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 ۱۹۸۵  اکتبر

 :خطاب به مردم جهان

 قرون و اع
ّ
شماری از های بی، صلحی که نسلانديشان بودهصار آرزوی قلبی نیکصلح بزرگی که طی

، انددهندۀ آن بودهادوار متوالی نويد صلحی که کتب مقّدسه در اند،اش سخن گفتهشاعران در بارهعارفان و 

که  استقادر بشر هر فرد در تاريخ  بار اّولین.  برای برای ملل جهان ممکن گشته است آن يابی بهسرانجام دست

نه تنها  عمومیصلح   .مايدانداز واحد مشاهده ناش در يک چشمتمامی کرۀ زمین را با میلیاردها مردم متنّوع

و به قول يکی از متفّکرين  زمینکرۀ ناپذير است.  استقرار اين صلح، مرحلۀ بعدی تکامِل پذير بلکه اجتنابامکان

 است. (ترجمه) 1"شدن نوع بشر بزرگ، مرحلۀ "جهانی

 ه،های ديرينناِک ناشی از تمّسِک سرسختانۀ نوع بشر به روشتنها پس از وقوع باليای وحشت آيااينکه 

گزينشی ، به دست خواهد آمددر اين زمان فت و يا از طريق يک اقدام ارادی و مشورتی ياخواهد  تحّقق صلح

ها ملّت دشوار.  در اين لحظۀ بحرانی و حّساس که مشکالت قرار داردزمین  کرۀتمامی ساکنان  دستدر که  است

مبّدل گشته، کوتاهی و قصور در متوقّف ساختن امواج اختالف و  جهانیانبرای همۀ  مشترکبه يک نگرانی 

 .مسئولیّتی خواهد بودنظمی کماِل بیبی

 بار اّولهايی به سوی نظمی جهانی که بخشی نیز موجود است از جمله:  تحکیم فزايندۀ گامامید شواهداّما 

گزين تر جایای که بعدًا سازمان ملل متّحد با بنیانی وسیعدر اوايل اين قرن با تأسیس جامعۀ ملل برداشته شد، جامعه

سازی فرايند ملّت اکمال گرکه نمايان ی دومبعد از جنگ جهان جهانآن گرديد؛ کسب استقالل توّسط اکثر ملل 

های متعاقب در کاریگسترش وسیِع هم ؛و تعامل اين ملل نوخاسته با کشورهای کهن در عاليق مشترک است

هايی که تا به حال جدا از هم و ها و گروههای علمی، آموزشی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی در بین ملّتزمینه

های اخیر؛ افزايش المللی در دههدوستانۀ بینهای انسانسابقۀ تعداد سازمانزونی يافتن بیبودند؛ ف يکديگردشمن 
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های در حال گسترش مردِم عادِی در های زنان و جواناِن خواستار پايان جنگ؛ و ازدياد خودجوِش شبکهجنبش

 .جستجوی تفاهم از طريق مراودات شخصی

بر جهش عظیمی در تکامل داللت ه خجسته العاداين قرِن فوقهای علمی و تکنولوژيکی حاصله در پیشرفت

.  فراهم آوردمشکالت عملی نوع بشر  برای یحلّ  تواند راهمیدهد که دارد و ابزاری را ارائه می کرۀ زمیناجتماعی 

سازند.  با اين حال متّحد را فراهم می دنیایها براستی وسايل الزم برای ادارۀ زندگی پیچیدۀ يک اين پیشرفت

های خواهیو خود هاهای غلط، تعّصبات، بدگمانی، برداشتو ترديد وجود دارد.  شک هنوز موانع بسیاری

 .اندنظرانه، بر روابط بین ملل و اقوام سايه افکندهکوته

دانیم که در اين بنا بر احساسی عمیق از مسئولیّت روحانی و وجدانی، خود را موّظف می امنای امر بهائیما 

بیش از  ،مؤّسس ديانت بهائی بهاءاهللداريم که حضرت های نافذی معطوف فرصت مغتنم توّجه شما را به بینش

 .فرمودروايان جهان ابالغ به فرمانبار برای اّولین  قرن پیش يک

وزد و اختالفاتی که نوع بشر را به تفرقه و کنند که طوفان ناامیدی از هر سو میخاطرنشان میحضرت بهاءاهلل 

شود زيرا نظام کنونی به های تشنّج و هرج و مرج مشاهده میکشاند روز به روز در ازدياد است و نشانهفالکت می

بینانه را کامًال تأيید بشری اين قضاوت آينده ۀجامع عمومِی تجارب  رسد. بار ناقص و نارسا به نظر مینحوی اسف

 تطهیری کشورهای مستقلِّ عضو سازمان ملل متّحد برای يتوان در عدم توانانواقص نظم رايج را می  .نموده است

المللی، در شیوع هرج و مرج و تروريسم، و در ريختن نظم اقتصادی بین عالم از کابوس جنگ، در استمرار خطر فرو

اند به وضوح ها نفر از افراد بشر ايجاد کردهشمار برای میلیونيدی که اين باليا و ديگر عوارض بیمصائب شد

های اجتماعی و اقتصادی و دينی موجود را فرا مشاهده نمود.  تهاجم و تعارض در حقیقت چنان تار و پود نظام

کن رفتار جزء الينفکِّ طبیعت بشری است و ريشهاند که اين گونه کردار و داده گرفته که بسیاری به اين باور تن در

 .باشدکردن آن غیر ممکن می

کننده در امور بشری به وجود آمده است.  از يک سو مردِم با تثبیت اين باور در اذهان عمومی، تضاّدی فلج

های ن نگرانیها نه تنها آمادگی بلکه اشتیاق خود را برای استقرار صلح و آشتی و برای پايان يافتتمام کشور

دريغ ُمهِر قبول بر اين نظر کنند.  از سوی ديگر بیسازد اعالن میکاهی که زندگی روزمّرۀ آنان را معّذب میجان

ناپذير است و در نتیجه قادر نیست نظامی اجتماعی جو و اصالحپرست، ستیزهشود که نوع انسان ذاتًا خودنهاده می

آمیز باشد و هم پويا و هماهنگ، نظامی که آزادِی ابتکار و خاّلقیّت فردی صلح بنا نهد که در عین حال هم پیشرو و

 .باشد مبتنیبر تعاون و تعاضد  را ترويج کند ولی

کند که شود ايجاب میاين تضادِّ بنیادين که مانع حصول صلح میوجود با فوريّت يافتن نیاز به صلح، 

الت تاريخی نوع بشر است مورد ارزيابی مجّدد قرار گیرد.  شواهد هايی که مبنای نظر عاّمه در بارۀ مشکفرضپیش

جويانه نه دهد که اگر اين ارزيابی به نحوی منصفانه صورت پذيرد آشکار خواهد شد که رفتار ستیزهموجود نشان می
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 توّجه به ناشی از گر فطرت واقعی نوع بشر نیست بلکه تصويری کژنما از حقیقت انسان است.  رضايِت تنها نمايان

اش خوانیای را به حرکت در آورند که به خاطر هماين نکته مردم را قادر خواهد ساخت تا قوای اجتماعی سازنده

 .کاری را ترويج خواهد دادبا طبیعت بشری، به جای جنگ و ستیز، هماهنگی و هم

آيین بهائی اغتشاش   بشريّت نیست بلکه نشانۀ درک آن است. ۀگزينش چنین مسیری به معنای انکار گذشت

نمايد ای طبیعی از يک فرايند ارگانیک مشاهده میبار حاکم بر امور انسانی را مرحلهو وضع مصیبت جهانکنونی 

