ان یست رایماران تهیارستان برای بین بیخدمات ایه گذاری گ

دیارستان  میبود و تمامی درآمد آن صرف توسعه و بهبود امکانات ب  .دی گ

 

۱۷ 
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ش از مصادره توسط حکومت اسالمی، یپ می شد،دستان یته
   ط مناسبیتوانست در شرایافته بود و میز یرت انگیابعادی ح

 نجا فرصت پرداختن بهیا. کند تکانه ای به اقتصاد کشور وارد
ست و هدف آن بود که با اشاره به ین "موقوفات بهائی" چگونگی
ن رشد ی نشان داده شود، احترام به آزادی فردی در عینمونه ا
ت یط به موفقین شرایتواند حتی در سختتریت اخالقی میمسئول

 .)انجامدیاقتصادی ب
 
ن بهائی تحولی مثبت در منش اخالقی یید آی اشاره شد که از د  )۴

ش دانش و آگاهی، شرط اصلی هرگونه تحول یدست در دست افزا
ن در یادیز دگرگونی بنی نییهدف نها. صادی استاجتماعی و اقت

 .ات اجتماعی استی در حین ارزشیانتظارات افراد از زندگی و مواز
 انسان ۀ رابطۀن ارزشی متوجیکی از دگرگونی های مهم در موازی   

ن یت جامعه اجباراً و تنها برای تأمیدر جهان امروز اکثر. با کار است
ان قشرهای یدر م. مطلوب مشغولندکنواخت و نایزندگی به کارهای 

روی کار و سازندگی به علت کمبود دانش و مهارت ینی جامعه نییپا
ه یی با تکیگر، قشرهای باالیاز سوی د. ابعاد بزرگی راکد می ماند در

د نمی پردازند که با زندگی یبر ثروت شان نه تنها به کاری مف
ست آوردهای تجملی و افراط در مصرف، بخش قابل مالحظه ای از د

 )۱۲. (جامعه را به هدر می دهند
 انسان ۀ توان تصور نمود که تحول در رابطین وضع می   با توجه به ا
ن بهائی را یین اصل در آیج مهمی برخوردار است و ایو کار از چه نتا

به همنوع  ش پروردگار و خدمتیاید را همان نیارزش نهاد که کار مف
ن نظر هر عضو جامعه نه یاز ا)  ۱۳. (ن عبادت می داندیرا باالتر
گران مشغول شود،  ید برای خود و دید به کار و صنعتی مفیتنها با

ش پروردگار را تحقق یای نۀز شوق و راستی الزمیکه در انجام آن ن
ب .خشد

 ی بلکه هرگونهین بهائی نه تنها گداییگر اما از نظر آیاز سوی د   

ً ممنوع  ی انسانی است، اکگداپروری، از آنجا که مخالف سرافرازی دا
___________________________________________________ 

رند و فی الحقیقه از " )۱۲( موس نفوسی هستند که بی ثمر در ارض ظا پست ترین 

ضرت محبوب، ص ." اموات محسوبند  .۴۷۴بهاءالله، ادعیۀ 

ه نا

ح

عب

.لل

ه صنعتی و یا کسبی مشغول شود و عمل نماید آن عمل ن" )۱۳( بادت هر نفسی  فس 

تعالیم ." عندالله محسوب ه، نبذه ای ا .بهاءا ز  .۲۳، ص .
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د شبکه ای ازنهادهای اجتماعی و دولتی مستقر یو با) ۱۴(است 
 .ازمندان باشدیگردد که جوابگوی ن

 تحوالت علمی و فنی معاصر می توان هر ۀجی    خوشبختانه در نت
ق کار و ی مشاغل کاست و با تلفکنواختی و سختییشتر از یچه ب

ط ی محۀم انسانی را در راه بهسازی همه جانبیآموزش، منابع عظ
 .ست  اجتماعی بکار گرفتیز

 
ن ید به ای انسان و کار معطوف بود و نباۀآنچه گذشت به رابط  ) ۵

ط کار توجهی ندارد و یط محین بهائی به شراییتصور دامن زند، که آ
ان و تضاد های طبقاتی یرآوران و کارفرماان کاینی میا اختالف عی

ن یق این تصدیبرعکس، در ع. ناشی از آن را انکار می کند
 ۀت و آگاهی همیاختالفات، خواستار آن است که با رشد شخص

ی یگر، چنان فضایم عدالت از سوی دیی و تحکیکارآوران از سو
 )۱۵. (ل گرددین اختالفات تعدید که ایاجتماعی حاصل آ

اسی در قرن گذشته و یدهای خونبار اجتماعی و س   برخور
ن ی اۀات مثبتی که در برخی از جوامع جهت حل عادالنیتجرب

ر نشان می دهد که رشد یاختالفات حاصل شده، بطوری انکارناپذ
 .آگاهی تنها راه غلبه بر تضادهای اقتصادی و اجتماعی است

 کارآوران و ۀد رابطین عدالت اقتصادی نبایگر برای تأمی   از سوی د
برعکس، گذشته از . ان امری خصوصی انگاشته شودیکارفرما

ل گردد که ینظارت فعال دولت، ضروری است که دادگاهی تشک
 )۱۶. (حکمش برای هر دو طرف الزم االجرا باشد

 
 جاب می کند که در جهت ازی مسلماً برقراری عدالت اقتصادی ا  )۶
 .دیشانه به عمل آیی دوراندریه تدبیان برداشتن تضاد کار و سرمایم

_______ ____________________________________________ 
۲ .۳۵کتاب اقدس، آیۀ  )۱۴(

ر با ت

۱

طدل

ط م ط

ک د ا ت ج

ه

د زیرا کارگران  " )۱۵( ید قوانین گذا ا بحال خیلی ظلم به عوام شده  فی الحقیقه 

 .۱۵عبدالبها، پیام ملکوت، ص ." ممکن نیست به اوضاع حالیه راضی شوند

ۀ " )۱۶( رفین بقانون عدل و حقانیت رسماً محقق و مسلم بلکه حقوق معت ِمشترکۀ 

عی  حاکمه محکوم گردد و قوۀ نافذه جزای ق رف تجاوز نماید بعدال شود و هر 

ومت  اخلۀ قضا و ح م یابد و مشکالت برطرف گردد و م ا امور انتظ ری دارند  م

." در مشکالت حاصله بین اصحاب فبریق و عمله مداخلۀ مشروعه است

ا، پیام ملکوت، ص عبد  .۱۴۴الب
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دی خبری یران از واحدهای صنعتی و تولیدر دورانی که هنوز در ا
گر زحمتکشان یم شدن کارگران و دین بهائی فکر سهیینبود، در آ
ن دورنما که با یبا ا) ۱۷. (ه و سهام کارخانه مطرح شدیدر سرما

گردانندگان واقعی ت از سوی یریی مدیش آگاهی و توانایافزا
 .ش روندین واحدها بسوی خودگردانی به پیواحدهای اقتصادی، ا

    ازآنچه گذشت قابل تصور است که ساختار مطلوب اقتصادی،  
بنوع «ساختار تعاونی و خودگردانی است؛ تا کارگر و کارفرما 

 ۀد دورنمای همین ساختار نه تنها بایا. »معتدلی مشترک گردند
 نهادهای یۀ و صنعتی باشد، بلکه کلیکشاورزد یواحدهای تول

مارستانها گرفته تا مراکز آموزشی را یخدمات اجتماعی از ب
امورتجارت و صنعت و فالحت بلکه اشتغال «را که یز. ردیدربرگ

ن ساختاری یو تنها در چن» گر استیکدیعمومی ملت کل مرتبط ب
د به مراتب توانیگانگی از کار رها می گردد و میاست که انسان از ب

ش، به شکفتگی واقعی و همه جانبه در زندگی اجتماعی یی هایتوانا
 )۱۸. (ابدیدست 

 
ستم جنبش ها و کوششهای گوناگونی برای تحقق یدر قرن ب   

ابی ها و یساختار تعاونی بوجود آمد که به درجات مختلف با کام
، وابستگی به "بازار آزاد"د یرقابت شد. ی توأم شدندیناکامی ها

ی یت و وفاداری، نارسای دولتی، کمبود حس مسئولۀت آمرانیهدا
تهای یران و باالخره اولویآگاهی و دانش وابستگان و مد

توان بعنوان برخی عوامل ناکامی تعاونی ها یکی را میدئولوژیا
طهای ینهمه تعاونی ها به جلوه های گوناگون و محیبا ا. برشمرد

 یتهای  ا  از  موفقیلی تا اسپانیاز شل و یًکامال متفاوت از هند تا اسرائ
__  _________________________________________________ 

النه از " )۱۷( ا کارگران شریک باشند معت صاحبان معادن و فابریقه در منافع 

د نصیبی نیز از منافع  یر از م ه  ه عملجات بدهند تا عم حاصالت صدی چند 

اشته باشد  .۱۵دالبها، پیام ملکوت، ص عب." عمومیۀ کارخانه 

د ب

ز غ ل ب

۰د

ز ب ز بان ز

ع

ع یا

با ه ع

د " )۱۸( ه کلی بهم  د را باید  ین اجرت و م ه ... این قو د  به موجب شریعت الله م

جمیع مالیات و ... اینها داده نمی شود بلکه شریک در هرعملی می شوند 

مومی(حاصالت در  جمع گردد و آنوقت مالحظه میشود کی فقیر و کی ) انبار 

مومی  میشود رو در آخر سال ه... غنی  دی ماند خرج مصارف  ." قدر در انبار ز

ت، ج  ا، خطا  .۱۲۴-۱۲۵، ص ۲بدالب
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 )۱۹. (انده بود قابل  توجهی  برخوردار
گر یر دین برتری ساختار اقتصاد تعاونی آن است که ناگزی   مهمتر

 دهد و هدف یت اقتصادی دخالت میجوانب زندگی را در فعال
 اقتصادی را چنانکه در قرن گذشته تصور می رفت به ۀسعتو
د و درآمد محدود نمی سازد، بلکه به سوی اقتصادی با یش تولیافزا
 )۲۰. ( انسانی گام برمی داردۀچهر
ن عامل بروز بحرانها و رشد ناهماهنگ یهی است که مهمتری   بد

. ی ساختاری استیاقتصاد در واحدهای ملی و سطح جهانی، نارسا
د یه داری با تولید سرمای تولۀویشه در آن دارد که شیی رین نارسایا

کند و می جابیدات را ایاضافه ارزش، همواره صدور بخشی از تول
ی که خود ین محصوالت در کشورهاین منظور وجود بازار برای ایبد

ه داری یات بقا و رشد سرمایستند، از ضرورید آنها نیقادر به تول
ان یاسی می رقابت اقتصادی و سۀزندیبرانگز ین عامل نیهم. است

    ی و عامل اصلی تشنجات و تجاوزات صنعتۀشرفتیکشورهای پ
 . باشدین المللی میب

دند با ی کوشی صنعتۀشرفتی پی   در دهه های گذشته کشورها
از به صادرات را تا حدی کاهش دهند یدامن زدن به مصرف داخلی، ن

ـمی از یـد و در آن بخش عظیمانجا"  مصرفـیۀجامع"که به برآمدن 
___________________________________________________ 
عاونی ی موفق مۀبعنوان نمون )۱۹( . اشاره کرد ایاسپان (Mondragonتوان به جنبش 

تهای ی فعالۀ ها همیکنون شبکه ای از تعاون. م۹۵۴ن شهر از سال یدر ا

ل داری و خدمات اجتمایت ه ندی، کشاورزی، بان د و امرو می یعی را در دست دا

که  تعاونی موجود مشغول بکارند۸۲ هزار نفری شهر در ۳۰ت یز جمع کوتاه 

د مشورت قرار می فعالۀ نفری از کارکنان کل۲۰در شوراهای  د و ی گیتها مو

ه صرف درآمد کارکنان یبرای آموزش و بق% ۱۰ه گذاری و یاز سود برای سرما% ۴۵

ران یازکارگر ساده تا مد(ن کارکنان رده ها یکه تفاوت درآمد بیالمی گردد در ح

 .زان سه برابر تجاوز نمی کندیاز م) ارشد

)ت

تا۱

زکو ر

آن. ا

رری۰

بز ن

هد

. عک

ا

ه

ه از نظر اقتصاددانان رشد تول )۲۰( ه تنهایامرو ه  ی شاخص رشد با ید و درآمد سرا

 هندی ۀ برندAmartya Senًچنانکه مثال . ستیدوام و قابل اعتماد اقتصادی ن

ن ساخته است یگزیرا جا"  انسانیۀبی توسعیشاخص ترک. " م۱۹۹۸ نوبل ۀزیجا

اشتی و یالت افراد جامعه، می تحصۀکه درآن درج زان بهره مندی از خدمات ب

ی، کاهش مرگ و م مومی را دربر می گیر کودکان و امنیپزش واحدی از ردیت 

ز چند سال پی نUNDPسازمان ملل متحد   ۀگزارش توسع"ش گزارشی بنام یز 

ان براساس شاخصهای " نسانیا اد شده یمنتشر می کند که درآن کشورهای ج

 .رده بندی می شوند

۲۱ 
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ازهای کاذب و ید نید و بازتولیعی و انسانی در راه تولیمنابع طب
ری ینهمه از بحرانهای ادواری جلوگیبا ا. تجملی به هدر می رود

 عاقالنه از ۀوط به استفادل مربی مساۀن مشکالت، باضافیرا اینشد؛ ز
م نظام  اقتصاد جهانی قابل حل یعی جهان، تنها با تحکیمنابع طب
 .می باشد
ک نظام اقتصاد جهانی برقراری عدالت اقتصادی ی اصلی ۀ   مشخص
 ۀنده در دوران معاصر، که اداریفزا" ییجهانگرا"نرو یازا. است

ی قرار تیک طرفه در دست انحصارهای فراملیاقتصاد جهانی را 
 خواستار ین بهائییبرعکس، آ. د باشدییتواند مورد تأیدهد، نمیم

ک نظام فدرال است، که در یکی واحدهای ملی در یهمکاری و نزد
عدالتی ها، به راه حل یآن کشورهای جهان بطور مشترک، با جبران ب

 .ابندی بشری دست ۀ اعضای خانوادۀهای قابل قبولی برای هم
قتصاد ملی تنها در چهارچوب جهانی قابل ل ایاری از مسای   بس

د ملی تا مشکل یست و تجارت و تولیط زیاز حفظ مح. حل است
ابی های یادی به راەی، تا حد زیعی و وابستگی های مالیمنابع طب

ن ی چنیۀدرسا) ۲۱. ( بستگی داردیخردمندانه در سطح جهان
ستم اقتصاد کنونی حاصل یر در سیلی فراگیتحولی بی شک تعد

شرفته در برابر کشورهای در حال یت جوامع پیاهد شد و مسئولخو
ک خانواده، قوامی ثمربخش خواهد یاری اعضای یرشد همچون هم

 )۲۲. (افتی
ن بهائی با آنکه مساوات و برابری مطلق را به علت برخورداری یی   آ

) ۲۳(ر عملی می شمرد، یی، غیانسانها از مراتب مختلف توانا
ان دارا و ندار را چه در یل میت و برقراری تعدن عدالیّمصرانه تأم

 بشری ۀجامع.  ملی و چه در سطح جهانی خواستار استۀپهن
گر  اما،  یاز دارد از سوی  دیی است که به مراتب نیمانند اردو

اری و همدردی یگانه  و همبسته  است،  که  در آن بدون همیواحدی 
___________________________________________________ 

م عالم انسانی " )۲۱( بع نیازها و مصالح مب ید  مالحظات ملی و منافع خصوصی 

تباط و اتکای  د زیرا مسلم است در دنیایی که اقوام و ملل به یکدیگر  قرارگی

ر تأمین می گردد ء در نفع کل ب ی، حال .." متقابل یافته اند نفع  شوقی افن

 .۸۷و آیندۀ جهان، ص 

ر تا با

ار ر

هت دجز

ع ب ب

ان

ط

ک

ضای ملل و دول " )۲۲( ه ا گر ائتالف و یکدی انسانی با ۀک خانوادیه مثا

ی، حال و آ. " ابندی یاتحاد  م  .۴۸ جهان، ص ۀندیشوقی رب

بقات باشد نمی شود بشر ینظم عالم چن" )۲۳( کسان ین اقتضا می کند که 

وت، ص یعبدالبها، پجاد بشر مختلفیرا در ایباشد ز ." ند .۱۳۴ام مل

۲۲ 
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 )۲۴. (ممکن نمی شود  انسانیۀستیزندگی شا
ً در چن ی برای استثمار انسانها و غارت ین جهانی نه جای   مسلما

ه داری لجام یعی وجود دارد و نه مکانی برای سرمایمنابع طب
ل اقتصاد جهانی و یهوده، بلکه در آن با تعدیخته و مصارف بیگس

ه یانباشت سرمادی و خدماتی، از یت روند های تولیملی و هدا
د در یل تولین بهائی خواستار تمرکز وساییآ. ری می شودیجلوگ

ز یستم نی انقالبات قرن بۀرا چنانکه تجربیست؛ زیدست دولت ن
 همکاری ۀجی و همه جانبین مهم بدون رشد تدرینشان داد، ا

          ی های خسران آوری منجرینارساۀ جامعه به همگانی در ادار
 )۲۵. (گردد می

 
ری از احتکار و هدر دادن منابع یحات نظامی، جلوگی   منع تسل

عی در سطح ملی و جهانی و گشودن دروازه های دانش و فن به یطب
هم

م
بازا
خوا
انج
که
ریم
تو

یزم
وس
نوع

 
_______________

همۀ  (

و 

ک ج ب کووت پ .۱ع

لوۀ)۲( ربا شو

)۳(   .

 

ت را ورای مرزهای مصنوعی طبقاتی، ملی یان، بشری جهانۀروی 
خواهد  تی بخردانه هداۀبا ادار و منطقه ای بسوی جهانی معتدل و

 :کرد
. ت انتظام درخواهد آمدنابع اقتصاد عالم تح"

گر هماهنگ شده توسعه یکدیرهای جهان با 
ع فراورده ها به نحوی عادالنه یافت و توزیهد 

می یروهای عظین) "۲۵." (رفتیام خواهد پذ
اسی بهدر ی در راه جنگهای اقتصادی و س
ل یقی از قبیود از آن پس معطوف به اهداف ال

علمی و اعتالی مغز و ات ی اختراعات و ترقۀسع
 ۀ کرۀفکر بشری و بهره مندی از منابع ناشناخت
ج هر ین و درازای عمر انسان گردد و به ترو

ات فکری و اخالقی و روحانی یله ای که حی
 )۲۶." (ت کند پردازدی انسان را تقو

____________________________________ 
م")۱  مانند اردویی است که جنرال و سردار و نایب و نفر زیرا هیئت 

نمیشود جمیع سردار باشند یا سرباز، بلکه طبقات الزمست . اجزا را الزم دارد

اعیه اجت

ب، مثل جمعیت ی خانه ت، ص ." تفا مرات وا یام مل  ۳۸بدالبها،

نی، ج مدنیت الهیه، ص       .۱۰۴قی 

 ۱۵۶بهایی، ص شوقی ربانی، نظم جهانی  

۲۳ 
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ن  اصولی یش  از ایم  پیک قرن و نیش از ین بهائی بییان گذار آیبن

          

دی (

ود ۵ و به ح 

ر خیریه صرف شود  ع    ت

بر   ی

ر 

ببس ت ر اممدو

.

 

 
   

ع یاری فجایان ارائه داد که درصورت تحققشان از بسیبه جهان
اختالف  در دو سوی هر. ری می گشتیدوران معاصر جلوگ

توان به یافتن راههای تفاهم، می، انسان قراردارد و با یاجتماع
شرفتهای یچنانچه پ. افتیر دست یتهای بازگشت ناپذیموفق

ز که تا بحال در برخی کشورهای جهان ممکن گشته یاندکی ن
 .ن اصول بوده استیاست، ناشی از تحقق نسبی ا

شتر درک می کند یشرو، آگاه و مسئول هرچه بیت پی   امروزه بشر
محور آگاهی و ت که بدون تحولی گسترده بر

را 

ساس ق احیعم
ک از اختالفات بشری از جمله یچیت بشردوستانه، هیمسئول

تواند یچه کسی م. ستیاختالفات اقتصادی و طبقاتی حل شدنی ن
اده خواهی قدرت طلبانه و اسراف، با یکند، بر احتکار، ز انکار
ز عوامل ین ها نیتوان غلبه کرد و همیچگونه قانون و اجباری نمیه

ت امروز یر بشریبانگیاند که گرد اقتصادی یمات شدیاصلی نامال
 .است

ان بی عدالتی های  موجود ی   براثر کمبود آگاهی و دانش اکثر جهان
حداقلی از  نیافته و با وجود امکانات کافی، هنوز هم تأمیش گستر

. ای آمال و آرزو تعلق داردیت به دنی بشرۀسته برای همیزندگی شا
بار، بلکه آگاهی همراه ی و نه زور و اجیزه جویی و ستینه تشنج فزا

تواند در مرزهای ملی و در سطح یبا خرد و نوع دوستی است که م
 )۲۷.(ان برداردیوارهای نابرابری اقتصادی را از میجهانی د

تی را نشان  ی انسانۀعیی ها، طلین راهنماین بهائی فراتر اییآ
تر به شیابی هرچه بیدهد که در آن بشر رفاه مادی را بخاطر دستیم

طلبد و هدف زندگی خدمت به همنوع و تعالی یدانش و هنر م
 )۲۸. (معنوی است

 
___________________________________________________ 

دقت نمایند که چگونه معارف و تمدن سبب عزت و سعادت و حریت و آزا")۴ 

 .۱۳۱عبدالبها، رسالۀ مدنیه، ص ." حکومت و ملت می شود

در غنا منتهای م" )( اگر  سعی  کوشش نفس خ انسان یت را داشته مدو

در امو الهی حاصل گردد و فضل ت و صناعت به جارت و زرا

جمهور  به وسایلی نماید که و عل الخصوص اگر شخصی عاقل و مد تشبث

برساند همتی اعظم از این نه وت و غنا ) زیرا. (اهالی به ثروت و غنای کلی ث

اشد ح، اگ هیئت جمعیت مل غنی  لۀ مدنیه، ص ." یار  عبدالبها، رس

۳۱ 

۲۴ 
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مدرسه، یک واحد اقتصادی؟

م که بخوبی نشان می دهد، ی
  نتامکانات

    

 

         

 
 

 

نک نمونه ای را از نظر می گذرانا
 
ی

ت اخالقی، دریتوان به اما و مسئولین  میچگونه با کمتر
 :ت حاصل کردیقز موفینهادهای اقتصادی ن

ان با استفاده از ی   اشاره شد که در اوان انقالب مشروطه، بهائ
ور ً بازی که فراهم آمده بود، درسرا ش یسر کش به گشافضای نسبتا

قابل تصور است که به سبب فقر . مدارس پرشماری همت گماشتند
ی با موانع مالی بزرگی روبرو ین نهادهایعمومی حاکم بر کشور، چن

ران ین مدارس، در ایگر آن بود که آموختگان ایکل دمش. بودند
ه قادر به کسب و کاری نمی شدند ی  آنروزگار، بدون سرماۀورشکست

 .ن خطر وجود داشت که از زحماتشان ثمره ای حاصل نشودیو ا
 توکل در ۀکی از آموزگاران مدرسین زمان ابتکاری از سوی ی    درهم
هرنکه در یا  بری، مبنب مطرح شدیرزا محمد لبین بنام میقزو

س شود و شاگردان، سهام یک شرکت سهامی تأسیمدرسه ای 
ی، قدری از یک از شاگردان به فراخور توانایهر. داران آن باشند

مخارج خود را پس انداز نموده و با آن به مرور سهام شرکت را که از   
 .دیداری نمایل می شد، خریز تشکیار ناچیواحد های بس

اری از دانش آموزان شروع به یگذشت اندک زمانی بس   پس از 
 یۀل سرماکسایچنانکه در مدت کمتر از . د سهام نمودندیخر

ن نهاد در یق عبدالبها بزودی ایبا تشو. دی تومان رس۵۰۰شرکت به 
با " شرکت نونهاالن"افت و شرکت مادر بنام یران گسترش یسراسر ا

  هیری و کمکهای خنظامنامه ای که درآمد شرکت را صرف مدارس
 .افتیان یمی نمود، بن

 ش سهام شرکت ۱۳۱۳   با بسته شدن مدارس بهائی بسال 
ر رسهمچنان در مدارس  خان ارائه" د اخالق"ان بنام ی بهائۀس

می گشت و با چنان استقبالی روبرو بود که تا انقالب اسالمی و 
ن شرکتهای یکی از معتبرتریبعنوان " شرکت نونهاالن" آن، ۀمصادر
ی چند نسل از یاز سو. ران مشغول کار بودیه گذاری در ایسرما

افتند و از یه ای دست یجوانان بهائی با فروش سهام خود، به سرما
ر پوشش یران زیه در سراسر ایریگر شبکه ای از نهادهای خیسوی د

 .ن شرکت قرار داشتیا
 

۲۵ 
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ابری حقوق زن و مرد ب

ن بهائی برابری حقوق زن و مرد را ییان گذار آیمی که بنهنگا
انداشت،

ل  ل

ای iaب z ،ه ر در نر س

ه ش

ان میان ب

ونه بی عفتی مجاز است ه ود کنت دوگوبینو، ."  

،فرا

g h 9 1 

 

  

 ر
 
 
 
   

الن  به انقالب فرهنگی عم روان، که از درون ی پیقی میا
 ۀهرچند که حماس. ران آنروزگار برخاسته بودند، دامن زدی اۀجامع

، با )نیالعۃقر(ش از آن آغاز شده بود و طاهره یرانی پیآزادی زن ا
معه ای را به لرزه درآورد، که در آن زنان افکندن حجاب از چهره، جا

ًاه اصوال وجود خارجی یوارهای بلند و کفن های سیدر پس د
 .پوشاندشان واجب بود" عورت"نداشتند و همچون 
ن فشارهای قابل تصور یدتریر شدیز که در زیان نی   برای خود بهائ

را یستند، دگرگونی در وضع زنان آسان نبود، زیمی ز

ع

ن یکه کوچکتر
ن یزبید تیتوانست از دیری، حتی در چهارچوب خانواده، نمییتغ
 .ط پنهان بماندیمح

ی های مخفی نه یی زنان بهائی حق داشتند در گردهمای   از سو
ند  شو که به سخن گفتن و مشورت با مردان تنها بی حجاب ظاهر

 ۀ جامعین رفتاری سنگ بنایگر اما، چنیاز سوی د) ۱. (نندیبنش
بی جهت نبود که همواره، . ر را متزلزل می ساختاسالمی آنروزگا
ی های یرانی برافتاد، گردهمای اۀآنکه حجاب در جامع حتی پس از

 )۲. ( زدیمارگونه دامن میالت بیان به تخیبهائ
 امروز خواست برابری ۀشرفتی پۀ   ممکن است که از نظرگاه جامع
نز یبراستی  ن. زن با مرد تازگی  نداشته  باشد م ی  و نک  قریدر 

اگر . گذشته، جنبش برابرخواهی زنان گامهای بزرگی برداشته است
زنان  ایچ جای دنیالدی در هی قرن نوزدهم مۀمیم که در نیشیندیب
___________________________________________________ 
زیرا آنان در زندگی سهیم و ... تربیت و تعلیم و ترقی و رعایت و حرمت زنان "...  )۱(

 .۳۱عبدالبها، پیام ملکوت، ص ." یک مردانند؛ از  حیثیت انسانی یکسانندشر

میان دختر و پسر " )۲( ند و دراین بابی ها ارزش زیادی برای تعلیم و تربیت اطفا قائ

Christ ".ر آنها یکسان است n Ko lومی یو آلمانی  ا ، می

، س  نام  .۱۰۷، ص ۱،ش ۱پژوه

ان بابی را مت" ه داشتن جلسات عاشقانۀ مخفی  کنند که در آنها مسلم هم 

مه گ می ش و  چراغها خاموش

نسه در ایران   ) م۱۸۵۵-۵۸(سفیر 
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    د که با وجودکر دیید تأی رفتند، بای انسان درجه دو فراتر نم
چه

            

از
ای اسالمی، شا عقب گری را ی دۀنی زمید هیماندگی در کشور

شرفتهای ملموس و بازگشت ین پیت به چنیافت که بشرینتوان 
 .افته باشدیری دست یناپذ
را رشد مقام زن تنها به برقراری عدالت در یز"  تیبشر"د گفت ی   با
 ۀمین"سانی نمی شود، بلکه به رشد انمی از جامعه محدود یحق ن
گر روا داشتن هرگونه نابرابری یاز سوی د.  کندیز کمک مین" گرید
 به  ج نامطلوبی می انجامد که از خانهیداد نسبت به زنان به نتایو ب
ت به  یاسی و در نهایط کار و زندگی اجتماعی و سیمح
 .ن المللی کشانده می شودیهای  بیریم گیتصم

ت زنان، بعنوان مادران و یاقعی در موقعشرفت وین پی   کوچکتر
نه های ی زمۀ همج بزرگی درینده به نتایت کنندگان نسل آیترب

ز ین سبب نیبد. اسی و فرهنگی می انجامدیآموزشی، اقتصادی، س
ی های آتی ین توانایبررسی وضع زنان شاخص اوضاع کلی و همچن

 .هر جامعه ای است
ن مشکل ین بهائی اییم در آینیست که ببینرو جای شگفتی نی   از ا

ض در مورد زنان حتی عامل جنگها یه، که تبعافتیت یتا بدانجا اهم
م

 

 

شق..  ی 

ح  خ  ض

کو  م ۲ا 

 

 

۲۷ 
 

 

ان برداشتن آن قدمی راهگشا در یشناخته شده است و بالطبع از 
 )۳. (برقراری صلح و آرامش جهانی تلقی می گردد

م ساختار خانواده،  یابین مطلب زمانی روشن تر می شود که دری   ا
ری کّل زندگی یشکل گ ن واحد جامعه، بریوچکتربعنوان ک

ن اختاللی در یم دارد؛ چنانکه کمتریری مستقیاجتماعی تأث
 .ماری و رنجوری بدن می انجامدیسلولها، به ب

د و شرط برابری زن و مرد، نمونه ای ین بهائی تحقق بی قیی   در آ
 است  و   بشری ۀامعها  در جیگر اختالفات  و نابرابریبارز برای  حل د

 و ید در روندی تکاملیتوان و بایهمانگونه که تساوی زن و مرد را م
نه های نابرابری و یگر زمیی رساند، در دیانه به حل نهایمسالمت جو

 ___________________________________________________ 
مساوات حقوق بین ذکور و اناث مانع حرب . اختالف تربیت موجب جنگ و نزاع " )۳(

این جوانان در نزد. زیرا نسوان راضی به جنگ و جدال نشوند.  قتال استو

ت .مادران خیلی عزیزند  م ست سال مادر در نهایت زحمت و جوانی را که ب

پاره گردد، هیچ مادری  رب پاره در میدان  واهد شد که ی  تربیت نموده آیا را

ت، ص ." راضی نمیشود ل پیام  لبها،  .۳۴عبد
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 )۴. (افتیت دست یتوان به موفقیز میاختالف اجتماعی ن
می برند، 

  

ا، 

 

گ )۵( و حق ن  

دمت بیکدیگر کنند نه به جبر و عنف  .۲۳۸عبدالبها، پیام ملکوت، ص ." دل 

س کا  و 

او ، ک ب

 .

 

۲۸ 

 

 

همانطور که زنان از ستم ناشی از نابرابری رنج برده و 
ضات ریز از تبعینژادها، مذاهب، طبقات اجتماعی و ملتها ن

   
. نجورند

ا ی دنۀخ معاصر در چهار گوشیها، چنانکه تارین نابرابریراه غلبه بر ا
جاد تحولی در ذهن و یشان داده است، نه اعمال خشونت، بلکه ان

 :ضات استیروان و فرهنگ مردمان در هردو سوی اختالفات و تبع
 واقعی برای بوجود آمدن اختالف و ۀنی   گام نخست آنکه نه تنها زم
ابی یرد، بلکه بدرستی مطالعه و علت ینابرابری مورد انکار قرار نگ

د، روشن است که با اختالفاتی در ساختار در مورد زن و مر. شود
ژگی های احساسی، ی وۀم، که به دوگانگی در همییبدنی روبرو

 .روانی و فکری می انجامد
سته و یت موجود راه حلی شایگر آنکه با توجه به واقعی   گام د
کی، ینه ای که در آن ضعف ی در زمبرای اختالف. میابیانسانی ب
گری یی دیکی با توانایرد و ناتوانی گری را در برابر دایقدرت د

ق یسته ای وجود ندارد، جز آنکه از طریچ راه شایروبروست ه
یم، که برضعفها غلبه ابیاری به مجموعه ای دست یکی و همینزد

حال در مورد نابرابری ) ۵. ( ها را مجال شکفتگی دهدیی تواناکند و
ز دو ک ایچیت توجه شود، که هین واقعیست به ایزن و مرد کاف
تواند یست و تنها در صورت همکاری آنها، نوع بشر میجنس کامل ن
 )۶. (دیبه کمال راه جو

  ن است که بدونیز در همین بهائی نییشنهادات آیارزش پ    
وارچشم پوشی از دوگانگی  ی های ژگیکه یداً خواست آن است ها، اک 

هر دو ابد و موجب کمال زندگی برای ینه ای تبلور یزم زنان در هر
ری یکه باعث جبهه گ" مبارزاتی"گر اما، به یاز سوی د. جنس گردد
 انکار می نگرد و خواستار روی آوردن به ۀدیز به دیمی شود ن

___________________________________________________ 
 متساوی با عالم رجال در تحصیل فضایل و کماالت نشود فالح و ءتا عالم نسا" )۴(

منتخباتی از مکاتیب عبدالبه. است" اید و شاید ممتنع و محالنجاح چنانکه ب

.۲۹۱ص 

ر نمایند" درا فدای یکدی وق خ ند که زن و مرد  ک بجان . باید حالتی تحصیل

خ و 

ت یکی " )۶( لم انسانی مانند طیور محتاج به دو جناح ا ی ذکورع ی مرغ با . اناث

اند ست. یک بال پرواز نت ال دیگر  پیام ." نقص ی بال سبب وبال عبدالبها

 ۲۳۲ملکوت،ص 
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کی هر دو طرف است؛ تا یوشهای اقناعی و روشنگرانه در راه نزد
 

 

 

م و  و 

د و نی   

س س ل شا

قمز یان ه و  و

د ر ب ل که و

، ع ا

ت )۸(  

ند و اول مربی طفل مادر استا و ا   گر   ".

