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ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ

ﻣﻘﺪّﻣﻪ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻐﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ" :راﺳﺖ
ﮐﺮدن ،ﻣﻌﺘﺪل ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺣﺪّ وﺳﻂ آوردن ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن از روی ﻋﺪاﻟﺖ،
راﺳﺘﮑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ،ﯾﺎری داﺷﺘﻦ ".از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر آﻧﭽﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﺎدﻻﻧﻪﮐﺮدن ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﺎش ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﮐﻨﻨﺪ" ﺛﺒﺖ ﺷﺪه .ﭘﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .در زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه" :اﻟﻐﺎء و ﺣﺬف ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺮط و ﺛﺮوت ﻣﻔﺮط ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺪّ وﺳﻂ
آوردن ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم "،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﻔﺘﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎً
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت در دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪود
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻧﺤﻠﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣّﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧُﺮد و ﺟُﺰء ﺣﺎوی
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽﻫﺎﺋﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
۱
ﺑﯽﮔﻤﺎن آن را در ﺣﻮزۀ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪای در ﻋﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

دﯾﺎﻧﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﻔﮑّﺮی ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ اﻣﻮر
روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدّی و اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد
– ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤّﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺛﺮوت
داﺷﺘﻪاﻧﺪ – اﻣّﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪّﺳﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺰ آﺋﯿﻦ زردﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد ،اﻏﻠﺐ
ادﯾﺎن ،از ﺑﻮداﺋﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻏﯿﺮ آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻤّﺪی "اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی" زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻇﻬﻮر ﻋﺮﻓﺎن در اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺻﻮرت زُﻫﺪ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ورود اﻏﻨﯿﺎء
ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن دﺷﻮار ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .اﻣّﺎ در
آﺋﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوّل ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اوّﻻً ﮐﺴﺐ و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺛﺮوت ،از ﻃُﺮُق ﻣﺸﺮوع ،ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ اﺻﻮل و
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،و ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف ﺛﺮوت در آﺛﺎر
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه؛ و ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از رﻓﺎه
ﻣﺎدی و آﺳﻮده از ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮا و اﻏﻨﯿﺎء )ر.ک .ﺗﻮﻗﯿﻊ  ۱۹۳۶ﺗﻮﻟّﺪ
ﻣﺪﻧﯿّﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﻼم اﺻﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪﯾﻮن ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت
وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻊ دور ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ در ﻣﻮاردی ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در راﺑﻄﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻈﻬﺮ وﺣﯽ از ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﺮف ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺼﻮص
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺗﻮﺟّﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،اﻣّﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺻﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﺎﺳﯿّﮥ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک رﻫﯿﻦ ﮐﻼم ﻣﻠﻬﻢ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺳﺖ.
ﻗﺒﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻣﻮاردی ذﮐﺮ "ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎدی" را ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،و ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻣﺜﻼً در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،وﺟﻮب ﮐﺎر ،ﻣﻨﻊ ﺗﮑﺪّی ،اﻫ ّﻤﯿّﺖ اﺧﺘﺼﺎص
ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و در ﻣﺒﺤﺚ
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ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺮوت ،ﺟﻮاز رﺑﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﺗّﺨﺎذ ﭘﻮل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و در
ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻣﺼﺮف ﺛﺮوت ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻮن ﺳﺎدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﺒﻮل اﺻﻞ
ﻗﻨﺎﻋﺖ و اﺣﺘﺮاز از ﻣﺼﺎرف زﯾﺎنﺧﯿﺰ اﻋﺘﻨﺎ ﺷﺪه .اﻣّﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﮔِﺮ ِد ﻗﻀﯿﮥ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺛﺮوت ،ﮐﻪ اﻫ ّﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺮدد ،و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟّﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﻫﻢ اﺷﺎرات و ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎﺋﯽ در زﻣﯿﻨﮥ
ﻣﯿﮑﺮواﮐﻮﻧﻮﻣﯽ )اﻗﺘﺼﺎد ﺧُﺮد( دارد و ﻫﻢ ﺣﺎوی ﻧﻈﺮﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺎﮐﺮواﮐﻮﻧﻮﻣﯽ )اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن( اﺳﺖ.