طور قطع به وحدت نوع انسان در ظّل يک نظم اجتماعی واحد منجر خواهد شد، نظمی که حدود و ه که مآًال ب

بشر به عنوان يک واحد متمايز و ارگانیک از مراحل تکاملِی مشابه با خواهد بود.  نوع  کرۀ زمینثغورش تمامی 

مراحل شیرخوارگی و کودکی در زندگی هر فرد گذشته است و اکنون در اوج مرحلۀ متالطم نوجوانی قرار گرفته و به 

 .شودکشیده نزديک میها انتظارش را میمرحلۀ بلوغی که مّدت

 يک گ و استثمار جلوهجن و اذعان صادقانه به اينکه تعّصب
ّ
هايی از مراحل قبل از بلوِغ نوع بشر در طی

ناپذيری است که نشانۀ فرا رسیدن اند و قبول اينکه نوع انسان امروز شاهد آشوب اجتنابفرايند گستردۀ تاريخی بوده

لیّت خطیر و مهمِّ امیدی نیست بلکه شرط الزم برای قبول مسئوباشد، دلیلی برای يأس و نامرحلۀ بلوغ جمعی او می

نمايیم اينست که انجام چنین اش را صمیمانه به شما توصیه میآمیز است.  مطلبی که بررسیصلح دنیايیساختن 

توان بنا کننده را میپذير است، قوای سازندۀ الزم موجود است و ساختارهای اجتماعی متّحدامر عظیمی امکان

 .نهاد

و اغتشاش و هر قدر افق کنونی تیره و تار باشد، جامعۀ بهائی معتقد  هر قدر آيندۀ نزديک مشحون از رنج

با اين امتحان و افتتان عظیم مقابله نمايد.  تحّوالت  ،یيتواند با اطمینان از نتايج نهااست که نوع بشر می

ن تمّدن بشری شود نه تنها به هیچ وجه نشانۀ پاياآمیزی که عالم انسانی به سرعت به سوی آن سوق داده میتشنّج

اش به ظاهر شود، قوا و استعدادات مکنونه انسان ۀمقام و رتبدر اين يوم موعود نیست بلکه سبب خواهد شد که 

 .اش به عرصۀ شهود در آيدخوبی آشکار گردد و فضايل عالیۀ فطریه منّصۀ ظهور رسد، سرنوشت درخشانش ب

I 

ای مکنون است که روح کند در لطیفهات زنده ممتاز میاستعدادها و مواهبی که نوع انسان را از ساير موجود

ها و ايجاد تمّدن گذارِی خصیصۀ اساسی آنست.  اين مواهب، نوع بشر را قادر به بنیان انسانی نامیده شده و عقل  

آوردها به تنهايی هرگز سبب ارضای روح انسانی نگشته است، روحی رفاه ماّدی نموده است.  اّما اين قبیل دست

مطلق و به  یدهد، به سوی عالمی غیبی، به سوی حقیقتکه ماهیّت اسرارآمیزش او را به سوی جهان باال سوق می

شود.  اديانی که از طريق يک سلسله جواهری که خدا نامیده میجوهر ال به سوی اليدرک و و منیع یسوی ذات

اند و قابلیّت نوع بشر های اّولیّۀ ارتباط بین انسان و آن حقیقت مطلق بودهاند حلقهپیامبران روحانی به بشر داده شده

 .اندهای اجتماعی شکل بخشیده و تلطیف نمودهات روحانی توأم با پیشرفتیرا برای حصول به ترقّ 
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 تواند دين را ناديده بگیرد. هیچ اقدام جّدی برای اصالح امور جامعۀ انسانی و تأسیس صلح جهانی نمی

دهد.  يک موّرخ بزرگ، دين را به درک و پیروی بشر از دين قسمت اعظم محتوای صفحات تاريخ را تشکیل می

توان منکر شد که سوء استفاده از اين قّوه میالبتّه ناست.   کردهتوصیف  (ترجمه) 2"ای از طبیعت انسانعنوان "قّوه

در بروز بسیاری از اغتشاشات در اجتماع و ظهور جنگ و جدال بین افراد داشته است ولی در عین حال سهمی بسزا 

وه لزوم دين های حیاتی مدنیّت انسانی را انکار نمايد.  به عالتواند نفوذ غالبۀ دين در جنبههیچ ناظر منصفی نمی

 .تات داشته مکّررًا به ثبوت رسیده اسظم اجتماع از طريق تأثیر مستقیمی که بر قوانین و اخالقیّ برای ن

:  "...اوست سبب بزرگ از برای نظم فرمايدمیدر وصف دين به عنوان يک قّوۀ اجتماعی  بهاءاهللحضرت 

فرمايد:  "اگر سراج دين مستور ماند هرج میو در بارۀ تیرگی و يا فساد دين چنین   ".َمن  فی االمکان جهان و اطمیناِن 

انحطاط ی پیامدهاآثار بهائی در توضیح   مانند." بازمن و اطمینان از نور و مرج راه يابد نیّر عدل و انصاف و آفتاب اَ 

و  نيترپست یو انحطاط مؤّسسات بشر یرفتار آدم ی، تدنّ یانحراف طبیعت انسانشوند که:  "چنین متذّکر میدين 

 شود،یاعتماد و اطمینان سلب م گردد،یفاسد م یبشر ی.  خلق و خودهندیمنشان خود را  یهاجنبه نيتردهزنن

چون  یمفاهیم بندد،یرخت برم انیشرم و حیا از م شود،یوجدان خاموش م یندا گردد،یانضباط سست م ودیق

 جيبه تدر یو احساس آرامش و سرور و امیدوار گرددیم فيتحر یتعاضد و وفادار ،یبستگهم ت،یّ حّس مسئول

 (ترجمه) ."شودینابود م

برای يافتن سرچشمۀ سردرگمی و  ،کننده رسیده استای از اختالفات فلجپس اگر بشريّت به ورطه

گوش ای که به آنها کنندهسوءتفاهماتی که بنام دين تداوم يافته بايد به خويشتن، به غفلت خود، و به نداهای گمراه

اند و تفاسیری خواهانه بر معتقدات سنّتی خاّص خود اصرار ورزيدهفرا داده است بنگرد.  کسانی که کورکورانه و خود

مسئولیّت سنگینی در ايجاد اين  بار اندغلط و ضّد و نقیض از کالم پیامبران خدا را به مريدان خويش تحمیل نموده

د سدهای مصنوعی میان ِخرد و ايمان، و بین علم و دين تشديد شده اغتشاش به دوش دارند، اغتشاشی که با ايجا

هر يک از  در آن ای از اصل کالِم مؤّسسین اديان بزرگ و اوضاع اجتماعی محیطی کهزيرا بررسی منصفانه است

ی دهد که هیچ مطلبی در تأيید مشاجرات و تعّصباتاين مظاهر الهی موّظف به اجرای رسالت خويش بودند نشان می

 .گردد وجود نداردکه سبب انحراف جوامع دينی و در نتیجه، تدنّی جمیع شئون انسانی 

پسندی به ديگران مپسند" که در تمام اديان بزرگ به اشکال گوناگون و به طور آموزۀ "آنچه به خود نمی

اهیم اخالقی و جنبۀ باشد:  يکی آنکه جوهر و چکیدۀ مفمکّرر آمده است، از دو جهِت خاّص مؤيِّد اين نظر می

ای از دهد و ديگر آنکه بر جنبهاند، نشان میآفرين همۀ اديان را، فارغ از زمان و مکانی که در آن ظاهر شدهصلح

منسجم خود  انداز غیرکه نوع بشر در چشم فضیلتیذاتی تمام اديان است،  فضیلتکند که وحدت دين داللت می