ات 

س)۹( ال م  ه 

بر همسرانشان من غیر حق مسلط 

.۳جن

 

ر
تک ه بر انقالبی فرهنگی که یبتوان از هر دوسو با موانع موجود، با

 )۷. ( زنان و هم مردان هستند، مبارزه شودآماجش هم
کسان یست با فراهم آوردن امکانات پرورش و آموزش ین کافی   بنابرا

داوطلبانه و ن پدران و دختران یو همگانی، مردان و زنان و همچن
کی دو نسل یمشتاقانه در راه پرورش و آموزش بکوشند، تا طی 

ن ضرورت بعنوان یان بهائی ییدر آ. عقب ماندگی ها جبران گردد
مانی برای همه کس چه زن و چه مرد مطرح شده است و تا یامری ا
ش رفته اند، که اگر امکانات آموزشی محدود باشد، یبدانجا پ
 )۸. (ان موظفند دختران را بر پسران مقدم بدارندیبهائ

ه برکانون اصلی برابری زن و مرد که همانا یگر با تکی   از سوی د
تشنج  جادیهرگونه مرزبندی مصنوعی و ا  استطرفهمدلی هر دو 

 انهیجو  برتریالتیتا هر دو سو از تما )۹.(نکوهش گشته است
 .زندیرهبپ

نش در یدادها، دگرگونی بیدار اختالفات و بیپس تنها راه حل پا    
نه ای یه را در هر زمین دگرگونی دوسویا.  اختالف استهر دو سوی

 زنند،  ی اجتماعی دامن مز، اگر رهبران معنوی و مصلحانین
ش یتوانند به ثمر نشانند که به مقام انسانی خویی میانسانها
 .افته باشندیآگاهی 

______ _____________________________________________ 
اسیر سطوت و محکوم قساوت و قوت بوده و رجال به قوۀدرایام گذشته عالم " )۷(

لط یافته بوده اند، اما حال این میزان بهمشدت و صالبت جسماً و فکراً بر زنان تس

هارت  و  است  ذکاء عقالنی خورده  تغییر کرده، قوۀ اجبار رو به اضمحالل

تر  رش شدی نسوان ظه صفات روحانی یع محبت و خدمت که در فطری و

ت مو و استیال ا و و  تر . ست رو به ع پس این قرن بدیع شئونات رجال را بی

وج با کماال رنی م یم درست ب کنیم  نماید و اگر بخوا ان ت  فضایل نس

ل و توافق خواهد  یشت تعا م میزانشان  د  ایندو عنصر در تمدن عا خواهد ب

صرجدید ص ." یافت ءالله و  .۱۷۴عبدالبها، به

ر از پسران است زیرا " و تعلیم دختران الزم  اگر بدیدۀ حقیقت نظر گردد تربیت

شوین بنات وق پرور والد دند  که مادر  تی آید

ی در بارۀ تعلیم و تربیت،ص   .۴۱منتخب

بت به "  جهت سلطۀ غیرعادالنه ن ب وارد، در بعض  ند همچنین زنان می خوا

شوهرانشان حتی بیش از آنچه شوهران 

دی، نامۀ مورخ شوق." هستند برقرار سازند ون ۱۹ی اف  ۱۹   م۱

۲۹ 
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 گذشته در ۀشرفتهای همه جانبه ای که زنان در سدیز پیبراستی ن

    

 
 
   
ون جنبش های روشنگرانه ای بوده یافته اند، مدیاری جوامع یبس

که در همگان از زن و مرد، یاست که کل جامعه را دربرگرفته و مادام
د، هرگونه یاین نابرابری جانکاه فراهم نیارگی بر ی چۀخواست و اراد

 .ن راه محکوم به ناکامی استیر آمرانه در ایتدب
تهای یژگی های احساسی، فکری و قابلی وۀ برعکس روشنگری دربار

ان یی روشنی را نماخاص زنان و تبلور آن در زندگی اجتماعی، افقها
 .ندی آمیار دور بنظر یدگاه امروز بسیمی سازد که از د

ن بهائی در دورنمای جامعه بشری چنان به شکفتگی  یی   آ  
ِو

هده 

 

داش ر ی ا در

سا و  می تا ا

د ص ت ب ب

ا از ب  ت ص

ق" )۱۱( ا ان  و د

ع جونیت  ب  . م۱۹۱۲بد

ش ینان را پژگی های زیدو جنس نظر دارد که تبلور و ژگی های هری
 داند و انتظارات بزرگی را یشرط بنای جامعه ای براستی انسانی م

تالش برای صلح جهانی و برقراری عدالت . متوجه زنان ساخته است
 )۱۰.(ن چشمداشتهاستیها جنبه ای از ااجتماعی و اقتصادی، تن

شرفته هم ید اعتراف کرد که هنوز، حتی در جوامع پی  متأسفانه با
زنان موفق نشدەاند، جوانبی از فرهنگ زنانه را تبلور بخشند و تا 
ۀ بحال باال رفتن نفوذ اجتماعی شان در چهارچوب فرهنگ جامع

 .مردساالر صورت گرفته است
 یانست اشاره شود که از میران کافی اۀدر جامع وضع زنان ۀ دربار   

 نان برجسته ای برخاسته اند و زنانرباز تا کنون زیرانی از دی اۀجامع
)  ۱۱. (ر داشته اندیخ و فرهنگ کشور نقشی چشم گیران در تاریا

رانی با وجود حمالت ی اۀفراتراز آن در ساختار خانواده و جامع
افته تا بدانجا که یه تداوم های زنانیژگیش و ویسخت، همواره پو

زن "رانی را در وجه غالب، ساختاری ی اۀبرخی ساختار خانواد
 .دانسته اند" ساالرانه

___________________________________________________ 
و اقتدار پیدا نماید بسیاری از اموری را که حال از عاگر جمعیت نساء ترقی " )۱۰(

امروز اعظم مصایب عالم حرب. ند جاری و مجری خواهند داشتبرنمی آی

ته ... است ا مد نظر  د این ند با ّحال چون زنان  این قرن به حرکت آمده 

نی ظاهر گردد، فضایل  وحدت عالم ان یج شود، مر صلح عمو تر باشند 

ینی و مذهبی  ب  باط جوید، تع برطرف شری جلوه نماید، قلو ملل بهم ار

ن  تعصب وطنی  می عص سیاسی نماند و ب جنسی زایل گردد،  شود، تع

 .۲۳۶-۲۳۷عبدالبها، پیام ملکوت، ص ." برخیزد

فند  ل اند عالمند شاعرند وا هستند که فخر رج ی م در ایران زن ر این عصرالی

ت هستند شجا ها، خطابات، ." و در نها ال ع

 
۰ ۳
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خ          یهای مکرری که مقام زن در تار بیحال فراز و نش ر هر

ان که 

 

۱ 

 
 
  د
زنان ی نیافته، حاکی از این یانزمریا رانی آگاهی و یز هست  در

ت ها و یشرفت، با وجود محرومیر پی گام گذاردن در مسۀاراد
ژه اکنون که یافته و بویچگاه کاهش نید، هیت های شدیمحدود

رانی ین مردان ای جامعه را فراگرفته، ایسراپان راه یمبارزه در ا
ن به مقام یر زن را توهید با تحولی در نگرش، تحقیهستند که با
 .ابندیش یانسانی خو

 
ابی به برابری زن و مرد، چنانچه یت در جهت دستی   درمورد فعال
درونی بزرگی روبرو بودندیان با مشکالت بیاشاره شد، بهائ . رونی و

در حد امکان به آموزش .) م۱۸۷۰(واسط عصر ناصری نهمه از ایبا ا
ت کردند که ینراه نسلی از زنانی را تربیاز ا. دندیدختران و زنان کوش
ز بود، پس از انقالب مشروطه بعنوان آموزگار در یاگر تعدادشان ناچ

 .اد، نقشی راهگشا برای کل جامعه برعهده گرفتندیمدارس نوبن
ان، یان آنهم بهائیرانیی برخی اس مدارس دخترانه از سوی   تأس

ی رممکن می نمود که چنانچه اشاره شد، چهار زن بهائیچنان غ
تی که دارا یران مهاجرت کردند، تا با استفاده از مصونیی به ایکایآمر

آنان در . ندیش نهادی پزشکی و آموزشی اقدام نمایبودند، به گشا
که از مدتها رانی یت زنان بهائی ایواقع پوششی بودند برای فعال

ش یشقدم در گشایاز زنان بهائی پ. دندین راه می کوشیش در ایپ
 ۀ دخترانۀمدرس(توان از فاطمه سلطان بگم یمدارس دخترانه م

، و ))مازندران( ماهفروزک ۀ دخترانۀمدرس(ه خانم ی، علو)کاشان
 .اد کردی) زدی ۀ دخترانۀمدرس(زدی یه بی بی صغرای یحاج
ن اکتفا می گردد که یمنه دار زنان بهائی بدتهای دای فعالۀ   دربار
، بهائی ل به خارج از کشور اعزام شدیرانی که برای تحصین زن ایاول

ز یج حضور آنان نیو از نتا)  م۱۹۱۱کا، یه اشرف، آمریقدس(بود 
رانی را ی اۀن گروه اجتماعی در جامعیبس که پرشمارتر نیهم
 اقدام برای رفع حجاب  دادند که در دوران رضاشاه ازیل      میتشک
 .بانی کردندیپشت

ت ها و ی   از آن پس تا انقالب اسالمی زنان بهائی با وجود محدود
ژه نهادهای آموزشی، در یدر ادارات دولتی و بوار، با کار یموانع بس

 .شگام بودندیراه بهبود وضع زن در جامعه پ
 
 

 
۳
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قریت که نین واقعیتوجه به ا ن، زنان بهائی یش از این پم

دادند اعی تشک

         

___________________________________________________ 
) 

   
 با
نخ

 
در مین گروه اجتم رایست انشان یل می  که

 ۳۰بخوبی قابل تصور است، چه تعداد از . شه کن شدیسوادی ریب
" پاکسازی"هزار عضو نهادهای آموزشی را که پس از انقالب اسالمی 

 .ل می دادندیشدند، زنان بهائی تشک
تهای یت ها به شخصین محدودیود اان معدود زنانی که با وجی   ازم

ادی) نعمت(نوس محمودی یسرشناسی بدل شدند، تنها از ژ
رانی بود و به ی اۀل کردین زن هواشناس تحصیمی شود که نخست

 عالی هواشناسی ۀاست سازمان هواشناسی کشور و مدرسیر
اطلس "ان گذارد و یران را بنیی در ایایاو هواشناسی در. دیرس

 ۱۳۶۰نوس محمودی بسال یژ. ن ساختیرا تدو" رانیی ایایجغراف
 )۱۲. (ش اعدام شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .۸۸پیام بهائی، ش )۱

 
۳۲ 

۲
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 استیدخالت در س

 ریبعنوان کاربرد تزو(ج و منفی آن یاست را نه به مفهوم رایاگر س 

  

ی 

رق  ف

ش ی،  ا

 

 

 

 

 
 
 
 
  

"  جامعهۀعلم ادار"بلکه به معنی درست ) دن به مقصودیبرای رس
ن ییی در آین پرسش مطرح است که چگونه از سویم، ایدرک کن

اسی اظهار نظر  یات اجتماعی و سی جوانب حۀبهائی نسبت به هم
است یان از دخالت در سیگر، بهائیکه از سوی دیمی شود، درحال

اسی و حتی سخن گفتن یت سیچنانکه از هرگونه فعال. ممنوعند
 )۱. (داً منع شدەاندیاسی اکی سۀ کشاکشهای روزمرۀدربار

ان ید که نه تنها تناقضی در میم دیر خواهی   با توجه به نکات ز
 :ن درست نمی بودیر از ایست که غین

 ۀ از جهان و جامعیین و مسلکی نمایی   نخست آنکه بالطبع هر آ
است و یه مورد قبول پ د کمطلوب و آرمانی خود مطرح می ساز روان

گر گروههای اجتماعی یان دین است که گروهی را در میًاصوال هم
 .ت وامی داردید و به فعالیمشخص می نما

سابقه ای یی به امکانات بیت از سوی   خاصه در جهان امروز که بشر
گر با مشکالت روز یوی دافته و از سیبرای بهبود وضع زندگی دست 

روانش یمان پین بهائی که به اییژه آینی، بویی، اگر آافزونی روبروست
 الهی در دوران کنونی است، نسبت به جوانب زندگی ۀمظهر اراد

ن صورت ی بود، جای شگفتی بود و در ایاجتماعی بی تفاوت م
 .ی نمی داشتیتفاوتی با فرقه های انزواطلب قرون وسطا

ک حزب یی، نیهای د نییگر آین بهائی مانند دییگر آنکه آی   د
که بمنظور اسی متشکل از گروهی است یحزب س. ستیاسی نیس

قدرت و  تحقق اهدافی گردآمدەاند و بدان می کوشند که با کسب
 را تحقق ی جامعه، اهداف مشترکۀقرارگرفتن بر اهرمهای ادار

ت و ارشاد ینی تربین دییک آیکه هدف یدرحال. بخشند
___________________________________________________ 

ً و باطناٌ " )۱( ً و لسانا ً و ظاهرا از امور سیاسیه و مخاصمات احزاب و دول باید کّل قلبا

با هیچ حزبی رابطۀ سیاس. بکلی در کنار و از اینگونه افکار فارغ و آزاد باشیم

رقه ای از این ف متنازعه داخل نگردیم شوقی ." نجوییم و در جمع هیچ

 .۵،ص ۵۱ فند پیام بهائی، 
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 ۀدمان به ارزشهای اخالقی و روحانی است و مخاطبش هم

             

 

  

ع هن

 

مر
 .جامعه

اسی ین هدف نه تنها به کسب قدرت و نفوذ سی   برای تحقق ا
اسی و حزبی، یست، بلکه هرگونه شرکت در کشاکشهای سیازی نین

ری با یر با درگیاست ناگزیرا دخالت در سیز. ل به آن استیمانع ن
ری می انجامد و یگر توأم است و به جبهه گیوههای اجتماعی دگر

 .ان برمی داردیت را از میفضای الزم برای تفاهم و ترب
ن یران، تأمی اۀن تحول برای جامعه ای مانند جامعی   وانگهی مهمتر

ست ینها آن نن تحولی تیش شرط چنین و دولت است و پیی دیجدا
ابد، بلکه تحقق واقعی و یب ن موضوع در قانون اساسی بازتایکه ا
ز از ینی نیی آن زمانی ممکن خواهد بود، که گروههای دینها

ن اصل را داوطلبانه و صادقانه یدخالت در کشورداری ابا کنند و ا
 )۲. (رندیبپذ

ن بهائی چه به آنکه در مورد مشکالت اجتماعی یین معنی آیبد   
دهد و هم بدانکه بظرات همه جا  نبه ای ارائه می ک نهضت یعنوان ن

ً از دخالت در امر حکومت و سینی، اکید   است اجتنابیدا
 .شرفته استیازهای جامعه ای پینی مطابق نیید،  آیمی نما

 
از ی امورش به سازمانی نۀگر هرگروه اجتماعی برای اداری   از سوی د

ش یایاز ن(ی مراسمشان ینی بمنظور برپایتهای دیژه جمعیبو. رد
اج دارند، که تنها بطور یالتی احتیبه تشک)   ازدواج و خاکسپاریتا

ن یت الزم برای چنیجاد امنیا. آزاد و مجاز می تواند برقرار گردد
ن کشوری ندارند، یی مخالف قوانیی که اهداف و روشهایتهایجمع
ن یی خود بهتریهاین آزادیف اصلی دولتها است و وجود چنیاز وظا

 .امعه می باشدشاخص برای رشد عمومی ج
ت ینی همانگونه که به فضای الزم برای فعالیب جوامع دین ترتی   بد
توانند تنها به شکل کامالیاز دارند میآزاد ن

دا

قانونی رفتار  ً علنی و
نی یف و عملکردهای دیگری، آنان را از وظایرا هر شکل دیز. کنند
ت یفعال تواند بهینی نه میت دیک جمعی.  سازدیدور م

___________________________________________________ 
امور سیاست و حکومت و مملکت و رعیت را مرجع محترمیست و مصدر معین، "        )۲(

و هدایت و دیانت و معرفت و تربیت و ترویج خصایل و فضایل انسانیت را مرکز

به امور سیاسی ندارند و مداخله  این نفوس تعلقی مقدسی و منبع مشخصی،

رسالۀ سیاسیه، ص ." دنخوا  .۸بدالبها،

۳۴ 
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تا چه رسد . است دخالتی داشته باشدیمخفی روی آورد و نه در س

  

           

  

ند، 

با ۴ د ام

ته ار   .۱۱ء

ت ا ح۵ ا زب 

ن فتار ۱۱لدو

 

 

 )۳. (ل نظام حاکم برکشور اقدام کندیا تبدیر و ییتغ ب آنکه برای
ات و پرورش ینی گسترش اخالقیتهای دیفه و هدف جمعی   وظ
نه می توانن) ۴.(ماعی است زندگی اجتۀستین شایروان به موازیپ

ه

د
 جامعه دخالت کنند و نه جوابگوی عملکرد نهادهای ۀدر کار ادار

ن یان در ایخدمت افراد مؤمن به اد. دولتی و حکومتی باشند
د بعنوان شهروند و در خدمت به کشور و کل جامعه یز باینهادها ن
 .ردیصورت گ
 استثنا در  نظام دمکراسی بدونۀن ساختاری بعنوان شالودی   چن
ا کشورهایۀهم که مع یشرفته تحقق ی پ افته و به همان اندازه  در جو

 جوامع مدنی یۀ رسد، در کلیی تحققش دشوار بنظر میقرون وسطا
وسته است و از آن هر دو طرف سود یپ" عییطب"تی یبه واقع

 : برندیم
ف ز به هدیحکومتها تنها در برابر ملت مسئولند و جوامع مذهبی ن

 . پردازندیصلی خود مواقعی و ا
ان یی ادیی، از سویکه در جامعه ای با سرشت قرون وسطای   درحال

گر یلت می خواهند و از سوی داست دخایدر امر حکومت و س
 مذهب غالب هستند، ۀش دست نشاندیحکومتها که خود کماب

بی برای قدرت یّچگونه تشکل اجتماعی را تاب نمی آورند و آنرا رقیه
 .ابندیبدادی خود می است

ان موظفند چه بعنوان ین رابطه آنستکه بهائیگر در ای   مطلب د
 اوامر یۀن، از کلیین آیافراد مؤمن به ا بهائی و چه بعنوان ۀجامع

ن اعتقادی شان باشد اطاعت یدولتی حتی اگر مخالف مواز
 )۵.(کنند
ً برموازیز دقین جنبه نی   ا ه شرفتی پۀک جامعیات ین و ضروریقا

رمنطبق  ا وندان  موظفند،یۀن  جامعه ای  کلیدر چن. ست   شه
ا حزبی با اطاعت از حکومت و یوابستگی مذهبی، گروهی و  ورای

 .یاری رسانند جامعه ۀافتن اداریدولت به سامان 
___________________________________________________ 

 حسن اخالق نماید و ترویجرؤسای دین باید به تربیت و تعلیم نفوس پردازن"  )۳(

 .۳۰-۳۱  ص  ملکوت،عبدالبها، پیام." ولی در امور سیاسی مداخله ننمایند

احدی مجادله مکنید  در"  )( نیا  دنیا را ایزد دانا به اهلش داده و از آن جز ... ور 

نخواس الله، مضمون، آث قلم اعلی، ج ." دلهای بندگان چیزی ۴، ص ۴بها

و صدق و صفا با آن ین"  )( ن در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به ام

د واح، ص ." لت ر نمای  .۸بهاءالله، مجموعۀ ا

۳۵ 
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 افراد یۀن وابسته باشد که کلیرا اگر اطاعت از حکومت بدیز
کا

     

ب اع ش

 دنه خ

ی )۷( ن

مصالح عالم انسانی است باید  ن ی  ... قص

ید م س أ 

یندکل و  رای 

۳۶
 

 

   
داریجامعه با س شور غۀًاست دولت موافق باشند، اصوال  رممکن ی 

البته هرچه امکان . و در جامعه هرج و مرج حاکم می گرددمی شود 
ن دمکراسی و یانتخاب نهادهای مشورتی و قانون گذار به مواز

ز یکتر گردد، نهادهای دولتی و حکومتی نیمشارکت همگانی نزد
 . جامعه خواهند بودۀشتر بازتاب خواست و ارادیبهتر و ب

ّگر آنکه اصوال تشکل حزبی دری   مطلب مهم د ن بهائی یی نظر آً
ندهیفرسای یر به کشاکشهایچرا که ناگز. ستی مطلوب نۀویش

ات کسب و حفظ قدرت، احزاب را از اهداف یمی انجامد و ضرور
ی که در آنها احزاب یات کشورهایتجرب.  می سازدیه شان دوراول

 . نشان داده استیت را بخوبین واقعیک فعالند، ایدمکرات
 صنفی، جنسی و فرهنگی ی نهادها و انجمنهان بهائییی   در نظر آ

ن یهمچنه ای و یمانند شوراهای کارگری و کشاورزی و ناح(
 ۀبهتر می توانند خواست و اراد...) تهای زنان و جوانان یجمع

. اری رسانندی جامعه ۀان سازند و به اداریگروههای اجتماعی را نما
)۶( 

ش از یو رشد آنها پ   جوامع مدنی بر نهادهای اجتماعی استوارند 
زان گسترش یاسی وابسته باشد، به میم دمکراسی سیبه تحکآنکه 

. نی، بستگی داردیو سالمت نهادهای اجتماعی، از جمله جوامع د
ا کانون صنفی، ی نی، انجمن فرهنگی وی دۀهر نهادی خواه جامع

ت یتواند در چند نهاد فعالیکارکرد مشخصی دارد و هر شهروندی م
 )  ۷( .داشته باشد

ط سالم و ینی در شرای دۀک جامعی   آنچه گذشت به خط مشی 
طی جوامع ین شرایدر چن. ک نظر داشتیکراتط اجتماعی دمیمح
 ت حقوقی ویت و شخصی مدنی از مصونۀنی بعنوان ارکان جامعید

_____________________________________________________ 
جمعیت نشر ... ًر امری مخصوص، مثال تشکیل جمعیت ممدوح و مقبول، ولی د"  )۶(

معارف، جمعیت ترویج علوم، خالصه امور خیریه مثل تشکیل شرکت تجارت و 

یل بسیار مقبول و  ت، تشکیل جمعیت از این ق کیل شرکت توسیع زر ت

صوص البها." ممدوح و راجع به عموم  .عب

ریۀ علمیۀ ادبیه ا"  هر انجمنی که . ستهمچنین مشارکت یاران با انجم های خ

افع عمومیه و  م قه ترویج دش فی الحق م

ً و  کان مشارکت نمایند ولی با فعال و قلبا ع و ا قدر و یید آنرا نمایند و به ًت

ً از  ر سیاسیه امتناع نما) وچکترین(سانا ام بانی، ." مداخله  در شوقی

 .۲۱۵، ص ۱توقیعات، ج 
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ادی فعال  فه وین کشوری برخوردارند و وظیت در چهارچوب قوانیآ

می گذرد تا 
اعآ

 

مس
جم
یبا

 درین امر طبیکن ایل
_________________ 

ب 

اهرآر الت

الوو 

 

 
 

 
ز

ف مذهبی مؤمنان یدگی به وظایت و رسیهدف اصلی شان ترب
زند یاست می پرهیاز دخالت در امور کشورداری و س. است
نه های ی زمۀک در همیا نهاد دمکراتیکه مانند هر شهروند و یدرحال
 .اسی از حق اظهار نظر برخوردارندیات اجتماعی و سیح
 
 
خ معاصر از نظر ینک با نگاهی، چند مرحله از تاری    ا
ن یران که از موازیان موفق شده اند، در اوض ایا بهائیم،  ینیبب
دار مانند؟یشرفته بدور بود، بر اصول اعتقادی شان پای پۀک جامعی

ران را ی اۀل چند سال جامع   جنبش طوفان سای بابی که تنها در طو
د، با چنان حمالت ینی و فرهنگی درنوردیز دیک رستاخیبصورت 
روبرو شد، که برخی " ن و دولتیارباب د"انه ای از سوی یوحش
 .ان وادار شدند به دفاع از خود دست زدندیباب

ان یب و نابودی بابین شاه، تعقیراندازی به ناصرالدی تۀ   پس از حادث
که در یدر حال. شتران بدل گیت حکومت ایغولن مشیبه مهمتر

رانی اضافه شده بود که ی اۀدی به جامعینی جدید" تیاقل"ان ین میا
 .دیکوشمی شی و حکومتی، در راه بقای خویر استبداد مذهبیز

ان به بهاءالله و اعالن یب به اتفاق بابیت قریوستن اکثری   پس از پ
 از نشاه خواستار شد کهیرالدن بهائی، او در نامه ای به ناصین نوییآ

 :ت کندیکشور حما" اییرعا"ان بعنوان گروهی از یات بهائیحق ح
 حتیران را نصین رساله پادشاه ایدر ا"...
ای خود یع ملل از رعاینکه با جمیبه ا... ندکمی
ربان باشه با . ان نگذارین ادیازی بیامت. م
هودی با زردشتی، با یحی با مسلمان با ی
 حکومت  در نظر ... ن معامله کن کسای  عی

 )۸." (کسان باشندیع ید جم
ان درست یعیطی که رهبری شیعی در شرا

____________________________________
. ۱۶۶، ص ۲ت، ج  اید : "در این نامه از  جمله آمده استعبدالبها، خطابا )۸( حال 

عهد ... یت و شفقت با این حزب رفتار فرمایند و این مظلوم حضرت سلطان به عنا

می نماید که از این حزب جز صداقت و امانت امری ظاهر نشود که مغایر رأی 

ای حضرت سلطانی باشد ید مقام سلطانش را . جهان  ی ب حظه نماید  مل  م

اح، ص ."  باشد در آن خاضع  .۲۶۶بهاءالله، مجموعۀ 

۳۷ 
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 افته و دربار  رایان به نفوذی روزافزون دست یان و بهائیارزه با باب
 .دیچوجه ممکن نگردیبه.  خود کرده بودۀدست نشاند

م ع ی

 بات )۱۰(

اد  و  خ   

 

 
 

 

 
مب

یر ثدر آن بی تأان یبهائیهای با ظهور انقالب مشروطه که روشنگر
ابا  هایاسی و دسته بندیان چون از شرکت در حرکتهای سآننبود، 

مشروطه خواهان به طرفداری از استداشتند، از سوی 

   

بداد متهم 
ان یکه طبعاً از سوی دشمنان مشروطه، بعنوان بانیشدند، در حالیم

 .ر مشروطه خواهی شناخته شده بودندیگیواقعی و پ
ان، یندگان زردشتیی مجلس اول و شرکت نماینهمه پس از برپای   با ا

 انتخابات ز قصد داشتند دریان نیان درآن، بهائیهودیارامنه و 
شرطش قبول ش ین هدف که پیا) ۹.(ندیمجلس دوم شرکت جو

 به ی شهروندان می بود، با گنجاندن ماده اۀبرابری  حقوق هم
 ساخت، یدر آن را ممنوع م" کافران"قانون انتخابات که شرکت 

 )۱۰. (ناکام ماند
ت نسبی یجاد امنیرتر با برقراری حکومت رضاشاه و بدنبال آن ای   د

ادی از فشار بر یض مذهبی، تا حد زیی قانون بدون تبعو اجرا
 .ان کاسته شدرینی ایتهای دیاقل

ت قانونی یت و مصونین دوران بدون آنکه از هویان در ای   بهائ
التی سازمان دهند  که یبرخوردار باشند، نه تنها موفق شدند تشک

دربرمیاسر ا روان در سری پۀرفته رفته هم گرفت، بلکه یران را
ن منظور در را بروی یی هاشان علنی باشد و بدیدند گردهمایکوش

 .ان در مراسمشان گشودندیربهائیشرکت غ
ّد جو تشنج و یست با تشدیور بی ارزشمند پس از شهرۀدین پدی   ا
ان و ینهمه حضور پرشمار بهائیبا ا. ان رفتیری در جامعه از میدرگ
اد دولتی ین نوبیادهاروی خدمتگذار به نهیاز مبرم کشور به نین

" چشم پوشی"یی با ان در وهله هایچنان بود، که استخدام بهائ
کی یان ینکه از اصول اعتقادی بهائیقابل ذکر ا.  می شدروبرو

_____________________________________________________ 
کوشش برای شرکت در مجلس از سوی بهائیان باید بعنوان کوشش برای رسمیت  )۹(

زیرا از نظر آیین بهائی انتخاب در همۀ نهادهای کشوری باید . ددیافتن تلقی گر

صورت گیرد و همۀ ... صرفنظر از هرگونه وابستگی مذهبی، قومی و جنسی 

ۀ شهروندان باشند ندگان باید مداف حقوق ه  .نما

ملی   ً(ّمادۀ سوم(نظامنامۀ انتخا مجلس شورای اشخاصی که )): "خامسا

عقیده  فس مند" هستندمعروف به اب محر حق انت .از

 

۳۸ 
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 نرویاز ا. ستندینی خود نیت دیده و هویآنستکه مجاز به انکار عق
   ت ین بابت سئوالی مطرح نبود،  هویاگر هنگام استخدام از ا

 بهائی ۀبهرحال جامع.  نی شان به سکوت برگذار می گشتید
نی که نه تنها از حقوقی برخوردار نبود، یت دین اقلیبعنوان بزرگتر

ناخته نمی شد، از نظر حکومتگران دوران ز رسماً شیتش نیبلکه هو
ن گروه ی کشور به اۀاز ادارین. پهلوی به مشکل بزرگی بدل شده بود

ل به ین المللی و باالخره تمای بو خدمتگذار، فشار مجامعکاردان 
م حقوق مدنی و اجتماعی، حکومتهای دوران پهلوی را به یتحک

جمله به استی متناقض نسبت به جوامع مذهبی از یِاعمال س
 :ان وادار می ساختیبهائ

 
ا 
یغ
مدا
که
بر
 
معب

از 
مال
  _
ر
مرا
رس

ّبانی فعال زنان یطرفی رفع حجاب از زنان تنها با پشت ز_ 
گر با بستن یافت و از سوی دیت یرمسلمان امکان موفق

نی به دروس مدارس یمات دیرس بهائی و گنجاندن تعل
ان یعیان اجباری بود، خواست رهبری شی برای بهائ

 .آورده  می گشت
تخت یان اجازه داده شد در قلب پایی به بهائیز سوا_ 

گر هنوز چند سالی ی دید باشکوهی بنا کنند و از سو
ک ینگذشته بود که به تحر"  القدسةریحظ"ساختمان 

 .ان، دولت دستور خرابی اش را صادر کردی
ان مجاز بود؛ اما     یاتی بهائیت نشریالت و فعالیتشک
دهما ست تنها در منازل خصوصی و ی می با شانییگ
ت علنی و یرد و هرنوع فعالیررسمی صورت گیکز غ

 .می با فشار روبرو می گشت
.... 

 
ت یکی آنکه فعالی: ر دو نشان می زدندیک تین روش به ی ا
ان ینمونه آنکه بهائ. ( مشخصی محدود می گشتۀکیان به باریبهائ

ک یز رسمی برای داشتن حتی ّتی چند صد هزار نفری مجویبا جمع
 سراسری شان اجازه نداشت با یۀ درونی نداشتند و تنها نشریۀنشر

 .)ُپست فرستاده شود
مه یگر آنکه حالت نی   د

  با

ی ها در منازل، به یل گردهمایعلنی و تشک
رقانونی     یت های غیکاری و فعالیالت بهائی هاله ای از مخفیتشک

 . زدی ممی داد و سوءظن به آنان را دامن
 

 
۳۹ 
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 ان درید که اگر افرادی از بهائیها بدانجا رسین وارونه کاری اۀدامن
ژه در ارتش، به مقامی دست یادارات دولتی و مراکز آموزشی و بو

 کاردانی و خدمتگذاری، بلکه به کوشش ۀجیافتند، نه در نتییم
 .ت در دستگاه دولت تلقی می گشتیبرای نفوذ بهائ

ان ازید بهائیفراتر از آن با توجه به خودداری اک   

   

 دخالت در 
ا حتی یدن به وزارت و یًاست و اصوال عدم امکان قانونی برای رسیس
عاتی در مورد بهائی ینعل وارونه زدند و شا) ۱۱(ندگی مجلس، ینما

ن هدف که یبه ا. افتیتی رواج یاسی و امنیبودن برخی مقامات س
"  مشکلییحل نها" حاکم وانمود کنند و میگاه رژیان را پایبهائ

 .ت مذهبی را آسانتر سازندین اقلیا) ۱۲(
ان یان و حکومت، بهائیعیان رهبری شی   بهر حال در کشاکش م

      ۀلین وسیحمله به آنان بهتر. ان بودندین قربانیهمواره نخست
توانست و یرا که دولت نه میز. ان بودیعیی برای رهبری شیقدرت نما

 ۀعی خود که دفاع از جان و مال همی طبۀفیاده داشت که به وظنه ار
ان را وجه یبرعکس گهگاه بهائ. شهروندان است عمل کند

 .ن رهبری قرار می دادیالمصالحه با ا
ت یز که با توجه به جمعیاخان در حزب رستی   با عدم شرکت بهائ

یان د، بهائیتی برای حکومت شاه بحساب آیتوانست موفقیآنان، م
روهای یتی برخوردار نبودند، تا بدانجا که نیچگونه امنی هزا

حمالت  ت از جان و مال شان در مقابلیلی به حمای تمامیانتظا
ن حمالت ی اۀاز جمل. روزافزون گروههای اسالمی نشان نمی دادند

. راز بودی شیۀان در سعدی خانه و آواره ساختن بهائ۲۰۰آتش زدن 
 .) ش۱۳۵۷زمستان (

ان در دستور کار یش از انقالب ترور بهائیب حتی پین ترتی   بد
ان سرشناس ینهادهای اسالمی قرار داشت و کشتار سه تن از بهائ

، دکتر )رانیی ملی ایمایانگذار هواپیبن(علی محمد خادمی (
مجتهدی که ( و محمد موحد) استاد دانشگاه(مراد داودی یعل

ل انقالب به سرآغاز حمالتی شد که سالهای او)) بهائی شده بود
___________________________________________________ 

به  متمم قانون اساسی غیرمسلمان نمی توانست وزیر شود و بنا ۵۸بنا به اصل  )۱(

" د 

کشتار یهودیان را  )۲( کردند و از آن  قلمداد می" ودراه حل نهایی مشکل یه"ن

ین پس

 

رسمی"نظامنامۀ مجلس تنها  یان اجازه داشتند نمایندگانی در مجلس داشته ا

 .باشند

ازیها 

 . می رود  ا عبارت به معنی نابودی کامل گروههای اجتماعی بکار

۴۰ 
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ری و آوارگی ده ها هزار یست تن و دستگیدو ش ازیکشته شدن ب
 .    دیانجام بهائی در سراسر کشور

دادستان انقالب، .  ش۳۱۳۶    تا آنکه باالخره در تابستان 
ی آنان را جرم یرمجاز و هر نوع گردهمایان را غیالت بهائیتشک

ه اش ین اعالمیز در آخریدر مقابل، محفل ملی بهائی ن. اعالن نمود
 .الت را منحل کردی تشکیۀبنا به اصل اطاعت از حکومت، کل

بهائی  ۀب بطور جمع بست می توان ادعا کرد که جامعین ترتی   بد
گاه یان دو پایساختاری و کشاکش مران، با توجه به عقب ماندگی یا

ت و حقوق قانونی برای یًحکومتی، اصوال امکان نداشت که از هو
نهمه توانست در مجموع به ینی برخوردار باشد، با ای دۀک  جامعی

است و حفظ استقالل از ی عدم دخالت در سۀستین شایمواز
 .دین اطاعت از حکومت رفتار نمایاسی، در عینهادهای س
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 اسیینظام س
 
 

 د"

 
  

 
انده یی  در آ   ن بهائی  کوشش برای ا

د . انده شد کوشش برای بهبود زندگی 
 

 

ه، 

.