ﻼ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد:
رﺋﻮس ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ذﯾ ً
 -۱ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﺟﻠﻮهای از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ.
 -۲راهﻫﺎی ﺣﺼﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء و ﺳﻮاﺑﻖ آن در
آﺛﺎر ﺟﻤﺎل اﺑﻬﲐ.
 -۳ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﻤﺪۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻮن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ.
 -۴ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﺟﻠﻮهای از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ
ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ دارد ،ﯾﮑﯽ اﺗّﺤﺎد ﻋﺎﻟﻢ و دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻘّﻖ
ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ .در ﻟﻮﺣﯽ ﻣﺼﺪّر ﺑﻪ "ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻢ را در ﮐﻞّ اوان و اﺣﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻖّ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  "...ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ" :و
ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻇﻬﻮر آن ﮐﻪ ﺳﺤﺎب ﻇﻠﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و آﻓﺘﺎب ﻋﺪل از ﺧﻠﻒ
ﺣﺠﺎب اﺷﺮاق ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﻬﺪ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺳﺎﮐﻦ و ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ
ﺷﻮﻧﺪ) ".درﯾﺎی داﻧﺶ ،ص (۱۰۸و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ "ﻗﻞ اﻧّﻪ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪل ﺗﺰﯾّﻦ ﺑﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ و اﻟﻘﻮم اﮐﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﻤﯿﻦ" )از ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ(
ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ وﻋﺪۀ آن ﺣﻀﺮت ﺗﺤﻘّﻖ ﻋﺪل در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ ،از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ–ﺳﯿﺎﺳﯽ–ﺣﻘﻮﻗﯽ–اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدّی و
اﻗﺘﺼﺎدی .و ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘّﻖ ﻋﺪل در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ
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ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
)ر.ک .ﭘﯿﺎم ﻣﻠﮑﻮت .ﺻﻔﺤﺎت  ۱۲۴ﺗﺎ  ۱۵۱ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ:(.
اﻟﻒ – ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ
"از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎس ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ  ...ﻟﺬا اﺻﻼح ﻣﻌﯿﺸﺖ از ﺑﺮای
ﺑﺸﺮ ﻻزم ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﻣﺴﺎوات ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼح ﻻزم اﺳﺖ و اﻻّ ﻣﺴﺎوات
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺸﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ .ﺑﺎﯾﺪ
اﺻﻼح ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮای ﮐﻞّ وﺳﻌﺖ و رﻓﺎﻫﯿّﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ،و ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻨﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ".
ب – وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ
"اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮا ﮐﺮد :ﻧﻔﻮس اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن زﯾﺎدی ﻣﺎل ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖاﻟﻠّﻪ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ".ص(۱۳۵
ج – ﻫﺪف
"ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﯾﺎﺑﺪ .ﻗﻮاﻋﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ درﺟﺎت و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ در
ﮐﻤﺎل آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ".