 .از تاريخ، از درک آن قاصر مانده است

                                                   

2
 Age” (From the preface by Q4 A. Toynbee, p. ix.)Cogley, John, “Religion in a Secular  
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ت واقعی آنان، در مقام عاملین وصیّ را طبق خص نوع بشرجمعی  مربّیان روحانی عصر طفولیِّت  يّتاگر بشر

 چندانصدای نمود، يقینًا از اثرات تکاملی ظهورات پی در پِی آنان بهرهساز مشاهده میيک فرايند تمّدن

 .گرفت.  افسوس که در اين مورد قصور نمودمی

توان جز تالشی مذبوحانه به شمار آورد.  طی مذهبی در بسیاری از نقاط جهان را نمیبازگشت التهابات افرا

گر ورشکستگی روحانی خود نمايان ،هايی که با اين التهابات همراه استپديده ،گرینفس خشونت و اخالل

گرايی مذهبی بترين خصوصیّات شیوع تعّص انگیزترين و غمعقايد وابسته به آنها است.  براستی يکی از عجیب

الزم برای وحدت نوع انسان  کنونی آنست که تا چه حّد در تمام موارد نه تنها موجب تضعیف موازين روحانی

گردد که مّدعی ترويج نظیر اخالقی همان دينی میهای بیارزش نمودن موّفقیّتباعث بی چنینهمشود بلکه می

 .آن است

گر مذهبی شديد يخ بشری بوده و هرچند بازگشت التهابات ستیزههرچند دين نیروی حیاتی و مهّمی در تار

ربط با ای بیعّدۀ روزافزونی از مردم، پديده جانِب هاست که دين و مؤّسسات دينی، از حال مّدت است، با اين

اند دهآوراند.  به جای تمّسک به دين، مردم يا به ارضای شهوات ماّدی روی انگاشته شدهمدرن  دنیای مسائل مهمّ 

کنند که به دست بشر ساخته شده و برای رهايی اجتماع از بالهای آشکاری که از هايی را دنبال میو يا ايديولوژی

ها به جای آنکه مفهوم وحدت نوع انسان فانه بسیاری از اين ايديولوژیمتأسّ   .اندگرديدهريزی برد طرحآنها رنج می

شان بر آنست که حاکمیّت مردم مختلف ترويج دهند، گرايش بیشتری را در میانهنگی و توافق و هما را در بر گیرند

بردار يک ملّت، يک نژاد و يا يک طبقه قرار دهند، در ملّی را خدايگون سازند، بقیّۀ نوع بشر را تابع و فرمان

را رها نمايند تا قربانی ها مردم گرسنه رحمانه میلیونسرکوب کردن هر نوع مباحثه و تبادل افکار بکوشند، و يا بی

 عملیّات يک سیستم بازار اقتصادی گردند، سیستمی که به وضوح باعث تشديد مصائب اکثريّت نوع بشر گشته و در

در  های پیشیِن ما آن را حتّیور شوند که نسلقلیلی را قادر ساخته است که در چنان وفور نعمتی غوطه ۀعین حال عدّ 

 .ديدندخواب هم نمی

خلق  دين گزينبه عنوان جای آنها را حاضرعصر  بیِن دنیاهايی که عقالِی بار است کارنامۀ مرامچه اسف

توان در يأس و سرخوردگی گستردۀ انبوه مردمانی ها را میاند.  قضاوت قطعی تاريخ در بارۀ ارزش اين مرامکرده

ها سال پس از ده —ها ند.  ثمرات اين مکتباند تا در محراب آنها به پرستش پردازمشاهده نمود که تعلیم يافته

شان در امور بشری را مديون اين عقايد ِاعمال قدرِت روزافزون و بالمانع از طرف کسانی که برتری قدرت و مقام

را مبتال  جهانهای قرن بیستم هر گوشۀ ايست که در واپسین سالامراض اقتصادی و اجتماعی کشنده —د نباشمی

تفاوتِی مستولی بر عالقگی و بیشۀ تمامی اين مصائب ظاهری، صدماتی معنوی است که در بیساخته است.  ري

ديده منعکس ها نفر از افراد محروم و رنجها و در خاموش شدن شعلۀ امید در قلوب میلیونهای مردِم همۀ ملّتتوده

 .است
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شرق و چه از غرب، چه منسوب به چه از  —گرايی ماّدیخشک وقت آن فرا رسیده است که مرّوجین عقايد 

دانند پاسخ دهند.  کجاست ای که از آِن خود میبه اّدعای رهبری اخالقی —کاپیتالیسم و چه وابسته به سوسیالیزم 

بندی به المللی که مّدعی پایاند؟  کجاست آن صلح بینها وعده دادهولوژیيکه اين ايد "جديدی دنیایآن "

های تازۀ پیشرفِت فرهنگی که با بزرگ نماياندن های عظیم در عرصهست آن پیروزیهای آن هستند؟  کجاآرمان

بیش از پیش در  جهاناين نژاد، آن کشور و يا طبقۀ خاّصی از مردم حاصل شده است؟  چرا اکثريّت عظیم مردم 

های امپراطوریمحدودی که فراعنه و قیاصره يا حتّی نا هایروند در حالی که ثروتگرسنگی و بدبختی فرو می

 ؟ديدند، اينک در دست داّلالن امور بشری انباشته شده استپرقدرت قرن نوزدهم در خواب هم نمی

توان می، است اصالح قابل غیرو  جوستیزه ،ريشۀ مغّذی اين باور غلط را که نوع انسان خودپرست

.  فتياهاست ولوژیيم اين ايدتما مشترکو هم خصیصۀ  هم منشأدر تجلیل از عاليق ماّدی که  خصوصالعلی

 .های آيندۀ بشری بايد هموار گرددنسل درخورجديد و  جهانیاينجاست که زمینه برای ساختن 

اند، های ماّدی در برآوردن نیازهای بشری شکست خوردهآرمان دهد کهنشان می از آنجا که تجربه

های کوشش را در بر گرفته کرۀ زمین آوری کهرنجمشکالِت  بايستی صادقانه قبول کرد که برای يافتن راه حلِّ می

ايت حکفرا گرفته همه از شکستی مشترک  ناپذيری که جامعۀ بشری راای بايد به عمل آيد.  شرايط تحّملتازه

واضح   .شودموجب تحريک آن می ،جانبهگیرِی همهکه به جای کاهش جبهه به وجود آورده است وضعی و کندمی

گرايش و طرز فکر است.  آيا نوع  عمده مسئلۀ . و فوری برای عالج دردها مورد نیاز است همگانیاست که کوششی 

عملی تمّسک خواهد جست يا آنکه  هنه و فرضیّات غیرچنان به غفلت خود ادامه خواهد داد و به مفاهیم کبشر هم

برای يافتن  ولوژی، قدم هّمت پیش خواهند نهاد و با عزمی راسخ در جستجويی متّحدانهديرهبران جهان، فارغ از اي

 ؟به مشورت خواهند پرداخت يکديگرراه حلّی مناسب با 

و  نهيريآمال د نيتریاگر گرامتوّجه کنند:  " به اين پندسزاوار است به فکر آيندۀ نوع انسانند  کهکسانی 

باز  یعالم انسان یّۀاز ترويج منافع عموم هیّ نيو قواعد د هیّ از شئون اجتماع یو برخ مهيقد ۀلیمشروعات و مؤّسسات جل

به دور  ديبا ند،يآیدر حال تحّول و تکامل است بر نم وستهیکه پ ینوع بشر جيرفع حوا ۀاند و اگر از عهدمانده

 رِ یّ تغيکه تابع قانون ال یجهانشده سپرده شوند.  چرا در  منسوخ و فراموش یهاآموزه ۀکدو در خاموش ندانداخته شو

 دينمامیغلبه  یکه ضرورتًا بر جمیع مؤّسسات انسان یاز زوال دياعتقادات و مؤّسسات با نياست ا لیو تحل رییتغ

آن  یصرفًا برا یو اقتصاد یسیاس یهاهيّ و نظر یحقوق نيکه مواز میبه خاطر داشته باش ديو معاف باشند؟  با یمستثن

اند که منافع عموم بشر محفوظ ماند نه آنکه به خاطر حفظ اصالت يک قانون يا يک عقیده، نوع به وجود آمده

 (ترجمه) ."شود یانسان قربان

II 
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بی علل وهای میکرساختن جنگقانونی  و غیر های اتمی، منع استفاده از گازهای سّمی،تحريم سالح

وضوح از ه گرچه اين قبیل اقداماِت عملی به عنوان عناصری از فرايند صلح ببنیادی جنگ را از بین نخواهد برد.  