 
 

 گر،یرا درمانی درد امروز را درمانی و فردا
 ."دید و سخن از امروز رانیامروز را نگران باش

)۱(
                                       

صالح عالم فراخوهمگان به
ُمادی و معنوی هم در بع

اۀنیو هم در زماجتماعی   ن جهان معنی ی فردی به زندگی انسان در
 )۲. (دهد سته می یو مفهومی در خور و شا

ن راه  یدگاه جامعه متشکل از شهروندانی است که در این دی   از ا
 و ند حرکتیاسی برآیمی کوشند و ساختار اجتماعی و نظام س

ت ط یهر انسانی در هر شرا. ت افراد استیفعال میز د یواند و بایستی
ش یت انسانی خویه بر گوهر معنوی و درونی به تبلور شخصیبا تک

 .همت گمارد
 ۀعین ودیست، بلکه گوهر آدمی واالترین"  الهیۀعیود"   حکومت 

انسان . ابدید در هر فردی درخشش یپروردگار در جهان است، که با
 قدرت و چه ۀکیار  نداری، چه برۀادشاهی و چه بر سفرخت پچه بر ت

ش آگاه است و یک کردار و رفتار خویدر بند بردگی همواره بر بد و ن
ش دست یقادر بوده و هست، به تبلور گوهر درونی و انسانی خو

 )۳.(ازدی
خ تحول بشر یی به تارین بهائی نگرش اروپایین سبب در آی   بد

ن نگرش رشد جوامع بشری تنها دو یساس ابرا. ستید نییمورد تأ
ر جهل و ی نخست مردمان اسۀدر مرحل: ردیگ دربرمیمرحله را 
سپس . بردند  قدرتهای استبدادی بسر میۀر سلطیخرافات، ز
نه های یدن به تحوالتی در زمیازیبا دست " متمدن"کشورهای 

 دست یی نهاۀ مدنی و مرحلۀاسی به جامعیعلمی، اجتماعی و س
 .افتندی

___________________________________________________ 
 .۲۶۱بهاءالله، مجموعۀ الواح، ص  )۱(

 .۱۱بهاءالله، لوح مقصود، ص ." ان از برای اصالح عالم خلق شدهانس" )۲(

بهاءالل." خجسته نفسی که حال خود بشناسد. مردمان را گوناگون آفریدیم" )۳(

 ۱۴،ص۴آثار قلم اعلی، ج
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ت آراسته بوده و ینش به گوهر انسانیش و آفریدایبشر از بدو پ
نظامات اجتماعی برآمده از روابط انسانها، در جهت تکامل و تعالی 

 

گ  شیر ب د د دو

ان ویران گردد و عاقبت منتهی به مداخلۀ دول مجاوره شود.  ." ا

ز

ا  )۶( ر ب که  ش 

د

   

ات یسته است که بر مقتضینظم اجتماعی آنجا شا. ر می کنندیس
خی منطبق باشد و به رشد قوای نهفته در یتحول و تکامل تار
 نسبی هستند و نظمهای گذشته  نظمهاۀهم. دیجامعه کمک نما

 .برای زمان و مکان خود الزم و کامل بودند
تا دوران کنونی که نوع ) ۴(»نی و خون آشامییجن «ۀ   از مرحل  

ابد، جوامع بشری مراحل یرود به بلوغ عقلی دست ی مانسان
رش. انده چندی را پشت سرگذارد دان ی مۀسابقیگست باکنون اما با 

ات یرهمگان برازنده است، به تحقق ضرور بشری، بۀعمل و اراد
 .کنونی مقام انسان عمل کنند

چ عذری بر تداوم یز هی حاکم بر جوامع را نیگر نظامهای دی   از سو
 ی بلند بسویید به قدمهایست و بایروابط و مناسبات گذشته ن

 تر و تبلور مقام فرد در جامعه شکفتگی روابط هرچه انسانی
زنی همگان یز تنها به مشارکت و راینن شاهراه یدر ا. بکوشند

ن انسانی ی نوۀ جامعۀرازی شالوده و شیدمکراس. توان قدم گذاردیم
 )۵(» .زندیر و شکر درهم آمید مانند شیبا« است و دولتها و ملتها

ن مقامات ین مراتب تا باالترین تریی   خدمت به جامعه از پا
 ۀبندیکاری ز است و امانت و درستین افتخار هر شهروندیبزرگتر

عی  اجتمای و همدردیاری عقل و دانش و همیرویبه ن. هر انسان
 هم جوامع را به تبلور ین سطح زندگی مادیتوان در نازلتریم

شرفت مادی و یکه آنجا که با وجود پیدرحال. ت بدل ساختیانسان
ابد، جامعه همچنان در یش نی امکان نمای گوهر انسانی ظاهرتثرو

 )۶. (استمغاک توحش غوطه ور 
 ین بهائی به دست آوردهایین اشاره شد، آیش از ای   چنانکه پ

 نگرد و از آن جمله د مییی تأۀدیشرفته بدیمثبت در جهان پ
_____________________________________________________ 

"     َتا جنینی، کارت خون آشامی است سخت گیری و تعصب خامی است" )۴(

 ).مولوی(

... ک کلنگی بدست گرفتند و به بنیان ایران زدند تا ویران کردند احزاب هر ی" )۵(

واال فالح و نجاح  ر آمیخته گردند یکدی ّلت و ملت باید مانن شه و 

یرممتنع

ا حبیب  .عبدالبها در بارۀ انقالب مشروطه، لوح میر

آال" ن بکاهدپاکی از زرگی مردم د و از آ پاکی از چیزهایی است  زیان ." ی

انش ، ص   .۵بهاءالله، دریای 

۴۳ 
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تفکی رایۀ برپایکشوردار  ی حکومتی قواۀک سه گانیزنی همگان و
 )۷. ( کندیم ن یتحس

         

 

ا ق. بر 

د من

یع احوال انسان باید متشبث شود به اسبابی که سبب و علت امنیت و  )۹(

 

خود عدل الزم یعنی تجاوز از استحقاق خود نکند )۱۰(  

د خ  در گر  

د  .  ۱۷۷ع

فک  

و ا من ر  

ۀ ا جز   منا غیرمرضیه پاک و مطهر نگردد امور بر محور ح

ه، ل  

 
را 

نکت ن بهائی یید آی مطلوب از دیاسی مهم و تازه در طرح نظام سۀ 
ن عدالت و امانت و خدمت به  ینه تنها انتظار رفتار به موازنستکه یا

کشور را از حکومتها مط

  

ک یکایت یبلکه بر مسئول) ۸(سازد یرح م
  ز پای نیاسیافراد جامعه در بهبود روابط اجتماعی و نظام س

 )۹. (فشرد یم
 شوند یم حکومتها از آسمان نازل نمیقت بنگری حقۀدی   اگر بد
. ندیآیمدرون جامعه و منطبق بر سطح رشد اجتماعی بربلکه از 

خواست اکثریهچنانچه اگر ما ت جامعه یت و رفتارشان مخالف
دند یط خاصی رسی رسند و اگر در شراینم ًباشد اصوال به قدرت

  .ندیری نمی پاید
ک نظام عادل و یدار ی پای برقراریقیش شرط و ضامن حقی   پس پ
. است نهفته استی حکومت و امر سن بهیک در نگرشی نویدمکرات
ز یآن ن  درخدمت جامعه و نه بمنظور تسلط بری به حکومتیابیدست

 ی بعنوان امکان و فرصتی برایوابسته به آنستکه مقام حکومت
 .خدمت به جامعه و کشور درک گردد

ت خود هرقدر هم که ی   همانگونه که هرعضو جامعه در کار و فعال
 )۱۰(ت کند، ی را رعاین امانت و راستیموازد ید، بایز جلوه نمایناچ

___________________________________________________ 
. امروز آفتاب صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نهر هنر از بحر آن جهت جاری" )۷(

بهاءالله، لوح طرازات، مجموعۀ ." باید به انصاف تکلم نمود و قدر نعمت را دانست

 .الواح

ن خلقامانت باب" )۸( و اطمین ای راحت وام هر امری از امور به او  اعظم است از 

ه و هست  .بهاءالله." وط بو

در جم"

است  .بهاءالله." آسایش عالم

صنعت "  هر اهل صنعتی را در

شاه ظالم است  تفاوت ندارد مثل پا ویش نماید ا تعدی  صنعت  ." و

البها، خطابات، ج  ، ص ۱ب

ار "  و ا این بسی مبرهن و واضح است که تا جمهور اهالی تربیت نشوند

ر  ولیای ام کز مستقیمی قرار نیابد و دا عفت و عصمت افراد  در م عمومیه

ئب ش از ئیه صب   اطوار تی 

َالیق دوران ننماید مدنی ص ." َ رسالۀ بها،  .۲۱عبدا

 

۴۴ 
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مقامات حکومتی ن ز نه برای کسب قدرت و ثروت، بلکه تنها ی 
)  ۱۱. (ن افراد سپرده گرددیسته تریبمنظور خدمت، به شا
  که

نی
ب مشروطه خواستار ش از انقالی قرن پدور

رت

 

مد

ید  )۱۳( به   از برای ) او... ( گم

ود هد و م

ه،   .۶۰به

ن  ق  قس

آنچه نما م و ب ب قر  

است م عین فرمایند و اجرا نعمت

 ، و عۀ ه،

 

 

  

 

 

  

همگان فرض است  در انتخاب افر امیاد الب اداریق و  ۀن در کار
چ عذری ین بابت هیت شرکت کنند و از ایجامعه با احساس مسئول

 )۱۲. (ستیرفته نیپذ
ق یک افراد جامعه و تعمیکایت ی شخصیی   رشد آگاهی و شکوفا

 ۀ، سرچشمیط و روابط اجتماعیت نسبت به محیاحساس مسئول
هرگونه دگرگونی مثبت

ر

 مهم ۀ  نکت.اسی استیدار در نظام سی و پا
د از ی کشور بایاسی و ادارین بهائی در نظام سییگر آنکه از نظر آید
 انتخابی و یت مقامات قدرتمند کاسته شود و نفوذ نهادهایاهم

 )۱۳. (ابدیش ی افزایمشورت
 
 

ران ی در ای مصلح اجتماعتوان نخستین بهائی را میی   مؤسس آ
میان معاصر دانست که ن

 )۱۴. (دیل مجلس مشو و قانونگذاری گردیتشک
 دستگاه ین سبب از همان اوان، انقالب مشروطه از سوی   بد

مورد حمله قرار گرفت و در » انیتوطئه بهائ«ان بعنوان یعیرهبری ش
دان در یخ فضل الله نوریروز بتوپ بستن مجلس، ش  توپخانه یم

 بر ی از آن مبنیبا خواندن جمله ادست گرفت و  کتاب اقدس را سر
 :اد زدیبرقرار خواهد شد، فر» حکم جمهور«  در طهران ینکه بزودیا

___________________________________________________  
. معرفت دول بر احوال مأمورین و اعطا مناصب به اندازه و مقدار: اشراق پنجم" )۱۱(

 .اءالله، لوح اشراقاتبه." شاید خائن مقام امین را غصب ننماید

تشکیل مجالس و تأسیس محافل مشورت اساس  متین و بنیان رزین عالم" )۱۲(

نیه، ص ." سیاست است  .۲۲عبدالبها، رسالۀ 

نما" یقین تبدیل ان را  مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظن و

ا ب و بلوغ و ظهور  ری مقام کمال و بلوغ بوده و خ خرد به مشورت هر ا

مائدۀ آسمانی، ج ." ظاهر و هویدا ، ص ۸اءالل

و اصولی الزم و واجب" )۱۴( انونی برای ایران که . از ته آ ری معین ... ولکن شای م

یند و  را  سک  رت ت ل مش ه ح در آن م جمع شوند و  گردد و حضرات

سبب و علت امنیت و  و ثروت و اطمینان عباد 

ص ." دارند اح  .۲۹۶بهاءالل مجمو ال

 
۴۵ 
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خواهند و سعیبهائ«   کنند که       مییان مشرو
طه در طهران جاری و  اموریحکم جمهور  ر  ا 

      (
  

سای تدو   ل ن قانون
 یندگانیمجلس نما

  سۀ در همیمردم
ن اسیمهمتر
 فع ملنی که منیام

اعضای 

دا 

جه ن ر  صیت

ا)۱۷( بی خبر از قوانین حکومت و سیاست گ نادا و

و  

بر

ا )۱۸( ود د  فی

د

ئیس باید خیرخواه باشد نه خودخواه س ا عبدالبها، ." و  

ی، ئ 

د"  )۱۹( سا

سمند

 

 

 

طه 
ومش
ریمت ا ۱۵(»    ...ان منقلب شود سلطنت و حکو

            ٭  
یاعالم  سی برمواز ی، تشک» حقوق بشرۀ«ن ی ا
ل شوراهای شهروندان و تشکۀ منتحب هم

تطوح،   کشور،ۀ و نظارت بر اداریبمنظور هدا
ق و یانتخاب افراد ال)  ۱۶. ( مردمساالر استۀاس جامع

الت خصوصی و گروهی برتری دهند،یی را بر تما
د

ا
عف یت یسئولت  هیه ایوظ که بر . ک شهروندان قرار داردیکا و مهس

)۱۷( 
 و ی منطقه ایران تا نهاد های وزی کشوری از شورای نهادهایۀ   کل

، در عمل فقط ییس هر نهاد شورایصنفی انتخابی است و رئ
د از یانتخابات با)  ۱۸. (تت شورا اسی اکثری رأۀندیسخنگو و نما

 هر مقامی ین افراد برایسته تری انتخاب شایانتخاب احزاب به سو
ک و بدور از ی دمکراتۀن شناخته شدیر کند و بر روال موازیس
 )۱۹. (ردیغاتی صورت  گی تبلیاهویه
___________________________________________________ 
ای زمین :"س چنین انقالبی را نوید داده بودبراستی نیز بهاءالله در کتاب اقد )۱۵(

." جاری شود) مردم(طهران، زود باشد که در تو امور منقلب گردد و حکم جمهور 

 ۱۶۳، ص ۳کواکب الدریه، ج ) مضمون(

و بنظر این عبد چنین می آید که اگر انتخاب اعضای مقننه در مجالس ممالک " )۱۶(

حسن است چه که  باشد امحروسه منوط به رضایت و انتخاب جمهور

منتخبه از این جهت قدری در امور عدل و داد را مراعات می نمایند که مبا

از درجۀ حس و تو اهالی ساقط شوند تشان مذموم گردد و ."  و شه

 .۳۰عبدالبها، رسالۀ مدنیه، ص 

ی مجالس "  ر اعض ن و ... ا دون  

ثمره و فوایدی ...  پست همت و بی غیرتممالک و د باشند طالب منافع ذاتیۀ خ

 .۲۳عبدالبها، رسالۀ مدنیه، ص ."  تأسیس مجالس مترتب نشود

که خ اصرر در ریاست نداشته باشد" ر . باید شخصی رئیس باشد  الحقیقه 

ر خیر زیرا اگ. اینگونه نفوس مستحق ریاست اند... خیال شهرت و برتری نباش 

ت که ر عموم مرد ا فایدۀ

آسمان ج  دۀ  .۱۲۵، ص ۵ما

گی  نی رو به ترقی شایسته نهد که رؤسای دنیا در نهایت سا وقتی عالم ان

گی نمایند انی، ج ." ز  .۱۳، ص ۶عبدالبها، مائدۀ آ

۴۶ 
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د بتواند با ی بای همگانی، بلکه هر شهروندیرسانه ها    نه تنها 
ش را ینظرات خو»  انتقاد مثبت و بی مجاملهیۀصداقت و روح

اسی و عملکرد نهادها ی جوانب زندگی اجتماعی و سۀ همۀربار
 )۲۰. (اعالن کند

ا یمات ینه تنها حق دارند آشکارا انتقاد خود را از تصم« شهروندان 
ا

  

         س

_____________________________________ 
 ی مطبوعات در حالیکه میدان را برای ابراز نظرات و عقاید

  

نگ ق

رد شته ن وحا چه  

آنان شخ لد

د hان t J t 

خ بهاءالله، اقدس، ) ون 

 ۹

    
 

 

 

 

 

 

»
د

   
اتی هر عضو یت حیبراز دارند، بلکه مسئول) نهادها(خط مشی 

ت احترام ین حال با رعایل و در عیار جامعه است که به تفصیهوش
ً احساس یا نظر انتقادیه یشنهاد، توصیالزم هرگونه پ  را که وجدانا

ش ها در جامعه اظهار یا گرایط ی شرای کند، برای اصالح برخیم
 )۲۱(» .دارد
ف یک بر حقوق و وظای مدنی و نظام دمکراتۀ جامعانی   بن

در )  ۲۲. ( استوار است، که مصون از هرگونه تجاوزاندیشهروند
ن حقوق و یران از ایخ معاصر این بار درتاری نخستی براین بهائییآ

 افراد، ۀف سخن رفته؛ از جمله آنکه ورود بدون اجازه به خانیوظا
 )۲۳. (ممنوع اعالن شده است

 
 

 :انونگذارنهاد ق
 
 یینک از نظر آی دمکراتیس نهادهاین قانون اساسی و تأسیتدو

لیته را تشکیاسی شای نظام سیبهائی تنها ساختار ظاهر
 .دهد می

________________ 
در ظل چنین نظم" )۲۰(

تأمین باز دیگر وسیلۀ اعمال اغراض شخصی و مختلفه  و آزاد خواهند گذاشت

منافع گروهی خاصی قرار نخواهند گرفت و از اعمال نفوذ دول و ملل و رقابتهای 

 .۷۷شوقی ربانی، حال و آیندۀ جهان، ص ." آنان رهایی خواهند یافت

 . م۱۹۳۹ دسامبر ۱۳ون از نامۀ شوقی ربانی مورخ به مضم )۲۱(

ظبت و دقت تام در حفظ حقوق مدنی افراد از هر سلک و طایفه و نژاد و موا" )۲۲(

ونه امتیاز و برتری ت و . عقیده و مقامی بدون هیچ حقو مدنی ربطی به دیا

دا و ندا دین و چه از . عتقاد باطنی انسان  جامعه  از م افراد

صی  نزد اصحا ر این مقام یکسانند و حقوق  ب عد و مشرکین کل 

س و مسلّم  T ."صاف محفوظ و مق e Adven  of Divine us ice   

انه وارد شوید"  )۲۳( ای بدون اجازۀ صاحب مضم." (مبادا به خانه

 .۳۴ص

۴۷ 
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 یۀ روحی اجتماعی بسوین در زندگیادی مهمتر از آن دگرگونی بن

ن احترام یو همکاری اجتماعی در عرخواهانه یانه، خیمسالمت جو
 :ن قرار استین تحول از ایبرخی جوانب ا.  افکار و آرا استیآزاد

 از برخورد افکار و نظرات متفاوت قابل یقت در هر امریحق 

-

___

)۲۴(

ت

اقت)۲۶( ین

م

 

ر ن ع

ب   ای رر

 

۴۸
 

 

 

 

 

به 
 
-

 یۀ که نظرات گوناگون با روحیبشرط. افت استیدر
ن راه یافتن بهتریرخواهانه و منصفانه مطرح گردد و هدف، یخ
 )۲۴. (قت باشدین حقافتی یبرا

گر شوراها تنها در یندگان منتخب در مجلس ملی و دینما -
د منافع ملی و انسانی را بر یشگاه ملت مسئول هستند و بایپ

 )۲۵. ( دهندی برتریمنافع خصوصی، گروهی و حزب
ز به صراحت مطرح خواهد شد، در یچنانکه در قانون اساسی ن 

وندان، بدون  شهرۀد اصل برابری همی باین کشوریقوان
ت بعیه )  ۲۶. (ن گرددیمانی تضمی و ایض جنسی، نژادیچگونه 

 سطح یکسان سازی یانی برایری بنیفراتر از آن الزم  است تداب
ان شهر و روستا عملی ی در مناطق مختلف کشور و میزندگ

 های گذشته از ی  به هدف جبران نابرابری قومیتهایگردد و اقل
 )۲۷. (د برخوردار گردنیژه ایت ویحما

__________________________________________________ 

حین عقد مجلس هر یک به کمال حریت رأی خویش را بیان و کشف برهان " 

اگر دیگری مقاومت کند ابداً او مکدر نشود، زیرا تا بحث در مسایل نگردد، . نماید

در . کار استرأی موافق معلوم نشود و بارقۀ حقیقت شعاع ساطع از تصادم اف

نهایت مذاکره اگر اتفاق آرا حاصل گردد فنعم المراد و اگر اختالف حاصل شود به 

 .۱۵۲، ص ۴عبدالبها، مکاتیب، ج ."  قرار دهند اکثریت آرا

هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن و هرگناهی قابل عفو و مغفرت " )۲۵(

ک ناموس دولت و مضرت ملت ، ص ۳ امر و خلق،   ج عبدالبها،." است مگر ه

۲۸۶. 

ضا می نماید که حقوق نوع انسانی جمیعاً محفوظ و مصون ماند "  عدل چن 

ومی یکسان باشد و این از لوازم ذاتیۀ هیأت اجتماعیه است ." و حقوق ع

 .۳۲، ص ۱عبدالبها، خطابات، ج 

کا نه، ولکن تا  " )۲۷( دل و حقانیت است مجال ا مقصد از تأسیس این مجالس 

رساند ه چه به ظهور کان و اعض منتخ سالۀ مدنیه، ص ..." همت ا عبدالبها، 

۳۰. 
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 :ی و اداریی اجرایروین

ه پس ی مجرۀ موجود استقالل قوی های دمکراسی از ضعفهایکی 
انتخاب است  با یی اجرایروی نین باشد که همکارید بر ایاصل با. ا

ان دولت یر، نه تنها در سطح عالی، مگذا 
ن یا.  برقرار باشدیسطوح از محلی تا ملۀ

 محلی ی واحدهاۀ که خودگردانی، هم
 )۲۸. (ردی را در برگیمنطقه ا

احت")۲۹( و رت اسباب ت با

ی معیت زت ا

ث سالۀ مدنیه، ص ت  .۶ع

)۳۰( " 

یار  د

ح  .نیاما

 

۴
 

 

 

 

 

  
ز 

 قانون یمجالسو شوراها
 و مجلس ملی، بلکه در هم

ابدییماد یز زمانی بنیاصل ن
و 

 آموزشی، بهبود وضع زنان و یر و گسترش نهادهای فراگی   دگرگون
 جوانان، سه محور اصلی را یه گونه امکانات برابوجود آوردن هم

 بهتر را ینده ای آیل می دهند که حرکت جامعه بسویتشک
 جوانان دختر و پسر ۀ دو سالیکیمشارکت .  کنندیم  ییراهگشا

 مثبت در جهت یتواند از هر نظر گام می  یدر خدمات اجتماع
و ق همبستگی اجتماعی ینده، تعمیآموزش عملی و پرورش نسل آ

 )۲۹. ( جامعه باشدیشرفت عمومیپ
  ۀ همی   در چهارچوب هدف اصلی دولت که فراهم آوردن رفاه برا

افتن عاجل وضع کشاورزان و یزحمتکشان است سر و سامان 
ان اقتصاد یرا که بنی برخوردار است؛ زیه ایتی پای از اهمیکشاورز

 )۳۰. (دهد می لیملی را تشک
___ _________________________________________________ 

 این انصاف نیست که یک مملکتی بواسطۀ یک نقطه حکومت شود زیرا هرقدر  )۲۸(

عقل و کیاست اعضای مرکز زیاد باشد از احتیاجات الزمۀ بلدی و محلی اطالع 

ً نمی کوشند عبدالبها، ." تام ندارند و در ترقی جمیع اطراف مملکت منصفا

 .  ۱۱۹، ص ۲خطابات،  ج

هم با آفت مرکزیت افراطی در ادارۀ امور و هم با ...  و قوانین بهاءالله تعالیم "

کلید رمزش وحدت در . متحد الشکل و یکنواخت بودن شئون عالم مخالف است

ن ." ن ظم جهانی بهائی، صکثرت است  ی،   ربا  .۵۷شوقی

ید دامن هم به کمر غی زد و از هر جهت به آسایش  ر و  

ه سعادت و مع یع وع و شرف و علو منزلت ج بشر ّارف و تمدن و صن

بدالبها، ر." شب نمود

امر زراعت این فقره اگر چه در پنجم ذکر شد ولکن . پنجم توجه کامل است در

است ر ممالک خارجه این فقره بس ترقی نموده، . فی الحقیقه دارای مقام اول

لی  رش معوق استاما در ایران  بهاءالله، لوح د." ین ا

۹ 

 

 

 

 



 12

 

 

 

ن صلح و دوستی، یین بهائی بعنوان آییهی است که آی  بد
ن یاست صلح طلبانه را مهمتری سی بسویاست خارجی سیدگرگون
از آنجا که منافع )  ۳۱. (داند دن به صلح جهانی میی رسیام برا

بابان زر و زور عامل اصلی بروز جنگه  یی برپایا است، کوشش براا
ابی به ی دستین راه برایعدالت اجتماعی و نظام واقعاً مردمی، بهتر

 )۳۲. (دار استیصلح پا

امروز نالۀ عدل بلند و حنین انصاف 

اال دا   

ا ت  ع ع  ." د

 

د جو

 م

ل آن تر عهر

.

د)۳۵(

 

 

 

 

 

 

 

 

  

گ
ر

گان دور و ین صلح با همسای تأمی برای همکاری   بستن قراردادها
ن المللی در جهت تحقق خلع سالح و ی بیت نهادهایک، تقوینزد
.  اندین دگرگونیر ای، از جمله تدابی صلح جهانیشرفت بسویپ
)۳۳( 

 بعنوان یحاتی تسلۀ موازنی و نفی نظامیرویگر کاهش نی دیاز سو
است صلح دوستانه ی سی ضروری حفظ صلح، از گامهاۀلیوس
 )۳۴. (است

در جهان است و ) ۳۵(» سالح به اصالح«ل ی تبدی   آرمان بهائ
 ی کنونۀن هدف در مرحلین صلح جهانی را بعنوان واالتریتأم
 : دهدیت امروز قرار میابل بشردرمق

 
_____________________________________________________ 

 حرب ویرانی است صلح عمومی آبادی، حرب ممات است و صلح حیات، حرب " )۳۱(

ندگی و خونخواری و صلح مهربانی و انسانیر عبدالبها، نامه به جمعیت صلح ." د

 .الهه

موده اند و بتمام قدرت و قوت به مشتهیات ظالم های عالم حقوق امم را غصب ن" )۳۲(

... نفوس خود مشغول بوده و هستند 

 .بهاءالله، لوح دنیا." مرتفع، دود تیرۀ ستم عالم و امم را احاطه نموده

تشبث به وسایل اتحاد با امم مجاوره و عقد معاهدات قویه با دول عظیمه و  " )۳۳(

قات  مم شرق و غرب محافظۀ ع تجارت با  یرۀ متحاربه و توسیع  و دادیه با دول

ست و تزیید ثروت  یۀ مملک طبی ات فو عبدالبها، رسالۀ مدنیه، و تکثیر م

.۱۹ص 

ارک آالت " )۳۴( امروز جمیع ملل عالم جنگ هستند و جمیع دول عالم در تهیه و ت

همات جهنمیه  نجات هر دولتی قوۀ همچه گمان میکنند که سبب فالح و... و 

ر بیش چه عظیم سعادت  دو و ملت ست؛  ." حربیه  ت ت  بدالبها، ا

 ۵۳، ص ۴مکاتیب، ج 

." سالح عالم به اصالح تبدیل شود و فساد و جدال از مابین عبا مرتفع گردد" 

.بهاءالله، لوح بشارات

۵۰
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ست ی دوره اۀمشخص وحدت عالم انسانی صفت«

.  گرددیک می بدان نزدی بشرۀ جامعنکیکه ا
له، وحدت حکومت یوحدت خانواده، وحدت قب

 تحقق یگریکی پس از دی و وحدت ملی یشهر
ده و ی رنج کشیای که دنیافته است و اکنون هدفی

کند وحدت عالم ی مل بدان تالشی نیدرمانده برا
ان یجاد کشورها به پای اۀمرحل. ی است

س
قد

که 
و 
نظا
اص
گی

آن
کا
ک
ابت

 

 :دادگستری

 

ر ن بهائیی در آ  
 ۀاصالح جامعه تأ
ا دهیاساسی گرد

م ی و تحکن عدالت بیتأم
) ۳۸(ار محدود ساخت ی را بسی بزەکارۀهمبستگی اجتماعی دامن

________________________________ _________ 
 .۷۴-۷۵نی، حال و آیندۀ جهان، ص 

." و علت صالح عالم و حفظ امم... عدل و انصاف دو حارسند از برای حفظ عباد ")۳۷(

 

 

 

 

 

انسان
 از برخورد یش ناشآشوب و اغتشا. ده استیر

ا یشود و دن ک میی به اوج خود نزدی ملیرتها
د وحدت یمی رود با شیدرجهت بلوغ و کمال پ

شه ی همیت روابط انسانی را بشناسد و برایتمام
ن ین وجه ایمی مستقر سازد که بتواند به بهتر

 ». را تحقق بخشدیات بشریل اساسی ح
به مفهوم  « ین بهائییت از نظر آی بشریانگ
باشد که در ی متحد جهانی مۀک جامعیس یتأس

ان و طبقات بطور ی ملتها  و نژادها و ادی تمام
 یشه متحد گردد و خودمختاری همیمل و برا
 شخصی و ین آزادی عضو آن و همچنیشورها

 )۳۶(»        . محفوظ ماندیکارات فرد

ه دی قضائۀ و استقالل قویگسترت دادی بر اهمی
ین پاینی متوجه همیت دی تربۀفید شده و وظیک

د بیتوان و بای مین بهائیید آیاز د) ۳۷. ( است
ت افرادیت اخالقی، رشد شخصیه ترب

____ ________
 شوقی ربا )۳۶(

 

 .بهاءالله، لوح شیخ نجفی

اما مدنیت الهیه نفوس بشر را چنان تربیت نماید که نفسی ارتکاب جرایم  " )۳۸(

 .هاعبدالب." ّنماید اال افراد نادره که آن ابداً حکم نداردن

 

۵۱ 
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توان تصور یان نمی ادی برایفه، کارکرد اجتماعی باالترین وظیاز ا
 )   ۳۹. (نمود

هدف نها ن یگزی جایی آنستکه در شهروندان چنان منش واالیی 
ت انسانی ی به شخصیًشود که اصوال ارتکاب به جرم و بزه را تجاوز

 )۴۰. (ش تلقی کنندیخو
شه  در اخالق ی از جوانب رفتار فرد در جامعه ریاری بسیوانگه

ا مشارکت در مقابله یازمندان و ی از نیریاز جمله دستگ. رونی دارد
 اجتماعی، ی و انسانی و بطور کلی همدردیعیع طبی فجا

۴۰(

)۴۲(

نع  

ط  

 "

 

 

و 

  

    
د
با
تواند در یت می عدالت و جزا است و تنها با تربی فراسوییهایژگیو

 )۴۱. ( روزمره بدل گرددی انسانی به امرۀستی  شاۀجامع
ت را ی از جرم و جنایری جلوگی براین بهائیی آی هایی   راهنما

ر ی که در زیری قرار داد و تدابیتوان از جوانب مختلف مورد بررسیم
 هاست که در یین راهنمای از ایدەایشود، تنها گزیاشاره م

نت  :مطلوب می رسد ۀجی عملی به یهماهنگ
 همگان یه برای اولیهایازمندین نیشت و تأمیل معیبا تعد -

 ی مادیازمندی که به سبب نییتوان از بخش بزرگی از جرمهایم
 )۴۲. ( نمودیریگردد، جلوگیمرتکب م

_____________________________________________________ 
را ر بیت نمود که ا) کودکی(پس باید نفوس را از " )۳۹( ننمایند بلکه چنان ت یم کتساب ج

جمیع همتشان بر اکتساب فضایل باشد و نفس جرم و قصور را اعظم عقوبت 

شمرند و نفس خطا و عصیان را اعظم از حبس و زندان دانند چه که میتوان انسان 

را چنان تربیت نمود که جرم و قصور اگر بکلی مفقود و معدوم نگردد ولی 

هن  بدال شود ا، ما." ادرالوقوع ب  .۴۵، ص ۱ئدۀ آسمانی، ج ع

انسانیکه شعور داشته باشد نزد او قتل بهتر از خطاست و لسان بریده بهتر از " (

 .۱۹۹عبدالبها، مفاوضات، ص ." کذب و افتراست

اگر نفسی به نفسی ظلمی کند ستمی کند تعدی کند و آن شخص مقابله به " )۴۱(

لع ید بلکه و مذ ا   د نما ع ث ن کس مقابله م است  با با م و  است ین انتقام ی  ل  کند م فو د،   ک

عبدالبها، ." این سزاوار است. بلکه اگر ممکن شود اعانتی به متعدی کند

 .۳۰۲مفاوضات، ص 

مالحظه فرمایید که چقدر زندان و محل عذاب از برای نوع بشر حاضر و " 

به این وسایط زجریه نفوس را از ارتکاب جرایم عظیمه م نمایند و  مهیاست تا

ین خل و ازدیا  عذاب لوب حا آنکه ا زجر و  و م الق می گردد ء ا س د این  سبب 

حاصل نگردد  .عبدالبها."چنانکه باید و شاید

 
 
۵۲ 
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تواند در منش و ی همگان میگشودن راه آموزش و پرورش ب رو -
 شود که رفتار ی اخالقی، موجد انقالبی و اجتماعیکردار فرد

انسانی بدلین  .سازدی مک و قانونی را به کانون 
نه ها و نسبت به همه ی در تمامی زمیت عدالت اجتماعیرعا -

ن ی برموازیاسی و حکومت سیکس و استقرار دستگاه ادار
بستگ زند و ی دامن می اجتماعیدمکراسی، در شهروندان به د

 ی و قانون گذار خود عامل مهمیی اجرایحس اعتماد به نهادها
 . استیرقانونی از رفتار غیریدر جلوگ

 

   

ج
رب
          باش
ره

   ه
 

     

 

 

ه

منش 

ل

 و ین اخالقیت موازیگان جامعه با رعایختگان و بلند پایفره-
 جامعه اند و ۀ همیک برای نمونه و سرمشق رفتار نیرفتار قانون

رنده ی برانگیان از نقشین مینی در ای دیژه نهادهایبو
 .برخوردارند

 قصاص ۀ گردند و جنبی بازنگریادید بطور بنی بایین جزایمواز -
 با یتیر تربی در مجازات تدابکه همان انتقام است حذف گشته،

 )۴۳. ( برخوردار گرددیت محوری جرم از اهمۀزیتوجه به انگ

توان گفت که ایاد شده میباتوجه به نکات   وقوع ین بهائییز نظر آ 
.  پرورش استییژه نارسای جامعه و بوی ناتوانۀجیقت نتیرم در حق

 نوباوگان تواند تنها متوجهید و نمی نبای و اجتماعیت اخالقیت
ژه  ی و بوی اجتماعی رسانه ها و نهاد هاۀد، بلکه هم
معه بانگ پروران جا  یت مردمان به ارزشهاید تربید در راه تجدیف
 .انسانی بکوشند

 انسانی مانند شجاعت، استقامت ید آن باشد که ارزشهایدف با
ق انسان ۀستیز به منش شای و خشونت آمی بدویدرت از رفتارها و

ت دریکه خشونت و جنایرا مادامیز.  سوق داده شودیتماعاج
 شی برتر ستای بعنوان ارزشهای و آثار هنری همگانیرسانه ها

_____________________________________________________ 
در جمیع شهرهای اروپ و آمریک ابنیۀ واسعۀ حبس خانه ها به جهت زجر " )۴۳(

پس فرق است در اینکه نفوس را از قبیح ... و بنا شده است ارباب جرایم تأسیس 

و جرایم بواسطۀ زجر و قصاص و شدت انتقام منع نماییم و یا آنکه چنان تربیت 

ون خوف از زجر و انتقام و قصاص از جرایم اجتناب نمایند بلکه کنی که نفوس بد

، ص ۱، ج عبدالبها، منتخباتی از مکاتیب." نفس جرایم را جزای عظیم شمرند

۱۲۱. 

