
 ی رفاه عالم انسان یۀانیاز ب یبخش

 یبه مفهوم رفاه جهان یبهائ میشده است و در پرتو تعال هیته 1995العدل اعظم در سال  تیبه درخواست ب هیانیب نیا

 متن را که در ارتباط با اصل عدالت هستند آورده شده است. نیاز ا ییهاقسمت، بخش نی. در اپردازدیم

 

 ی عالم انسان رفاه

 ی بهائ یجهان ۀجامع یدفتر اطالعات عموم یۀانیاز ب یاترجمه

آن   ۀلیکند که به وس لیتبد یجمع یااز وحدت نوع بشر را به اراده زینوخ یآگاه تواندیاست که م ییرویتنها ن عدالت

مردم  ۀندیفزا یابیکه شاهد دست ینهاد. در عصر انیبن نانیرا با اطم یجهان ۀجامع اتیح یالزم برا یبتوان ساختارها

 یدهدر سازمان   تیّ عدالت به عنوان اصِل حاکم بر موفّق است،گوناگون  یجهان به همه نوع اّطالعات و نظرها

روزافزون تابع   یبه نحو دیبا شودی که به منظور توسعه در جهان ارائه م ییهاشناخته خواهد شد. طرح یاجتماع

 عدالت است.  ۀکه الزم ردیقرار گ یامنصفانه نیمواز

. سازدی دادن درست از نادرست قادر م زیاست که هر فرد را به تم یروح انسان  ۀعدالت آن قوّ   ،یسطح فرد در

نه  ندیتا با چشم خود بب دهدی چه که به انسان اجازه م  انددهیصفات نام نیترحضرت بهاءهللا عدل و انصاف را محبوب

و انصاف   ی در داور یطرفی خواهاِن ب . عدالت  انشی اطراف ای هیو با دانش خود بداند نه با دانش همسا گرانیبا چشم د

  ۀدر امور روزمرّ  انیاح عیدر جم دیاست که هرچند هم مشکل باشد با یامر بیترت نیا  است و به  گرانیار با ددر رفت

 مراعات شود. یزندگ

  یضرور یجمع یهایر یگمیاست که وجودش در تصم ابیجهت کی ۀبه عدالت به منزل  یبندی پا ،یسطح گروه در

 یّۀاز روح تی. بر خالف حماافتیبه وحدت فکر و عمل راه  توانیآن م یاری است که به یالهیاست چه که تنها وس

 تیّ واقع نیبر ا یآگاه یِ عمل ۀعدالت جلو شد،یم نهانبه نام عدالت پ یکه در گذشته غالباً در پشت نقاب یمحورمجازات

اند. هر چه  با هم مرتبط یناگسستن ینحو به یو منافع اجتماع یمنافع فرد ،یبشر شرفتیبه پ یابیدست  یاست که برا

  ی جوّ  جهیو در نت شودیبه امر مشورت م  یشتریباشد به همان اندازه توّجه ب شتریب یروابط بشر تیدر هدا نقش عدالت

  یجوّ  نید. در چنانتخاب کر یمناسب ییاجرا یهانمود و راه یبررس غرضانهی را ب هانهیگز توانی که م دیآیبه وجود م

تا  ابندییمراتب کمتر مجال م به یبندو دسته  ییجوتفرقه گران،یو سوء استفاده از د یکاربیمتداوِل فر یهاشیگرا

 سازند. حرفخود من ریرا از مس یریگمیتصم ندیفرا

توسعه و   فیاست. توّجه به عدالت، کار توص عیو وس قیعم  یو اقتصاد یاجتماع ۀتوسع یعدالت برا اتیمقتض

 یهاشرفتیکه پ یی ایبه خاطر مزا نیزم ۀمصالح کر یبشر و حتّ  یفدا کردن مصالح جمع ۀرا از وسوس شرفتیپ