تر از آنند که بتوانند اثر عمیق و پايداری داشته باشند.  مردم ت خاّصی برخوردارند اّما به خودی خود سطحیاهّمیّ 

آالت جنگی ديگری اختراع خواهند کرد  باز، برای کسب سلطه و برتری پايانجهان با زيرکی و ابتکار در تالشی بی

استفاده خواهند  يکديگراندازی تی، ايديولوژی و تروريسم برای برو از غذا، مواّد خام، منابع مالی، قدرت صنع

ها و يا اختالف نظرهای خاّص توان از طريق رفع درگیرینمی عالوه اختالل عظیم کنونی در امور بشری را نمود.  به

 .گردد بايد اتّخاذ برداشت.  يک چارچوب واقعًا جهانیها از میان بین ملّت

 بودن مشکالت باخبرند، واقعیّتی که در انبوه فزايندۀ مسائلی که هرروزه با  جهانیمطمئنًّا از ملّی رهبران 

 هایگروه از بسیاری از جانب پیشنهادیهای حلّ خورد.  به عالوه مطالعات و راهرو هستند به چشم می به آن رو

 شمار است که ديگر هیچقدری زياد و بیه بدواير وابسته به سازمان ملل متّحد  از طرفو  ضمیرمند و روشنهعالق

 گیر شده اراده گريبان ِج اّما فل . خبر استبیاز احتیاجات خطیری که بايد برآورده شود  تواند اّدعا کند کهکس نمی

ارادگی، ريشۀ اين فلج و بی . اطعیّت چاره شودق ارادگی است که بايد با دقّت مورد بررسی قرار گیرد و باو همین بی

خوست و در نتیجه مايل نیست مصالح نظم که ذکر نموديم اين اعتقاد عمیق است که نوع انسان ذاتًا ستیزهچنان

با  جهانیخواهد با شجاعت به استقرار يک حاکمیّت متّحد جهانی را بر منافع خصوصی ملّی ترجیح دهد و نمی

های مردم ناآگاه و تحت انقیاد مشاهده ر تودهتوان دمی چنینهمرا  تمام مزايای عظیم آن بپردازد.  آثار اين فلج

توانند آرزوی خود را برای زيستن در ظّل نظمی جديد همراه با آرامش و رفاه و صلح و صفا با تمام نمود که نمی

 .مردم دنیا به راحتی بر زبان رانند

شده م در جهت نظم جهانی برداشته دو جنگ جهانیخصوص پس از ه ای که بهای محتاطانهگام

 به رسمی نمودن روابطی که آنها را قادر به  هايی از ملل.  تمايل روزافزون گروههايی امیدبخش هستندبارقه

 گر اين نکته است که مآًال تمام ملل خواهند توانست بر اين انکند بیمی مشترک عالقۀکاری در امور مورد هم

، (Association of South East Asian Nations) آيند.  اتّحاديّۀ کشورهای جنوب شرقی آسیا قيفاضعف اراده 

، بازار مشترک امريکای (Caribbean Community and Common Market) بازار مشترک کارائیبو  هجامع

 Council for Mutual) کاری متقابل اقتصادیهم شورای، (Central American Common Market) مرکزی

Economic Assistance)جامعۀ اقتصادی اروپا ، (European Communities)اتّحاديّۀ کشورهای عرب ، 

(League of Arab States)سازمان وحدت افريقا ، (Organization of African Unity)های ، سازمان کشور

، هر يک (South Pacific Forum) جنوب پاسیفیک شورای، (Organization of American States) امريکايی

 .سازدای از مساعی مشترکی است که راه را برای نظم جهانی هموار مینمونه

گردد نشانۀ امیدبخش ديگری معطوف می کرۀ زمینترين مشکالت روزافزونی که به بعضی از عمیق توّجه

و عهدنامه که اين سازمان به تصويب  های آشکار سازمان ملل متّحد، بیش از چهل بیانیّهرغم نارسايیاست.  علی



  ۸ صفحه پیام صلح ۱۹۸۵اکتبر  

 

 

به مردم  ایاند، جان تازهخود نسبت به آنها اشتیاقی نشان نداده ها در تعّهدکه دولت رسانده، حتّی در مواقعی

 ، کنوانسیون (Universal Declaration of Human Rights) اعالمیّۀ جهانی حقوق بشر  ی بخشیده است.عاد

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of)جمعی منع و مجازات کشتار دسته

Genocide ) ّو عقیدۀ مذهبی، رعايت  یّت،یّۀ تبعیضات بر مبنای نژاد، جنسو اقدامات مشابهی مربوط به رفع کل

های کنی گرسنگی و سوء تغذيه، استفاده از پیشرفتحقوق کودک، حفظ همۀ افراد انسانی علیه شکنجه، ريشه

علمی و تکنولوژيکی در راه صلح و به سود بشريّت، تمامی اين قبیل اقدامات، اگر دلیرانه تنفیذ گردد و گسترش 

المللی سايه يابد، به فرارسیدن روزی سرعت خواهد بخشید که کابوس جنگ ديگر نخواهد توانست بر روابط بین

ها مورد توّجه قرار گرفته تأکید شود اّما برخی از ها و میثاقنیّهافکند.  نیازی نیست که بر اهّمیّت مطالبی که در اين بیا

 .شان با استقرار صلح جهانی، درخور توضیح بیشتری هستنداين مطالب به دلیل ارتباط مستقیم

باشد.  در راه استقرار صلح می سّدی عمده ترين مفاسد و ُشرور استترين و مزمنبارکه يکی از زيان پرستینژاد

آوری نسبت به مقام انسان است که به هیچ دلیلی و تحت هیچ شرايطی نژادپرستی چنان َهتک حرمت شرم

سازد، کران قربانیانش را معّوق و عاطل میتوان آن را توجیه نمود.  تبعیض نژادی ظهور استعدادهای نهفته و بینمی

آمدن بر اين مشکل مستلزم پذيرفتن  قيفاکند.  می لانسان را مخت کشاند و پیشرفتمرتکبینش را به فساد و تباهی می

 .يگانگی نوع بشر و تنفیذ آن از طريق اقدامات قانونِی مناسب در سراسر جهان است

ثباتی نگاه را در حالتی از بی جهاناختالف مفرط میان غنی و فقیر که سرچشمۀ مصائب شديدی است 

 ند اجتماعاتی که به نحوی مؤثّر به اين مسئله پرداخته باشند. معدودکشاند.  را به ورطۀ جنگ میدارد و عمًال آن می

بايد با نگاهی تازه بر اين .  کندزمان رويکردهای روحانی، اخالقی و عملی را ايجاب میحّل اين مشکل اتّخاذ هم