 
 
۵۳ 
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از آنها زدودی اجتماعیتوان زندگینم شوند،  )۴۴. ( را
 

 جامعه یت، حتی اگر از سوی   مقابله به مثل در برابر جرم و جنا
ن ییآ) ۴۵( انجامد ی از جرم نمباشد همان انتقام است و به پره

د ید با تشدانگارنی  م با انتقاد از وضع موجود در جوامعی کهیبهائ
فساد و جرم مقابله نمود، به ایمجازات و پرکردن زندانها م ن یتوان 

قانون و نظم اجتماعی م توجه ی اساسۀنکت د با ی بایدهد که
 .خی تناسب داشته باشدی تارۀات مرحلیضرور

اراد  مردمان  ۀو
قبول جامعه 

           

ج

 

 

 

زی

با 
 

 برخواست  ی، حفظ نظم اجتماعین نظامی   در چن
 که مورد یموگرنه حفظ نظ. ه خواهد داشتیتک

مستلزم کاربرد قهر و مجازات استن   در واقع ین نظمیچن. ست،
توان انتظار داشت که به بهبود رفتار و ینم  است وی نظمیب

 .ت منجر گرددیری از جرم و جنایجلوگ
 از ظلم و ستم ی و روانی ناشیگر گاه صدمات روحی دی   از سو
ن اثرات ی اۀاز جمل. آنست یش از لطمات جسمانی و مادی ببمراتب

 ابتکار و یۀان اعتماد به نفس، روحی آنستکه قربانینامطلوب روح
ومیم خود را از دست ۀاراد دهند و چه بسا 

ی

ت خویکه با مظل
ز همان رفتار ظالمانه را یا در فرصت مناسب خود نیرند و یگ یم

 .دارندی مگران روا ینسبت به د
اجتماعی متناسب با رشد جامعه و    با استوار شدن عدالت 

ت یتوان وقوع جرم و جنای می اجتماعیختن احساس همدردیبرانگ
نایز نین حد ناچیا. دی رسانیزیرا به حد ناچ اتی است که یز شامل 

_____________________________________________________ 
 او را قاتل جهالت و غفلت انسان بدرجه ایست که اگر شخص یک نفر را بکشد" )۴۴(

اما اگر انسانی صد هزار نفر را در روزی هالک کند او را . گویند و قصاص نمایند

اگر شخصی از مال دیگری یک ریال . جنرال اول گویند و اول شجاع دهر نامند

بدزدد اورا خائن و ظالم گویند، اما اگر مملکتی را غارت کند او را جهانگیر نام 

 .۶۵  ، ص۲عبدالبها، خطابات، ج ." نهند

همیشه در فکر آنند که قوانین مجازات را محکم نمایند و اسباب قصاص مهیا " )۴۵(

سازند آالت قتل و جرح و محل حبس و نفی تدارک کنند و منتظر وقوع جرم 

 .۲۰۴عبدالبها، مفاوضات، ص . " این بسیار سوء تأثیر نماید. شوند

 

 
 
 
۵۴
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 که  ین مواردیدر چن. گردندی و روانی واقع می ژنیبر اثر گزندها
 است، ی اجتماعین از زندگیر از دور ساختن مجرمیجامعه ناگز

 مجازات یداند؛ چنانکه حتینم زی را جای چشم پوشین بهائییآ
 )۴۶. (نی شده استیش بی پزیاعدام ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
ان ممکن است بسیار تصورات و " )( ید چیزی بگوییم که اجرایش در عالم ام

را نیست  یالت عالیه هست اما قابل ا و ... اگر نفسی به نفسی ظلمی کند ... ت

تقام است  ه مثل نماید این  یست اگر مذموم ... آن شخص مقابله  هر دو عمل ی

یأت . هایت اینستکه این مقدم بود و آن مؤخراست هر دو مذموم است ن اما 

د زیرا هیأت اجتماعیه بغضی ندارد،  اجتماعیه حق محافظه و حق مداخله دا

د بجهت حفظ دیگران قاتل را حبس کند و یا  د اما م ه قاتل ندا عداوتی 

ا، مفاوضات، ص ." قصاص نماید  .۲۰بدالب

ک۱ با

ج خ

ان کب

ه

ر

جر ر ب

ه ۲ع
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 یاسی نظام سینوساز
 
 
 

 از یاریبس. دیریگفتار هر راهنما را نپذ«
. افته اندیان گمراهانند و راه راست را نینما

ست که از بند روزگار آزاد است و ینما کس
 )۱(» .ز او را از گفتار راست باز نداردیچ چ

 
راه
راه
یه

 

                                                            
 
 
 
 

 و ی اجتماعیک نهادهای دمکراتی نوسازیبهائن ییاز نظر آ
شرفت یدن به پی رسیکن برای است، لی هرچند ضروریاسیس

را فراهم آمدن امکان مشارکت در یز. ستی نیواقعی اجتماعی کاف
 ی و اخالقیکه مردمان به رشد فرهنگیک، مادامی دمکراتینهادها

      بهینگاه. ستیده باشند، چندان ثمربخش نیالزم نرس
 .ت استین واقعید ای موجود در جهان مؤی هایکراسدم
 ین رفتارین در موازیادی بنی تحولید بهائینستکه از دی   ا

   

و سرشت 
 آموزش ۀنی در زمی انقالبۀلین گام است و تنها بوسی مهمتریاخالق

 را فراهم ی خردجمعیۀ جوامع برپایتوان امکان بازسازیو پرورش م
شگامان یختگان جامعه پی که فرهی و اجتماعی فرهنگیآورد؛ انقالب

 مردمان بلکه با ی که نه تنها راهنمایختگانیآن خواهند بود؛ فره
 .کی باشندیسته نمونه و سرمشق نیرفتار شا

  ی نهادهاۀنیشیاز پران، که ی اۀدگاه به جامعین دی   چون از ا
کی از ید کرد که ید تأکیم، بایک محروم مانده بنگریدمکرات
ت حس اعتماد و ی، تقویاسی نظام سیر راه نوسازن گامها دیمهمتر

 .ان مردم و دستگاه حکومت استیاحترام متقابل م
ی برای عدم به علت اصل» رانی ایعلل پسماندگ«   در بخش 
ران و    یخ معاصر ایان مردم و حکومتها در تاری میهمبستگ
کوتاه آنکه در  .  از آن اشاره خواهد شدی ناشی هاینابسامان

_____________________________________________________ 
 .۲۵۴بهاء الله، مجموعۀ الواح، ص  )۱(
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 کسب قدرت باعث یان برایعی شی گذشته کوشش رهبریسدەها

، نزد مردم »غاصب حق علی«شد، حکومت کشور به عنوان 
برخوردار نباشد و هرگونه قانون شکنی، » تییمشروع«مسلمان از 

 . گرددیتلق» واجب«نها روا بلکه نه ت
زه و کشاکش یحکومت در ست که در آن مردم و ی   حال آنکه کشور

 ماند و بدون ی باز می بسر برند، از گام زدن در راه سازندگیشگیهم
 رسد و ی کشور به سامان نمیمشارکت دولت و ملت امر بهساز

شاهراه ران از ورود به ی بازماندن اۀد عامل عمدین ضعف را بایهم
 .شرفت در دوران معاصر دانستیپ

 کشور دامن زدن ی نوسازیطهاش شرین پیب از مهمترین ترتی   بد
 در ی و قانون مداری دولتی ملی، اعتماد به نهادهایبه حس همدرد

ن را در یادیم و بنی عظین خود تحولیا. ران استیان مردم ایم
دون ز بین تحول نیشک ای دارد و بی الزم میفرهنگ اجتماع

 ۀستی که شای کشور در جهتی و اداریحرکت دستگاه حکومت
 .ستیبانی مردم باشد، ممکن نیاعتماد و پشت

، ییش از آن همرأی، بلکه پیاسیت سی حاکمی   پس نه تنها نوساز
 و یبانی متقابل اقشار ملت برمحور منافع ملی و پشتیهمکار

ران ی ایسته برای شایندەای آی راهگشایصرفنظر از تعلقات گروه
 .است

م، مشاهده ی بنگرین بهائیی آی هایین رهگذر به راهنمایز ا   چون ا
 کشور در یک دستگاه اداری دمکراتی شود که نه تنها نوسازیم
 یۀ نظام بر پای است، بلکه الزم است که نوسازی سطوح ضرورۀهم
ختگان، در راه یز استوار گردد و آن استفاده از فرهی نیگرید

ن یا)  ۲. ( جامعه استیت معنویردجمعی و هداگسترش و قوام خ
ک سو به یه دارد که از یتک»  سلطنت« بر مفهوم یمهم در آثار بهائ

گر به ی دی نگرد و از سویران میاسی برخاسته در ای سۀفلسف
 .ندەگر نظر داردین و آی نویه ایدرونما

__ __________________________________________________ 
ولکن ... تنفیذیه حکومت است و مرجع قوۀ تشریعیه دانایان هوشمند مرکز قوۀ  )۲(

ئت  ست و حکومت و ه الوجود  ناد ن نفوس کاملۀ جامعه، چون این اوان چن

لمیه الزم که  ملت به انتظام حال در غا درجۀ احتیاج، لذا تأسیس هیئت

دا رچند نفس در فنی ا فنون ماهر باشن و  ا جهد اعضای این مجلس،  م و

دال  ر نقطۀ اع موده امور را  قبالیه تفکر  بلیغ در جمیع احتیاجات حالیه و ا

یند یه، ص ." و مر مستقیمی مرکوز نم  .۴۴-۴۵عبدالبها رسالۀ مد

ی ا ر ی 

یت ع

ق به د ز  ه

ت د ن ست

ا نکز ،

 

۵۷ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

اله

عن

ی

 

 

تعل ن مطرح یشتر چنیک قرن پیش از ینباره بیانی دریم بنی 
 :گشت

اگر«

  

الم ت نفعش به عموم اهل عیجمهور چه
ات یتی است از آیراجع ولکن شوکت سلطنت آ

ُم مدن عالم از آن محروم یدوست ندار. ی ُ
ند اجرشان ین دو را جمع نماین ایّاگر مدبر. ماند

 )                        ۳(» .م استیدالله عظ
حکومت (» تیجمهور «یۀن نظام بر دو پایبهتر  یدگاه بهائی   از د

ت که به ی جمهورۀدربار. استوار است» نتسلط«و ) مردم بر مردم
        ن اکتفا ی نظر دارد، بدی دمکراسۀن شناخته شدیت موازیرعا
 یشوند،م یگر تلقیکدی مالزم یشود که هر چند غالباً با دمکراسیم

 دارد که در ی بستگیاری بسیش شرطهایتحقق عملی آن به پ
 .ردیگیمار آسان صورت ی بسیکتاتوریصورت نبودشان سقوط به د

م که یت روبرو هستین واقعیز در جهان امروز با این سبب نی   به هم
ا ی ی فردیکتاتوریقت دیدر حق» یجمهور«در اکثر کشورها با نظام 

 شود، یت می رعای حکمفرما است و اگر هم ظاهر دمکراسیگروه
ی اسی و اقتصادیت حکومتها وابسته به محافل قدرتمند سیدر نها
 ها را      ین دمکراسین و پرثبات تریبهترکه یدرحال .هستند

 . دهندیل می تشکی سلطنتۀ مشروطیحکومت ها
 : سلطنت کدامستۀ دربارید بهائیم که دینی   حال بب

 تحمل سا آنستکه نفیازجمله عالمت بلوغ دن«
 اقبال یَسلطنت بماند و اَحد. دیامر سلطنت ننما

هور ام ظیام ایآن ا. دینکند که  وحده تحمل آن نما
حمل  ... یمگر آنکه نفس. هین بریعقل است ما ب

...  کوست حال او که ید و نیم نماین ثقل عظیا
ن یم اندازد و قبول این خطر عظیخودرا به ا

)                                             ۴(» . دیمشقت و زحمت نما

   روشن است  یا مقام نه تنهین بهائییاز نظر آ» سلطنت«که 
 یست، بلکه منزلتی  و خوشگذرانی نیَو مالزم با سرور» یفاتیتشر«

.  خردمندانه استوار استیی و راهگشاییر، که بر راهنمایاست خط
 خرد همان یروزیرا پی باشد، زین خردمندان میگاه خردمندتریجا
 . خردمندان استیروزیپ
 _____________________________________________________ 
 .۱۲۲لوح بشارات، مجموعۀ الواح، ص  )۳(

ال واح، ص  )۴( .۶۱۲م جموعۀ  ۵-۱۲لوح سلمان، 
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ر تفکر یست به سیست کافیسابقه نی بین تفکرینکه چنی اۀ   دربار
خ یدر تار» ینهاد پادشاه«ژه به یاسی در جهان و بوی سۀو فلسف

 :میابیم تا دریران بنگریا
ران بر ی ای و باستانیخ حماسیار در تی نهاد پادشاهۀ فلسف-

 یی استوار نبوده، که برعکس به فرمانروای و زورمداریخودکامگ
خ یاگر در تار. خردمندانه با مشورت خردمندان نظر داشته است

، )۵! (همان کاشفان و مخترعان بودند» پادشاهان«ران ی ایحماس
ده و ی گزیان نخبگان برمیدر عهد باستان، شاه را انجمن مهان از م

زنی چون بزرگمهر در کنار بوده یروانی را رایهر انوش«دستکم 
 .»است

ژه پس از یست که بویدنی نیز البته چشم پوشیت نیعن واقی ا-
ران حکم راندند که با ین زمانها اقوام مهاجمی بر ایاسالم در درازتر

ً حکمرانیرانی بی ایفرهنگ و اصول کشوردار  یگانه بودند و طبعا
رانی ی ایاسی سۀدر فلسف» ینهاد پادشاه«د با ینانرا نبا آۀزورمداران

_____________________________________________________ 
اگر به شاهنامۀ  فردوسی بعنوان مهمترین و هشیارانه ترین گزارش از دوران  )۵(

مقام ) »کدخدا«(باستان ایران بنگریم؛ نخستین شا  به این دینگونه کیومرث 

واج داددست یافت که ز پوست حیوانات را  تفاده  ر غار و ا دگی  نخستین : " ز

گروه"، " بکوه اندرون ساخت جای ید خود با از او نبیرەاش ". پلنگینه پ پس

هنگ بود("هوشنگ  مه هوشو  د سنگ") " تو گفتی  ک جدا و " به آتش ز آهن

رد شه  ه و  حیوانات شاه بعدی تهمورث به اهل کر ". ز آهنگری ا

دیوان  اد و چون در نبرد با پشم ریسی را رو  داخ پیروز شد ) بیگانگان(پ

شرط آنکه  او هنر نگارش را بیاموزند کرد،  نبشتن به خسرو : "آ را رها

افروختند"  "بیاموختند بدانش ب  از او جمشید آهن را نرم کرد  از آن " دلشرا

اخت  به  شمشیر  چه بافی بیاموختزره و جوشن و بیاموختشان : "مردمان پا

و بافتن ا بافتن" "رشتن ا در  گروه پیشه . تبار اندرون پود  او بود که مردمان 

مدن  وران،  آوران و کاتوزیان گرد آورد و بدینسان در جامعه تقسیم کار و بر

براه انداخت خانه سازی عث شد و از ا راه خشت زنی و به : "تخصصها را ب

ز برش هندسی کار کرد" "سنگ و به گچ دیوار کرد و " "نخست  گرمابه

لند د" "کاخهای  د گذشته از آن ". چون ایوان که باشد پناه از گز مش

بویهای خوش "و " چو یاق و بیجاده و سیم و زر: "سنگهای قیمتی را کشف کرد

مردم ر پزشکی و در نها " چو عود  چو عنبر چو روشن گالب"ورد باز

دردمند: "آموخت ر ان  ش و در ند" "پ  ".  درتندرستی و راه 

ش فردوسی همینطور تا به آخر دوران اساطیر برای هر یک از پا

ب  ه

ر ا س د ن

 وش 

فر ره    

ک" تی ر دنا ی

د  اج ت،  ر

به ب نها 

ر و   پس

و س ر 

سه"ر  ر

آ جنگ

ین   ا

چو  ا

ینب ج

وت

ایتو " آ ان

ه  م کی گزز

اهان هنری نو  د ی،

ه >>ج ب

 

رمی شمرد؛ چنانک دربارۀ فریدون میگوید دید  :      و دانشی 
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ر ب

ا و  آن ن

ای م اا شی ج ف بت

ژ

ه    

به قلدری و رزم آوری، بلکه  ری فر  ی بد

اد کش ام  ر 

ا    او  زی م

ی س ف گ

ه  ی د

هم ه و پ ی

ود آن  ر ت چ: "ک 

و  دیپ را رۀ  

و م

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود    

ویی  داد

ا نگاه به شیوۀ  )۶( ار و  ال ا

ا در   ده نی ی دم   

و  را  ق ا

ر ق و  

مو نا

د نیده

م ه را دم وه

ر  م  م"یت

ر

ومگر

ون ۀگ تای 

.

 

 

شگران یالطون تا هگل ستا که از افیاشتباه گرفت، فلسفه ا
 ) ۶. ( داشته استیاریبس

نده ی چنانکه اشاره شد، رو به آیهوم بهائدر مف» یپادشاه«    بهررو 
. کی گرفته شودید با آنچه در گذشته مرسوم بوده، یدارد و نبا

 ی تواند موروثی دارد و نه می رابطه ای است که نه با حکمرانینهاد
ن کار مردمان است ی تواند که ای میت کشور دخالۀنه در ادار. باشد

_______________________________________________________________ 

تو " دین پایگه از هن بهره داشت""َندیدم کس کین چنین زهره داشت"  >> 

دانش است ها یک چیز را الزمۀ پادشاهی می داند و  همان هنر . گویی ت

نکه سا بر آنکه  زد اوچن ن خویش س ان ته اش را  ا  را و واند پسر بازیا

وه" "کنون گرد خویش اندر آور گروه: "می دارد بیاموز " "سواران و مردان دانش پ

هر دانشی ز ر دانشی رامشی" "و بشنو بیابی ز   "که

شاهان اساطی ایران را نه  دوسی ب  ین ترت

ندبدان الیق ای فی و یا اختراعی ارائه د که  مق می داند ا به . ن چنانکه آنان 

برتریها  این را به ن آن رو باید سرآمد دانشمندان دانست و همینکه  زبان ا

لسفۀ سیاس و فرهنگ ایرانی از شاهان  ت که در ر انتظاری ا شناسانده بیان

اشت است که در شا. وجود  ن نیز ناگفته نماند همان گوهر "فره ایزدی"هنامه ا

چون دیگر  ان نیز  رورش یابد  شا انسانیت است که در هر فرد میتواند 

خواهند ب را دارا وند  ی بگ درس ه به راستی و نان شاه مردمان تنها آنگاه 

از بدی ده گشت زو فره ایز" "ال ین " که تابید  دربا محبوب ت و فردوسی

یدشاه در شاهنا  :ه میگ

نبود فرخ فرشته فریدون

تو داد و دهش کن فریدون تویی به  دهش یافت آن نیک

سی در تاریخ جهان با گذ فلسفۀ سی ان پایه طون بعن ف

بان زر و  ارب کراس یونا خر می گرفت که  آن ایران، بر  در کشورداری

در نهایت منافع خویش را بکرسی نشانندزو بفریبند  ادرند مردمان  ره  . ر همو

ای  ت الزم را ب خرد و لیا که انگهی ادارۀ کشور باید در دست کسانی قرار گیرد

می و دراز مدت کشور داشته باشند فع ع او از نیکوییهای . خدمت به م

م ندا الیق می دانست که به پادشاهی کورش و داریوش یاد کر و آنانرا خر

ی آمدند ناور ایران بر توری پ ندان از عهدۀ ادارۀ امپ او . رایزنی با گر خر

با نگاه به ایران در  ا می ستود و ایرانیان  وزی  دینۀ شیوۀ ترب و دانش آ

زانگان بود" فاضله گذشته از افالطون در . اش خواستار رهبری جامعه بدست ف

اریخ نگاران و اندیشمندان یونان و ر از جمله هرودت، پلوتارک و آثار دی ت

بسیاری دربار کشورداری ایرانی یافت") کورش نامه("زنف  شهای  می        س

 شود

 ۶۰ 
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دگان مردم انجام گردد؛ و نه یک به دست برگزی دمکراتۀوید بشیبا

ک دارد ی دمکراتۀشرفتی پی در کشورهای با پادشاهیحتی مناسبت
 . گذشتهیست از دوران زورمداریکه در آنها سلطنت بازماندەا

ام ظهور عیدر ا«است که »  بزرگیفه ایوظ» «یپادشاه«   پس 

و 

، »قل
 خرد آراسته باشند، انجام آن از ۀکه مردمان به جامیعنی هنگامی
فه همانا ین وظیا. ستیز آسان نین خردمندان نی خردمندتریسو
 ی به افقهاییل انسانی، راهگشای حل مسای جامعه براییماراهن
 .    ناکجاآبادها سرگردان استیتی است که در پیت بشرینده و هدایآ

 ی شود، با توجه به گسست هایران مربوط می آنچه به اۀ    دربار
 دچار ی پرشماریهای که جامعه را به دشواریخی و فرهنگیتار

 و نظام ی دستگاه اداریسازد اعتراف نمود که نویساخته، با
 جامعه ی تعادل معنوی و بازسازی بدون بهبود اخالقیاسیس
 است ی ضرورتیبه مفهوم بهائ» سلطنت«نرو یاز ا. ست ناممکنیامر

شرفت ی ورود به شاهراه پی مردم برایتا شرط مهم اعتماد و همکار
 .نده از ثبات برخوردار گرددید و نظام مردمی آیواقعی     فراهم آ
 از ی مشورتیم نهادهایگر چنانکه اشاره شد، تحکی   از طرف د

وحده «ز که ین» سلطنت«نرو یاز ا.  برتر استی مقامات فردیۀتعب
 منتخب با شرکت یی شورای،  مقام سخنگو»دیتحمل آن ننما

 که یین شورایچنانچه وجود چن. سرآمدان دانش و هنر خواهد بود
ن اخالقی و یبه طرح مواز یاسی و اداریت سی هرگونه مسئولیورا
 بپردازد، ی علمی و هنری و کوششهای  در حرکت اجتماعیمعنو
 . گرددیز ملموس می جهان نۀشرفتی پیش در کشورهایش از پیب
)۷( 

____________________________________________________ 
برای رفتار شورای ملی " ازجمله در آلمان، اتریش و فرانسه چندی است شورایی بنام )۷(

onقی aا“ r Et  

ب ی   ب

ند ی نهر ین یج و

متک س   ا کن

ر بگر  از پ

د م ش ای اش 

به وجه ی خاصهو

م و

ح ا ن

عی س 

 

 

   

Conseil consultatif nati"اخال al de I’ethique Nation„ی  "   le hikrat“ 

ور را  و ارباب دانش و خرد منصوب شدەاند که دولتهای  مز فالسفه ا شرکت گروه  از

ایزنی م کن ً بررسی مسایل . در زمینه های مختلف  ادها بدوا اد ا  رت ا ضر

بود شدید بررسیهای ژرف نگرانه . نولوژی ژنی بودمربوط به  ک آنها یس لی ب تأ

آشکا شده است ه سبب بی اعتنایی . و آیندەن در جوامع پیشرفته س  آنکه 

انن  ابهی  نهاده م ش ند، این  Club of Rome"ِکلوب رم"دولتها، کو   بی اثر م

راها ملی با ت  نیاز جوامع و دولتها  آنکه .  بسیار امید بخش اندش

ستقل و نامدار تشکیل می شوند و اعالن  کارگذار دولتها نیستند  از شخصیتهای 

فظ  ری جامعه دامن زند و هم دولتها را در جهت  ظراتشان می تواند هم به هشی

اجتماعی و طبی کمک کند  .المت محیط زیست

 ۶۱ 
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 ران و راه غلبه برآنی ایعلل واپسماندگ
 
 
 

ک« وِتا  ر   
 
      چو

 

 

ن موضوع ی مهمتریران و راه غلبه برآن بدرستی ایعلل پسماندگ
د

ار قی و اس ق دل ا

ان و توسیع  دم شو دن ب

ه م و س رف 

۱ر ص

  

 

نفس  هویبه  واز نمایَ به پر م و ییپ
به ک  یَ در اَسفل جهل به نکبت کبریِتا

)                  ۱(»  م؟ین امم متوحشه بسر بر

 

   

وران معاصر بوده است، زیورد بحث و بررسی ا را یران دوستان در 
 یدر چند قرنی که اروپا با جهش علمی و فنی و دگرگونی ها

)  ۲(را پشت سر گذارد » یقرون وسط«اجتماعی شگرف، دوران 
فراتر از آن با وجود . شرفتها همگام نبودین پیهن ما با ایم

 اضمحاللی یری، سی و معنوی از همه گونه امکانات مادیبرخوردار
 دست ی ظاهریشرفتهایرا طی کرد و اگر هم در مراحلی به برخی پ

 به یاسی تا نظام سیافت، در مجموع از سرشت اخالقی و فرهنگی
 .قهقرا رفت
 ی فرهنگیی جهان بود که توانست به نوزاۀن منطقی   اروپا نخست

ازد و یدست 

م

اسی، راه را یبدنبال آن با انقالبات سترگ اجتماعی و س
. د گام گذاردیت عصر جدید و به مدنی همه جانبه بگشاییبر شکوفا

 ییز به نوزایگر جهان نی دی کشورهایاریپس از اروپا رفته رفته بس
ن تحوالت در اروپا ی آغاز اۀنقط. افتندی دست ی و اقتصادیفرهنگ

سا ی کلۀون، حکومت مطلقیشتر بود که جنبش رفورماسیپنج قرن پ
_____________________________________________________ 

پروردگار چشم عنایت فرموده که در آفاق بنگریم و آنچه وسیلۀ تمدن و " ...  )۱(

 .۴عبدالبها، رسالۀ مدنیه، ص ." انسانیت است به آن تشبث نماییم

وپ از قرن " )۲( اس مدنیت و اصالحات  تر در  ه  حقی هم(فی ا نز میالد ) پ

ندتأسیس شده  یق و تحریص خر ه ت و جمیع تم مشهور

عی و اظهار غیرت  اقدا و همت حاصل و میسر گشت بذل  ." دایرۀ معا و

سالۀ مدنیه،   .۳عبدالبها، 
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 )۳. (درهم شکست
، راه تحوالت علمی ی ذهنی از بردگییانسان اروپا

بزل م ت

ج پ تری ر د

مدن ا  ن ه

  از" )۴(

دنیت در جمیع شئون بود     ".

بدال

ی )۵(  بی 

ما ناپلئون هرچه جستجو کرد، در دارالخالفه ا د آ از

ه بر ر  بم ع

ا  ۱م

را 
 ی نسبییبا رها
 بهبود روابط  ویو فن

   
 گشوده شد و اروپا را یاسی و نظام سیاجتماع

 جهان آنروزگار قرار داشت، به کانون یۀش از آن در حاشیکه تا پ
 )۴. ( بدل ساختیتحول بشر

 مغوالن را از ۀران که تازه حملین دگرگونی ها، ای   همزمان با آغاز ا
 ی مذهبیان، به دامان جنگهایوسرگذرانده بود با تسلط صف

 آباد ی از کشورهایکیز هنوز ید و هر چند که تا آنزمان نیرغلطد
گر نقاط جهان عقب ی از دیچ جنبه ای رفت و از هیا به شمار میدن

ت دخالت یتا آنکه در نها. ش گرفتی در پیی قهقرایریتر نبود، س
د که دربار اصفهان، ی در امر حکومت بدانجا انجامیان مذهبیشوایپ

 .م کردیغان تسلکشور را به مهاجمان اف
  ی نفوذ فلج کنندەشان براۀان به اندازی مالۀندینهمه قدرت فزای   با ا
 ی سقوط فکرۀ عامل عمدآنان نه تنها به. انبار نبودیرانی زی اۀجامع

را » یکافران اجنب«ان بدل شدند، که از همان اوان یرانیو علمی ا
ِنجس« گران را یخواندند و راه هرگونه برخورد و تبادل سالم با د»  َ

 )۵. (بروی امت گوش و چشم بسته سد کردند
ن یت کشور دوباره تأمی   در اوان حکومت قاجارها هرچند تمام
یت رسیگشته بود، اما سقوط همه جانبه به نها ران در ده، مردم ای

گر دچار فقر و ی دی تا قحطیک قحطیتمامی قرن نوزدهم از 
 نک بدانجایان ایدرمقابل اما قدرت و ثروت مال. نابسامانی بودند

 امور کشور ۀ شاه به بعد، نه تنها در همیده بود که از فتحعلیرس
_____________________________________________________ 

. لفت نمودبا پاپ مخا... ّلوتر محدث پروتستان گشت و ) قرن پانزدهم میالدی(در " )۳(

با وجود آنکه در آن زمان اقتدار پاپ بدرجه ای بود که کل ملوک اروپ از سطوتش 

زل و مضطرب  ود و بوسایل الزمۀ ...ولکن چون ... مت حق و محقق  ر  ّانجیل لو

اه کرور ... ترویج تشبث نمود،  ن ً دویست و  با ستان ... تق و ر مذهب پ

د لۀ ." داخل گشت ا، رس .۴۹یه، صعبدالب

است )پانزدهم(میالد الی نهایتقرن ) پنجم(قرون وسطی که عبارت  بدایت قرن 

و عدم م منتهی درجۀ توحش در ممالک اروپ

بها، رسالۀ مدنیه، ص   .۱۰۲ع

ایران چنان بود که  که دولت فرانسه با : "خبری و نادان در درعهد فتحعلی شاه

یندۀیران ، ن م   در دوستی 

ای ترجمۀ نام های فرانسوی نیافت غداد . ترجمی  به فت ت کرد  ناچار مراج

طق، افکار اجتماعی و سیاسی در دوران قاجار، ص ..."  ا ن .۱۴ه

 ۶۳ 
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حکومتیدخالت م  یحکومت. داشتند برپا یکردند، که خود 

د ت  ب

یم.ا و ق اد

مم و

چ ..  ز س نو م ا

را   ، د  

ک. ص و .ر 

۱۸-س

 
 

دستگاه 
ه یکه هرچند مراکز مختلفی داشت، اما در مجموع دربار را در سا

 حکومت ۀابت آنان اجازی که شاهان به نی گذاشت؛ به حدیم
 .داشتند

ه یران به جنگ نابرابر با روسی   به سبب دخالت رهبری مذهبی، ا
شد که نه تنها به از دست رفتن بخش بزرگی از خاک کشور کشانده 
ک قدرت منطقه ای به یاسی از یران را به لحاظ سی، که ا)۶(د یانجام

 بدل ساخت، که تنها به سبب رقابت دو قدرت یاه دست نشاند
 .دیاستعماری به کشوری مستعمره بدل نگرد

گر در مقابل مردم ین اوضاعی راهی دی در چنیش جنبش بابیدای   پ
 و نسخ اسالم ن فسخ و اعالیزیان با خرافات ستیباب. ران قرار دادیا

 مادی و یشرفتهای و پیی بارزشان به نوجوۀن با عالقیو همچن
ر مردم قرار گرفتند و تنها در طول ی نظیمعنوی، مورد استقبال ب

 نقاط کشور به ۀان در همیرانیمی از ایشش سال نخست، بخش عظ
 ی ائتالف دربار با رهبرۀلیچنانکه تنها بوس. وستندین جنبش پیا

 .شرفت آن سد گرددیت که جلوی پمذهبی امکان داش
 عطفی بود که ۀن شاه نقطی به ناصرالدیراندازی سه جوان بابی   ت
نتییم قرنی پایائتالفی که ن. ن ائتالف را بوجود آوردیا  آن ۀجیدر د و 

نک به ی که ایروانیش از ده هزار تن، پیع و کشتار بیگرد وسیبا پ
 جامعه یۀی به حاشتیوسته بودند، بصورت اقلی پین بهائین نوییآ

ن و رفتار به ی نویشه هایان با طرح اندینهمه بهائیبا ا. رانده شدند
ط اجتماعی برخوردار یرات دامنه داری بر محید از تأثینی  جدیمواز

 .گشتند
 هر چند به سبب یی اروپاین زندگی مردم با موازییرتر، آشنای   د

_____________________________________________________ 
با رجال دولت درآویختند و دین را بهانه ساختند و صالح امت بر زبان راندند و "...  )۶(

و چون به مقصد ... عزل وزرا درخواستند و بنیان انصاف و مروت برانداختند 

ادند ... خویش موفق شدند  به خلع  وا ه سلطنت نمودند و ف عاقبت ... تعرض 

اه عوام انداختند که  روس دولتیست مأیوس و در افو... اصرار بر جنگ نمودند و 

ه لشگرش پیکریست بیروح  اهره هست ..سپ جه کنیم  بنیاد ... ما امت

و چون نتایج این حرکات آشکار ... عناد براندازیم  شهرۀ آفاق شویم و سرور ا 

شیدند.شد  هر هالکت  یدگان مملکت  ر ت و  ر جوانان ا و ... سیصد هز

ج وال دولت و رعیت محو و تا ثروت آبا گشت خزاین بباد رفت و یات آباد خراب

ردند ... ُعلمای پر عربده ..  یبت کبری را فراهم  فرار آوردند  این م .." و به

یاسیه، ص   . ۲۱عبدالبها، رسالۀ 

۶۴ 
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عقب ماندگی فکری و تعصبات مذهبی تنها بصورت مسخ شده 
 یب

 

ل    د
امع گ ر  ر آن .)»ان

_ _________ 
) 

ع 

 ۹د

نبنی" )۸(

ار بهائی، ص  ار  .۲۳مأ

ّد۹

د  .ها، لوح حاجی یدالله سدهی. 

 

 
 

شد و آشنارانیداری ایگرفت، در یت مور  با علم ییان مؤثر واقع
 .ان تر ساختیشرفته را نماین واپسماندگی از جهان پیو صنعت نو
هن دوستان به کوشش یداری احساس ملی در نزد می   سرانجام ب

د و از ین انجامیران زمی شناخت فرهنگ و تمدن باستانی ایبرا

ص

 یشرفتهایماد به نفس درمقابل پافتن اعتی ی برایینراه گامهایا
 )۷. (ز غرب برداشته شدیرت انگیح

نه ساز انقالب مشروطه بودند که هرچند در ین عوامل زمی اۀ   هر س
ش یت به پیاصالحات، با موفقل دولتمردان به یاوان کار به سبب تما

 یر رهبری مردم که اسۀ عقب ماندگی ذهنی تودۀنیزم رفت، اما بر
 محکوم به ین رهبریت با مقاومت مؤثر اینها مذهبی بودند، در

 )۸. (شکست شد
ان دو یم کشور میرفت به تقسی   پس از دوران هرج و مرجی که م

یگانه منجریقدرت ب ک  ییران با برپایبا عروج رضاشاه، ا) ۹( شود، 
 و گسترش آموزش، به یت نسبیجاد امنی مقتدر، ایحکومت مرکز

 ۀه در کوتاه مدت چهرافت؛ چنانکی دست ی بزرگیشرفتهایپ
 .دی کشور دگرگون گردیظاهر

م قرن پس از آن هم از یران در طول نی شد ای   اما آنچه که باعث م
َ بازماند، همان تداوم سرشت قرون یشرفت جهانی پۀورود به گردون

.دیشتر به شکست انقالب مشروطه انجامی جامعه بود که پییوسطا
 
 انی است که در آن  همۀ جوانبتجدد و  نوگرایی  وجه مشخصۀ  دور(

گی اجتماعی دگرگون گردد از آنجا که نوزایی فرهنگی برای نخستین . زن د
گشود، مشخصات دوران پیش از  بر قرون وسطا چهره به ر اروپا با غ بار

ر جو نیز همان  دی ا در وسطایی«  ون  می نامند دور ق
_ ___ _______________________________________

بی" )۷ خته و چون ش برافر قلب عالم ان به منزلۀ مملکت ا ق ن انجمنر ازمنۀ س و  مع یر   ه  اب د

حکمت حکومتش حکمای اعظم عالم را متحیر ساخته و قوانین ...ّآفاق منور بود 

عالم گشته بدالبها، رسالۀ ." سیاسیه اش دستورالعمل کل ملوک قطعات اربعۀ

نیه، ص  .۸-م

یان آزادی تا بحال استقرار نیافتاد استبد عبدالبها، ." اد بیداد برافتاد ولی ب

خذ اشع در آث

دراین سالهای جدال و قتال جمیع اهل عالم در اش وبال، علی الخصوص ایرانیان " )(

ند مورد جمیع آفات ش عبدالب" که

۶۵ 
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د تفاوت در ی با عصر جدییست قرون وسطاین تفاوت زیترمهم

    

  
   

           

)۱۱( "

ًاوال به حکومت محلّیه شکایت نمایند و اگر امری مغایر عدل و انصاف بینند 

)۱۲(

ین 

نم صرا ح

۶

   
جه جامعه در یاگر در قرون وسطا فرد و در نت. ام انسان است

ن از ی نوۀر است، عضو جامعیدست استبداد اربابان مذهب اس
 برخوردار است و از حقوق مدنی خدشه یرقابل تجاوزیت غیشخص
 ی جوانب زندگۀهم ین تحولی چنیۀبرپا) ۱۰. (ری  بهره داردیناپذ

 :  گرددیاجتماعی دگرگون م
 آگاه و آزاده، حکومت استبدادی ی متشکل از انسانهایدر جامعه ا

اسی یبرقرار نمی ماند و نظام س

مق

بسوی دمکراسی و مشارکت مردمان 
  ییعلوم و هنرها با کسب استقالل به شکوفا. دگرگون می شود

با رشد .  شودی مشرفت علمی و صنعتی همواری رسند و راه پیم
ت و آگاهی انسانی، همبستگی اجتماعی و انسان دوستی یشخص
ابد و جامعه در جهت استواری عدالت اجتماعی ینی می یان نویبن
 )۱۱. (ر می کندیس

 عطفـی اسـت کـه رونـد ۀ ارباب مذهب، نقطـۀ   درهم شکستن سلط
ن روندی که اروپا پنج قـر.  زندین را دامن مینو ۀدن به جامعییفرارو
ق و یشتر بدان گام نهاد و اگر چه هنوز هم پس از کشاکشهای عمیپ

اری از یر شده و به بسیشمار ادامه دارد، اما بازگشت ناپذیان بیقربان
 )۱۲. (افته استیز گسترش ی فرهنگی نیگر کشورها و حوزه هاید
 

هاین دگرگونی انقالب مشروطه قرنها بود که از اۀ   کشور ما در آستان
می و لشگر عظـیی قرون وسطایکسو مکتب هایاز . نده بودپس ما
ـمال ـوـی ـد و از ـس ـاکم بودـن ـان ـح ـر روان مردـم ـدار ی دیان ـب ـر دار و ـن ـگ

_____________________________________________________ 
هیأت اجتماعیۀ بشریه بالطبع محتاج روابط و ضوابط ضروریه است چه که بدون " )۱۰(

ت نیابد و امنیت و سعادت نیاید؛ عزت مقدسۀ انسان این روابط صیانت و سالم

وا

آدم نشو و نما... رخ ننماید و معشوق آمال چهره نگشاید کشور و اقلیم آباد نگردد

عبدالبها، رسالۀ سیاسیه، ص ." نتواند و راحت جان و آسایش وجدان میسر نگردد

۲۵. 