راهﻫﺎی ﺣﺼﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻤّﻪ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ از ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

) (۱ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤّﺘﺮﯾﻦ اﻟﻮاح ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﻠﺪ اوّل ،ص ،۱۸۹و در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﯿﺎم ﻣﻠﮑﻮت ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪّ
اﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮح ﺑﻪ ﻣﯿﺴﯿﺰ ﭘﺎرﺳﻨﺰ در دوﺑﻠﯿﻦ ﺧﻄﺎب
ﺷﺪه و در آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در ﺑﺎرۀ زراﻋﺖ و زارﻋﺎن در
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ﻟﻮح دﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ۲،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ" :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻞّ ﺗﺎم ﻧﯿﺎﺑﺪ  ...و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺎﯾﺪ از دﻫﻘﺎن
اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺻﻨﺎف دﯾﮕﺮ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻋﺪد دﻫﻘﺎن ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﺻﻨﺎف
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ  ...و دﻫﻘﺎن اوّل ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ در ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ".ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻟﻮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻗﺮﯾﻪای اﻧﺠﻤﻨﯽ و ﻣﺨﺰن ﯾﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺑﺸﻮد ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع واردات و ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﻣﺼﺎرف ،و از ﺟﻤﻠﻪ واردات،
واردات ﻋﺸﺮﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﺮ اﺿﺎﻓﮥ درآﻣﺪ اﺳﺖ )اﺿﺎﻓﮥ درآﻣﺪ
اﻏﻨﯿﺎء ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﮐﻤﺎل ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺿﺮورﯾﮥ ﻓﻘﺮا( و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎرف ﻫﻤﺎن رﻓﻊ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺿﺮورﯾﮥ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد و در ﮐﺎر ﻗﺼﻮر
ﻧﻨﻤﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﮐِﺸﺘَﺶ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺿﺮورﯾﻪاش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪ ،اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺨﺰن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ )اﻋﺎﻧﺖ( ﻧﻤﻮد "ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ".ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﺎن ،ﻋﺠﺰه،
اﯾﺘﺎم و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .و اﮔﺮ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮﯾﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف داﺷﺖ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس از ﺻﻨﺪوق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪد
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زور ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ را اﺟﺮا
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن .ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اﻟﻒ – ﺑﺎ زور ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ را اﺟﺮا ﮐﺮد
"اﻋﻈﻢ از اﺳﺎس اﺷﺘﺮاﮐﯿﻮن در ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد .ﻣﺜﻼً در ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ »و
ﯾﻮﺛﺮون ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻮ ﮐﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﺼﺎﺻﻪ« اﺳﺖ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺼﺎﺋﺺ
و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اﻣﻮال ﺧﻮد ،اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ .اﻣّﺎ اﺷﺘﺮاﮐﯿﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺷﺘﺮاک و ﻣﺴﺎوات
]را[ ﺑﻪ زور ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
ب – ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال
"و اﻋﺘﺪال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺛﺮوت ﻣﻔﺮط
ﺑﯽﻟﺰوم ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻔﻮس ﺷﻮد و داﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺿﺮورﯾﮥ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺮدد" )ص(۱۴۲
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) (۲در راﺑﻄﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺳﻮد
وﯾﮋۀ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .و در ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺟﻮاز ﻣﺪاﺧﻠﮥ دوﻟﺖ در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ( وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎرﮔﺮان
"ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻏﻠﻮ و ﺗﻤﺮّد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻄﻠﺒﺪ و اﻋﺘﺼﺎب
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﯿﺎد ﮐﻨﺪ و اﺟﺮت ﻓﺎﺣﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺘﺪﻟﮥ
ﻣﺸﺘﺮﮐﮥ ﻃﺮﻓﯿﻦ ]اﺷﺘﺮاک ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ[ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪل و
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤ ًﺎ ﻣﺤﻘّﻖ و ﻣﺴﻠّﻢ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪاﻟﻤﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد "...
ب( ﻣﺪاﺧﻠﮥ دوﻟﺖ
"و ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻗﻀﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﻓﺒﺮﯾﻖ fabrique
و ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻋﺎدی ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر
ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و دﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺣﻖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ]راﺑﻄﮥ[ ﻓﺒﺮﯾﻖ و ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ وﻟﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻀﺮّت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد".
) (۳در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﻟﻮح اﺷﺮاﻗﺎت آﻣﺪه:
"اﺷﺮاق ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ دول ﺑﺮ اﺣﻮال ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و اﻋﻄﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه و
ﻣﻘﺪار .اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺑﺮ ﻫﺮ رﺋﯿﺲ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻻزم و واﺟﺐ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﺋﻦ
ﻣﻘﺎم اﻣﯿﻦ را ﻏﺼﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎﻫﺐ ﻣﻘﺮ ﺣﺎرس را".
) (۴ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮﯾﺶ ﺗﺤﺮّی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻣﺮوّج ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻃﺮازات ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ" :ﻃﺮاز ﺷﺸﻢ
داﻧﺎﺋﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺑﺮ ﮐﻞّ ﻻزم .اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺸﻬﻮده و اﺳﺒﺎب ﻣﻮﺟﻮده از ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ اوﺳﺖ".