طیف  ولوژيکی با متخّصصینِ يگشای مشورِت عاری از مجادالت اقتصادی و ايدمشکل نگريست، نگاهی که راه

گذار است های مختلف باشد و مردم را در اخذ تصمیماتی فوری که مستقیمًا بر زندگی آنها اثروسیعی از رشته

با آن  چنینهمشود بلکه کن کردن فقر شديد و غنای بیش از حّد منحصر نمیمشارکت دهد.  اين مسئله تنها به ريشه

د.  را به وجود آور المللی جديدیطرز فکر و گرايش بین تواندای مرتبط است که درک آنها میحقايق روحانیّه

 .ای از راه حّل استپروردن چنین طرز فکر و گرايشی خود قسمت عمده

بايد جای خود را به يک وفاداری  معقول و مشروع کامًال متفاوت استپرستی گرايی افراطی که با وطنملّی

يک وطن محسوب است و َمن  عالمفرمايد:  "می بهاءاهللضرت تر يعنی محبّت به تمامی نوع انسان بدهد.  حوسیع

به يک  کرۀ ارضنتیجۀ مستقیِم کاهش يافتن  جهانیوطنی يا شهروندی جهانمفهوم   ."علی االرض اهل آن

محبّت ورزيدن   .ديگر استها به يکقابل انکار ملّت غیر های علمی و وابستگیسرزمین واحد از طريق پیشرفت

منافع  ، منافع جزء از طريق ترويججهانیبا عشق به میهن مغايرت ندارد.  در يک اجتماع  دنیانسبت به تمام مردم 

بستگی های مختلف که محبّت متقابل و حّس همالمللی در زمینههای جاری بینگردد.  فّعالیّتبهتر تأمین می کل

 .مراتب افزايش يابدکند بايد به در میان مردم را تقويت می



  ۹ صفحه پیام صلح ۱۹۸۵اکتبر  

 

 

ای برای شمار گرديده، آفت عمدههای بیها و نزاعاختالفات دينی در سراسر تاريخ باعث حدوث جنگ

تمام  پیروان.  گرددمیتر و منفورتر دين، مبغوضدار و چه بیهمۀ مردم چه دين نظرپیشرفت بوده، و روز به روز در 

توان های روشنی بیابند که چگونه میشی از اين منازعات باشند و جواباديان بايد مايل به بررسی مسائل اساسی نا

روی رهبران مذهبی جهان  چالِش پیشِ  ؟ اختالفات بین پیروان اديان، اعّم از تئوری و عملی را برطرف ساخت

نمايند و از  بار بشر تفّکر، به وضع اسفحقیقت يافتن آنست که با قلبی سرشار از رأفت و شفقت و با اشتیاقی برای

 توانند خاضعانه در برابر خالق توانای خويش اختالفات تئولوژيکی خود را خود بپرسند که آيا نمی

با روح بزرگواری و حلم و مدارای متقابل به کنار افکنند تا بتوانند برای پیشبرد حسن تفاهم و ايجاد صلح در بین 

 .کاری نمايندهم يکديگربشر با  یابنا

ترين از مهم حصول تساوی کامل میان زن و مرد، هرچند اهّمیّت آن کمتر اذعان شده، يکی آزادی زنان و

ها و عادات است و گرايش جهاناستقرار صلح است.  انکار اين تساوی، ظلم و ستم به نیمی از جمعیّت  زموال

سیاسی و مآًال به روابط  حیاتآورد که از محیط خانواده به محّل کار و به بخشی را در مردان به وجود میزيان

دارد که بتوان بر اساس آن اين عدم گردد.  هیچ دلیل اخالقی، عملی و يا بیولوژيکی وجود نالمللی منتقل میبین

تساوی را توجیه نمود.  تنها زمانی که زنان در جمیع مساعی بشری سهمی کامل و مساوی داشته باشند جّو اخالقی و 

 .المللی به وجود خواهد آمدن صلح بینروانی مساعدی برای پديد آمد

اکنون بسیاری از مردِم متعّهد از تمام اديان و ملل عالم را بر خدمت خويش عمومی که هم تربیت و تعلیمامر 

ها و است.  جهل و نادانی بدون ترديد علّت اصلی تدنّی و سقوط ملّت جهاندول  حمايتگماشته، سزاوار حّد اکثر 

هیچ کشوری به موّفقیّت دست نخواهد يافت مگر آنکه تمام شهروندانش از آموزش و پرورش   تداوم تعّصبات است.

نمايد و فقدان منابع مالی، توانايی بسیاری از کشورها را در ايفای اين امر ضروری محدود می.  برخوردار باشند

گیرندۀ مربوطه، اولويّت اّول را به کند.  شايسته است که دواير تصمیمهای خاّصی را ايجاب میرعايت اولويّت

يافته است که ثمرات  تعلیمکرده و  از طريق مادران تحصیل زيراآموزش و پرورش زنان و دختران اختصاص دهند 

رترين وجه در سراسر اجتماع انتشار يابد.  احتیاجات عصر حاضر ايجاب ترين و مؤثّ تواند به سريععلم و دانش می

 .نیز به عنوان بخشی از آموزش معمولِی هر کودک در نظر گرفته شود جهانیوِم شهروندی کند که تدريِس مفهمی

 تضعیفبرای حصول صلح جهانی به شّدت  رامساعی بشر  هاملّتبین  ارتباط مراوده و فقدان اساسِی مسئلۀ 

رخور توّجه فوری المللی تا حّد زيادی سبب حّل اين مشکل خواهد شد و دکند.  اتّخاذ يک زبان کمکِی بینمی

 .است

در تمام موارد مذکور دو نکته نیاز به تأکید دارد.  يکی اينکه منسوخ کردن جنگ صرفًا عبارت از امضای 

حّل مسائلی است که  نسبت بهتر ای است که مستلزم تعّهدی عمیقها نیست بلکه کار پیچیدهنامهدادها و قطعقرار

های سیاسی آيند.  اين تصور که امنیِّت جمعی صرفًا بر مبنای پیمانمعموًال مرتبط با استقرار صلح به شمار نمی

نکتۀ ديگر آنکه، چالش اّولیّه در پرداختن به مسائل مربوط به صلح   .حاصل خواهد شد، خیالی پوچ و واهی است
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صلح اساسًا از  زيرا انگاشته شود بنیادين بلکه يک اصلعملی  موضوعيک  به عنوان صرفًانه  صلحآنست که 

شود و عمدتًا با برانگیختن اين گرايش است که امکاِن حالتی درونی مبتنی بر گرايشی روحانی و اخالقی منبعث می

 .گرددهای پايدار میّسر میحلّ  يافتن راه

حلّی برای هر مشکل  توان راهرد که به وسیلۀ آن میوجود دا هايی انسانیارزش ،قولیاصولی روحانی، يا به 

عملی طرح نمايد ولی راهی مشکالت خود حّل تواند برای انديشی به طور کلّی میاجتماعی پیدا کرد.  هر گروه خیر

اندازی معموًال کافی نیست.  ارزش اساسی اصول روحانی در آنست که نه تنها چشم عملیخیرانديشی و دانش 

و  که با آنچه در طبیعت انسان مستور است توازن و هماهنگی دارد بلکه طرز فکر، تحّرک، اراده دهدمیارائه 

گردد.  رهبران دول و تمام عملی میاقدامات که موجب تسهیِل يافتن و به کار بستن  انگیزدآرمانی را نیز برمی

ابتدا اصول مربوطه را شناسايی  داشت کهوفّقیّت بیشتری برای حّل مشکالت خواهند صاحبان قدرت در صورتی م