 متفنن باشند اگر مشکلی رخ ًمثال اگر اهالی متدین و در قرائت و کتابت ماهر و

نماید 

 .۲۴عبدالبها، رسالۀ مدنیه، ص ..." داوری خودرا به مجالس عالیه رسانند ... 

تا چنین تعرضات دینی و مذهبی بود، روز . قدری مالحظه در تاریخ اروپا شود" 

ولت تدنی می کرد؛ چون عدالت و مساوات حاصل گشت ابروز ملت و د

ود ت  الله باقروف." ترقی  .عبدالبها، لو ن

 ۶ 
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یـارت نثـار رهبـری مؤمنان بعنوان خمس و زکات و موقوفـه و خـرج ز

   

  

ا  شخص در بیان

ان " )۱۴( ن ش دع

 .۳عبدالبها، رسالۀ سیاسیه، ص ." یرت حیوان پسندند 

عدوا" ظ لم ی و  امر

ن ا  هو دل ا ." ب

الد و  ب

 ۶
 

 

در » محـاکم شـرعی«ز بصـورت یـ نییدستگاه قضـا.  می شدمذهبی
. ان قـرار داشـتیـدرت مال و اعمال قـیدست و در خدمت مال اندوز

)۱۳ ( 
ان ی همه جانبه مالۀ زد، رخنیران را رقم می   اما آنچه که سرنوشت ا

شی و یچگونه دگراندیگی اجتماعی در شهر و روستا بود که هدر زند
 یۀروح) ۱۴. ( کردی آورد و با شدت سرکوب می را تاب نمیدگر بود

رسپردگی  توانست و سی و خرد شخصی را تحمل نمیاستقالل فرد
 )۱۵. ( ساختیج مید کورکورانه را رایذهنی و تقل

ژگی های یش ویران قرن نوزدهم، کما بی ایاد شده برایژگی های ی   و
اما آنچه که . رودبشمار می » ییقرون وسطا« جوامع  ۀمشترک هم

ران بدل  یان را به عامل نه تنها رکود، بلکه سقوط ایعی شیرهبر
 .اسی بودیشان دادن حکومت سن» ر مشروعیغ«می ساخت، 

 قدرت پاپ ۀ شاهان دست نشاندیی   اگر در اروپای قرون وسطا
ران یاما در ا. بودند، دستکم در حکومت برکشورشان آزادی داشتند

 با ییزه جویحکومت، نه تنها امت به ست» تینامشروع «ۀجیدر نت
لتی بدل شده یق می شد بلکه قانون شکنی به فضیحکومت تشو

 .بود
 نتوانستند یا حکومتگران مذهبیچ جای دنیاما چنانکه در ه  

اد یز بر سه محور یران نیعه ای بطور مطلق حاکم گردند، در ابرجام
هن دوستی و چه به ی مۀزیشده، بخش بزرگی از مردمان چه به انگ

ستادگی  یخواهانه، نه تنها در مقابل رهبری مذهبی ایکشش آزاد
 .ی روشنگرانه روی آوردندمی کردند، بلکه به مبارزه ا

ک سوی یل می شد که یفی گسترده تشکین بخش بزرگ از طی   ا
کیآنرا روشنفکران و روشنگران در درون و ب ومترون از دست   گاه ح

_____________________________________________________ 
نفس ًهر یک از علما به رأی و اجتهاد خود نوعی حکم می نماید مثال دو "...  )۱۳(

مرافعه می نمایند، یکی از علما حکم به مدعی و دیگری به مدعی علیه دهد بلکه 

دو حکم مخالف از یک مجتهد صادر  حده اً  مادۀ و ها، ..." اح عبدال

 .۴۵رسالۀ مدنیه، ص 

خواهند  د و صفت گرگان دارند و قرآن خوانند و روش درندگ بانی نمای وی 

انسان دارند و  سصورت

ن که مانند  )۱۵( لم و  ای پر  وان است یعنی ع د ُوز دیوان در دست گرگان 

مایند رحمن هجوم  بان ان بی ران  زنده و آ ر ی وحش درنده و مارگزنده 

یوان ح قوام  ها، ل  .عبدال

۷ 
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  یقی، مانند قائم مقام،انشان مردان الیند که از مل می دادیتشک
 

 

ص  

هش  ا ش ر   

د  .۷۲۳ان، ص یدون آدمیت، امیرکبیر و ایرو

ا س سپ  به       ان

د به ازای 

ر ان طۀت

ا ب:له ه  و با 

ا افکندند و را بهار، سبک ." ا

ص ۳

 

 

مردانین ای سپهساالر و ام،ریرکبیام که بنا به  لدوله برخاستند؛
دند و در صورت نبود فشار یل دربار به اصالحات، به صدارت رسیتما

ران یشرفت ایرهبری مذهبی، می توانستند قدمهای مؤثری در راه پ
. به سرنوشتی اسفبار دچار گشتندبردارند، اما به زودی برکنار و 

)۱۶( 
نی قرار داشتند، پس از یتهای دیف ، اقلین طیگر ای   در سوی د

دهمیآنکه   فشار و کشتارهای موسمی ۀجی قرن نوز در نتۀمدر ن
ج و بطور یتشان بتدریت آنان رو به نابودی می رفت، موقعیجمع

 :افتینسبی بهبود 
ان با یهودیان و یدشتژه سرنوشت زریان بویحیگذشته از مس   

ۀیبانی همیکمک و پشت افت و ی عطفی شان در خارج از کشور نقطک
بود، به » حالل«ان جان و مالشان همچنان یهر چند که از نظر مال

 .افتندیت دست یحداقلی از مصون
نی، از نبود آزادی ی دیتهایگر اقلیان در کنار دیف، بهائین طی   در ا

اسی و مذهبی قرار ی اربابان سعفرنج می بردند و مورد ستم مضا
 یتهایان اقلیف روشنگران و هم درمیفزون برآن، هم در ط. داشتند

 چنان تحت ییاز سو: ژەای برخوردار بودندیت وینی از موقعید
شناخته شود، » گرییباب«گرد قرار داشتند که کافی بود، کسی به یپ

ا آنکه گر بی دید و از سویبحساب آ» ثواب«تا گرفتن جان و مالش 
 نقاط کشور ۀل می دادند و در همینی را تشکیت دین اقلیبزرگتر

 مذهبی یتهایگر اقلیژه مانند دی وییساکن بودند، در محله ها
 .افته و نمود خارجی نداشتندیجای ن

__   __________________________________________________ 
ان که میرزا مهدی امام جمعۀ اول تهر: "قائم مقام )۱۶( در توطئۀ قتل قائم مقام دستّ

فریدون ." داشت، برانداختن آن مرد بزرگ را به وزیر مختار انگلیس تبریک گفت

مقاالت تاریخی،    .۱۹آدمیت،

خاطر نشان کردند، که : "میرکبیر اه ی ... به  ا پاد نگ طالب ایمنی او اگر

اند را معدوم گر فر." است، باید ا

ته و اور بیدین خواندند و: "سپهساالر برخا هساالر  مالی  دشمنی 

به ناصرالدینشاه  را با خو) و(نوشتند که ) در راه بازگشت ا اروپا(نامه 

د  .۱۰کسروی، تاریخ مشرو ایران، ص ! " هر نیاو

ه "...امین الدو یم و جوم ارباب عم اصالح طلبیحربۀ    تان بیدینی 

ز پای در د  مین الدوله  نیز که تازه مشغول شده ب

 .۳۸۰، شناسی، ج 

 ۶۸ 
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 شرفت جنبش بابی فرصتیری از پیگر آنکه پس از جلوگیشکل د
 

             

  

   
یاس
عل

م
برسر منابر» نایواد«اد یمناسبی بدست رهبری مذهبی افتاد، تا با فر

چنانکه . ش دهدیامت را افزا ان، نفوذش بریجاد وحشت از بابیو ا
ی  یشب مالدار و هر آزاداندی، هر رق»یعنصر نامطلوب«هر 
 .از هستی ساقط شود» گرییباب« تهمت ۀلیانست بوس یتوم

 مخالفان رهبری ۀهم ت بری فعالۀن فضای متشنج عرصی   درا
همواره ست ی باید که ممذهبی و حتی دولتمردان چنان تنگ بو

 .ن تهمتی گرفتار نشوندیار باشند، به چنیهوش
شه یاند رسوخ که به دشواری قابل تصور استدگاه امروز ی   از د
رانی، برای ی اۀجامع یین و مبارزه با سرشت قرون وسطایهای نو

در آثار بهائی  .یاز داشت نییهایروشنگران آنروزگار به چه جانباز
 .افته استیاد شده بازتاب یانه در هر سه محور  روشنگرۀن مبارزیا

 ۀدند، نظراتشان درباری کوشیست میان می بای   فراتر از آن بهائ
اطی دو چندان مطرحیران و راه برون رفت از آن را با احتیسرنوشت ا
ار مطلوب بود که هر سخن یرا که برای رهبری مذهبی بسیز. سازند

مذهبی در نطفه خفه » الحاد«و » ارتداد«را به عنوان » نامطلوب«
 .کند

 ۀرسال«و » هی مدنۀرسال« بنام ی   نمونه آنکه دو اثر مهم بهائ
ییاسیس ً اوضاع ا) ۱۷(» ه ران آنروزگار مورد که در آنها مشخصا

ن دو یدر ا. افتیسنده انتشار یبررسی قرار گرفت، بدون نام نو
ش از یگری ده سالی پیکی در اواسط عصر ناصری و دیرساله که 

ژه دولتمردان یران و بویان قشر روشنفکران ایانقالب مشروطه در م
ن و حکومت دفاع ی دیی جدایۀن بار از نظریافت، برای نخستیرواج 
است و کشورداری، عامل ید و دخالت رهبران مذهبی در امر سیگرد

 :ابی گشتیران ارزیاساسی شکستهای ا
 ند اسی مدخلی جستیدر عالم س... هر وقت علما   «

دی زدند و تدبییو رأ نائره فساد... دن     ری نمو
ت یرع و   تاراج و تاالن شد   مملکت  ... برافروخت

... ه یدر اواخر ملوک صفو. ر عوانانیر و دستگ
َعلمی   ران نفوذی خواستند و یاسی ایما در امور س

افر
  مح

 
  ممالک . دی گرد هالک  منتج  که... وختند 

دان    ی م    و  گشت  ترکمان لی قبا  والنگاهج  روسه 
___________ _ 

: رسالۀ م )۱۷(

 

 

_________________________________________
، انقالب مشروطه. م۱۸۹۳: ، رسالۀ سیاسیه.  م۱۸۷۵: دنیه نگارش

 . م۱۹۰۵

 ۶۹ 
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ّران مسخر امم یخاک مبارک ا. الی افغانیغارت و است
زمام حکومت در ... ران شد و یران ویا... د یمجاوره گرد

نوب«
خا
خ
افتا
ق

وا«
باز 

شل
ر

       و 
ر سنده باینو   

کشورداری از 
کس«
یازب

امع    برخالف رو
ند،  در پییاروپا
 ۀظان از یبهائ

لب رانی افرهنگ
ابا» خطرناک«

.

 

 

 

 

 

 

ن و ی دی علماۀ مداخلۀن ثمریا. دست درندگان افتاد
 )۱۸(» .اسی شدین در امور سیفضالی شرع مت

ت حکومت آقا محمد ی امت در بدایگر علمایت د
و تخم ...  زدندیین سلطنت رأییدر تع... ن

گر یکدیصومت درکشتزار مملکت کاشتند و بجان 
آن... دند که سروسامانی نما  امن و امانی نبود تا  ند و
ع  )۱۹(» .وستی کرمان بوقوع پۀوا
ان یشوایبود که پ) فتحعلی شاه( ثالثه در زمان ۀقع

َزلزله و ولوله انداختند وعلم منحوس برافراختند و 
ک یدان جنگ به یدر م... دساز جهاد با روس ساختن

ار یک تفنگ از نام و ننگ گذشتند و عار فرار اختی
دند جان و هفت کرور تومان یو نصف ممالک آذربا... ک
)                                     ۲۰(» .ای مازندران را بباد دادندیدر

گونه دخالتی در امخی هری توجه به شواهد تار
 :ان مذهبی را رد می کندیشوایسوی پ
ش نتوانند و یخو... ۀانیر النه و آشیکه تدبیان

خبرند، در مهام امور مملکت و یش بیگانه و خو
اسی یند و در معضالت امور سیت مداخله نما یرع

ل ین قبی از اییخ نمایو چون مراجعه به تار. معانده
ی که اساس جمیابیان ی پاید و بحیع بیوقا
ؤ

 ۀع مداخل
سای د  )۲۱(» .ه بودهیاسین در امور سیر

ژگی های جویشنفکرانی که با الگوبرداری از و
رانی بودی اۀ مشکل جامعی براییافتن راەحلهایی 

خی و حافیات تاریدرون جامعه و با توجه به تجرب
ان می کردند و از طرح مطایی نظراتشان را ب

 . نداشتند
اری انگاشتند که با ین تفاوت که بعدها بسی    ا از آنجا مهم بود

 رهبری مذهبی، می توان ۀده گرفتن قدرت و نفوذ فلج کنندیناد
_____________________________________________________ 

 .۱۵ۀ سیاسیه، ص عبدالبها، رسال )۱۸(

 .۱۶عبدالبها، رسالۀ سیاسیه، ص  )۱۹(

 ۱۸ص عبدالبها، رسالۀ سیاسیه،  )۲۰(

 .۲۱عبدالبها، رسالۀ سیاسیه، ص  )۲۱(

 ۷۰ 
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رواقعی و خسران آوری در یران را براه ترقی انداخت و راههای غیا
 )۲۲. (ران گذاشتندیمقابل مردم ا
ری دانشهای غربی و رفتار ین بود که می توان با فراگیج ای   تصور را

 یین منش قرون وسطای، تجدد را جانشییبه ظواهر زندگی اروپا
 و یین وسطاران را بدون گسست از سرشت قروی اۀساخت و جامع

 .شرفت واقعی انداختیاعتقادات خرافی، به شاهراه پ
ات و جمالتی در یافتن ابیاری تا بدانجا رفتند که پنداشتند با ی   بس
 و ییبان اسالمی، می توان خردگرایش عقل در آثار شاعران و ادیستا

گر گفتند و نوشتند، اقتباس از یبرخی د. تفکر علمی را دامن زد
د به همت خود راه دانشهای یان بایرانیست و اینسته یگران شاید
 )۲۳! (ن را بکوبند؛ حتی اگر قرنها بطول انجامدینو

نه های یان در زمیشرفت های غربینی پیان اما با واقع بی   بهائ
گران دارند، با یری آنچه را دیو فراگ) ۲۴(د می کردند ییگوناگون را تأ
 :افتندیعملی می نانه و یت فرهنگی تنها راه واقع بیحفظ هو

ع یه با آنکه در فنون و معارف و صنایممالک اجنب«
گر یکدیاز ) ن وجودیبا ا(ل، یه کمال مهارت را نایعموم

 ۀه که منتهی درجیرانیممالک ا. اقتباس می کنند
ز است که مهمل و معطل یاج را  داشته چگونه جایاحت
 )۲۵(» .بماند

                                                           
_____________________________________________________ 
ز نه"  )۱( را نمود تعجیل جا نی ا ه  ید اینگونه امور اصالحیه را  . قومی برآنند که 

ه وسایلی نمود که اهل ایران خود ایجاد اصالحات  و حزبی برآنند که باید تشبث 

ه و موم ه و معارف  ر الزمۀ سیاس امله نمایند لزوم اقتباس از سا  مدنیت تامه و 

مایند. طوایف نه وایی پرواز می  ه  رگروهی  ای اهل ایران، سرگردانی تا باری 

ا چه زمان باقی... ِه کی و حیرانی تا چند و اختالف آرا و  بری  ری و بی  . بی ف

حوال عمومیۀ خود جمیع ملل در اصالح ا. اغیار بیدار و ما به خواب غفلت گرفتار

ه دم بستۀ دام نوییم وشند و ما هر یک دم  َمی  ۀ مدنیه، ص ." َ ا، رسا بدالب

۱۶. 

ی ج تأ ب با

ب

ی ع یی ک

ن ه ب . ه

تب خ ک

ب لک ه ع

م

ع هک ع

هن

ان

ه

وده گویند که این قوانین " )۲( برخی بیچارگان ناس را که قوۀ امتیاز ندارند جمع ن

یه فریه است و مغایر اصول شر ا، رسالۀ مدنیه، ص ." بالد   .۱۶بدالب

ر از بحر آن جهت جاریامروز آفتاب صنعت از افق " )۳( . آسمان غرب نمودار و نهر 

ست  .بهاءالله، لوح طرازات." باید به انصاف تکلم نمود و قدر نعمت را د

ا، رسالۀ مدنیه، ص  )۴(  .۴۰عبدالب

 

۷۱ 
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تنها » عیفنون و معارف و صنا«ری یست که فراگید نیاز به تأکی   ن

بخش .  دهدیل می را تشکبخشی از موارد قابل اقتباس از غرب
است که » کشورداری عادالنه«و » ن تمدنیمواز«گر و مهمتر همانا ید
ف فرد ین گردد تا حقوق و وظای تدویی خرد و قانون روایۀد بر پایبا

نهمه بدان بستگی دارد که گوناگونی یا. ابدیدر جامعه تحقق 
ن از ی دیی شکوفا شود که در آن جداییاجتماعی و آزادی آرا در فضا

 )۲۶. (وسته باشدیت پیحکومت به واقع
ن تنها مرحله ای از انقالب فرهنگی ید بهائی تازه ای   از د

در . رگی خواهد دادیران را برپسماندگی چیگستردەای است که ا
ه بر سرشت ید راه رفته را با تکیرانی خود بای اۀگام بعدی جامع
 آوردهای افتن دستیخی اش ادامه دهد و در پی یفرهنگی و تار

 )۲۷. (نی   بکوشدینو
چنانکه .یار استان آموختن و دنباله روی نابخردانه تفاوت بسی   م

ه یز بت نیاصول تمدن و انسانزیان اانحرافات غرب یان، ازدر آثار بهائ
 یشرفت در مراتب اخالقی، جستجویعدم پ: شدت انتقاد می شود

تنها ) ۲۸(ادی ظلم اقتصگران، تدارک و ارتکاب جنگها و یدر غلبه ب
 که یان تمدنیاز نظر بهائ.یل می دهدن انتقاد را تشکیا جوانبی از
_____________________________________________________ 

زارسال علمای نظام و ) قواعد"( )۵( ر چند  ممالک اروپ فی الحقیقه نتایج اف

ر و تبد. قانون است تمام است و در حیز تغی نوز  یل و جرح و با وجود این 

حق  ّتعدیل، چه که دانایان سابق پی به مضرت بعضی قواعد نبرده و دانشمندان 
واقف گشتند و بعضی از قواعد را تعدیل و بعضی را تصدیق و برخی را تبدیل 

مایند ۀ سیاسیه، ص ." نموده و می   .۲۸عبدالبها، رسا

ه کا

ی نا ه

ال

لن

ی.  یاب

د اهعدث

چ

. .

ب

آن ت

ع

۴

ک ب

با لب ها ع

ر صائبه ممکن است که بعضی امور اصالحات کلی"..  )۶( بد ولکن در ه تداب ه 

ر امور مجبور بر اقتباسن یده . اک زار(چه که قرون  ز نفوس عمر ) صدها 

. خود را صرف نموده و تجربه کرده تا آنکه آن امور اصالحیه به حیز وجود آمده

شم از آن پوشیده شود تا آنکه در خود مملکت به نحو دیگر اسباب  حال اگر 

. فراهم آید مدتی کوشیدند ... ًمثال و مطلوب میسر نشوداعصار کثیره بگذرد .

واسطۀ آن چه بسیار امور را که مافوق طاقت انسان ... تا آنکه قوۀ بخار را کشف و 

ستکه در استعمال این قوه قصوری نشود ... بود سهل و آسان نمودند ر  پس به

ً متفکر در آن باشند که بلکه قوۀ اعظم از آن بدست آید لبها، بدا." ولکن دائما

 .۱۳۳ -۱۳رسالۀ مدنیه، ص 

ین آنچه " )۷( ه اعظم جد و جهد در تدارکات حربیه می کوشند و اهالی مس جمیعاً 

ید انفاق این راه کنند َه عرق جبین پیدا کرده اکثرش را  ۀ ..." َ ، رسا بدالب

 .۷۲مدنیه، ص 

 ۷۲ 
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ات ی و اخالقاتیافته، تمدنی است که در آن معنویان یغرب بندر 
 )۲۹. (شرفت نداشته استید پید و شایچنانکه با
قی یکه تحول فرهنگی عم ط اقتباس از غرب آن استش شری  پس پ
 اعتقادات ۀرانی را درنوردد که بدان از طرفی خودرا از چنبری اۀجامع

ت یگر به معنوی رها کند و از طرف دییخرافی و سرشت قرون وسطا
خردمندانه . دهد وشکفتگیرکان تبلوین سوی جهان، امارییده درو

َ بهره برد، اما ناراستی هایاز جوانب مثبت تمدن غرب . ردیش را نپذیَ
 اربابان ۀچ جامعه ای باوجود سلطی تحولی سترگ که در ه )۳۰(

 .ر نبوده و نخواهد بودیشان تحقق پذه مذهبی و نفوذ فلج کنند
از آن البته  درست ۀری دانش غرب و استفادیگر فراگی   از سوی د

ز ین سبب نیبد. ست با اعتماد به نفس و سرافرازی توأم باشدیمی با
شروان تمدن و فرهنگ یان از پیرانی دوری که اۀالزم است برگذشت

 ):۳۱(د گردد یبودند، تأک
ی  و عنوان یین سردفتر دانایشیران در قرون پیا اهل اآ«

ن حال یحال چگونه بد... شور دانش و هوش نبودند 
... ران دریگمان نرود که اهالی ا... مالل اکتفا نموده

... عییک و شعور فطری و عقل و دانش و استعداد طب
ل و یه سبقت برکل قبایت ترند، بلکه در قوای فطر

)                                                            ۳۲(» . ف داشته و دارندی

من
پر 
ادرا
پس

خ ع ال

ه ع

۹

" یع

ه ع

ه ر ه

ع

ان عد

ها ع

ت ان ص

. خ

ایک گی

گه ه" ه ع

۹

طوا
__ __________________________________________________ 

الق طوایف اروپ می نماید "... )۸( دم تمدن ا لت بر  خالصه از اینگونه وقایع که د

ا، رسالۀ مدنیه، ص )." است(بسیار    .۷۴بدالب

حال انصاف دهید که این تمدن صوری بدون تمدن حقیقی اخالقی سبب " )(

مومی است ا خود مخرب بن... آسایش و راحت  است؟... یان انسانیتّو 

ا، رسالۀ مدنیه، ص   .۷۳بدالب

ود و مثبوتست که نخستین حکومتی که در " )۱۰( ه مش و از مفاد تواریخ ملل مش

ظم سلطنتی که بین ملل تشکیل گشته تحت حکمرانی و  عالم تأسیس شده و ا

بانی ایران است  .۱۰بدالبها، رسالۀ مدنیه، ص ." یهیم جه

، رسالۀ مد )۱۱( بدالب منشأ معارف و مبدأ تمدن ... ای اهل ایران، . "۱۲نیه، ص  

ه اید؟  ه افسرده و پژمرده گش ز ...جهانیان بودید،  اکنون چگو یرت را ب چشم ب

ودرا ادراک نمایید کمر همت و غیرت بربندید و در تدارک و احتیاجات حالیۀ 

وشید ا این پسندیده است که همس... وسایل معارف و مدنیت ب ان و آ

مجاوران در تشبث وسایل ترقی و عزت و سعادت بجان و دل بکوشند و شما از 

لیه ردید؟... تعصب جا وی و هوس خود مشغول  ا، رسالۀ مدنیه، به  بدالب

 .۱۰ص 
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دند و یز نمی کوبیان آور نیجا و زیان بر طبل غروری بی   البته بهائ
ردمی بود که از سوی رهبری مذهبی ت به میثی حۀهدفشان، اعاد

 :ده می شدندینام) ۳۳(» انیچهارپا«و » حشرات«
ف شود و آنچه یده تصنیل و کتب مفیالزم است که رسا« 

ه است در آن به یملت و سعادت و ترقی بشر... حتاج
ل و کتب را طبع نموده در یان شود و آن وساین قاطعه بیاه

 محرکه در ۀه قوی افکار عالنشر... اف مملکت انتشار شود
)                                      ۳۴(» .ان امکان بلکه جان جهان استی
 عۀ درباری نظرات بهائۀن جنبیتر

یما
بر
اطر
شر

ه،   

طبع راحت و آسایش رعیت خواهد و نعمت و  کومت ع

ع

س." ا 

و عالم انسانیست .. )۱۵( و م

لو س   ّم

.ل

ا  ملت سبب خرابی ایران است" )۱۶( از خدا .  

ید لت بد

یی ز

 

لل واپسماندگی، به   اما مهم
ن جنبه چه یا. ران مربوط می شودی اۀ گذشتیژگی حکومت هایو

خواهان مورد بدفهمی قرار یخی آزادبه سبب آنکه از سوی بر
گرفت و چه بدانکه مانعی اساسی در راه قدرت طلبی رهبری یم

ان از هرجهت مورد حمله یجاد می کرد، باعث شد بهائیمذهبی ا
 :رندیقرار گ

 اجتماعی بهائی، دستگاه حکومت برآمده از درون ۀ   بنا به فلسف
و قدرت ) ۳۵(جامعه بطور فطری در خدمت به کشور عمل می کند 

ه دارد، ضامن رفاه و یبانی ملت تکیواقعی آن که تنها بر پشت
ست و هر دو یحکومت پارەای جدا از ملت ن. شرفت جامعه استیپ
گری یکی موجب سرافرازی دیزند که اقتدار یامید چنان به هم بیبا

اگر حق ملت است که حکومتی عادل بر کشور حکم )  ۳۶. (باشد
ست که از فرمان حکومت اطاعت کند و به ز هی او نۀفیبراند، وظ

 )۳۷. (جان و دل در راه اقتدارش بکوشد
_ ____________________________________________________ 

ُهمج رعاع" )۱۲( َ  ".عوام کاالنعام"و " َ

مدنی ص  )۱۳( .۱۲۹عبدالبها، رسالۀ

لومست که ح بال" )۱۴( این م

ادله تبعه و زیردستان راغب و مایلسعاد و ... ت اهالی جوید و در حفظ حقوق 

امر فطری است یاسیه، ص ین قضیه  .۱۳عبدالبها، رسالۀ 

رث سعادت خارجۀ.قوۀ سیاسیه"  تعلق به عالم جسمانی  م

عزت و ع منقبت هیئت  و علت و بشری و سبب محافظۀ جان و مال و نا

بها، رسالۀ سیاسیه، ص ." عهجام  ۶عبدا

و جدال و اختالف در بین دولت و ع نز این

ولت عدالت م فرما دالبها، لوح ." خواهم که ملت اطاعت دولت نماید و  ع

ا علی اصغر اسکو  .میر

 ۷۴ 
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ژگی     یابد، از ویش یگراداد و استبداد یحال اگر حکومتی به ب
رعادی موجب آن ید کدام عامل غید دی شود و بایذاتی اش دور م

ران دو قرن گذشته حاکم بود و ین وضعی بر ایچن) ۳۸. (بوده است
ت ی رهبری مذهبی در چنان موقعۀحکومتها در برابر قدرت شکنند

 فی قرار داشتند که برای حفظ خود نه تنها به زور و استبداد   یضع
 .ز ابا نداشتندیگانگان نیبانی بیدند، که از جلب پشتییمی گرا
ن بودین بن بست اسفباری، ایان، در چنیشنهاد بهائی    پ

   

 که 
ل یبانی از تمای، کوشش صادقانه و پشتیید با قانون روایان بایرانیا

ف یداری در مقابل حریذاتی حکومتها به اصالحات، آنان را به پا
 )۳۹ (.ق کنندی پنجه تشویقو

 ییران دوستان گوش شنوای نزد ان موضعی دری   شوربختانه چن
ن مانع در برابر یه را بزرگترین نظریاگر رهبری مذهبی ا. افتین
ز نابودی یرانی نیخواهان ایافت، آزادیال قدرت طلبانه اش می یام

ً استبدادی« ران می دانستند و یرا تنها راه نجات ا» حکومتهای ذاتا
 !بانی از آنها متهم می ساختندیان را به پشتین سبب بهائیبد

وران  ژه در دیران، بوید انصاف داد که حکومتهای معاصر ای   البته با
افتند؛ یاری را نیخی بسی تاریپهلوی، توان استفاده از فرصتها

کی پس از ی نمی برد و ییکوششهای اصالح طلبانه شان راه به جا
 .دندیه خودکامگی درغلطگری در برابر مقاومت رهبری مذهبی بید

ه ین نظریت ایان نه تنها به سبب آنکه به حقانیگر بهائی از سوی د
  خدمت به آبادانی کشور را تنها کهزین رو نیاعتقاد داشتند، بلکه ازا

 خیشگاه تاری دانستند، خود را در پی از بن بست موجود مییراه رها
_____________________________________________________ 
جمیع توابع در مهد آسایش و ... تدبیر حوایج ضروریه کند و ... دولت و حکومت" )۱۷(

و اگر در نفوذش قصوری حاصل شود و  به کمال آرایش بیاسایند نهایت آرامش

بی امن و هزار گونه آفت  کشور تن وری ملک بد ویرن گردد و ُقوتش ق

اجزا مختل گردد د و سعادت و آسای جمیع ش تولی لۀ ." م دالبها ر ع

 .۳۴سیاسیه، ص 

یک نف از مأم

  

ا   ن ص

ش  و ساس  ، ب

ورین دولت از یک فوج ارباب عمائم عندالله اقدم و افضل و " )۱۸( س

م و

ر  یام  ج  و

ل." مش

أمور است که آسایش و  ارحم است چه که این نفس در لیالی  ایام به خدمتی 

و قتل و  د و سبب در فساد و  و ا ست ولکن آن فو در لیالی ّراحت عباد در ا

غولن واح، ص دتاراج   .۳۶۶بهاءالله، مجموعۀ ا
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 . ابندیران سرافراز می یو ملت ا

 
ران همانا با گذار به یرگی بر پسماندگی ایبدانچه گذشت، چ

 ۀویری دانش و شینی ممکن است که هرچند فراگی رشد نوۀمرحل
ن کیشرفته می تواند به آن کمک کند، لیکشورداری از کشورهای پ

 .رانی بستگی داردی اۀت به دگرگونی جامعیدر نها
ن دگرگونی انسان قید بهائی در کانون ای   از د

   

رار دارد و رشد 
تی تازه او را توانا خواهد ساخت تا جامعه را یافت هویت و بازیشخص
ن و حکومت و برآمدن ی دییجدا. نی متحول سازدیادهای نویبر بن

ز ی مسالمت آمییغاز آن رهادولت بهبودبخش، روندی است که سرآ
. ان قرون وسطا خواهد بودی متولۀولی آگاهانه و قاطعانه از سلط

)۴۱( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
هرحکومت باهره و سلطنت قاهره، رعیتش در کمال عزت و سعادتست و تبعه و " )۱۹(

م اس ر ن

تر   ام  

د" )۲۰(  ...            خّدرا معلّق به رد و قبول علما و مشایم

من و بر

وحن ه، ها

 

تانش در هرکشوری بزرگوار و  عایت و در جمیع مرتب زیرد هایت  حترم در 

و ثروت و تجارت و صنعت در علو اند و در معرفت قی تم در  ." ّبسرعت

 .۳۵عبدالبها، رسالۀ سیاسیه، ص 

ه کن که اگر  خو) مردم(شاه

د نمی ا نمی مان... ساخت ای عل تنها  را چون خود. دمجال اعراض از   بی مرید 

مودند ءالل ل نصیر." مالحظه می   .ب

 ۷۶ 
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 ی فرهنگینوساز
 
 
 

 جامعه دانسته اند و از ی معنوی دستاوردهاۀفرهنگ را مجموع
 که از زبانی مشترک و ی مردمۀ فرهنگی بعنوان مجموعۀحوز

 یاد         میردارند،  مشخصی برخوین رفتاریستی و موازی زیارزشها
دن و رفتار است و اگر یشی اندۀوی فرهنگ همان شۀشالود. شود

رند، از یگی میکیا سنت ها را با فرهنگ ی و ی هنریدست آوردها
 .شه ها و احساسات جامعه اندی اندۀان کنندینرو که آنها بیا

دهد و یل می را تشکی اجتماعی   فرهنگ تار و پود زندگ

   

نسل به 
را در  ست که هر قوم و ملتی خودینه ایچون آ.  شودیل منسل منتق
           ند وی بیان را هم در خالل آن میگر جهانیابد و دی یآن باز م

 . سنجدیم
چ گونه دگرگونی بدون یچنان جان سخت است که ه یی   از سو

 ۀرا هر اقدامی در جهت توسعیست؛ زیممکن ن» رش فرهنگییپذ«
عنی ی فرهنگی برخوردار است؛ یُر از بعداقتصادی و اجتماعی ناچا

 ی زندگۀویبا جهان افکار و اعتقادات، ارزشها و آرمانها و باالخره ش
 ۀجیخی، در نتی تارۀگر چون هر دوری دیاز سو. مردم سروکار دارد

ز یدهد، فرهنگ نی رخ می تازه ای مردمان در فضاینندگیکار و آفر
 .ابدی ینی می نوۀچهر

ژه ی و بویه و مشخصات فرهنگ بشریا درونمی    در آثار بهائ
.  قرار گرفته استینانه مورد بررسی واقع بیرانی بطوریفرهنگ ا

 : نمودین جمع بندیتوان چنین بررسی را می جوانب ایبرخ
، یفرد و چه در بازتاب یفرهنگ چه در تبلور اجتماع -

 ی ب       انسان .ی است بشرۀ انسان و جامعۀن مشخصیمهمتر
ت انسان به رفتار و یوان تفاوتی ندارد و انسانی حفرهنگ با

 .ابدی یک تحقق میکردار دگرگونه و ن
ار ای بنا به عوامل بسیجوامع بشر   فرهنگی یز چهرەها-

 یاری  معی برخوردار شدەاند و چنانچه به جستجویگوناگون
ت ی رشد انسانۀم، آنرا در درجیی فرهنگ ها برآۀسی مقایبرا
، ینگی، نه شکوه و عظمت مادشاخص رشد فره. میابییم

ک ی در ی اجتماعی انسانی و ارزش همدردیۀبلکه درونما
 . فرهنگی استۀحوز
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همانگونه .  استی بلوغ اجتماعۀ درجیار تکامل فرهنگیمع

 -

-

-

 
 فرهنگ ۀ حوز

 

 

  بفروشد، ست که بر نابالغ  فخریسته  نیکه انسان بالغ را  شا
.  باشدی غرور و مباهات نمیۀز مای نی فرهنگیراث  وغنایم

 یاد مخالف منش فرهنگی در بنییزه جوی و ستی طلبیبرتر
 تواند به خوار داشتن ید و نمین نبایاست و فرهنگ راست

 ۀ و چه در پهنی کشورۀگران و دشمنی، چه در محدودید
 . دامن زندیجهان

 رشد انسان مرحله به ز همچونی جوامع نیتکامل فرهنگ 
صورت م  ت به مراحل یکباره از بدویتوان بیرد و نمی گیمرحله
راثی که گذشتگان یگر فرهنگ به می دیاز سو. دی رسیعال
ا ی زنده و پوییرویشود، بلکه نیادگار گذاشته اند محدود نمیب

 یی آورد و به نوجویاست که فکر و احساس را به حرکت در م
 یابی دستیه گاه براینرو تنها تکیاز ا.  زندی دامن  میو نوآور

 .شرفت استیبه تکامل و پ
ت افراد وابسته به آن ی هوۀن کنندیی تعیفرهنگ هر جامعه ا 

 به یابیست و دستی مقام انسان نۀستی شایتی هویب. است
افتن یاز آنجا که . ن اوستی از حقوق نخستیت فرهنگیهو
جامعه ست، هر عضو ی ممکن نی فرهنگیت بدون آگاهیهو