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و در ﻟﻮح ﺗﺠﻠّﯿﺎت آﻣﺪه" :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺣﻖ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻫﻞ
ﻋﺎﻟﻢ  ...ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﮐﻨﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ و اوﺳﺖ ﻋﻠّﺖ
ﻋﺰّت و ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﺮح و ﻧﺸﺎط و ﺑﻬﺠﺖ و اﻧﺒﺴﺎط".

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ – ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺑﻬﺎﺋﯽ
داﻣﻨﮥ ﻓﻘﺮ
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏﺷﺸﻢ ﺟﻤﻌﯿّﺖ
ﺟﻬﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺰون از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ،در ﺷﻤﺎر ﻓﻘﯿﺮان ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻻر در روز ،و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود ۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن از ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ )آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ(،
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﯿّﺖ  ۵/۶ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﺿﻤﻨﺎً ،در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻋﺪم دﺳﺘﺮس ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج آدﻣﯿﺎن .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ۸۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﻮس ﻫﻤﻪ روزه در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻧﻪ رژﯾﻢﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻧﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ
رﯾﺸﻪدار ﻓﻘﺮ را ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً
ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻓﻘﺮ را ﺗﻌﻤﯿﻢ دادهاﻧﺪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﺎف
درآﻣﺪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮّر اﻓﺰون ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ
ﭼﻮن ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ۸ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در اﯾﻦ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه .آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺣﺪّ اﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ.
رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮف و ﺷﻌﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدی در اﺣﻮال و
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺮور اﺳﺖ ،از اﻟﻐﺎء ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﻌﻤﺎر آﺷﮑﺎر و ﭘﻮﺷﯿﺪه و
اﺳﺘﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪّ اﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ
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ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﻣﺎ ّدﯾّﺖ و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﺋﯽ ﻣﻔﺮط و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ
و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾﮕﺎﻧﮥ آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و
ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻈﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﯽﺳﻮادی ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻗﻠﯿﻞ از ﺳﻮاد و
داﻧﺶ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزﺷﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﮥ ﻓﺮاوان ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.
اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ اوّل دﯾﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت را ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺛﺮوت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از راه درﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﯾﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﮑﺎرﮔﯽ و
ﮔﺪاﺋﯽ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪای ﺟﺎﻣﻊ در
ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺛﺮوت ﺑﯽﺣﺴﺎب ،ﺑﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اوﻻً ،ﻫﻤﮥ اﻃﻔﺎل
ﺷﺮﻋ ًﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ اوﻟﯿﺎء از ﻋﻬﺪۀ ﻣﺨﺎرج
ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﺰام ﻣﻬ ّﻢ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،در ﺟﻮار
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻈﺮی ،ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣِﺮَف و ﻓﻨﻮن اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﻣﺨﺼﻮص داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﺷﻮق ﮐﺎر ﺟﺪّی و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻫﻤﻨﻮع
ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا در اﻃﻔﺎل اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻌﺎً ،از راه "ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮی "،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ
در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﻗﺪس ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻃﻔﺎل ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯽﮐﺲ ﻫﻢ از
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و آﻣﻮزش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺮک ﻋﺎدات ﻣﻀﺮه
در ﻣﺪارس ﻏﺮب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻫﻤﺎن دورۀ ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دﺧﺎن آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﯿﮕﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آرﯾﻢ ،آن وﻗﺖ
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درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ دوری از ﭼﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪّ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪّر ذﮐﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن در ﻣﻮاردی
ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ارزشدادن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی
از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺪر آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﺎورزان در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻗﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
اﻫﻤّﯿّﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در ﻟﻮح دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد .اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﺿﺮورﯾﺎت
اﺳﺖ.
ﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﺎش
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣ ّ
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻟﻮح اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪّ اﻗﻞ ،ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ ﮔﻮﺋﯿﻢ ،ﺣﺪّ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ،از ﺟﻤﻠﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺿﺮور
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺪّ اﻗﻞ ﯾﺎ ﺣﺪّ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻄﺢ دﻫﺎت ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،و
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء درآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ،اﺣﺒّﺎء از
ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺒﺮّﻋﺎﺗﯽ از ﺑﺎب ﺗﻌﺎون و ﺗﻌﺎﺿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﺻﻨﺪوق
ﻣﻠﻬﻮﻓﯿﻦ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﻪ
ﻣﻬ ّﻢﺗﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮقاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۱۹درﺻﺪ ﻋﻮاﺋﺪ زاﺋﺪ
ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج و اﺣﺘﯿﺎج ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻠﻬﻮﻓﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﻬﺪ اﻋﻠﲐ
ﮐﻪ واﻗﻒ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺧﻮد
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اﺣﺒّﺎء ﻧﯿﺰ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺋﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﺤﺘﺎج ﯾﺎری ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧ ًﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ اﻟﻔﺖ درون ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﺘﺎج در داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد.