 .بپردازنددر پرتو آنها به اقدام کنند و سپس 

III 

کنونی با الگوی تثبیت شدۀ  جهانتوان مینخستین سئوالی که جواب آن را بايد يافت اين است که چگونه 

 .فرما باشدکاری و هماهنگی حکمنمود که در آن هم تبديلديگر  جهانیبه را مخاصماتش 

روحانی و مورد  حقیقتی —نوع بشر  يگانگیناپذير از تزلزلتواند بر پايۀ يک آگاهی نظم جهانی فقط می

شناسی همگی فقط يک نوع انسان را شناسی، فیزيولوژی و روانبنیان شود.  علوم مردم —علوم انسانی  همۀتأيید 

مستلزم ترک  حقیقتاست.  قبول اين  نّوعنهايت متهای ثانوی حیاتش بیدر جنبهاين انسان شناسند اگرچه می

، میزان تمّدن ماّدی و هر جنسیّتی، طبقاتی، رنگی، مذهبی، ملّی، نژادی —تعّصبات  نوع ههم —تعّصب است 

 .چیز ديگری که موجب شود مردم خود را از ديگران برتر بدانند

 به صورت يک کشور و وطِن  جهاننوع انسان اّولین شرط اساسی برای تجديد سازمان و ادارۀ  يگانگیقبول 

همۀ نوع انسان است.  پذيرش همگانی اين اصِل روحانی برای موّفقیّت هر کوششی در راه تأسیس صلح جهانی 

داد، و مستمّرًا  تعلیمطور عمومی اعالن نمود، در مدارس ه ضروری است.  بنا بر اين اصل يگانگی نوع بشر را بايد ب

 اتملزمان تمهیدی برای تغییری اساسی در ساختار اجتماع تأکید کرد، تغییری که از آن را در تمام کشورها به عنو

 .اين يگانگی است

متمّدن است  جهانساختار و خلع سالح تمام  ديخواهان تجد یاصل وحدت عالم انسان"ین بهائی ياز نظر آ

آمال  ش،ایاسیدستگاه س — اتشیح یاصل یهاجنبه عیکه در جم ايزنده و پو یجهانکمتر از آن،  یزینه چ

 یجزاا یص ملّ يخصا کرانیحال تنّوع ب نیمتّحد باشد و در ع —تجارت و اقتصادش، و خّط و زبانش  ش،یروحان

 (ترجمه)." را حفظ کند مانشیپهم
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 امر بهائی، مقتض
ّ
میالدی در توقیعی به زبان  1٩٣1ات اين اصل محوری را در سال یحضرت شوقی افندی، ولی

جامعه نیست بلکه توسعۀ اساس و  یکنون انیبن تخريبوجه  چیبه ه [احکام نيهدف ا]" فرمود:  توضیحانگلیسی چنین 

در  یالتّغییر است.  نه با هیچ تعّهد مشروع دائم جهاِن اين  جيو حوا اتمقتضیموافق با  یمؤّسسات آن به نحو ديتجد

موّجه و  یدوستکه شعلۀ وطن ت.  قصدش نه آن اسکندیم فیرا تضع یاساس یهایاز وابستگ کي چیتضاّد است و نه ه

دفع مفاسد  یکه بنفسه برا ینظام د،يرا منسوخ نما یعاقالنه را در دل مردمان خاموش کند و نه آنکه نظام حاکمیّت ملّ 

 ،یخيتار ،یمیاقل ،یکه نسبت به تنّوع نژاد ستین نياست.  مقصدش ا یضرور تيحاصله از تمرکز مفرِط امور به غا

آنها  یدر سرکوب یسع اينموده و  يیاعتنایاست ب ایدن یهامردم و ملّت زيو عادات، که وجه التما ،زبان و سنّت، افکار

بخش نوع بشر بوده است.  از آن است که تا به حال تحّرک ترمیعظ یتر و آمالعوسی یوفادار کيکند.  ندايش دعوت به 

طرف تمرکز مفرط  کي.  از ردیمتّحد قرار گ جهان کي ِی ضرور یازهایتابع ن یو منافع ملّ  الیبر آن است که ام دشیتأک

.  شعارش وحدت در کثرت دينمایرد م ینواختکي جاديا یرا برا یو از طرف ديگر هر کوشش شماردیامور را مردود م

 (ترجمه) ."است

 که فرايند تعديِل گرايش آنست مقاصد نیازمندِ اين حصول 
ّ
کند،  های سیاسِی ملّی چندين مرحله را طی

برای تنظیم  و يا اصولی قابل تنفیذ و مورد قبول عامّ  معیّنواضح و  قوانینیهايی که در حال حاضر در غیاب گرايش

های بسیاری که نامهو موافقت نهادهااست.  جامعۀ ملل، سازمان ملل متّحد،  هرج و مرجدر آستانۀ  ،ملل روابط بین

اند اند اّما نتوانستهالمللی مفید بودهبعضی از اثرات منفی اختالفات بین تخفیفاند البتّه در اين دو به وجود آورده

بسیاری رخ داده است و  هایکنون در واقع جنگتا از پايان جنگ جهانی دوم   .نمايند جلوگیریاز بروز جنگ 

 .هنوز هم اين روند ادامه دارد

های خويش را های عمدۀ اين مشکل در قرن نوزدهم زمانی که حضرت بهاءاهلل برای اّولین بار توصیهجنبه

باتی برای استقرار صلح جهانی اعالن فرمود ظاهر شده بود.  اصل امنیّت جمعی از طرف آن حضرت در مکتو

ای به زبان انگلیسی منظور حضرت مطرح گرديد.  حضرت شوقی افندی در نامه جهانروايان خطاب به فرمان

 تیّ قدرت مطلق حاکم ريناپذجز اشاره به محدود کردن اجتناب نیمت بیانات نيا"  :فرمايدبهاءاهلل را چنین بیان می

چه  — ندهيدر آ جهانالمنافع از تمام ملل  جامعۀ مشترک کي تشکیل یبرا یضرور یامقّدمه ۀبه منزل — یملّ 

 عالمشود که تمام ملل  جاديا تدريجًابالّضروره  ديبا یجهانحکومت ربَ اَ  یداشته باشد؟  نوع تواندیم یگريمفهوم د

و از کلّیّۀ حقوق  اتیدر مورد وضع مال اراتیاخت یبه طیب خاطر به نفع آن حکومت از حّق اعالن جنگ، از برخ

 ديبا یرو خود، خواهند گذشت.  چنین حکومتدر قلم یحفظ نظم داخل یبرا جز تسلیحاتمربوط به اندوختن 

را نسبت به هر عضِو  شيمنازع خوو بال یينها تیّ بتواند حاکم همقتدر باشد ک یالمللنیمجريّۀ ب ۀشامل يک قوّ 

مردم در هر کشور  ۀلیکه اعضايش به وس یجهانيد؛ يک پارلمان المنافع ِاعمال نما مشترک یمتمّرِد کشورها

 یکه رأيش حتّ  یمحکمۀ کبر کيمتبوعه آنان قرار گرفته باشد؛  یهاشان مورد تأيید دولتانتخاب شده و انتخاب

اند قاطع و مطاع مربوطه داوطلبانه با ارجاع موضوع خود به آن محکمه موافقت ننموده یکه کشورها یدر موارد

و  هيمتقابل سرما یبرطرف شده و وابستگ شهیهم یبرا یکه در آن تمام موانع اقتصاد یجهانجامعۀ  کيباشد.  
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ابد ساکت گشته و  یبرا یتعّصب و جدال دين یوکه در آن هیاه یاشده باشد؛ جامعه رفتهيکارگر به طور قطع پذ