خی کشورش ی تاری و دستاوردهایراث فرهنگیحق دارد با م
 .آشنا شود

خودآگاهی فرهنگی از جمله موجب آن است که ملل جهان  
گانه، بلکه بر ی بی خودرا نه براساس الگوهاۀ توسعیبرنامه ها

 . کنندیزیش طرح ری خویت فرهنگی هویۀپا

ر دیخ اجتماعیدگاه به فرهنگ و تارین دیچون از ا    
ت یم، که هویابی یری می ارزشمند و کم نظیم، فرازهایرانی بنگریا
 مثبت انسانی ی هایژگی به آن، از ویرانی را در صورت وابستگیا
 از مردان خداست که یاریران نه تنها زادگاه بسیا.  فروزدیبرم

ن موهبت یز بدیان نیرانی را در دل مردمان کاشتند، که ایزدیفروغ  ا
 )۱. (ت بودندیشگام بشریخالق و رفتار انسانی پبه ا
___________________________________________________ __ 

در ازمنۀ سابق مملکت ایران بمنزلۀ قلب عالم و چون شمع افروخته، بین انجمن " )۱(

ملت ایران ما بین ملل عالم به صفت ممدوحۀ تمدن و معارف ... ّآفاق منور بود 

 .۹ عبدالبها، رسالۀ مدنیه ، ص ."سرافراز بود

۷۸ 
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 ارج گذاشته یامبریگاه زردشت، بعنوان پی به پایدر آثار بهائ

    

)۳( 

یک )۴(

 

  

 

  
ان یک را بعنوان حد فاصل میشه، گفتار و کردار نیشود که اندیم

.  انسان بدل ساختیوان برنمود و آنرا به کانون هستیانسان و ح
)۲( 
ون رفتار به ید مدیز بایران باستان را نی در ایشرفت و سازندگی   پ
رانی که ی فرهنگ ایۀن رهگذر درونمایاز ا.  ها دانستییکوین نیا

 یرانیز در عرفان ای انسان را بازتاب داده و پس از اسالم نیمقام واال
 )۳. (ش استیافته، مورد ستایتداوم 
ان یرانی اۀ را برعهدییخی واالی تارۀفی وظی فرهنگیشگامی   پ

ن تروگذا آ آداب شهرنشیشت و  ه ی همسایان اقوام بدوینی میج
ار فراتر از یرانی بسین ایی فرهنگ و آۀن رهگذر حوزیاز ا. بود
هرچند که در آنروزگار تبادل . افتیرانشهر گسترش ی ایمرزها
 در ی گرفت که پی از راه برخورد با اقوام مهاجمی صورت میفرهنگ

 ۀرازیتار کردند و بارها شران را دستخوش غارت و کشی مردم ایپ
 )۴. (ان را از هم گسستندیرانی ایزندگ
د و ی سنجیار انسان دوستید به معیز بایران را نیخ اینهمه تاری   با ا
 برخاستند، از نکوهش ی و تجاوزکاریی جویز به برتریان نیرانیاگر ا

جا ی بین نه بالش غروریرانزمیراث فرهنگی این نگرش میبد. ابا نکرد
نده؛ دستاورد کوشش و ی آی به سوی خود پرشگاهی نه بخوداست و

ه بر جوهر انساندوستانه ید با تکیمنش پدران و مادران ماست که با
 ) ۵. (ردین قرار گی امروزی متکامل، فراراه نوسازۀشیاند  و

_____________________________________________________ 
را مطالعه نماید واضح شود که آن ) زردشت(هرکس تعالیم و وصایای آن بزرگوار " )۲(

و پارسیان تا بموجب وصایا و نصایح آن بزرگوار عمل ... تعالیم آسمانی است  

 .۱۷۲عبدالبها، یاران پارسی، ص ..." می نمودند عزیز دو جهان بودند 

اگر حضرت زردشت ظاهر نمیشد ایران محو و نابود شده بود و اگر تعالیم حضرت "

عبدالبها، نطق در ." ود ایرانیان بکلی بی نام و نشان شده بودندزردشت نب

 . ق۱۳۳۰اسکندریه، 

ای یار دیرین، افق ایران بسیار تار بود و جوالنگاه ترک و تاجیک و فارسیان را "

 .۱۰۹عبدالبها، یاران پارسی،ص ... " بنیاد برباد و بنیان ویران 

اهالی ایران سردفتر علم و .  داشتایران وقتی بهشت برین بود و آئینی نازنین" )۵(

ولی افسوس که . عرفان بودند و عزتش پایدار بود و صیت عظمتش جهانگیر

خاک ایران جوالنگاه بیگانگان شد و بنیان قدیم ایرانیان به تزلزل آمد و بنیاد 

." نشانه ئی از فضایل پیشین نماند و از اوج عزت به حضیض ذلت افتاد. برافتاد

 .۸۶ بهائی، ش عبدالبها، پیام

 ۷۹ 

 

 

 

 



 10

 

 

 
ن سبب که در نسل ی نگرد، بدیران می اۀ اگر به گذشتین بهائیی  آ

ان یرانی را دامن زند و در ای همه جانبه ایحاضر شور و شوق نوساز
 ی جهانۀ جامعۀ که در خانوادی مقامی بازسازی الزم را برایداریب

ش یمگر به پاال شود، یسر نمی مین دگرگونیا. زدیداشته اند برانگ
 که در ی جامعه ای گرفتن در دانش و خرد و بنایشیمنش و رفتار، پ

 )۶. ( روندیآن فرزانگی و آزادگی دست در دست هم م
 ی فرهنگیربنایک زیز به یش از هرچی پین جامعه ای چنی   بنا

. ن و زادگاه یسرزم ردیت ملی قرار گی هوۀاز دارد که شالودیبالنده ن
 ملی ی خود موجب همبستگی مشترک، بخود زبانیمشترک و حت

خ است و در شکل ین در تاری نویدەایت ملی پدیهو.  شودینم
 ۀان خانوادیگاه کشور در می و جایراث فرهنگی بر می آن آگاهیریگ

 . داردی اساسی منطقه و جهان، نقشیکشورها
ند یابد که برآی ی دست میندگیز تنها زمانی به زای نی   فرهنگ مل
ُخردفرهن

ب."  ا

 

 و یان فرهنگ شهریبه رقابت م.  درون جامعه باشدیگها
 ۀنی و فرهنگ طبقات مجال دهد، تا زمی قومی، فرهنگهاییروستا
 .دی فراهم آی و روشنفکری فرهنگ روشنگریی شکوفایالزم برا

ت مشترک وابسته است و نه به یز به هوی ملی نی   همبستگ
در کشوریاز ا. استیس که   به یقوم وی اجتماعی  گروههاینرو

 یافتنی دست نیافته اند، وحدت ملی فرهنگی دست نیهمبستگ
ً تابع ی، مستقیک و مردمی نظام دمکراتییژه آنکه برپایبو. است ما
 .ن سرنوشت کشور استیی و مشارکت در تعی فرهنگیآگاه
انجامد، فرهنگ هر یت ملی بی به هوی فرهنگی آنکه آگاهی   برا

.  جامعه همه ید بطور عمی بای ا تا بدانجا که  گرددیجانبه نوسازق و
همانگونه . اد می شودی ی فرهنگیینوزا بعنوان یاز نوسازی فرهنگ

 فرهنگی تحول ژرفی است که یی دهد، نوزایخ اروپا نشان میکه تار
ن تحولی در یچن.  سازدی انسان را دگرگون می اجتماعیهست
د یمی توأم بوده است و نبای عظی جهان با کشاکشهایآنسو
 است هموار و بدون تکاپو یشانه تصور کرد که راهیەاندساد
 .مودنییپ

 ین، بدون نفی نوی دانشهایری تنها با فراگیرهنگف یی   نوزا
د به روان جامعه ممکن ی جدیدن روحی و دمییقرون وسطایباورها 

_____________________________________________________ 
ی و سعادت جاودانی هر قوم و امتی منوط و بزرگواری هر دولت و ملتی و ترق" )۶(

د ر  رج دانایی  یل ح ط سین ص  ل   ارج موک م و تد د ص  وار و ت تح ا حیح اخالق و ت به و

ه براونکماالت انسانی است ، نامه   .عبدالبه

۸۰ 
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 و یدن انسان به بلوغ فکریین مبارزه فرارویدر کانون ا .گرددی نم

       

زده 

 

           ی

 

 

 گردد، مگر به یسر نمیهم من می قرار دارد و ایتشخص اجتماع
 هستی فردی و ۀ که بر همییواپس نشستن مذهب قرون وسطا

 .افته استی انسان تسلط یاجتماع
ن، مبارزه با ی عصر نوی تحول بسوین گذرگاههایـ  ازجمله مهمتر

و » ی بند و باریب« به یی مذهب قرون وسطاین تصور است که نفیا
 از آن، ییکه انسان با رهایدر حال.  انجامدیم»  اخالقییناهنجار«

 و ی معنوین زندگیابد و موازی ی خرد و وجدان دست مییبه شکوفا
 . شودی متحول مییفی واالی کۀ به مرحلیات اجتماعیح

 و احساس روحانی، انسان است و آنگاه ی معنوی          انسان به قوا
  ن قوا را با خرد و دانش هماهنگیکه از بند خرافات و ترس برهد، ا

 .ابدی ی واقعی وجدان و اخالق دست میی سازد و به شکوفایم
 

 دامن یی پاسداران روابط قرون وسطای که از سویگریـ تصور د
 یمی شود آنستکه گسست از گذشته، از آنجا که با نفی باورها

 .رت داردیگذشتگان توأم است، با وفاداری و احترام با آنان مغا
ن زندگی ی مخالف موازیی قرون وسطایندگکه روابط زی   درحال

زر وز است و نسلهاۀستیشا وی دورانی بسر ی ما نۀ گذشتی ام ز در آر
د و انسان رها  از هستی ی بسر آی اجتماعیدادهایبردەاند، که ب
ن مفهوم یبد.  همه جانبه گام برداردیی بسوی شکوفاییقرون وسطا

ذارد و  گی بجا نمی فرهنگی حسرتییگسست از گذشته و نوزا
 . نسلهای گذشته استی در جهت تحقق  آرزویبدرست

راند و اگر یی    انسان و جامعه خواه ناخواه همواره در حرکت و تغ
ن اگزییحرکت و تغ ر از حرکت یرشان در جهت تکامل و بلوغ نباشد، 

، جوامع یدر جهان امروز که وزش نوساز) ۷.(نزولی و انحطاطی اند
 به کوشش و توان یردد، اگر جامعه ا نوی درمیگریکی پس از دیرا 

ر از پس رفت به  یابد، ناگزی دست نی فرهنگیدرونی به نوساز
ر تکاملی بوده است، ی است که اگر زمانی مرحله ای از سیگذشته ا

 . آوردیبازگشت به آن جز فاجعه به بار نم
____________________________________________________ _ 

َمثال این مرغ ...  البد بر اینست که یا در ترقی است یا در تدنی هر شئی موجودی" )۷(

قف رو به تدنی است  و رود  است  وج ا رو  رد  از د زی... پ ن تو چ ترقی ، در به ا می  ت ا را ّرو

 عبدالبها، مکاتیب،." حرکت از برای وجود لزوم ذات است انفکاک ندارد

 .۵۱۷ص 

 ۸۱ 
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سرنوشت اسف  ن رقم  یقاً چنیرانی در دوران معاصر دقی اۀبار جامع 
د که به ی نرسیشرفت طلبانه به حدی پیاز آن رو که کوششها: خورد
ً مورد تهاجم فرهنگهای یینوزا  فرهنگی دامن زند، جامعه طبعا
گانه قرار گرفت و به چنان بحران و سرگشتگی دچار شد، یای بیپو

 . روی آوردیان قرون وسطیکه به متول
 

  

تصور را  مردم ۀ آنستکه اگر همییگر در جوامع قرون وسطایج دیـ
 کنند، صلح وآرامش یکسان زندگی یینی مشخص و باورهایبر مواز
ز اجرا شود،   ی عدالت نین جامعه ایابد و اگر در چنی یتحقق م
 . آرمانی حاصل خواهد شدیجامعه ا
ن تصوری ناروی چنید بهائی   از د

  

دان است و مخالف آزادی وج
و ) ۸(شمند  است ی اندینخست آنکه انسان موجود: یانسان

 یش تهی میژگی هاین ویشه او را از مهمتریت اندیهرگونه محدود
تنها . گر از گذشتگان استی دیدن همانا رفتن به راهیشیاند. سازد

 در انسان یین، ابتکار و نوجوی نویشه در فضاهایاز پرواز اند
. نش و هنر ممکن می گردد شود و گسترش دامیخته یبرانگ

شه های گوناگون ممکن یز تنها با برخورد اندیقت نیجستجوی حق
شه ها بازگشت به یکسان سازی اندیاست و هرگونه کوشش برای 

 . استیی قرون وسطایسترون
     شد انسان بسوی بلوغ فکری دامنشی به ریگر آنکه، دگراندید

واالی اجتماعی بلوغ فکری به انسان دوستی و اخالق . می زند
 )۹. (ستی مهرورزانه  می انجامدیدان می دهد  و به همزیم
 
کن به شرطی که بر یل.  بشری استۀن آمال جامعی واالتریانگگی
ست ید و آرا نیاختالف عقا.  آزاد انسانها استوار گرددۀشه و ارادیاند

 ده ویل عقیکه موجب دشمنی می شود، بلکه کوشش برای تحم
_____________________________________________________ 

ّهر قوەای را معطّل و معوق توان نمود، جز فکر و اندیشه را که انسان بنفسه منع " )۸( ّ

ایر خود ننماید و ض عبدالبها، امروخلق، ج ." ّاندیشۀ خویش نتواند و س هوی

 .۲۲۳ ص ۳

نسان وجدان

م د 

،

و تعدیل ّ ا مقدس و محترم است و آزادگی آن باعث اتساع افکار " )۹(

ت  ک ا ار  

ج دو   

ا ۲۶بدال

 

ان اس یق مکنونۀ عالم ام اکتشاف اسر خلقت و ظهور حق ... اخالق و اطوار و

ود نه  جمیع مراتب و عقاید مو هم افکار در ..." نفس در عالم وجود

مر و خلق، ج  بها،   .۷، ص ۳ع

 ۸۲ 
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زه یست یشان، بشر را در توحشاتوانی از مدارا و تحمل دگراند
خ ین در تاری خونی برد و موجب برخوردها و سرکوبهایانه فرو میجو

 )۱۰. ( شودیبشر شده و م
 انسانی جاۀستی شاۀ   جامع

ن

شه و گفتار ی است که در آن اندیمعه ا
ست، که از یده نیشی نه تنها نکوهین گوهر است و دگراندیواالتر
  ن یدر چن)  ۱۱. (دی آی بشمار می اجتماعین ارزشهایمهمتر
 ی شود و نوع بشر به مانند گلهایان میزدی نمایامعه ای  گوهر اج
 ی گونه گون دست میگانگیک درخت به ی یک گلزار و برگهای
 )۱۲. (ابدی

 
 

ً درک مین بهائییوسازی فرهنگی از نظر آ گردد ی از آنچه عموما
عموماً . رتر و ژرف تر دربرداردیمتفاوت است و مفهومی فراگ

 رخ داده، یی اروپای گذشته در کشورهای سدەهاتحوالتی را که در
 :ردی گینه را در بر مین تحوالت سه زمیا.  نامندی فرهنگی میینوزا

 
 

   ن

 هرچند قدمی اساسی در یینخست آنکه روشنگری اروپا
کن در ی برداشت، لییمبارزه با خرافات و باورهای قرون وسطا

 ۀ بر ادارسایت نفوذ کلی  راه دچار  رکود  شد و  به محدودۀانیم
که نفوذ معنوی و قدرت مادی یدر حال. کشورها بسنده کرد
ش برقرارماند و هنوز هم مانعی بزرگ یدستگاه مذهب کماب

 . استییکای و آمرییشرفت کشورهای اروپایدر راه پ
___________________________________________ __________ 

و اختالف دیگر که ... ت اختالف بدو قسم است یکی اختالف سبب انعدام اس" )۱۰(

ل  است آن عین ک تنوع و آر و ... بارت از و افکار اختالف آداب و رسوم وعادات

ست نسانی م  ب، ص ." طبایع سبب زینت عا  .۲۸۰عبدالبها، منتخبات مکات

دیدۀ شفقت و نمای بلکه به عتراض مالحظه  در کلمات احدی به دیدۀ 

ما اع     

ا ا یل

ید  " )۱۱( م ا

جموعۀ ن ه،

انی و من دانم که  د ب ب بلکه . و

و م  خ

یکتا می فرماید راه آزادی باز شده و سراپردۀ یگانگی بلند شده به چشم " )۱۲(

ادب

وا مج

 

ید الواح، ص بهاءال." مرحمت مشاهده ک  .۱۵۳ل م

تو ند"  ، ت دا ه جهالت نس د و  نباید نفوس را توهین نم

س به نظر احترام نظر کرد به جمیع نف کاتیب، ج ." باید بات  ، ۱عبدالبها، منت

 .۲۸ص 

دوست 

یگر را نبینیدیگان ر. گان یک بهاء الله، ." همه بار یک دارید و برگ یک شاخس

ح  .موعۀ ال
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گر آنکه، استقرار حقوق شهروندی و ساختارهای ید 
 ۀم بسوی جامعیک در اروپا، با آنکه تحولی عظیدمکرات
 قدرت و نفوذ محافل اقتصادی و ییک بود، اما پابرجایدمکرات
 مردم در ۀواسطی دخالت بیی همچنان باعث نارسااسی،یس
 . کشور می شودۀادار

 
 

» غربی«شرفت در کشورهای ی پۀنین زمین و بارزتریسوم
شرفت علمی و فنی و اقتصادی است که آنهم چون یمتوجه پ

الق

ال  ا صا  وجود ه ت شئون

۷ ب

یچه" )۱۴( دائمی مالی است زیرا این )  

ک    

تل

۳۸

دن اهل غرب مالحظه نمایید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده "

چ ش  و جه

د دن ل 

ارت " )۱۵( ت دم 

ی در م م و ج ه

اف ت ر ا

 

شتر از آنکه در راه رفاه مردمان یات توأم نبود، بیبا رشد اخ
و از آن بدتر ) ۱۳ (ید ماۀانیال سودجوید، در جهت امیبکار آ

ع نظامی و دامن زدن به جنگ و کشتار قرار یدر خدمت صنا
 )۱۴. (گرفت

 
 فرهنگی در غرب هرچند که جهان را لرزاند و ییب نوزاین ترتیبد   

 های ییگر قرار داد، از نارسای را برمداری دییهستی انسان اروپا
  اخالقی و معنوی ازۀاری رنجور است که کمبود پشتوانیبس

 )۱۵. (ن آنهاستیمهمتر
ین است که حکومت های ز در همی ن*» ربغ«ن بهائی از یی   انتقاد آ

آنسوی جهان در ادعای عدالت و نوعدوستی براستی عمل          
  ۀلیانه، دانش را وسیزەجویبرتری طلبی ست کنند و به نمی

_____________________________________________________ 
متأسفانه ملت مذکور به سبب افراط در مدنیت مادیه و انهماک در ... آمریکا، " )۱۳(

گردیده  هره بدان مبت و مزایای جسمیۀ ب ئص ، با خ ی  ناسو

هائی، ش ." است  .، ص۲۸۵شوقی ربانی، پیام 

ف الحقیقه ) جنگ(اگر   جنگ(نیست ولی

فقرا به کد  نند آن وقت جمیع بیچارەهای دانه جمع می  و عرق جبین چند یمین

هذا  ، ص ۳عبدالبها، خطابات، ج ). "جنگ مستمر اس(صرف جنگ می شود 

. 

در تم

شم  آنرا  ده که شبه د شقاوتی ظاهر  نمیه به میان آمده و در قتل وج آلت 

ه) گوشهای(ندیده و عالم  شنی وسیه." امم ندیده و  فر له، کلمات  .بهاءا

ج در نهایت ترقی است،  من چون به این بالد آم دیدم مدنیت جسمانیه

جۀ کمال  ه در منتهی اد دنیت  سیع است، صناعت و  ۀ ت ایت در ّدر ن

تاده  أخیر  وحانیه   .۵۶صعبدالبها، خطابات، ..." ست ولکن مدنیت 

  

۸۴ 
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اسی یفرهنگی را در خدمت گسترش نفوذ س »تبادل «  ویی ودجو
 )۱۶.(قرار  دادەاند

 دریی اروپایی   نوزا

س

وست و ی فرهنگی مشخصی به وقوع پۀ حوز
ً از و خی و اجتماعی آن سوی جهان یط تاریژگی های محیطبعا
شخصی به  های ییهمچنانکه هر انسانی بنا به توانا. نشان دارد

شه در فضای فرهنگی مشخصی یتش برای همیبلوغ می رسد و هو
 ۀه و جلوی فرهنگی درونماۀ در هر حوزیینوزا) ۱۷. (ردی گیشکل م

اری برخوردارند و یالبته فرهنگها از جوانب بس. ابدیژەای می یو
شتر اشاره شد، برخی از آنها می توانند به داد و ستد یچنانچه پ

 .رندیمورد اقتباس قرار گ
ز رواج یی فرهنگی درگذشته های دور نان حوزەهای   دادوستد م

هرچه .  بزرگ باستان هم از آن بهرەمند بودەاندیداشته و تمدنها
 ییشتر بسوی همگرایداد و ستد فرهنگی گستردەتر، فرهنگها ب

نک در عصر حاضر با رشد امکانات تبادل، افق یکنند و ایر میس
در . ان گشته استیر نمایو فراگ بسوی فرهنگی جهانی ییهمگرا

د داوطلبانه و مهرورزانه باشد و یان اما داد و ستد فرهنگی باین میا
 یا نابودی فرهنگهایهر نوع تجاوز فرهنگی به ازای شکست و 

 .بومی و ملی نارواست
____________________________________________________ 

نیز از " اهالی غرب"ز تمدن غربی است؛ وگرنه الزم به تذکر است که سخن ا          *

درنیس

ی الحظه وحا  ا ه

ا ر

ب

دید، نظر به " )۱۶( م و رف   م

یید ن جهر خ 

م  ت  

خ.. س ید ا م و

ا  ع ن  

ن ،ه  

ل است که از ایران )۱۷( ه  خارج نی

ت  آن  ز ش

 سال  (

       

ستنداساح  شرق می شنیدم . م از شرق آمدم به غرب: "ات روحانی بری ن

م م کنم که الحمدالله  نی ندارند، حال سات ر الی غرب احس که ا

ن از شرق بیشتر است ولی تا  ند بلکه احساسات روحانیش احساسات روحانی دا

ات، ج ..." حانی نداشتندبحال مربی رو  .۱۱۳، ص ۱عبدالبها، خطا

ائف خارجه مرقو نموده بو عا از ط بعضی مروجین ّدرخصوص

نما ه . ظوا اقوال این اقوام خارجه  بالنتی لۀ اینها در امور خارجه مدا

شود ّمورث مشاکل و مضرات می َ ا نها. ِ رویج معارف است، ا اسم آن  یت ّاگرچه

یاسیه می گردد ود .منجر به مسایل سیاسیه و افکار  رف با  ع یج  ّاما تر

و فنون  فعه ارف ن مایند و همچنین ترویج م مداخلۀ اجانب  اهل ایران بدون

د و خلق ج ." مفید نمای  .۲۸۱، ص ۳عبدالبها، امر

حتی با وجود اینکه شصت سا"  ستم، من نیز ایرا 

ایرانی ترک شود که عادا جزئیۀ عبدالبها ." ده ام هنو راضی به  نگشته ام

ترک وطنشد۹در   .)گی مجبور به

 

 ۸۵  
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»

ل

تبۀ اول خرد بوده و هست اوست حافظ وجود و .  

همع  .

."  و ایران در خواب غفلت گرفتارس، " )۲۰(

م

 

 

 

د «

ان درجستجوی محبت وعمل اند و یجهان
 )۱۸(»  .نه مقررات و مواعظ

  
پیم بهائینینک ببی   ا دن به شنهادات مشخصی برای دامن زیان 
ا موفق یران مطرح کردەاند و آی اۀژیت وی فرهنگی در موقعیینوزا
تشان ید موقعین باره البته بای ادرن راه بردارند؟ یااند، قدمی دربودە

تهای بازدارندەای که با آن روبرو بودەاند یران و محدودی اۀدر جامع
 جامعه ممکن ۀ فرهنگی تنها در پهنییوانگهی نوزا. درنظر داشت

شه ورزان و فرهنگ پروران یخ کشورمان اندیچنانکه در تاراست؛ 
ژه در دوران معاصر گروه ین سمت گام برداشتند و بویبزرگی بد

رشان محدود ی تأثۀدند، اما چون دامنیپرشماری به روشنگری کوش
 :شان به حرکت اجتماعی منجر نگشتیماند، کوششها

 

چه 

 
 
 
ت و ن بهائی گفیی درآ-

 فروغی است که فراراه زندگی فردی و ۀندو برفروزندیهماهنگی ا
 .اجتماعی را  روشنی می بخشد

فهومی ازمرانییدر فرهنگ اخرد 

ن انسان اسیتار و خرد دو گوهر برتر

است و ینخست گار گفتار ن بخشش پرور
 )   ۱۹(» . او خردۀرندینده و پذیپا

 

 گستردەتر از عقل برخوردار است  
های در جلوە(رشد عقل، . ردی گیز دربرمیشی اخالقی را نیو دوراند
انون ین کمهمتر...) عقل فلسفی و عقل علمی و فنی:گوناگون

 آنکه با.  چند قرن گذشته بوده است اروپاییی فرهنگی درنوزا
به باور ) ۲۰(ن تحوالت پسماندەاند، یران چند سده از ایمردم ا
ان از استعداد کافی برای جبران پرشتاب عقب ماندگی یبهائ

 .ندبرخوردار
_____________________________________________________ 

 .۱۹۴۹ اکتبر ۲۵شوقی ربانی،  )۱۸(

وح مانکجی صاحب )۱۹(  .بهاءالله، 

کبری و نعمت عظمی در ر" عطیۀ

فردوسی." ین و ناصر او  بهاءالله، کلمات

افسوس که آمریک بیدار  شدافسو هزار

کاتیب، ج   .۲عبدالبها، 

۸۶ 
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 ن آنهاست، در مبارزه برایی   استعدادهای انسانی که عقل برتر
ست، ی امر دلبخواهی نیخردورز. نوسازی فرهنگی شکوفا می شود

ات زندگی اجتماعی و تحول درونی جامعه یبلکه حاصل مقتض
 .است
ران ی مردم اۀن بهائی برخالف کسانی که بر تودیین است که آی   چن
 خرد به ییردن عقل ناتوانند، برای شکوفاب زدەاند که از بکاربینه
 و یی قرون وسطایل است، که غلبه بر باورهای قاییش شرطهایپ
 )۲۱. (ن از شمار آنهاستی نوین زندگیینی آیگزیجا
اسی است و یگر، استواری دمکراسی اجتماعی و سیش شرط دی   پ
 نی چنیۀتنها در سا. انیشه و بی اندین همه جانبه و واقعی آزادیتأم
ابد و استفاده از خرد ی یدان مینی می ابتکار و نوآفرییش شرطهایپ

 .الزم  می شود
 

ز در نوشتارهای بهائی از ارزشی واال برخوردار است یکو نی نگفتار -
د آمده یافتنی به پارسی پدی دست نیین نوشتارها فرازهایو در هم
 و  دهدیل مید بهائی اما، زبان بخشی از فرهنگ را تشکیاز د. است
تا چه .  فرهنگی بدل گرددیید به تنها کانون کوشش برای نوزاینبا

زەگری و یش پارسی به ستی ها و پاالییرگی بر نارسایرسد به آنکه چ
 )۲۲. (تعصب پروری دامن زند

وسته در درون جامعه ببالد و ی   هر زبانی بدان زنده است که پ
  که از امکانات انیرانیزبان کنونی ا) ۲۳.(دیفزای اش بیگستره و ژرف

_____________________________________________________ 
دل و انصاف ... ازجمله خصایص ملکوتی  )۱۳( وش است و  و این قوای ... قل و 

ز فعل مجری دارد، نه مهمل و معطل انگارد و عنایت شده که در ح ه  ." الهیه 

ا، منتخباتی از مکاتیب، ج   .۲بدالب

ع ه ع

ی ا ب

ه ع

و

ه

.

ه. ز

ک

هی

اند پ

ی گل

فارسی ( خواسته اند پی بردن به گفتار گوینده است و این از هر دو آنچه از زبان" )۱۴(

ز چون آفتاب دانش از آسمان ایران آشکار و هویداست، ) و عربی می آید و امر

 .۱۱۱بهاءالله، پیام ملکوت، ص ." رچه این زبان را ستایش نمایند سزاوار است

ترکی و فرانسوی و زبان پارسی اکنون آمیخته ایست از پهلوی و تازی و "..  )۱۵(

پس چون درست بنگری این خجسته زبان، نوادی است نیک فراخ و . روسی

ۀ خوب زبانهای نامبرده لوی و شیوایی تازی و استواری گشاده و فرو شیرینی پ

ار است و آسایش دبیر هنگام سرایش و نگارش  ترکی و فراخی فرنگی در وی آش

ۀ ناسپاسی است. پدیدار مه نیکی در این روی چه ما  که سخندانان از این 

یشه که زبان باستان است  ر و بال سرایش و نگارش را به این  چشم پوشند و 

گ..." بسته دارند  پا  .انیابوالفضایل 
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وا و فراخ که به یه بهره برده، زبانی است شیزبانهای همسای انیب
گانه راه یپس . ابدیوند یکی     می تواند با دانش و ادب امروز پین
 ۀ واال و گستردۀنیه برگنجیان با تکیرانیسته آن است که ایشا
ش و گسترش پارسی بکوشند یراین به پیران زمیات شکفته در ایادب

 )۲۴. (و آنرا به زبانی بالنده در جهان بدل کنند
 
نش هنری از یها آزادند که آفرهنر ۀن بهائی نه تنها همیی در نظر آ-

ز پرورش احساسات ین سبب نیای انسانی است و بدموهبت ه
 .دین جوانب آموزش وپرورش بشمار می آیهنردوستانه از مهمتر

نش هنری نهفته است و آموزش و ی   در هر انسانی استعداد آفر
انه به جهان را یباجوی نگرش زییفه دارد، امکان شکوفایپرورش وظ
ار     ی بسۀننش هنری پهیآفر. نه های گوناگون بپروردیدر زم

د تا حدی از ی تواند و بایرد و هر انسانی میگستردەای را دربر می گ
ط زندگی تا خوش یباسازی محیل به زیاز م. آن بهرەمند گردد

ار یپرورش ذوق هنری می تواند چهرەهای بس) ۲۵(سی،ینو
 .ابدیگوناگونی ب

به معنی کم بها دادن به هنرهای » هنر برای همه«   البته خواست 
ن بهائی انتظارات بزرگی متوجه هنرهای عالی ییست و در آیاال نو

د بتوانند انسانها را چنان مجذوب و ین هنرها بایا: شده است 
 .ابندیگری یخته شوند تا هستی دیفته و متأثر سازند که برانگیش

یواسطه ای که   بۀات  به علت رابطیقی و ادبیان  هنرها موسی   در م
_____________________________________________________ 

یدار چندی دراین زمینه صورت گرفته است که  )۱۶( از سوی بهائیان کوششهای 

، محمد )استاد فلسفه(اثار علیمراد داودی . جوانب گوناگونی را دربرمی گیرد

لوم تربیتی(قر هوشیار  استاد جامعه شناسی(، شاپور راسخ )استاد ادبیات و 

المرضا روحا ازجملۀ این ) ... ز نخستین فکاهی پردازان قرن حاضر(نی ،

 .وششها بشمار می آیند

پا

) عبا

اغ

ک

ه

د

ره

ه ن

ه ف

نرهای تزئینی، خوش نویسی که از موهبتهای فارسی  )۱۷( درآیین بهائی از میان 

ەاند از . زبانان است ستایش شده است و بهائیان در راه اعتالی آن کوشی

ائی می توان از  د که آثارش از " مشکین قلم "سرشناسان خوش نویس ب یاد ک

 .شهرت جهانی برخوردار شده است

تر از اقتران است و استکمال " ویسند ولی کمال در یکی ب نوزده قلم را شیرین 

فتم..." در کل علّو کمال است ارسی، باب اول از واحد   .بیان 
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 )۲۶. (ژەای برخوردارندیگاه ویعواطف عالی  دارند، از پا با 
ت کمتری ندارند، بلکه با یز اهمیشی نی   هنرهای تجسمی و نما

سته است که ی که متحمل شدەاند، شاییت های به محدودتوجه
 )۲۷. (رندیژه قرار گیمورد توجهی و

 ید به کمک پژوهشهاینه، باین زمیراث فرهنگی موجود در ای   م
هنر در . ردی آموزش هنری قرار گۀر عملی، شالودیعلمی و تداب

ران از سرچشمه های پرشماری روان شده و جمع آوری، یخ ایتار
نی دربرابر یتواند راههای نوینگهداری و بازسازی آثار بجا مانده م

مودن آنها کشورمان را دربرخی ین قرار دهد، که پیدانش و فنون نو
 )۲۸. (نه ها به کانون هنر و دانش جهانی بدل خواهد کردیزم
_____________________________________________________ 
ود بزن که بارید را جان به کالبد " )۱۸( نگ آن چنگ را بلندکن و سرود آن  حال تو آ

ارابی را بیتاب کنی و ابن سینا را به سینای  دهی و رودکی را آسودگی بخشی و 

لت نمایی ه میرزا عبدالله فراهانی." الهی د  .عبدالبها 

ع ه

ف

بال

ه ر

هگ

در ار

ک ه ج

ی

.هده

ر ئا

ه

ه ع

ه د

مر

د ر. گ ه ا

د"  کتدگ

۱ر

ر ب ه ر

هه. گ

ر

نگگ

گ ل

کت

ه در زمینه * از میان . ای گوناگون موسیقی و آواز کوشا بوده اند بهائیان هموا

ان در این جامعه میتوان از انی : پرورش یافت پدر موسیقی "میرزا عبدالله فرا

ه حسین "سنتی نیای موسیقی "، امین الله آند ترین نمایندۀ ایران در  نامد

ستر، روح الله خالقی آهنگساز و نظریه پر"کالسیک بر ار ری ر داز ، حشمت سن

ولونیست بین المللی،  موسیقی، استاد رحمت الله بدیعی، بیژن خادم میثاق و

یه"و "عقیلی"وشمند  . بدیعی " ع  .نام برد.