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﮥ
ﻫﻤﮥ دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﮑﺮّراً آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﯿﺎرۀ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﺷﮑﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﺗﻠﻘﯿﺢ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در دﻫﮥ آﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۱ﺑﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از
ﯾﮏﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد.
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ،از ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻐﺰﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ اﻣﻮر ﺻﺤّﯽ و ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻊ  ۱۹۳۶ﻇﻬﻮر ﻣﺪﻧﯿّﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺰرگ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺟﻮّ
زﻣﯿﻦ ،اﻧﻬﺪام ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﻮرهزارﻫﺎ و ﺻﺤﺎری ،ﺗﻘﻠﯿﻞ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آب و ﺧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻮاﻧﺢ
ارﻗﺎﻣﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﻠﺴﻔﮥ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺢ
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ﻏﻨﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ داراﺋﯽ و ﺛﺮوت ﻣﺎدی و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﯿﻮۀ ﺣﯿﺎت ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دول و ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﻤﺪۀ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ در دﺟﮥ اول ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن روﺣﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻤﮥ
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺎدی–اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﻣّﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ
ﺑﻬﺎﺋﯽ وﺟﻮه اﻣﺘﯿﺎز و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻣﻮرد ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻃﺮح ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب "اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺘّﺤﺪ" ﻫﺎدﻟﺴﺘﻮن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺎﺻﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
) (۱ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
 .۱ﮐﺎرآﺋﯽ
 .۲ﻧﻮآوری
 .۳ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
 .۴اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺴﺎوی درآﻣﺪ
 .۵دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎزار
) (۲ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
 .۱ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ
 .۲ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت
 .۳ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ادواری اﻗﺘﺼﺎد
 .۴ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎزار ارز
 .۵ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار از ﺑﺮآورد
 .۶ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 .۷ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎی ﻣﺎدی ﺳﻮدﮔﺮاﺋﯽ
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) (۳ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
 .۱ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢّ دوﻟﺖ در ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
 .۲وﺟﻮد ﻣﻘﺮّرات رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم
 .۳ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺼﺎﻋﺪی
 .۴ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﺑﯿﮑﺎری )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی(
 .۵ﺟﻬﺎنﮔﺮاﺋﯽ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
) (۴ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
 .۱ﺗﺄﻣّﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺗّﺨﺎذ روشﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
 .۲ﻣﺪاﺧﻠﮥ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﮐﺎرآﺋﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻮده
 .۳اﯾﺠﺎد روﺣﯿﮥ واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺮدم
 .۴اﯾﺪۀ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻤﻠّﮏ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
 .۵ﺗﺄ ﮐﯿﺪ زﯾﺎد ﺑﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺖ )ﺣﮑﻮﻣﺖ(
 .۶ﻋﺪم ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﻤﺪۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﺟﻬﺎت ﻣﻤﯿّﺰۀ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
 -۱در اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻮﺟّﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻋﺎﻧﺖ اﻏﻨﯿﺎء ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ،ﻋﺪم دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ،ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده و
ﺑﻪ دور از ﺗﺠﻤّﻼت ،اﺣﺘﺮاز از ﺣﺮص و آز.