 ۀجیکه نت یالمللاز قوانین بین یواحد ۀکه در آن مجموع یاخاموش شده باشد؛ جامعه تًاينها یشعلۀ خصومت نژاد

مرّکب از  یقوا یو قهر یشده و ضامن اجرايش مداخلۀ فور تدويناست  یجهانفدرال  نمايندگان دقیققضاوت 

 یمستمر از مفهوم شهروند یکه در آن آگاه یجهان ۀجامع کيباشد؛ و باالخره،  مانیپهم یکشورها نیروهای

 بهاءاهللکه حضرت  یاز نظم یاجمال یاين است طرح  شده باشد. جوزهیو ست یافراط يیگرایملّ  نيگزیجا یجهان

رو به بلوغ  جًايکه تدر دشناخته خواهد ش یعصر ۀثمر یاعل ۀکه در آينده به منزل یاند، نظمفرموده بینیپیش

 (ترجمه) ."رودیم

:  "البّد بر اين است مجمع بزرگی در فرمودبینی چنین پیش بهاءاهللاجرای اين اقدامات پردامنه را حضرت 

 ".در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند سالطینبرپا شود و ملوک و  ارض

همۀ صفات معنوی  —شائبۀ يک ملّت نسبت به ملّت ديگر ، محبِّت بینیّتشجاعت، عزم راسخ، خلوص 

.  و برای استوارندبر ِاعمال اراده  —سوی صلح جهانی ی به و اخالقِی الزم برای برداشتن اين قدم بزرگ تاريخ

برانگیختن اين اراده، الزم است که توّجهی جّدی به حقیقت انسان يعنی به تفّکر او معطوف گردد.  عالوه بر درک 

ز طريق نظیر نیروی تفّکر بايد انیز پی برد که ارزش بی اهّمیّت اين حقیقت پرقدرت، بايد به اين ضرورت اجتماعی

حضرت   .مشورت صادقانه و صمیمانه و خالی از تعّصب و با عمل بر طبق نتايج مشورت به عرصۀ شهود در آيد

:  فرمايدمیتوّجه بشر را مؤّکدًا به محّسنات مشورت و ضرورت آن در تنظیم امور انسانی جلب نموده  بهاءاهلل

راه نمايد و  ،ظلمانی عالمنمايد.  اوست سراج نورانی در  "مشورت بر آگاهی بیفزايد و ظّن و گمان را به يقین تبديل

نفس   "بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر. و هدايت کند.  از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود

تواند چنان جّو مساعد و کوشش برای حصول صلح از طريق اقدامی مشورتی که آن حضرت توصیه فرموده می

آمیز نهايی آن به وجود آورد که هیچ نیرويی نخواهد توانست مانع نتیجۀ موّفقیّت جهانمناسبی را در میان مردم 

 .گردد

آن حضرت، در بارۀ دستورالعمل اين  تعالیممنصوص  مبیّنو  بهاءاهلل، فرزند حضرت حضرت عبدالبهاء

ط يل و وسايجمیع وساه مسئلۀ صلح عمومی را در میدان مشورت گذارند و ب"  :فرمايدمیچنین  جهانیمجمع 

نمايند و يک معاهدۀ قويّه و میثاق و شروط محکمۀ ثابته تأسیس نمايند و  تشبّث نموده عقد انجمن دول عالم

الحقیقه سبب آسايش آفرينش اين امر اتّم اقوم را که فی  .مؤّکد فرمايند اق عموم هیئت بشريّهاتّفه اعالن نموده ب

د و در اين معاهدۀ ثبوت و بقای اين عهد اعظم باش همتوجّ  مقّدس شمرده جمیع قوای عالم است کّل سّکان ارض

حکومتی شود و جمیع معاهدات و  عمومیّه تعیین و تحديد حدود و ثغور هر دولتی گردد و توضیع روش و حرکت هر

و کذلک قّوۀ حربیّۀ هر حکومتی   .مناسبات دولیّه و روابط و ضوابط مابین هیئت حکومتیّۀ بشريّه مقّرر و معیّن گردد

ره يعسکريّۀ دولتی ازدياد يابد سبب توّهم دول سا ایشود چه اگر تدارکات محاربه و قوحّدی معلوم مخّصص ه ب

بعد شرطی از شروط را فسخ نمايد مبنای اين عهد قويم را بر آن قرار دهند که اگر دولتی از دول منباری اصل   .گردد
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اگر جسم   .کمال قّوت بر تدمیر آن حکومت برخیزده بر اضمحالل او قیام نمايند بلکه هیئت بشريّه ب عالمکّل دول 

 ."ز گردديشفای باقی دائمی فاه نموده ب کلّی کسب اين داروی اعظم موّفق گردد البتّه اعتداله ب عالممريض 

 .افتاده است تأخیرانعقاد اين مجمع عظیم خیلی به 

نمايیم که اين فرصت مناسب را مغتنم شمارند و برای از رهبران تمام کشورها تمنّا می ،با قلوبی مشتاق

تاريخ، نوع بشر را به سوی اين اقدام که  نیروهایناپذيری بردارند.  تمام های برگشتگام جهانیاين مجمع  تشکیل

ها در انتظار آن بسر برده دهد، بلوغی که بشريّت قرننشانۀ ابدی طلوع صبح بلوغ عالم انسانی خواهد بود سوق می

 .است

کامل تمام اعضايش، برای تحّقق مقاصد عالیۀ اين واالترين مجمع قیام  پشتیبانیآيا سازمان ملل متّحد، با 

 ؟نخواهد کرد

ای را که اين اقدام ضروری برای سزاوار است که زنان و مردان، جوانان و کودکان در همه جا فوايد جاودانه

يابند و بانگ موافقت مشتاقانۀ خويش را به گوش جهانیان رسانند.  امید وطید تمام مردمان در بر خواهد داشت در

 کرۀ زمیناجتماعی بر روی  حیاتد در فرايند تکامل مننسلی باشد که اين مرحلۀ شکوه آن ما آنست که نسل حاضر

 .نمايدرا آغاز می

IV 

فراتر المللی کاری بینهای همبینشی است که از پايان دادن به جنگ و ايجاد سازمان مابینی سرچشمۀ خوش

و ضروری است اّما  ای مهمها هرچند مرحلهتدر بین ملّ  پايدارفرمايند که صلح تأکید می بهاءاهللرود.  حضرت می

هدف غايِی تکامل اجتماعی نوع انسان نیست.  ورای متارکۀ اجباری اّولیّۀ جنگ از ترس فاجعۀ جنگ اتمی، 

، ورای ترتیبات عملی يکديگرو مظنون به  رقیبورای امضای پیمان صلح سیاسی از روی اکراه در بین کشورهای 

که در اثر اين اقدامات میّسر خواهد  کاریبسیاری در زمینۀ همهای زيستی، و ورای حتّی آزمونو هم امنیّتبرای 

 .جهانی است ۀدر يک خانواد عالمی، اتّحاد اهل يترين هدف غاشد، متعالی

در چنان وخیم است که ديگر تاب تحّملش را ندارند، عواقبش آن جهانعدم اتّحاد خطری است که مردم 

بیش از يک قرن پیش چنین مرقوم  بهاءاهللاثبات ندارد.  حضرت  و چنان واضح است که احتیاج به نگنجد تصّور

حضرت   ".فاقحاد و اتّ اتّ ه مگر ب فرمود:  "مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده اين اصالح و راحت ظاهر نشود

و  شوقی افندی با بیان اينکه "حنین انسان بلند است و منتها آمالش آنست که به شطر اتّحاد هدايت گردد و رنج

به  یاست که حال اجتماع انسان یااتّحاد نوع بشر ما به االمتیاز مرحلهاند:  "اش پايان پذيرد"، فرمودهمشّقت ديرينه