ۀ آداب باشد و سبب تحسین اخالق و ترویج معارف و تعدیل " )۱۹( تر اگر در دای اما ت

. " )است(مطلوب ... یأت اجتماعیه و تشویق فضایل انسانیه و تربیت عمومیه 

ا، امر و خلق، ج   .۳۴۹، ص ۳بدالب

ای نوین نیاز  )۲۰( انش بعنوان نمونه برای  بناهای تاریخی پرشماری که بازسازی شان به 

د میتوان از  شید"دا یاد کرد که برای نخستین بار از سوی بهائیان مطرح " تخت ج

ید د کر نر معماری می توان حسین امانت را نام ب  ۲۴ه در ز بهائیان موفق در 

یدشهیاد"سالگی برندۀ طرح بنای  انشگاه صنعتی نیز از اوست. ر ر . طرح  د

ز و مأمور تأسیس دانشگاه صنعتی  .) ش۳۴۴(مجتهدی رئیس دبیرستان الب

ه کرده است ه نکتۀ درخور توجهی اشا مکاری با حسین امانت  ۀ  صدایش :"دربا

فتم احتیاجات من این است  ای را تهیه کننقشه اش ... کردم  زار ۷۰نقشه   

د و حاضر نشد یک ریال بگیرد  حتی به او ... متر ساختمان را حسین امانت تهیه ک

ه من از البرز فارغ التحصیل شده ام، : "فت" آقا این پول کاغذش را بگیر: "فتم

پول مال من نیست من که : "من گفتم..." مدیونم و حاضر نیستم یک شاهی بگیرم 

رفت" "باوجود این نمی گیرم: "گفت" م از صندوقمان استنمی ده ه ن گوشه ." (ب

بفروشی ایران  ک ر علی محمد مج تا ) مریلند-ای از خاطرات د تهدی، 

 ۸۹ 
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نده ی آۀنی دارای چشم گذشته آیبگو ا« 

  )  ۲۹(» .دید و آگاه شوینیاست، بب
 
است که ملتی پشت  مشترکی خیتارت فرهنگی، یوی هما ندرون  -

ن معنی که یبد.  دهدینده را بازتاب مینه ای آیسر دارد و همچون آ
مودەاند، یاری شناخت سرگذشت و راهی که گذشتگان پیبه 
 .نده را بازشناختیتوان گذرگاهها و دورنمای آیم

خ تمدن و ین تاریرانی تدویت ایم هوین گام در راه تحکی   نخست
ره یت است،که در آن نقش اقوام وی علمی نشیران به بیفرهنگ ا

سته اند، مورد ین سقف مشترک زیر ایهای گوناگونی که در ز
داری شان در راه بنا و یند کوشش و پایرد و برآیپژوهش قرار گ

 .نگهداری جلوەای بارز از تمدن و فرهنگ جهانی بررسی گردد
کی از ی. است» خیینش تاریب«ابی به ین بررسی دستی   هدف ا
خ اروپا را ی آن بود که توانستند تاریی اروپاییجوانب نوزان یمهمتر

دادها، بلکه بعنوان روندی متکامل درک ینه  بصورت تسلسلی از رو
ران بارها دچار گسست شده یخ تکامل مدنی در ایاگر تار. کنند

اری برخوردار ین مرز و بوم از جوانب ارجمند بسیاست، فرهنگ ا
خی ی تارۀفی حمالت پی در پی، وظاست که پاسداری از آن در برابر

 .ان بوده استیرانیا
 دهد و یاسی و اجتماعی مردمان را شکل میخ نگرش سی   درس تار

م، احساسات ملی را متبلور         یخی، چنانکه شناخته ایع تاریوقا
 دور و یه و فرهنگهایخ کشورهای همسای با تارییآشنا.  سازدیم
 همبستگی انسانی کمک          ت ملی ویز به تبلور شخصیک نینزد

 .می کند
کی از  ی آموزشی، یژه در کتابهایخ نگاری، بویه نگری در تاریکسوی   

انه و برتری خواهانه در ینه جوین عوامل رشد احساسات کیمهمتر
ن احساسات همکاری یراه غلبه بر ا. ان اقوام بوده و هستیم

خی است، یاره در بررسی برخوردها و تجاوزات تیکشورهای همسا
گانه یکی و همدردی با خودی و بیخ، درس نزدیتا نوباوگان از تار

 .اموزندیب
  فرهنگهای قومی و ملی از آنجا که دست آورد تکاپوی خالق ۀ   هم

_____________________________________________________ 
 .۲۶۵بهاءالله، مجموعۀ الواح، ص  )۲۱(

 ۹۰ 
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 گوناگونیی، از سرشتی انسانی برخوردارند واگرجلوه هااند انسانی
کی و همبستگییشان به نزد انسانی جوهر اند،تبلور افتهی

ً به یمحدودەهای قومی و ملی و نها گانگی جهانی منجر خواهدیتا
.شد

 در صلح ویلی ذاتی به زندگی کشورها از تماۀمردمان در هم
 ملی بهۀشش در محدودن کیت برخوردارند و هنگامی که ایامن
است کلی اجتماعی بدل گردد، راه صلح و آرامش جهانی همواریس

ان از سرشتیی ادۀن بهائی همییتا بدانجا که از نظر آ. خواهد شد
ن سرشت ویافت همیو در) ۳۰(انه و انسانی برخوردارند یصلح جو

خ جهانیان دادن به اختالفات مذهبی است که تاریام، تنها راه پایپ
)۳۱. (ن انباشته استی خونیا تا به امروز از برخوردهار

رشان برینی با توجه به تأثیان دیشوایان و سرگذشت پیخ ادی تار-
. دهدیل میخ اجتماعی را تشکیحرکت جوامع، بخش مهمی از تار

اری توأم شدهیهای بسافسانه پردازی خ با  ین بخش از تاریژه ایبو
فراتر از آن، ارباب. دار ساخته استان را خدشه ی واقعی ادۀکه چهر
ن افسانه ها را نه تنها بصورت مبانی اعتقادی مؤمنانیمذهب ا

 مذهبی دامن زدند وی آنها به کشاکشهاۀدرآوردند بلکه به بهان
)۳۲. ( شوندیار شده و میهای بسیزیباعث خونر

ً افسانه زدا کی ازیان یخ ادیژه از تاریخ بوی از تارییمسلما
نیکی از مهمتریخی است و ینه های پژوهش تارین زمیتردشوار

_____________________________________________________
) دشمنی(است اینها سبب ) مردم(مقصد از دین نه این تقالید است که در دست " )۲۲(

.۶۶، ۱عبدالبها، خطابات، ج ..." است سبب نفرت است سبب جنگ و جدال است 

میان ادیان از میان برود مالحظه می نمایی که جمیع حامی صلحنداگر سوء تفاهم " )۲۳(

،۲عبدالبها، خطابات، ج ." زیرا اساس کل یکی است. و مروج وحدت عالم انسانی

.۷۰ص 

روایاتی نقل نمودند که هر نفسی قایل شود به اینکه موعود متولد... حزب شیعه " )۲۴(

) بدون( شد که جمعی را این روایات سبب. می شود، کافر است و از دین خارج

.۲۰۲بهاءالله، مجموعۀ الواح، ص ." تقصیر و جرم شهید نمودند

) با(ًجمیع فرق اثنی عشریه نفس موهومی را که اصال موجود نبوده، ... هزار سال "

عیال و اطفال موهومه در مدائن موهومه محل معین نمودند و ساجد او بودند و اگر

.۲۴۴بهاءالله، اقتدارات، ص ." قتل می دادندنفسی انکار او می نمود فتوای 

 
۱۹
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ن امریدر آثار بهائی به ا.  دهدیل می فرهنگی را تشکییجوانب نوزا
خیتوجه شده و نه تنها بر استفاده از خرد و دانش در بررسی تار

 برداشته شدهیین راه گامهایز در ایده، نمونه وار نید گردیان تأکیاد
)۳۳. (است

:ر برخوردار استی ناپذیی جداۀ از دوچهر فرهنگییی نوزا-
ش روان فردی و اجتماعی ازیکی گسست از گذشته و پاالی 

ست انسانی است که دری رسوبات فکری و منش ناشاۀهم
افته و انسان را از پرواز به سوی افقهاییطول نسلها دوام 

)۳۴. (ن باز می داردینو
.د استی روابط اجتماعی جد نو وۀشیگری، پرداخت اندید 

راث فرهنگی موجود آگاهی دارد،یشه ای که هرچند بر میاند
.نده گام زندیرد تا بتواند در راه آی گیولی از آن فاصله م

شه و قدرت معنویین دو چهره به توان اندیان ایافتن توازن می
.دهددی تازه یزاند و چشمها را دیاز دارد، تا مردمان را برانگیار نیبس

گریز نگاهی دیراث فرهنگی نی فرهنگی، جامعه به مییپس از نوزا
ابد و همچون فرد بالغی که کودکی ها را پشت سر گذاشته و بری یم

ن دورانیدن به بلوغ آگاه است، به ای رسیلزوم دوران کودکی برا
.ز داردینگاهی مهرآم

نه ای کهین زمیبعنوان مهمتر» عرفان«دگاه به ین دیچون از ا
م که دریابی ی مییایم، آنرا دریافته بنگریرانی درآن تبلور ی اۀشیاند
 زند و در سویین عواطف انسانی موج میف تری آن لطیک سوی
ن ناراستی ها،ی های اخالق صوفی منشانه و ناراست تریگر پستید
.دی فرسایرانی را میشه و روان ایاند

_____ _______________________________________________
ه،  )٣٣( ه آن گی " عمر نوح"از ج ا بر در مصر فراعنه واقعیت " بنی اسرائیل"و 

یم"چنانکه تاریخی نیست ه مکه نرفت تا بتواند کعبه را در " ابرا ز هیچگاه  ن

م و ممکن است؛ زیرا ... آنجا بسازد یان  از دید بهائی افسانه زدایی از تاریخ ا

د، بلکه برای که پیامبران در م ه میان مردم      نیامده  قام تاریخ نگار و دانشمند 

مطالب تاریخی در کتب دینی انتقال یک حقیقت روحانی و یک واقعیت معنوی

ای موجود میان مردم نظر  سانه  دارای معنای کنایی و سمبولیک هستند و به 

شته اند .دارند و به زبان آنان مطرح 

ک دمل ی

به.  ی

الز د

ان ب

 .

ه اف

گ

ن     ه نه، کابهر بنای" )٣٤( . مولوی "ه که اول کهنه را ویران کنند؟ادان کنند            ک

۹۲
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 مهم مطرحۀنین زمی های مشخصی در ایی راهنمایدر آثار بهائ
:گشته است

و) ۳۵(د بتوان گذشته را به گذشتگان واگذاشت ی٭ نخست آنکه با
یازهایجه به نوانها و رساله های کهن با تویپژوهش در انبوه د

شهی همیکبار برایگروهی از متخصصان . ردین صورت گیامروز
ستهیانی و فکری شاین آثار فراهم آورند، که از نظر بینشی از ایگز

 بهیی ورود به عصر نوزاۀ کاری که در اروپا در آستانیباشد؛ در راستا
.افتیتحقق ) ۳۶(»  المعارفۃدائر«همت اصحاب 

ن و توانا بررسی شودیشه ای نویز با اندینه نین گزیگر آنکه همی٭ د
.انی رسا و قابل فهم برای همگان گزارش گرددی آن به بیو فرازها

ک نمونه ارائهین باره در آثار بهائی با اشاره به یروشی که در ا
:ن استیگشته چن

:رانی دانستیان عرفان ایتوان جوهر و بنیت از مولوی را مین بیا
» موسئی با موسئی در جنگ شد ر رنگ شدیی اسرنگیچو ب«

این معنی گرفته اند که در دنیرنگی را بدیانبوه صوفی منشان ب
د همه کس را، چه راست و ناراست و چهیک و بد وجود ندارد و باین

ست و از مبارزه و تکاپو دست شست؛ید نگریک دیظالم و عادل به 
.ستیبه کنجی نشسته، گذران عمر را نگر

 راستی و داد بایان رنگهای مۀن جهان مبارزیکه در ایدرحال
تاً همه ازیدرست است که نها. ناراستی و جور مبارزەای واقعی است

را رنگ ثروت و» فرعون«ت برخوردارند، ولی همچنانکه یگوهر انسان
مظهر دادخواهی و راستی است و» موسی«مقام به ظلم واداشت، 

ک دری رساند و رنگی نیروزی میشها را به پن ارزی اوست که اۀمبارز
_____________________________________________________
ند . موجودبیشمار(تب ... ازقول عرفا")٣٥( اگر انسان اراده نماید جمیع را ادراک 

ه قبل بگذار... دو عمر کفایت ننماید وعۀ ." باری معارف قبل را  بهاءالله، مج

.۱۴۳واح، ص 

ک) ک

مب

ال

نا اندژ ث

ب

ن داند

دد

)٣٦( Encyclopediaنی ۀ یو یشه وران ". پیوند دانشها: " وا ر سترگ  منظور ا

ه سبب ۱۸فرانسوی در نیمۀ قرن   است، که از میان فرهنگنامه های پرشمار، 

ه در آن، دورانساز شد انشهای کهن، . یشۀ روشنگرا نه به هدف گردآوری 

گرگونی شیوۀ اندیشیدن"بلکه  رو" (برای  .یده بودنگارش گرد) دی

۹۳
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)۳۷. ( افکندین جهان میا
هاییژگن ویا. تواند بخشنده باشد و نه مال دوستیدست نه میته

به. ابدیدار می شود که به ثروتی دست یدر انسان تنها زمانی پد
ا ظلم تنها در کسی ممکن است که ازین گونه ظهور عدل و یهم

ژگی های انسانی ویدآمدن ویپدپس ) ۳۸. (قدرتی برخوردار باشد
انی مۀن جهان و مبارزیک و بد این. رفتار ناشی از آن واقعی است

 کنند و به همانین مییش تعی خوۀز انسانها با ارادیندو را نیا
ش وی، درخور ستا» موسی«نسبت که دادخواهی و آزادگی 

سزاوار» فرعون«بانی است، ظلم ناشی از  قدرت و ثروت یپشت
. باشدیمنکوهش 

،ینکه بدیز نهفته است و آن ایت مفهومی واال نین بیالبته در ا
 است کهییده، رنگهای نکوهیژگی هایگر ویظلم، مال دوستی و د

نی ایو اگر به جستجو) ۳۹(رد ی گی بخود میانسان در زندگ
م گشت،یم و به خاک باز خواهیم که همه از خاکیزیقت برخیحق

رنگی بهیا بیکرنگی و یی نخواهند داشت و گر مفهومیرنگها د) ۴۰(
):۴۱(ان خواهد داد یک و بد در جهان پایجدال ن

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه«
»قت ره افسانه زدندیدند حقیچون ند

_____________________________________________________
...  و فرعون در یک درجه بوده اندمقصود صاحب مثنوی آن نبوده که موسی )٣٧(

ز جهال چنین فهمیدەاند و گواهی است . ّچنانچه بعضی  ر دین  فعل موسی 

ون برای آنکه جان خود و سلطنت خود را حفظ نماید... صادق ." ولکن جدال فر

.۱۵۲بهاءالله، مجموعۀ الواح، ص 

اا ب

ع

ر

ز

..او

الای ۸م

ال

مب

ال

د

گ ال

ال

م و در بخیل بخل و در شقی شقاوت و در سعید سعادت" )٣٨(  می         ظاهر ُدر کریم ک

ًمثال نفسی که . شود چه که در حالت فقر نفوس و آنچه در اوست مستور است

د او موجود نه، کرم و بخل او مستور است ُفلسی ن َ َ
و بعد از غنا در هر نفسی آنچه ... ِ

ست ظاهر و مشهود می گردد حال مالحظه کن از یک تجلی چه مقدار امور در 

واح، ص ." ره ظاهر می شودمختلفه متغ وعۀ  .۱۴۷-۱۴بهاءالله، مج

بهاءالله، ." مقصود صاحب مثنوی آنکه سبب جنگ موسی و فرعون رنگ شده" )٣٩(

واح، ص  .۱۵۲مجموعۀ 

ه تراب راجع خواهند شد" )٤٠( وعۀ ." چه که کل از تراب خلق شده و  بهاءالله، مج

.۱۴۶واح، ص 

ال معرض و مقبل، لَون و رن" )٤١( َسبب ج ُ گ شده ولکن مابین این دو رنگ فرقی است ُ

های مختلفۀ نفس و هوی)". "بیشمار( یش نفوس است به رن بهاءالله، ." علت، آ

واح، ص  .۱۵۱مجموعۀ 

۹۴

ِ
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،یش گوهر انسانی درهر جامه ایقت و ستاین حقیافتن ای
 انسانشه هایین اندیرانی است که از واالترینشانگر عرفان ا

شه ویاند.  رسدیکخواهانه مین احساسات نیدوستانه به ژرف تر
 آنروزگار ممکن نبود،ۀدادزدیران بیاحساسی که چون تحققش در ا

ابد که از هر زبان کهی یبه عشقی دامن زده، که نه تنها کهنگی نم
. نامکرر استی شنویم

اری شود،د نگهدیران که نه تنها بایراث فرهنگی ایگر از می بخش د-
رد،ی پرورش فرهنگی مورد توجه قرار گۀبلکه بعنوان کانون زند

 مهرورزانه ای است که در آثاردانش و خرد و همدردیش از یستا
 شگفتیینرو جایاز ا.  زندیرانی موج میشمندان و هنرمندان ایاند
یی بهائی بازگوین در نوشتارهایریاری گفتارهای دیست که بسین

:شده اند
د  چوب درختان  بی بربسوزن«*

» بری  راین است  مر  بیسزا خود هم
مثل اشجار بی ثمر بوده و خواهد. انسان بی علم و هنر محبوب نه«

)۴۲(»  .بود

ازار موری که دانه کش استیم«*
»ن خوش استیریکه جان دارد و جان ش

تا ممکن استد چه جای انسان و یازارید خاطر موری را نیتا توان«
)۴۳(»  .د تا چه رسد به مردمانیسر ماری مکوب

...
 اجتماعی کهاخالقن و ارزشهای یتا بدانجا که برخی مواز

گر بار زندهیان واژگونه شده، دیرانیاری از ایمتأسفانه در رفتار بس
 و سرزنش که امروزه در نزدییب جوینمونه آنکه ع. گشته است

ه می شود، در فرهنگ ویتوج» اد سازندهانتق«ار کسان بعنوانیبس
 مخالف احترام بهییرا که از سویز. ده استیرانی نکوهیاخالق ا
کی و همدلییگر مانع نزدی دیت و آزادی اراده است و از سویشخص
:انسانی

_____________________________________________________
 .۳۰۷بهاءالله، امر وخلق، ص  )٤٢(

ا، منتخب )٤٣( .۲۴۸اتی از مکاتیب، ص عبدالب ه

۹۵
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ک، بد استیش و توانگر ز بد ونیب درویع«
» میکار بد مصلحت آن است که مطلق نکن
)۴۴(

بد مگو تا بد نشنوی و... ل مکنین و خود را ذلیبد مشنو و بد مب« 
د و ذلت نفسی رایب تو بزرگ ننمایب مردم را بزرگ مدان، تا عیع

)۴۵(»  .دیو چهره نگشامپسند تا ذلت ت
...

ت اجتماعی انسان کانونیری شخصی اشاره شد که خدشه ناپذ-
ن حقوقیت تضمین شخصی تحقق ایبرا.  فرهنگی استیینوزا

تید با رعایست و تبلور آن باین کشوری کافی نیفردی در قوان
 اجتماعی صورتۀات روزمرین در زندگی خصوصی و حینی نویمواز
مانی وی فردی، اعتقادات ایان تابعی است از باورهارفتار انس. ردیگ

نه ها دگرگون نشوند،ین زمیکه این اخالق اجتماعی؛ و مادامیمواز
.ابدیت نمی یز واقعیسرافرازی انسانی ن

ی ، بنا به باورهایبعنوان نمونه، تا هنگامی که افراد جامعه ا
 شفاعتخود اعتراف کنند و طلب» گناهان«مذهبی نزد کسانی به 

ا آنکه اگر نامه وی) ۴۶. (ند، سرافرازی انسانی متبلور نمی شودینما
ت کامل برخورداریاز مصون) ان خانوادهیحتی در م(ام افراد یپ

در آثار) ۴۷. ( گرددین نمینباشد، اخالق واالی اجتماعی جانش
افت می شود که ممکن استین باره موارد پرشماری ی در ایبهائ
ت جلوه نکنند اما در مجموع به تبلوریاهمک چندان پر یکای

.اری می رسانندیسرافرازی انسانی 

_____________________________________________________
ه عیب / کمال صدق و محبت بین نه نقص گناه:"حافظ )٤٤( ر افتد نظر  که هرکه بی 

."کند

ب هن

ظها ا عز ع ن

ذ ح ز

خ ۹الا

م بل ن ک

.۴۰۶بهاءالله، مجموعۀ الواح، ص  )٤٥(

ر خطایا " )٤٦( د ا د عب فو الهی ن لت آمرزش و  ه چه که سبب و  و معاصی جایز 

لت است و حق  قارت و  د خلق سبب  نبوده و نیست و همچنین این اقرار ن

ودرا دوست ندارد د  واح، ص ." ذلت عب .۱۱بهاءالله، مجموعۀ 

نوع و محذور" )٤٧( که م ه  توب و قرائت پیش از صاحب اصلی ابداً جایز  ." فتح م

.عبدالبها

۹۶
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یبه پرهای شادمانی در هوا«
)۴۸ (      ».زدانی پرواز کنیمحبت 

د کهی نمای فرازمند تنها زمانی رخ مۀشیسالمت فکری و اند-
 های عاطفی در انسان هماهنگ رشد کنند و دچار رنجوریییتوانا

 شادمانیز یشه نین کانون انرژی بخش عاطفه و اندیمهمتر. نگردند
)۴۹. (وشی استو سرخ

ران چه به آنکه آزادگی را در فردیراث فرهنگی ایخوشبختانه م
 از جشنها و مراسمی گسترده اۀنیری زند و چه به آنکه از دیدامن م
تواندمیرانی یاست، که ا  بزرگیۀنیز برخوردار است، گنجیفرح انگ

)۵۰. (ابدیبا زنده ساختنش، به گوهر شادی و نشاط معنوی دست 
 آداب و رسومینشان را بازگشتی به شادابیین جنبه، آیان بدیبهائ
نیز از بزرگتریرانی نیرایان غی دانند و نوروز برای بهائیران میکهن ا

)۵۱. (دی آین روز سال نو بشمار میجشنها و نخست
خی مردم ما از جشن هایی تاریّان و سنت هایرانین کهن اییآ
ان آنها تنها نوروز و مهرگان و سدهیاری برخوردارند، که از میبس

ن بای آفرین مراسم شادیکه ایدر صورت. همچنان زنده ماندەاند
یرانی را به جامعه ای اۀابد جامعیوند یگر جشنهای ملی و محلی پید

رانی، به رشدیشاد و سرافراز بدل خواهند کرد و بازتابش در ا
)۵۲. (دکمک خواهد نمو» ِخرد شاد« های روحی و ییتوانا َ

 از نفوذ گستردەاییی در جوامع قرون وسطا باورهای خرافی-
_____________________________________________________

 .۲۴۹بهاءالله، مجموعۀ الواح، ص )٤٨(

د گردد اندر میان ناتوانچو شادی بکاهد بکاهد روان        " )٤٩( فردوسی  " خر     

" غ   

ی ک ر

ع د ا

م.  ب ح

با ه ۷ع

و

د هد ع

م، پر و بال محکم نگرددرامون غم       مگرد ای مرغ دل، پی" مولوی که در

ه" )٥٠( ر د و قوۀ ف روح انسان در پرواز است جمیع قوای انسان قوت می گی وقتسرور

نماید می ترقی قل در جمیع مراتب ید می گردد قوت  د می شود قوۀ ادراک ش زی

حقایق اشیا می کند به احاطه ودو مخ شود ر انسان مستولی زن  اما وقتی که 

درمی تدقیق ماند نمی تفکر شود می کم ادراک گردد می ضعیف قوا جمیع شود

ت، ج ." مثل مرده می شود... حقایق اشیا نمی تواند ا، خطا .۱۹، ص ۱بدالب

ز را جشن می گرفتند و شادی " )٥١( باید از مردم ایران آموخت که در گذشته چگونه نور

.۲۲۳ام بهائی، ش البها، پیعبد." می کردند و آداب و رسوم زیبایی می داشتند

مان کنی" )٥٢( ا، ." همیشه بکوشید که نفوس را مسرور نمایید و قلوب را شا بدالب

.۸، ص ۲۲۳پیام بهائی، ش 

 
۹۷
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ن موانع را در راه تحول بسوییکی از مهمتریبرخوردارند و 
رافیباورها و مراسم خ. ل می دهندیشرفته و آگاه تشکیپی جامعه ا

ان سرچشمه گرفته اند، به منظوریش از ظهور ادیبا آنکه از دوران پ
.خته اندیان گذشته درآمیروان  با ادیتسلط بر پ
 دارد،یخرافی نه تنها فرد انسان را از زندگی خردمندانه باز م باور

 اجتماعی را سترونۀشرفت خواهانیبلکه هرگونه حرکت پ
 آگاهانه با آن از دانش آموزی همۀبب مبارزن سیبد. می سازد

.مهمتر است
ان در نزد برخی بهیادهای اعتقادی ادیختگی خرافات با بنیدرآم

یان کهن از باورهایست، دامن ادین توهم دامن زده است که کافیا
. هماهنگ گردندین زندگیط نویخرافی زدوده شود تا آنها با شرا

انی اعتقادی ادیادهای بنیست، وانگهین شدنی نی اید بهائیاز د
امبران در حد رشد عقل و دانش زمانه طرح شدهی پیگذشته از سو
تی که در دوران ما به رشد عقلی و علمیی بشریاست و برا

ش بایادهاینی جوابگو است که بنییافته، تنها آی دست یسابقه ایب
)۵۳. (خرد و دانش امروزی هماهنگ باشد

توان بطور مؤثر با خرافاتینی میین آی چنیادهای بنۀیتنها برپا
یر رفرمهایز با آنکه در چند قرن اخیچنانکه در اروپا ن. مبارزه کرد
کن باورهای خرافییسا را دگرگون ساخته است، لی کلۀبزرگی چهر
ل می دهد و به اشکالیت را تشکیحی نفوذ مسۀنیهمچنان زم

.داردرگی یمختلف بر بخش بزرگی از جامعه چ
ران تاکنون بای اۀشوربختانه مبارزه با باورهای خرافی در جامع
اری ازیکارگران بسیشکست روبرو بوده است و با آنکه پ

 جان فرسا هستی خود راۀن مبارزیگذشته های دور تا به امروز در ا
ۀژه در دو سه دهیبو. ن سد رخنه ای نتوانستندیفدا کردند، در ا

ییافته که گوی باورها و مراسم خرافی آنچنان گسترش ۀنر دامیاخ
! عکس داده استۀجی روشنگرانه در قرن گذشته نتیکوششها

ران رواجینگاهی به مراسم و رفتار خرافی آنچنان که درسراسر ا
لی، دخییشگوینی و پیری، نذری دادن، طالع بیفالگ: ازجمله(دارد 

ست تایکاف...) ن کردنیفرقربانی، آق کردن، ن) گوسفند(بستن، 
_____________________________________________________

قل است و " )٥٣( یب اخالق مطابق  هرملتی که اخالقش تحسین شود ترقی می کند ت

چه دین مخالف عقل باشد اوهام است ." هیچ اختالفی درآن نیست پس اگر چن

ت، ج  ا، خطا .۱۵۷، ص ۱بدالب

ع هذ

ان

با ه ع
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.موجود را برمال سازد» فرهنگی «ۀابعاد فاجع
ً ادعا می شود مراسم و باورهای خرافی برخالف آنچه که بعضا

.ست که ضدفرهنگی جان سخت استیانه نیبخشی از فرهنگ عام
را به» یی جادوییروهاین«را که زبونی و ترس انسان دربرابر یز) ۵۴(
.می اندازداد بریشه را بنیش می گذارد و اندینما

.ردیرانه صورت گیگیت و پید با قاطعیمبارزه با باورهای خرافی با
ۀار دشوار و تنها با دگرگونی همه جانبیست بسیرا مبارزه ایز

مبارزه ای که. ابدی یت دست میفرهنگی و پرورشی به موفق
کی دو نسل بهیش آغاز کردند و در طی یک قرن پیش از یان بیبهائ

رانیی اۀآنان برخاسته از اقشار گوناگون جامع) ۵۵(. ثمر رساندند
مودند و نشان دادند کهین کارزار راهی دراز پیدر شهر و روستا، در ا

ۀویست و می توان به شیرانی سرشتی نی اۀ در جامعیخرافات زدگ
.افتیرگی یدرست برآن چ

):۵۶(ن جمع بست یتوان چنین باره میان را در ای بهائۀویش
را که باوریز. د از کانون خانواده آغاز گرددیی بایفات زداخرا*

_____________________________________________________
ابداً . َفال و رمل، آنچه در دست ناس است امری است موهوم صرف" )٥٤(

.۳۰۶، ص ۲ب، ج یعبدالبها، م." قتی نداردیحق کات

ر

رب

هئع ع

۶

ا. حان

ار م

ها

ب

.ا

۷

دهائ

ئ. 

قداا ب

و ." تن محض توهم اسیا... درخصوص چشم پاک و ناپاک" عبدالبها، ام

.۳۵۹، ص ۳خلق، ج 

ه ر" د آن مقبولیاضیازعلم نجوم سئوال نموده بودی، آنچه تعلق  . ات دا

." ر موجودین، غیاز تصورات و افکار اسالف است و اساس مت) ّواال(

.۳۷۰، ص ۳عبدالبها، امر و خلق، ج 

طسه وهم صرف استۀمسأل" ز نهیذکرش ن. َ  ا، مکات." ز جا ب، ج یبدالب

.۲۵، ص ۳

م چنان تجسم نمای ایوله، اوهام صرف استیات رویکشف" د ین اوه

دیاری سادەدالن گمان نمایکه بس ر ... ند که تحقق دا ات و احض مکال

م است ا، مفاوضات، ص ." ارواح و مخابرات، اوه .۱۹۱عبدالب

ه اطراف ارسال شد... الواح متعدده) ریصنعت اکس(در نهی " )٥٥( . نازل و 

بهاءالله، امروخلق، ج " مشغول شوند... حیب است، با نهی صریر عجیبس

.۳۵، ص ۳

هند می  لیران را تشکینی در ای دۀان تنها جامعیتی است که بین واقعیا )٥٦(

ز را نحس و یچ چیان هیبهاکه بکلی از باورها و مراسم خرافی برکنار است

د یز سوی د. نجس نمی دانند ر۹۵، ۱۹، ۹گر اع ه  ، یی نام هاۀ نی را 

.خجسته می شمرند

۹۹
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ت درین مسئولیر می شود و بزرگتریخرافی در اوان کودکی جاگ
)۵۷. (ن باره متوجه مادران و پدران استیا

د، اما بایزید از هرگونه اجباری پرهی باییدرکارزار خرافات زدا*
شی استفاده کرد، تا اقناعی و پروریوەهایت از همه گونه شیقاطع
.نباشدت اجتماعی برخورداریچگونه مقبولیز ه اخرافی گرشن
)۵۸(
 فرهنگی است و تنها دریی بخش مهمی از نوزاییخرافات زدا*

 را از جامعهییچهارچوب کارزاری فرهنگی که روان قرون وسطا
. رسدید به ثمر میبزدا

 هستی فرهنگی، بهبودیین آماج نوزاین و مهمتریواالتر-
نینه های ایبدانچه گذشت به زم.  استانساناجتماعی و فردی 
د بهائی به فردینک از دیا.  جامعه اشاره شدۀدگرگونی در پهن

چگونهی بدون دگرگونی او هییانسان نظر می شود که از سو
ۀگر همی دیابد و از سوی یکی سامان نمیشرفت اجتماعی به نیپ

رد که از زندگییصورت گن هدف ید بدیت بایکوششها در نها
.سته تری برخوردار گرددیشا

اسی تا مبارزه با مصرفیاز سالم سازی زندگی اقتصادی و روابط س
ر برای بهبود جامعه تنهای تدابۀمواد مخدر و مراسم خرافی، هم

. افراد باشندۀ رسند که در جهت خواست و ارادیزمانی به ثمر م
 گرددی صورتی براستی ممکن مبهبود زندگی اقتصادی تنها در

اسییکه افراد نفع عمومی را از سود شخصی برتر شمرند و نظام س
ن ویهنگامی خدمتگذار جامعه می شود، که از مردان و زنانی ام

 نظارتییزان هم نظامهایوگرنه به هر م. ل شده باشدیکوکار تشکین
.ابندی یزی میار راه گریُجاد شود، باز نادرستان هوشیا

کو سازی جامعه پرورش انسانهایین سبب گام اساسی برای نیبد
د بهائی کسی است کهی مقام انسانی از دۀستیشا. ک استین

 دهد و کار جهان را واقعی ویت می اهمیهرچند به زندگی ماد
_____________________________________________________

تجربه شده است که نهایت سعی و   شودتعلیم و تربیت بعد از بلوغ بسیار دشوار" )٥٧(

الق نفسی را تبدیل کنند، ا خلقی از ا ." نمی شود ُکوشش را می نمایند، 

ا، امر و خلق، ج  .۳۳۱ ، ص ۳بدالب

.