 -۲ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎون و ﺗﻌﺎﺿﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎی داروﯾﻨﯿﺴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮥ
ﻧﺰاع ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل او ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻏﻨﯿﺎء ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از راه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
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 -۴دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺮوّج ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 -۵دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿّﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۶دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺛﺮوت و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺛﺮوتﻫﺎ در دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪود ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و از راه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪی،
ﺣﻘﻮقاﻟﻠّﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﯿﺢ ارث و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
 -۷دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و روح
ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در ﺣﮑﻢ ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ در
ﮐﺎر را ﻗﺪر ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ،ﺗﮑﺪّی در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۸اﻗﺘﺼﺎد ﺧُﺮد در اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﺟﺎزۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪّ اﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻫﻤﮕﺎن را
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﻨﺎء اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﻨﯽ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﻘﯿﺮ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۹در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻮﻗﯿﻊ  ،۱۹۳۶ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺒﻮل ﭘﻮل
ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺗّﺤﺎد ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ و اوزان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ارزﻫﺎ ﺣﻞّ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری ،ﻣﺎﻟﯽ ،و ﺗﺠﺎری را دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪّی ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۱۱دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻮن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و درﻣﺎن ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و اﯾﺘﺎم ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۱۲از اﺻﻮل ﻣﻬﻤّﮥ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺎت و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠّﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯿﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯽ–
اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮی وﺟﻮد دارد ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون
اﺧﻼق در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ،ﺗﻌﺪّی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮی ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ،و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن
اﺳﺖ ،اﺧﻼق ﻣﻨﺘﺰع از رواﺑﻂ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎدی ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎوراء
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،دارد ،ﻧﻈﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ زاﻫﺪان ﻋﺰﻟﺖﮔﺰﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘّﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎﺋﯽ
ﭼﻮن ﺗﻘﻮﱝ ،اﻣﺎﻧﺖ ،اﺣﺴﺎن و اﯾﺜﺎر در دﺳﺘﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﮑﺎری و
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ﺑﯿﮑﺎرﮔﯽ را از ﯾﮏ ﺳﻮی و اﻋﺘﺰال و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی از ﺧﻠﻖ را از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎس آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺮاف ﺗﺤﺼﯿﻞ
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ) ".ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮف ﺧﻮد و ذویاﻟﻘﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺒﺎً ﻟﻠّﻪ ر ّ
ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ( ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺛﺮوتاﻧﺪوﺧﺘﻦ از راه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﺨﺺ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﺟﻤﺎل اﺑﻬﲐ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪای ﻇﻬﻮر ﺧﻮد ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل آﺋﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﻼ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺰول ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﻗﺪس و اﻟﻮاح ﻧﺎزﻟﮥ ﺑﻌﺪ از آن اﺻﻮل و ارﮐﺎن
ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎنآراﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻋﺎﻟﻢ از
دﯾﺪﮔﺎه آن ﺣﻀﺮت ﯾﮏ وﻃﻦ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻋﻠﯽاﻻرض اﻫﻞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و راﺣﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ در راﺣﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و "آﺳﺎﯾﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ دﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﻧﯿﮏﺧﻮاه ﻫﻤﮥ روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ".درﯾﺎی داﻧﺶ ،ص" (۵ﮐﻞّ
از ﺑﺮای اﺗّﺤﺎد و اﺗّﻔﺎق ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ) ".درﯾﺎی داﻧﺶ ،ص (۱۴و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﮑﻞّ ﻣﻠﻐﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدد و آن ﭼﻪ ﺻﺮف ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﯽاﻻرض اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺴﺎن و ﯾﮏ ﺧﻂ روی آورد" .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺑﻠﺪی ﺗﻮﺟّﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺧﻮد وارد ﺷﺪه) ".درﯾﺎی
داﻧﺶ ،ص (۱۷و ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ "اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﯽاﻻرض ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ".