با کوشش فراوان کامًال تحّقق  یگريپس از د یکيشهر و ملّت، .  وحدت خانواده، قبیله، دولتشودیآن نزديک م

به  یسازتدوران ملّ   کنان به سويش روان است.تالش پريشاناست که بشر  یهدف یجهاناست.  حال اتّحاد  افتهي
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به  دنیکه در حال رس یجهان.  شودیم کيبه اوج خود نزد یملّ  حاکمیّتاست.  هرج و مرج منبعث از  دهیرس انيپا

 ديبرپا نما یالتیتشک تًايو نها رديروابط نوع انسان را بپذ تیّ بلوغ است بايد اين بُت را بشکند، وحدت و جامع ۀمرحل

 (ترجمه) ."وجه متجّسم سازد نيبهترحیاتش را به  یکه بتواند اين اصل اساس

بخِش م امیديو شواهد آن را در بسیاری از عال است آفريِن معاصرتمام نیروهای تحّولتأيید  مورداين نظر 

، از شماربی توان يافت.  مردان و زنانالمللی که قبًال ذکر شد میها و تحّوالت جاری بیندر نهضت و صلح جهانی

ند نموداری از يک "کادر اکه در دواير گوناگون سازمان ملل متّحد به خدمت مشغول ،دنیاهر فرهنگ و نژاد و ملّت 

است که  و تعاونی کاریهم گر میزانشان نمايانههای قابل توجّ هستند که موفّقیّت کرۀ زمینخدمات مدنی" سراسری 

همانند بهاری روحانی،  يگانگیاق شديد به وحدت و یاشت . به آن نائل شدکننده سردحتّی در شرايطی دلتوان می

گر های مختلف، جلوهشمار شامل مردمانی از طیف وسیعی از رشتهالمللِی بیهای بینخود را به صورت کنگره

باشد المللِی مربوط به کودکان و جوانان میهای بینشمار برای پروژهسازد.  همین اشتیاق محّرک تقاضاهای بیمی

رسد از گرايی دينی است که به نظر میانگیز در جهت همو در حقیقت همین اشتیاق مصدر واقعی نهضتی شگفت

در کنار  . شوندناپذيری به سوی هم کشیده میاومتدشمن، حال به نحو مقاديان و مذاهِب همیشه پیروانطريق آن 

 المللیبیننمايی که مستمّرًا با وحدت در نبردند، حرکت در جهت اتّحاد های متضاّد جنگجويی و خودبزرگگرايش

 .باشدهای پايانی قرن بیستم میدر سال کرۀ زمینبر روی  حیاتهای غالب و فراگیر يکی از ويژگی

ای از اين اتّحاِد در حال گسترش مشاهده نمود.  جامعۀ بهائی توان به منزلۀ نمونهرا می جامعۀ بهائی تجربۀ

ها، طبقات و مذاهب متفاوت نفر مردمانی از کشورهای مختلف، از فرهنگ لیونیمای متشّکل از سه تا چهار جامعه

های قتصادی سکنۀ سرزمیناست که با طیف وسیعی از اقدامات، به برآوردن نیازهای روحانی، اجتماعی و ا

گر تنّوع خانوادۀ نوع انسان نمايان ،اجتماعِی واحد در مقام يک ارگانیسم بهائیۀ کنند.  جامعمی متعّددی خدمت

های عظیم و تمام فیضان نمايدمیاست که امورش را به وسیلۀ سیستمی مبتنی بر اصول پذيرفته شدۀ مشورتی اداره 

کنندۀ ديگری قانع دلیلوجود جامعۀ بهائی .  داردشری را به طور مساوی گرامی میهدايت الهی در طول تاريخ ب

نوع انسان قادر است به مثابۀ  اينکهمتّحد، و شاهد ديگری است بر  جهانیاست بر عملی بودن بینش مؤّسس آن از 

تواند از عهدۀ رويارويی با هر چالشی که با فرارسیدن دوران بلوغش همراه يک جامعۀ جهانی واحد زندگی کند و می

در تقويت امید به ايجاد وحدت نوع بشر کمک کند، ما  عۀ بهائی بتواند به نحوی از انحااست برآيد.  اگر تجربۀ جام

 .کنیممیبه عنوان يک الگو برای مطالعه و بررسی تقديم با کمال سرور آن را 

 تعظیمانديشیم، با کمال خضوع سر قرار دارد می جهانروِی تمامی  ای که اکنون پیشِ چون به اهّمیّت عظیم وظیفه

 منتهايش جمیع بشر را از يک سالله خلق فرمود،آوريم، خالقی که با محبّت بیگاه خالق متعال فرود میبه پیش

انسانی را در او به وديعه نهاد، به شرف هوش و دانايی و کرامت و جاودانگی مفتخر فرمود، و  حقیقتجوهر ثمین 

 ."نمود اختیار"انسان را از بین امم و خاليق برای معرفت و محبّت خود که علّت غايی و سبب خلقت کائنات بود 
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انسان  اليقهای ارض ده" و "شئونات درندهايمان راسخ ما بر آنست که انسان "برای اصالح عالم خلق ش

داری، بردباری، رحمت، شفقت و و کماالت و فضايلی که شايستۀ مقام شامخ انسان است امانت "نبوده و نیست

ظاهر شود،  انسان ۀمقام و رتببايد در اين يوم موعود  کنیم کهمهربانی به تمام نوع بشر است.  بر اين باور تأکید می

خوبی آشکار گردد و فضايل عالیۀ ه اش به منّصۀ ظهور رسد، سرنوشت درخشانش بقوا و استعدادات مکنونه

 که صلح و يگانگی مقصديست ممکنمنشأ ايمان راسخ ما بر ايناينست انگیزه و   .اش به عرصۀ شهود در آيدفطری

 .رودکنان به سوی آن پیش میالحصول که نوع انسان تالش

توان شنید که با وجود مظالمی که هنوز در زادگاه اين سطور، ندای مشتاقانۀ بهائیان را می تحريرزمان با هم

کنندۀ دهند که بر اثر قوای تقلیبناپذير خويش بر اين باور شهادت میشوند با امیِد تزلزلآيین خويش متحّمل می

ديرينۀ بشر برای صلح و  رؤيایقت تحّقق قريب الوقوع که مؤيّد به تأيیدات الهی است، و بهاءاهللظهور حضرت 

ما قدرت   :گذاريم تنها رؤيايی در قالب الفاظ نیستلذا آنچه با شما در میان می  .آرامش اکنون فرا رسیده است

کیشان خويش در سراسر جهان برای ما تمنّای مشتاقانۀ هم ؛خوانیممنبعث از ايمان و فداکاری را فرا می َاعماِل 

پیونديم که قربانی تعّدی و تجاوزند، به همۀ کسانی ما به همۀ مظلومانی می ؛داريماد را بیان میحصول صلح و اتّ ح

شان به اصول صلح و نظم جهانی سبب ترويج دشمنی و نزاعند، به تمامی نفوسی که تعلّق يافتنپايان که در آرزوی 

 .نوع انسان را برای آن خلق فرموده است ،شود که خالق مهربانای میمقاصد عالیه

را حسن ختام  بهاءاهللبه منظور ابراز اطمینان عمیق خود از استقرار صلح، اين وعدۀ محکم و مؤّکد حضرت 

های مهلک از میان برخیزد و صلح اکبر تحّقق ثمر و جنگفرمايد:  "اين منازعات بیمیکه  دهیمقرار میاين نوشتار 

 (جمهتر)." يابد

 [بیت العدل اعظمامضا:  ]

 