خ ت

ه ع

ه ب ا

دب

۱لل

ای قبل " )٥٨( ه کلمات واهیه که از فاضالت کلمات درویش پوسیده  ز نفوس  بعضی 

ه آن افتخار می کنند نیا امثا... بوده، تکلم می نمایند و  ل آن مزخرفات همیشه در 

ه، مائدۀ آسمانی، ص ." بوده و خواهد بود .۳۵بهاءا

۱۰۰
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 ارجیگوهر درونی را برتر از هستی ماد) ۵۹(رد، یمی گ جدی
ّدار در جهان مادیین آگاه است که لذت واقعی و پایاو بر ا. می نهد
ی از برآورده شدنرا لذت مادی احساس خشنودیز. ستیممکن ن

.د که کمبودی برطرف شودی پایازی مادی است و تنها تا زمانی مین
)۶۰(

انسان موجودی اجتماعی است و تنها در درون روابط انسانی و
. میرسدقییعاطفی، انسان بودنش را تجربه می کند و به آزادی حق

ک خواهی و خدمتینش تنها در مهرورزی و نینرو گوهر برتریاز ا
آزادی انسان در اجتماع امری) ۶۱. (گران متبلور می شودیبه د
شتری از آنیر تکاملی خود به سهم بیخی است و او در سیتار

آزادی فرد در زندگی با آنکه قدرت انتخاب است اگر. ابدی یدست م
ری امکان پذیگر انتخابیبا انضباط اخالقی همراه نباشد بزودی د

)۶۲. (نخواهد بود
هدف. سته نه انزواطلب است و نه کاهلی را برمی تابدی شاانسان
 خدادادی را دریژگی هایابد که وی ین جهان را در آن میزندگی ا

)۶۳. (رونی متبلور سازدیهستی درونی و ب
 های معنوی و اخالقی کششیژگی در ویینه تنها به کمال جو

نشی را بهیرز می کوشد، هرکار و آفیدارد، بلکه در زندگی روزمره ن
_____________________________________________________

ب ا ایا" )٥٩( ر را کردار  د، چه که گواه راستی گفتار کردار است و آن ی مردمان گفت

." ی نگشاییناید و کوران را درهای بیراب ننماین تشنگان را سیبی ا

.۳۵۳، ۳بهاءالله، امر و خلق، ج 

د

خ ک

ب

ج

ابا

تبل

ع

" ان

رنال

بائب

ب

ودرا هالک کند فراوانی در وی هر قدر انسیدر امور دن" )٦٠( وشد و  ان ب

ه یاز ا. ابدیک مرغ کوچکی نیزندگانی  ن واضح و معلوم شد که انسان 

.عبدالبها." ا خلق نشده استیات دنین حیهت زندگانی ا

ز ضعف بن" )٦١( ه کسی ننمایه و بیاگر  و ید ایکاری انسان ظلم  ن از برای 

که کمال در ایکمالی ن ه باشد و یمشغولنستکه قدرت و یست،  ت داش

.۱۶۵بدالبها، خطابات، ص ." ظلم نکند

که مثال  )٦٢( اد و سلب آزادی منجر  یدر مصرف مواد مخدر به اعتاریاخت"ًچن

.می شود

ان نخواهد و بستر ین پرند و پید و بیانسان کامل مهد راحت نجو" )٦٣(

ه فضایرا آراید زیش نجویآسا ه ن خصیل انسانی است و ایش عالم  ل جز 

ه آقا م." ردیحصول نپذ... تحمل زحمات و مشقات  رزا یعبدالبها، 

.ن ابن سمندریعبدالحس

۱۰۱
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ک رفتاریی ن به خردورزی و دانش پژوهی و) ۶۴. (کمال برساندحد
است، ممتاز گردد و  به کوشش، زندگی مادی را» وانییح«از آنچه 
)۶۵. (ابدیه سرافرازی انسانی دست د که بتواند در آن بیارایچنان ب
ارییای بسیم، به زوایک بنگریری از انسان را چون نین تصویچن
همانست که. میابی یافته میرانی بازتاب یشه و ادب ای اندۀدر پهن

؛»  نشودیافت می«:ست که یک آن نیل) ۶۶(دش، یحافظ می جو
نیده در ایهنگ بالرانی، که در فریژه در هر ایدر هر انسانی بو) ۶۷(

.ابدی تواند نمودی درخشان یافته، مین پرورش یسرزم
ندهیان نه تنها آین نگرشی علت واقعی برای آنست که بهائیچن

ان در صورتیرانیمان دارند، ایران آرزو دارند که ایای درخشان برای ا
شرفت مادی ویر، گوی سبقت را به پی فرهنگی فراگییک نوزای

.ان خواهد گشتیهن مان رشک جهانی ربود و ممعنوی خواهند
)۶۸(

_____________________________________________________
ین بیان" )٦٤( ار ... در  ا نقص ظاهر فرماید با آنکه اقت سی شئی را  نهی شده که 

.بیان فارسی، باب سوم از واحد ششم... " برکمال اون داشته باشد

دد ب ک

م

ب ها

ب ع

ه ع

ن 

ع ه ا

غ

پت ه ۰ع

نوع ماند و نه از مقام انسان اینستک" )٦٥( ه نه با ثروت عالم از خدمت نوع انسانی م

ا حال . فقر محزون شود ر کرم و  ّاین کمال انسان است واال در حالت فقر اظ

ر تربیت و تذکر وجود انسان دل نمودن قول است نه دلیل  ." ضعف ادعای 

ا، پیام بهائی، ش  .۱۱، ص ۲۶۱بدالب

 " عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی    /   ستآدمی در عالم خاکی نمی آید بد" )٦٦(

حافظ

م آرزوست   /   یافت می نشود گشته ایم ما:گفتند" )٦٧( " گفت آنکه یافت می نشود آ

مولوی

ظیم ")٦٨( ربان ترقی  د شما را که ایران به پرتو بخشش خداوند م  ای یاران مژده ب

بطۀ روی... نماید   زمین شود و نفحۀ مشکین بلکه امید چنین است که درآینده 

ر را معطر نماید ارسی،    ص ." ایران خاور و باخ ا، یاران  .۲۱بدالب

۱۰۲
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انییسخن پا

 
د از شما ظاهر شود، آنچه که سببیب«

.چارگان روزگار استیش و راحت بی
د بندگانید، شاییکمر همت را محکم نما

». رسندیری فارغ شوند و به آزادیس

ا
آسا

از ا
)۱(

۶ان

ب

ه ع

۹

ز . . د

ط

با

یشنهادهاین نوشتار از نظر خوانندگان گذشت به پیآنچه در ا
ژه ای بهیداشت و با توجه و  نظربهائی برای بهبود زندگی اجتماعی

 نظرات و آرزوهایییهدف آنکه، از سو. دیرانی مطرح گردی اۀجامع
گر شالوده ای بدستی دیم و از سوییان را برنمایمشترک بهائ

یان برایرانی اۀ خود به همبستگی همۀم بنوبیدواریم، که امیده
)۲. (اری رساندیهن ی مۀندیساختن آ
م اخالقیان اعتقادات روحانی و تعالیره از بکسین نوشتار یدر ا
ان برایی بهائیشنهادهای پۀهمچنانکه دربار.  صرفنظر شدیبهائ

روشن. دی جهانی تنها به اشاراتی اکتفا گردۀافتن جامعیسامان 
تیز تربیش از هرچی پین بهائیین از نظر آی دۀفیاست که وظ

 با توجه بهانیروی معنوی مردمان است و ادیاخالقی و پرورش ن
 کلی ارائهییتنها رهنمودها) ۳(دگرگونی اوضاع زندگی بشر 

.هندیدم
روانیرش پیز در ابتدا با توجه به توان پذین رهنمودها نیحتی هم
وندد ویت بپی گردد تا به مرور به کوشش آنان به واقعیمطرح م
.گری مطرح سازدیازهای دیزمانه ن

_____________________________________________________
کجی، مجموعۀ الواح، ص  )۱(  .۲۸بهاءالله، لوج م

ه " )۲( اگر نفسی موفق بر آن گردد که خدمت نمایان به عالم انسانی علی الخصوص 

ا، امر و خلق، ج ." ایران نماید، سرور سروران است و عزیزترین بزرگان ، ۳بدالب

.۲۸ص 

م ذاتیۀ امکان اس" )۳( یل از لوا البد ممکن نیست تغییر پیدا نشودتتغییر و تب

موری است و بعد از هر آفتابی شب یلدایی عبدالبها، ." بعد از هر معموری م

ت، ج  .۵۴، ص ۱خطا
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انیم گذشته که بهائیک قرن و نیز از ین بهائی نییخواسته های آ
 امروز دادند، تا بهیل میرانی عصر قاجار را تشکی اۀبخشی از جامع
 ها تا حدی به باورییاگر بعضی راهنما. افته استی ییدگرگونی ها

گر که آنزمان از افق ذهنیبرخی د) ۴(همگانی بدل شده است، 
)۵. (از زمانه استین نی رفت، امروزه مهمتریمردمان فراتر م
ان الهی را در هر دورەای به نوری فراراه مردمان بدلیآنچه که اد

 ازین بهائییآ.  اعتقادی آنهاستیادهاین و بنی سازد، موازیم
اریان در دورەای بسی برخوردار است که به اعتقاد بهائییادهایبن

انینک در پایت خواهد بود و ایازهای بشری نیطوالنی پاسخگو
ن رهنمودها بریسخن، برای خوانندگانی که عالقمندند بدانند، ا

م اساسییی کوتاه تعالربنای اعتقادی استوار است، با نگاهیکدام ز
:میبهائی را از نظر می گذران

 باییاروی در سدەهای گذشته بمنظور روییروشنگران اروپا
قتیحق«دند نشان دهند که ی، کوشییقرون وسطا» ق ابدییحقا«

و چون جهان و هرچه در اوست، در بستر زمان جاری» نسبی است
ت تنهایما نسبا) ۶. (ستی نیق ابدی حقای براییاست، درآن جا

اریگر و بسیژگی دی به وین بهائییست و در آیقت نیژگی حقیو
نستکه در هر زمان و مکانیز توجه شده و آن ایقت نیمهمتر حق

شداوری و به کمکیکی است و با غلبه بر پیقت یمشخصی، حق
سر است که همگان به شناخت مشترکی از آن در هریخرد م
.ابندیدەای دست یپد

قت،یگر جوانب حقیت و چشم پوشی بر دیختن نسبمطلق سا
قتیش را حقی انجامد که هرکس دادەهای ذهنی خویبدانجا م

_____________________________________________________
ب ه ا ی ک ر  )۴( ا،  ز خزینه  ا رعایت بهداشت و دوری گزیدن  ان و  منع کتک زدن کود

یز از صرف غذا با دست و یا ه صندلی نشستن و پر ا بودن دست بوسی   نار

ترام ...ادای ا

به و

ح

ه د ا م

آثا ر هم ه ر

گ ب

۴

ه ع

مۀ امور اجتماعی و یا  )۵( مکراسی در  ز بکارگیری شیوۀ  ونه میتوان  بعنوان ن

ر بهائی  ه نیز در  ان دو رچند در  د که  ضرورت حفظ محیط زیست یاد ک

.مطرح گردید، اما در جامعۀ آنروز ایران قابل طرح نبود

واهی داده و می دهدعالم کتابی است مبین در هر " )۶( ه زوال خود  ." حین 

.۲۱، قطعه ۳بهاءالله، لئالی الحکمه، ج 

ا، پیام ." هر امری را منع و مقاومت می توان نمود مگر اقتضای زمان را" بدالب

.۱۳۹ملکوت، ص 

۱۰۴
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کییه بر یاما تک. گر دور شوندیکدیمطلوب انگارد و انسانها از 
د ویقت در زمان مشخص، راه شناخت آن را می گشایبودن حق

ت موجود و اصالحی بهبود واقعی مشترک براۀهمگان را بسوی اراد
)۷. ( سازدیرامون رهنمون میجهان پ

ِقت هرچند که با کمک خرد سالم آسان می نمایجستجوی حق ِ
د،یَ
را که جستجوی آنیز. در عمل می تواند با موانع بزرگی روبرو باشد

رد و هر انسانی نسبت به جهانینه ای تهی صورت نمی پذیر زمب
دەهای آن از تصوراتی برخوردار است که آنها رایرامون و پدیپ
ن تصورات دلبستگی داردیعی به ایاو بطور طب. قی می پنداردیحق

ت دگرگون شونده همخوانی نداشته باشند،یو اگر هم با واقع
یشداوریتا آنجا که به پ. بدای ید نظر در آنها را دشوار میتجد

ش با منافعی توأم گردد،یشداوری هایمی شود و آنگاه که پمتوسل 
با تعصب از آنها دفاع می کند و از نگرش انسانی به جهان

)۸. (ماندمی باز
قتیانسان بالغ و خردمند اما بخوبی می داند که تنها با حق

ن سبب همواره می کوشدیبد. ته زندگی کردسیمی توان پربار و شا
.کتر کندیت نزدیبا توسل به آموزش، دادەهای ذهنی اش را به واقع

قت بهیافتن حقیشداوری ها و کوشش برای ی غلبه بر پید بهائیاز د
نی اۀستیاز دارد که تحقق آنها انسان را براستی شای نییژگی هایو

)۹. ( کندینام م
_____________________________________________________

ه " )۷( چون حقیقت یکی است؛ تعدد قبول نمی کند، لهذا افکار مختلفه منتهی 

ردد ا، لوح الهه." فکر واحد  .بدالب

ب

هگ ع

بای

طابت ها ال ع

د ن با ب ه

ب

د ب ه .ر

ت ی د

با

ب

زیرا ملل عالم هر یک . باید انسان تحری حقیقت کند و از تقلید دست بکشد" )۸(

ل شده است و تا تقالید سبب جنگ و جدا. تقالیدی دارند تقالید مختلف است

د تحری ... این تقالید باقی است وحدت عالم انسانی مستحیل است  پس 

ا به نور حقیقت این ظلمات زایل شود ات ." حقیقت نمود  ، خ ب بد

.۲۴۷آمریکا، ص 

ەای بینا و عقلی " )۹( ماییم و دی ید ترک تعصبات  یابیم  یم حقیقت را  اگر بخوا

چگاه خود را بر حق و سایرین را بر باطل ندانیم، چه این هی... سلیم داشته باشیم 

دانیم که . امر مانعی عظیم در راه اتحاد است حقیقت ... اگر طالب حقیقتیم 

یگر نتواند ا حقیقت  یچ حقیقتی ضد و مخالف  ه یکی است و  نباید  هموا

قالید  ا یک شخص منحصر کنیم و خود را مقید به  ین و  محبت را در یک 

ید از این قیود آزاد شویم تا بتوانیم با آزادی فکر تحری کنیم و حقیقت را . ازیمس

.۱عبدالبها، مکاتیب، ج ." یابیم ۳۵۳، ص 

۱۰۵
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خ بشر را به دشمنی ویها و تعصبات، تاریشداوریگر پیاز سوی د
.خون آلوده و چه بسا که انسان را به گرگ انسان بدل کرده است

قت، ترک تعصب ویش شرط جستجوی حقین پین سبب مهمتریبد
 انسانییژه آنجا که پاینه ای است؛ بویشداوری در هر زمیغلبه بر پ

ِن منشی اعتراف به ای چنۀالزم) ۱۰. (ان باشدیگر در مید نیَ
کی است و همه با وجودیقت ساده است که نوع انسان یحق

زدیی از گوهر اکسانی گوناگون، یژگی هایار و ویتفاوتهای بس
.بهره دارند

کن در عملید، لینمایز گرچه آسان میقت نین حقیاعتراف به ا
مستلزم آنستکه بتوان بر تمام انواع تعصبات قومی، وطنی، نژادی،

هر ره گشت و به انسان دریشتی و طبقاتی چی، معی، جنسیمذهب
)۱۱. (ستی مهرورزانه نگریدەای به دیجامه و رنگ
شیت به همنوعان خوی هستی و در نهاۀسته به همیانسان شا

ید، به سادگیز هرچند که مطلوب می نماین نیا.  ورزدیمهر م
را که محبت رایز. از داردی نمی شود و به کوشش و آگاهی نممکن
ک خانوادهیان اعضای یمحبت م:  استیت و مراحل چندیفیک
وان دری توان گفت، انسان و حیچنانکه م. زی استیعی و غریطب

گر دلبستگی به زادگاه، دوستان و همراهان دریکند؛ دیآن شر
ن انسان اجتماعی به شماریازهای نخستیزندگی است، که از ن

)۱۲. (ازها توجه داردین نی رود و به برآوردن ایم
ز برخوردارند و آن احساسیگری نی دۀن دلبستگی ها از جنبیاما ا

____________________________________________________
داوت و نزاعی و هر کدورت و ابتالیی تعصبات است که عالم را خراب کرده" )۱۰( هر 

." که در عالم واقع شده یا از تعصب وطنی یا از تعصب جنسی یا تعصب سیاسی

ا، پیام ملکوت، ص  .۹۹بدالب

ع. 

ه ع

با ه ع

ز از

نا

ن ب عم

با) ط ه ع

ک عالم بشر به مرض تعصب مبتال شده و این مرض مزمن است که سبب هال" )۱۱(

است جمیع اختالفات و جنگها و نزاعها و خونریزی ها سببش این تعصب است 

ت، ." و تا این تعصبات موجود است عالم انسانی آسایش نیابد...  ا، خطا بدالب

.۱۵۹، ص ۱ج 

م است؛ یک وقتی روابط روابط عائله است یک وقتی" )۱۲( می ال ... محبت را لو

ت روابط جنسی است یک وقتی روابط وطن است یک وقتی است روابط محب

فع است . این اسباب جمیعاً خصوصی است... است که اسباب محبت وحدت م

ۀ  ه جهت اینکه این سبب محبت است میا ومی حاصل نخواهد شد  محبت 

ن، اما اهل  ت، ج ..." دیگر محرومند وطن های(اهل یک و ا، خطا ، ۱بدالب

.۶۵ص  

۱۰۶
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ستگی و بلوغ انسانی درینرو شایاز ا. است» گرانید«به گانگی یب
را همانگونه کهیز. آنستکه به کمک آگاهی و رشد معنوی فراتر رود

هن دوستی است و با شناخت فرهنگ ویهمبستگی ملی فراتر از م
ز به آگاهی وید، مهر به نوع بشر نی آیخی بدست میت تاریهو

.از داردیشناختی ژرف و گسترده ن

 هنری و-شناخت علمی:  اصلی استوار استۀنیشناخت بر دو زم
شرفتیز به پی بشر نۀشرفت همه جانبیپ.  فلسفی-یشناخت معنو

همچنانکه شناخت. نه بستگی داردیهماهنگ انسان در هر دو زم
زی هرگاه با مبانی اخالقی توأم نباشد فاجعه انگیعلمی و هنر

 انسان بهیروی معنویز نیناست،  بدون بهره مندی از دانش و هنر 
. نمی رسدییشکوفا

ن دویان ای میدیت از ناهماهنگی شدیدر دوران معاصر، بشر
َ بردینه رنج میزم  گذشته باۀن چند سدیکسو دانش که تا همیاز : َ
نه های گوناگون به چنان سرعتیین بود، در زمیل و افسانه عجیتخ

روییزده است، به نن تصور دامن یشرفت داشته که به ایشگرف پ
کهیدرحال.  جوانب زندگی انسان را سامان دادۀتوان همیدانش م
ت و فاجعهین هدف و غایی و قدرت است نه تعییجاد توانایکار علم ا

د در کنترلیستم بخوبی نشان دادند، که دانش بایهای قرن ب
 اخالقی و فرهنگ انسانی باشد وگرنه بهۀارزشهای خردمندان

.م حکومت زورمندان منجر می شودی و تحک زندگیینابود
ادهای اخالقی بشریگر اما، احساسات وجدانی و بنیازسوی د

 وابسته اند و بر اعتقاداتیی قرون وسطایامروز، همچنان به باورها
)۱۳. (های کودکانه قرار دارندیخرافی و سادەنگر

_____________________________________________________
قل و عالم باشد وهم است زیرا مقابل علم، جهل " )۱۳( اگر مسایل دینیه مخالف 

قل است مقصود اینستکه دین جهل است ین ضد  وییم  د . است و اگر ب

ز برای انسان اطمینان حاصل شود شد تا  قل  ید مطابق  بدالبها، ." ین 

.۱۲پیام ملکوت، ص 

ع

ع د البگ

ا با ع با عد

۴

یا

گ

نا.  ه ع

ن، مثل کشیشهای کاتولیک، قد" ری نان و شراب را دست گرفته، رؤسای اد

ویند این نان، جسد مسیح است و این شراب، خون  َنفسی به آن می دمند و می  َ

مۀ آمریکا، ." البته شخص عاقل قبول این اوهام نمی کندمسیح ا، سفر بدالب

.۲۹۶، ص ۱ج 

۱۰۷
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ی شناخت علمی و هنری، روحیانسان بدان انسان است که ورا
یروحی که به پرسشها. سرکش و بلندپرواز هستی اش را برفروزد

شد ویندیزد تا در معنای هستی بیشه را برمی انگیذهن سوزی، اند
.ال را در جهان خاکی بازتاب دهدی ورای وهم و خییایدن
شمندان رای اندی فلسفی و دستاوردهاۀشین بهائی با آنکه اندییآ
 انسانیفراتر از آن برا) ۱۴(گرد،  نیق مید و تشویی تأۀدیبه د

ل است که تنهایری قایف ناپذیازهای روحی توصیزندگی معنوی و ن
.نی خردمندانه برآورده شدنی استییدر آ

چ مرحله و مکتبی قادر نبوده ویدانش و هنر و فلسفه در ه
ف کنند وی اش توصی جوانب هستۀنخواهند بود، انسان را در هم

ن انسان است که دریبرعکس ا. مل او را برآورندازهای روح متکاین
 دانش وی خالقه، مرزهاییرویخی اش به نیهر مرحله از هستی تار

.دی گشای تازه میی افقهای زمانه را در می نوردد و راه به سوۀفلسف
زدانی اگر از انسانی ی»آوا«روی معنوی و ین نیگر همیاز سوی د

. سازدینگون مب توحش سریغ گردد او را به سراشیدر
ن موجب پژمردگی فرد و جامعه نمی شود بلکه فرد نابالغیین و آید

 سوءاستفاده از احساسات روحانی وۀنیافته زمی رشد نۀو جامع
ن سبب کهیدرست به ا. اعتقادات معنوی را فراهم می کنند

ن احساسات بشری سروکار دارند،ینی با ژرف تریباورهای د
انه ویهای وحشیزین ابزار اعمال قدرت به خونراستفاده از آن بعنوا

)۱۵. ( خانمان براندازی منجر شده استیجنگها
خته با توجه بهی فرهیدر جهان کنونی بخش بزرگی از انسانها

_____________________________________________________
قه شایان احترامو اما فالسفۀ الهیون نظیر سقراط و افالطون و ارسطو فی الحقی" )۱۴(

زیرا خدمات فائقه به عالم انسانی  نموده اند و. و مستحق نهایت ستایش اند

ما علم و. همچنین فالسفۀ طبیعیون متفننون معتدل که خدمت کرده اند

حکمت را اساس ترقی عالم انسانی می دانیم و فالسفۀ وسیع النظر را ستایش

.عبدالبها، لوح پرفسور فورل." می نماییم

همیشه این خاک سیاه به خون بشر... چون نظر به تاریخ نماییم می بینیم"  )۱۵(

با اینکه حاال به. رنگین شده بشر مانند گرگان درنده یکدیگر را پاره پاره کرده اند

عقول ترقی کرده است احساسات... این عصر نورانی رسیده عصر مدنیت است 

عبدالبها، خطابات، ج..." استانسانی زیاد شده با وجود این هر روز خونریزی 

.۱۹۳، ص ۱

۱۰۸
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خ با سوءاستفاده از مذاهب صورت گرفته،یاتی که در طول تاریجنا
مانیکسره از احساسات روحانی و ایده اند که یجه رسین نتیبد
ییت به باورهاین احساسات در نهایرا ایز« : نی چشم پوشندید

پس بهتر. ردیرد سوءاستفاده قرار گ تواند موی شود که می ممنجر
ت و روشنگری،یک و بد انسان باشد و تربیاست که وجدان، داور ن

».ش دهدیکی گرای نیجامعه را به سو
.توان به بدی استفاده کردیکی مینستکه از هر امر نیت اما ایواقع

شیهمان طور که کاربرد ناروای دانش نمی تواند موجب ستا) ۱۶(
د بهیز نبایگردد، سوءاستفاده از احساسات روحی نبی دانشی 

راه درست آن است که آدمی از چنان. انکار ضرورت آن منجر شود
 فکری برخوردار گردد که بتواند از برآمدنییرشد معنوی و توانا

ب را بهی فریرویرد و اغوای قدرت و نیساختارهای زر و زور جلو گ
.زانو درآورد

در جوامع واپسمانده مورد سوءاستفادهن سبب که مذاهب یبد
توان انسان را از احساس روحانی تهییرند، نمی گیقرارگرفته و م

وانگهی وجدان فردی و.  دامن زدیخواست و به پژمردگی معنوی و
ی احساس روحانی است که انسان را ورایروهایکی از نیاجتماعی 

که پرورشیدرحال.  داردیکی وامیال گروهی به نیمنافع فردی و ام
 دهد و دانش و هوش رایدان میوانی میز حی وجدان به غراینارسا

. سازدی بدل میتهای باز هم بزرگتریبه اهرم جنا
 آدمی است و طرحی ازۀن بهائی خواستار رشد همه جانبییآ

 اش به آهنگ رشدی کند که احساسات روحانیانسان را نقش م
ست،یان تنها به دانش وهوش انسان نانس. ابدیدانش او تعالی 

.ف گسترده ای از احساسات گوناگون برخوردار استیبلکه از ط
ابند،یزی است که اگر پرورش نین احساسات غریبخش مهمی از ا

. زنندیوانی دامن می حۀختیر به رفتارهای لجام گسیناگز
 دهد وی درخور میی اش معنایپرورش احساسات انسان به زندگ

ک خواهانهی منافع شخصی و مادی به رفتار مهرورزانه و نیا ورااو ر
_____________________________________________________

یری که وسیلۀ اعظم سعادت عالم باشد قابل سوء استعمال است و " )۱۶( هر امر 

حسن و سوءاستعمال بسته به درجات مختلفۀ افکار و استعداد و دیانت و 

الی استحقانیت و علو  ا، ." ّمت و سمو غیرت متحیزان و منتفذان ا بدالب

.۲۱رسالۀ مدنیه، ص 

خ

ههه ع

۱۰۹
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احساساتی که.  فروزدیدار و آگاهش را برمی دارد و وجدان بیوام
 فلسفی تنها بهۀشی سازد و اندیهنر تنها بخشی از آن را متبلور م

)۱۷. (ابدی ی دهد دست می که به هستی مییجوانبی از معنا

تین اهمی نقش و عملکرد دین بهائی به همان اندازه که براییآ
نرویاز ا.  داندیز میل است، سوءاستفاده از آن را فاجعه انگیقا

ین سوءاستفاده از احساسات و باورهایبدون مجامله کوچکتر
نی را که به دشمنی و خشونت دامن زند،ید.  تابدینی را برنمید

یافته ایو خواستار چنان انسان رشد ) ۱۸( داند ینمن یًاصوال د
باور دارد که. ش بنگردین و باورهاییاست که با دانش و خرد در آ

.لش کنندی شود که بخواهند تحمی اعتقاد از آنجا خشک مۀشیر
نمیداند،تی روا یل تربیده را حتی به وسایل عقین رو تحمیاز ا) ۱۹(

ی شمرد که به بدانجا مجاز منی کودکان را تایچنانکه پرورش د
)۲۰. ( نگرددتعصب منجر
تواندیروان میان پی بشری که همبستگی مۀن تجربیبا توجه به ا

ان نهیگران بدل گردد، بهائیگانگی نسبت به دیدر دراز مدت به ب
مانیًکه اصوال ا) ۲۱(د ندتی را رد می کنی عقیتنها هرگونه مرزبند

د و حتی افراد ناباور بهن نمی دانی موجب رستگارییرا به تنها
_____________________________________________________
ه " )۱۷( عالم امکان مانند هیکل انسان است که از عالم جنین نشو و نما مینماید تا 

عالم بلوغ و کمال میرسد و میتوانیم بگوییم که ترقیاتی که انسان از بدایت عمر 

قل بود، حال این قرن بلوغست تا وقت بلوغ نموده همه  هور  تا ... مبادی 

ه توأم گردد و کمال انسانی جلوه نماید عبدالبها، ." مدنیت الهیه و مدنیت ماد

.۱۰۸پیام بهائی، ش 

ب

ع ظ

ی

.

۲با

ل ه ع

ب

عگ ه ع

ن ن ع

ه ت

ع

زیرا عدم شیئی  اگر دین سبب جنگ و جدال شود، البته بی دینی بهتراست" )۱۸(

ت، ج ." مضر بهتر از وجود آن است .۲۶، ص ۲عبدالبها، خطا

حاصل گردد بسیار بی اعتبار و به سبب امر جزئی ) شمشیر(ایمانیکه بضرب " )۱۹(

ۀ مدنیه، ص ." منقلب به کفر و ضالل می شود ا، رسا .۵۲بدالب

ه قدری که به تعصب و " )۲۰( باید در ابتدا اوالد را به شرایط دین تعلیم دهند ولکن 

ردد قاید." حمیۀ جاهلیه منجر و منتهی ن ا، اصول  .۳۹ ص ان،  بهائیبدالب

ه محفل " )۲۱( مایند  مومی تأسیس  آرزوی عبدالبها چنین است که دوستان اتحاد 

ای . اتحاد خصوصی بیارایند ه باشید زیرا در دور این مالحظه را بسیار داش

بدالبها، ." سابق چنین وقوعات هرچند بدایت الفت بود نهایت کلفت گشت

.۵، ص ۹۹پیام بهائی، ش 

۱۱۰
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سته برخوردار باشند ینی را اگر از رفتار و کردار شایاعتقادات د
 )۲۲. (دن می کنیشستا

.    سرنوشت انسان در زندگی فردی و اجتماعی بدست خود اوست
چ ی انسان بالغ جلوه کند و به هیژگی هاید به ویهم اوست که با

 درونی اجازه ندهد، احساسات روحی اش را ۀرونی و وسوسیقدرت ب
 .رانسانی سازدیال غیدستخوش ام

د خود داور ی خواهد، بای آزاد زندگی مۀ   اگر آدمی به وجدان و اراد
 معنوی ۀ رشد مرتبیدرکوشش برا) ۲۳. (ک و بد رفتارش باشدین
شه و گفتار و کردار یزدی، به اندیتواند از گرما و روشنی فروغ ایم
َک، بهره برد و به آرامش و سرافرازی روحی دستین د یکن نبایل. ابدی َ

 ) ۲۴. (بدل سازد» جزا و ثواب«زدی را به مکان داد و ستد و یبارگاه ا
ان گذشته که ی از ادیین چشمداشتهای   روشن است که چن

ت امروز و ید و بشریان ما بودند برنمی آینیشی رشد پۀمناسب مرحل
 رشد فکری و احساسی اش ۀنی دارد که با مرحلییاز به آیفردا ن
ست ی گذشته نیادگار نسلهایزدی ین اییآ. ی داشته باشدهماهنگ

اد یبن ابد و بهی مسئوالنه آنرا بید به جستجویو هر انسان بالغی با
 )۲۵. (دیهای  خردمندانه اش رفتار نما

 دهد که یم گذشته نشان میک قرن و نیان در ی   تالش بهائ
ست ی اخالقی روندی مانند انقالب اجتماعی نیادهایگسترش بن

 رفتار ۀویت افراد و شیماه. ک شبه وضع موجود را دگرگون کندیکه 
_____________________________________________________ 

ا نباید خود را بپسندیم بلکه سایرین را بهتر بدانیم حتی نفوسی که مؤمن " )۲۲(

البها." نیستن  .عب

م

دد

ه خ ع

ع

ج

ال ع گ

ه ۹ع

ک) ا) به

ه ع

گد ب

ط ع ذ

هد

رچند مؤمن ن" الق حسنه دارند،  مال طیبه و ا باشند از رحمت کسانی که ا

 .۳۹۰، ص ۳بدالبها،  امر و خلق، ج . "الهی بی نصیب نخواهند بود

هان واقع "... )۲۳( مسئولیت وجدان که از خصایص دل و جان است اگر در این 

هی باقی  دل  ردد، دیگر چه کیفری از برای بشر در روز حشر اکبر در دیوان 

ا، امر و خلق، ج " ماند؟  .۳۱، ص ۳بدالب

ه طمع رگاه" )۲۴( ز آتش(یا بهشت( کسی  ندترس  هرآینه محجوب از ... عبادت 

ا، امر و خلق، ج ... " عبادت خداوندی شده  .۹۶، ص ۱بدالب

اینستکه بلکه بیگانگی از عالم انسانی زایل گردد و جمیع نفوس بشر ... مقصد " )۲۵(

یگر در نهایت رأفت و محبت سلوک نمایند ری . با یک ه دی کسی را تعرض 

ریقت را وسیلۀ زوال ... نماند داوت ننمایند و  هب را سبب بغض و  و آیین و م

ا، پیام بهائی، ش ." حقیقت نکنن  .۱۶۳عبدالب

 

۱۱۱ 
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کهیراستگو ساخت و  از دروغگو . ر دادییتوان تغیآنها را بسادگی نم
رشن تنها پرویا. گران عادت دادیت آرای دیتاز خودکامه را به رعا
 تواند انسانیل و فرصتش حاصل شود، میروحی است که اگر وسا

شی و بفرمان آوردنی، آزاد اندییج به صلح جویو جامعه را به تدر
.ش دهدی تاب درونی گرایغرائز تند و ب

 جدا بافته ای نمی دانندۀن راه تافتین بهائی خود را در اییروان آیپ
 خود وییه روشنا هستند که بیی انسانهاۀشگر همیو ستا

 دانند که اختالفات مذهبییبخوبی م. رامونشان می کوشندیپ
ده وارد آورده است ویت رنج دیکر بشرین زخمها را بر پیجانگدازتر

)۲۶. (ن زخمها مرهمی باشندیایدوارند که به رفتار مهرورزانه بر ام
 اخالقییادهایامبران دوستی و بنیان، پی ادۀدرست است که هم

ادها راین بنیروی عقل ایتوان به نید که می نماین میه اند و چنبود
 دهد کهیت نشان میکن واقعیبازشناخت و بدان رفتار کرد، ل

کییدار نی به گسترش پاییک و بد، به تنهایآگاهی بر ن
ز با توجه بهینرو الزم است که مبانی اخالقی نیاز ا. نمی انجامد

ف تر و واالتریی لطیادهایابند و بر بنیات یحد یرشد بشری تجد
د از چنان روحی سرافرازیاز آن مهمتر انسان با)  ۲۷. (استوار گردند

ش به بدی رایروی درونی گرایو نگرشی واال برخوردار گردد که به ن
)۲۸. (برنتابد
کی را به کانونین راه فراتر می رود و گسترش نین بهائی در اییآ
_____________________________________________________

." ضغینه و بغضای مذهبی ناری است عالم سوز و اطفای آن بسیار صعب" )۲۶(

ات . بهاءالله، اشر اق

ر

۰ءالل

ت د

او. ز للن

ر ا ا

۱ان

ال

۸

د مقصود رفع آنچه سبب اختالفات " این مظلوم خیال ریاست نداشته و ندا

د احزاب عالم و تفریق امم است، بوده و هست تا کل فارغ و آزاد شده و بخو

ه، امر و خلق، ج ."پردازند .۲۰، ص ۳بها

ه اند" )۲۷( انس چنانکه اورا پوشش باید، . خردمندان گیتی را چون کالبد مردمان 

پس کیش یزدان جامۀ اوست؛ هرگاه . کالبد گیتی را هم پوشش داد و دانش شاید

ه اورا بیاراید ارکهنه شود به جامۀ تا ه سز ه، بهاءا." هر گاهی را روش جداگا

.۱۹اصول عقاید بهائیان، ص 

د و از بزرگی مردمان بکاهد" )۲۸( ز چیزهایی است که زیان آ ز آالیش پاکی  ." پاکی 

ی، ص  .۳۵بهاءالله، مائدۀ آسم

یق آن نه که انسان مرتکب امورات قبیحه شود" بهاءالله، مجموعۀ الواح، ." دنیا 

.۲۱ص 

۱۱۲
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)۲۹(ن یریدەای دین هدف پدیبه ا.  سازدیل م آزاد انسان بدۀاراد
نستکه هر انسان بالغ و مسئولی بایابد و آن ای ین میچهرەای نو

ر از مهر بهید و غیایکی برنیمان بندد که از او جز نیزدان پاک پی
)۳۰. (گران نتراودید

مانی تنها متوجه وجدان و رفتار اخالقیین پیروشن است که چن
 گذارد تایگر میکدیمانان را در دست یدست هم پست، بلکه یفرد ن

خواه آموزش و.  در راه بهسازی گام زنندینه و محدودەایدر هر زم
.ط زندگییدانش پژوهی باشد و خواه کوشش برای آبادانی مح

ن کوشش را وابسته به همکاریین بهائی ایی مهم آنکه آۀنکت
.ژەای نمی داندیوط زمانی و مکانی یو بوجود آمدن شرا» گرانید«

طیفه داشته و دارند، بدون آنکه منتظر شرایان وظیچنانکه بهائ
.ش بکوشندیاجتماعی مطلوبی باشند در راه آبادانی کشور خو

)۳۱(
د بهائی هر فرد، هر خاندان، ساکنان هر شهر و مردم هریاز د

شرفت و نوسازی رایتوانند دروازەهای پیمانی، میکشوری با هم پ
ز بریک نیشرفته، آزاد و دمکراتی پیدار جامعه ایان پایبن. ندیبگشا
)۳۲. (مانی استین پیچن

___________________________________________________
ه بد نسپریم  " )۲۹( ان را  ست نیکی بریم  / بیا تا ج مه  ه کوشش  فردوسی  ب ده ه " ب

وا هک

ال م

غ اد

د ج ب عهر

نا

د دا. ارو

ب پا

ال ۲م

خ"... )۳۰( مۀ روی زمین آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نی ه 

واح، ص ." نماید وعۀ  .۲۶۳بهاءالله، مج

یار نداشته باشید" )۳۱( اشت از ا د کنید. شما چشم  ًمثال شما از همدان . ایران را آب

یگر برسد اهای  ه  وع کنید تا نوبت  دیه، ." ش عبدالبها، به میرزا عبدالله 

مۀ علی فیروز، دسامبر  .۱۹۱۹سفر

ید" )۳۲( ز کیش یزدان پ ر آمد و راه نمودامر کیشش نیکو کاری و آیینش . جهان

ه جهان بی نیازی  ینده بخشد و این آیین مردمان را  بردباری این کیش زندگی 

واح، ص ..." رساند  وعۀ  .۲۴بهاءالله، مج

۱۱۳
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زدان مهربانیبنام 

اک  ز فرمودییران را از آغاز مشکبیخاک ا! زدانای   
از خاورش. زیز و گوهر ریز و دانش خیشورانگ

دش نورافشان و در باخترش ماهیواره خورش
شیکشورش مهرپرور و دشت بهشت آسا. ن

 تازه وۀویاه جان پرور و کهسارش پر از میل و گ
امغیهوشش پ. و چمن زارش رشک باغ بهشت

.ُای ژرف پرخروشیسروش و جوشش چون در
زگاری بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر

باد بهاران خزان. ر روپوشیش پنهان در زیگوار
نشیری شۀش خارزار، چشمیشد و گلزار دلربا

نش آواره و در بدر هرکشوریشورگشت و بزرگان نازن
ک تا آنکهیک شد و رودش آب باریپرتوش تار. دور
ای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش دری
د و ابرید و باد جان پرور وزید و بهار تازه رسی

دیکشور بجنب. دید و پرتو آن مهرپرور تابیمن بار
اه، رشکیخاکدان، گلستان شد و خاک س

جهان جهانی تازه شد و آوازه بلند. ستان گشت
ّدشت و کهسار سبز و خرم شد و مرغان. شت
هنگام. ه ترانه و آهنگ همدم شدندمن ب

غام آسمانی است، بنگاهیدمانی است، پ
حال!  پروردگار بزرگواریا. دارشویب. ودانی است

جمنی فراهم شده و گروهی همداستان گشته که
ارانیجان بکوشند تا از باران بخششت بهره به 

روی پرورشت در آغوشیند و کودکان خود را به ن
نییآ. ندیرده، رشک دانشمندان نماش پرو
.زدانی آشکار کنندیاموزند و بخشش یمانی ب

تو پشت و پناه باش و! پس ای پروردگار مهربان
ش رسند و از کم ویوی بازو بخش تا به آرزوی خو

 جهانۀش درگذرند و آن مرز و بوم را چون نمون
ع ع.  ندیباال نما

پ
و 
هم
تابا
ُپرگ
تر 

رو
بزر

در
دم
به
و 
بو
گ
چ
شا
جا
ان

به 
ده
هو
آس

رین
یب
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