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎنآرای ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻠّﺘﯽ ﺗﻮﺳّﻂ
ﻣﻠّﺖ دﯾﮕﺮ و ﻣﻈﺎﻟﻤﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ" :ﻇﺎﻟﻢﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق اﻣﻢ را
ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت ﻧﻔﻮس ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
و ﻫﺴﺘﻨﺪ) ".ﻟﻮح دﻧﯿﺎ( و ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ،و ﺗﻀﺎدّ ﻣﯿﺎن "ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ" و "در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻧﯿﺮوی ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﺑﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﻬﺮ
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رویﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک را ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
"در ﺟﻤﯿﻊ اﺣﻮال اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺸﺒّﺚ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠّﺖ اﻣﻨﯿّﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ) ".درﯾﺎی داﻧﺶ ،ص(۲۵
اﺷﺎرۀ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﻮل واﺣﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )(۱۹۳۶
و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺮۀ ارض ﻣﻠﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) (۱۹۳۶ﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻋﻠﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﮥ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،و ﯾﺎدآوری ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در اﻟﻐﺎء ﺟﻨﮓ و ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،ﻫﻤﻪ از ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪۀ
اﯾﺎم ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دو ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪۀ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺳﺨﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻤﺎﻟﮏ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ،ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﻧﻮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺋﻤﺎً در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ،
و ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﮔﺮانﺗﺮ و ﮔﺮانﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮّﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ روی داده آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎن ،ﭼﻮن دﯾﻮﯾﺪ وارﻧﺮ ،ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺰ ،ﻣﺎﻓﯿﺖ ،ﺳﻮروز ،و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان
ﺟﻬﺎن در ﻣﻤﺎﻟﮏ دﻧﯿﺎی ﺳﻮم اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ
ﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿّﺖ و ﻣﺸﯿّﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ﮐﺎﻣ ً
"ای ﭘﺴﺮان ﺗﺮاب – اﻏﻨﯿﺎء را از ﻧﺎﻟﮥ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﺮا اﺧﺒﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از
ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻓﺘﻨﺪ و از ﺳﺪرۀ دوﻟﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ".ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ(
"ای اﻏﻨﯿﺎی ارض – ﻓﻘﺮا اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻨﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ .ﭘﺲ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮا درﺳﺖ ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ راﺣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻧﭙﺮدازﯾﺪ) ".ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ(
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"ای ﻣﻐﺮوران ﺑﻪ اﻣﻮال ﻓﺎﻧﯿﻪ  ...ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺣﺎل آن ﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﺎ از ﻣﻠﮑﻮت
ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻨﻌﺶ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و از دوﻟﺖ اﺑﺪی ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻧﮕﺮداﻧﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ
اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﻧﻮر آن ﻏﻨﯽ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن را روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺷﻤﺲ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
را) ".ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ(

ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ
 .۱ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء )در  ۳ﺟﻠﺪ( و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب
اﺷﺮاقﺧﺎوری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم ﻣﻠﮑﻮت ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﻧﺪ )ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻔﺤﺎت  ۱۵۱–۱۲۴ﭼﺎپ ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد( و ﻧﯿﺰ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ و ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ دﮐﺘﺮ اﺳﻠﻤﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﺼﻮص
ﻣﺒﺎرﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻼ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎری از ﻗﺒﯿﻞ آﻧﭽﻪ ذﯾ ً
ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد:
اﻟﻒ -ﺟﺎن ﻫﺎدﻟﺴﺘﻮن :اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺘّﺤﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻮرﯾﻮش رﺣﻤﺎﻧﯽ،
ﻧﺸﺮ ﺳﻨﭽﺮی ﭘﺮس.۲۰۰۴ ،
ب -ﺟﺎن ﻫﺎدﻟﺴﺘﻮن :در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻮرﯾﻮش
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ ﺳﻨﭽﺮی ﭘﺮس ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ.۱۹۹۸ ،
پ -دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺳﻌﯿﺪی :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم و دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﯿﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺳﺎل
.۲۰۰۶
ت -ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر در ﺑﺎرۀ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﺗﻮﺳّﻂ ﺟﻨﺎب ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺤﻤﻮدی در اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ث -ﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﮔﯿﺰپ روﺑﯿﺎﺗﯽ )اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ( و ﮔﺮﮔﻮری دال
)آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ )ﺑﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
جGuiseppe Robiati : Economia per un nuovo ordine mondiale, -
 1998, 89 p.ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺧﺪا و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه.
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دﺳﺘﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء

ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺮﻓﺎن دﻓﺘﺮ 10

" .۲ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻮﺟّﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ در اﻣﺮ زراﻋﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﺮه اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﻨﺠﻢ ذﮐﺮ
ﺷﺪ ،وﻟﮑﻦ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ دارای ﻣﻘﺎم اوّل اﺳﺖ".
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