طرح و   جادیعدالت در ا تی. رعاداردیمحفوظ نگه م دیمرفّه از جامعه بنما یتیّ اقلّ  ب یممکن است نص یک یتکنولوژ

و   یاجتماع یاصل  یهاتیّ که خارج از اولو ییهاپروژه یکه منابع محدود در جهت اجرا شودیباعث م یزیربرنامه



توسعه  یهاانتظار داشت که تنها آن دسته از برنامه توانی تر از همه مجامعه است مصرف نگردد. مهم کی یاقتصاد

را که   یبشر یهاتعّهد توده توانندیم سازند،یمردم را برآورده م یازهایو ن رسندیبه نظر م نهو منصفا نهالکه عاد

به کار و  یمندالزم مانند صداقت، عالقه  ی. صفات انسانندیوابسته به آنان است به خود جلب نما یهر طرح  یاجرا

از   کیکه هر  شودیکار برده م  به دهیچ یپ اریبه اهداف مشترِک بس لیدر خدمت ن تیّ با موفّق یهنگام یکارروح هم

اعتماد داشته باشد که آن اهداف در پناه ضوابط   —هر گروه متشّکله در درون جامعه  قتیدر حق —جامعه  ی اعضا

 برخوردارند.  یو مطمئن باشد که همگان از منافع مساو شودیحفاظت م سانکی

قرار دارد. شکل   یو اقتصاد  یاجتماع ۀتوسع یاستراتژ ۀحقوق بشر در کنه بحث و گفتگو در بار ۀمسئل نیبر ا بنا

هاست آن را به اسارت  کاذب که مّدت یهایحقوق بشر از بند دوگانگ  جیکار مستلزم آنست که تروراه نیدادن به ا

اوست برخوردار باشد   یرشد فرد ۀکه الزم یو عمل شهیاند ی زاداز آ  دیبا یهر انسان نکهیبر ا دیدرآورده آزاد شود. تأک

ً یمعاصر را عم یزندگ یهااز جنبه یاریکه بس یمسلک  کند،ینم هیرا توج ییبه مسلک فردگرا یسپردگسر به فساد   قا

مسلِّم   عساختن دولت به عنوان منب گونیبه خدا یازی رفاه کّل اجتماع، ن نیبر تضم دی تأک  بی ترت نیاست. به هم دهیکش

 یّۀو کلّ  ها،ی دئولوژیا نی چنن یکه ا دهدیوضوح نشان م قرن حاضر به  خیامالً برعکس: تارندارد. ک  تیّ رفاه بشر نیتأم

اند. تنها در آن را داشته  تیحما یاند که اّدعابوده یمنافع ی خود دشمن اصل رد،یگیکه از آن نشئت م یحزب یهابرنامه

با  تواندیحقوق بشر م تینوع انسان، تمام جوانِب رعا کیاز وحدت ارگان یبر آگاه یمبتن یچارچوب مشورت کی

 گر شود.جلوه تیّ و خاّلق تیّ مشروع

 ۀبر عهد کنندیم یکشکه از آن بهره یکسان وغیحقوق بشر از  جیچارچوب و آزاد کردن ترو نیا جادیا ۀفیوظ امروز،

اند.  بوده یاقتصاد ریگسقوط عالم ۀو تجرب یجهان گررانیدو جنگ و عیفجا ۀدییاست که خود زا  یالمللنیب یهاسازمان

  بیو تصو 1945است که اصطالح "حقوق بشر" فقط از زمان اعالم منشور سازمان ملل متّحد در سال  نیمهم ا ۀنکت

  ،یاحترام به عدالت اجتماع ساز،خ یاسناِد تار نیاست. در ا افته یحقوق بشر سه سال بعد از آن، کاربرد عام  یّۀاعالم

به اتّفاق آرا  رحقوق بش  یّۀکه اعالم تیّ واقع نیشناخته شده است. ا یاز لوازم استقرار صلح جهان یک یماً به عنوان رس

بعد  یهاکه در سال  دیبه آن بخش یو اعتبار تیّ از همان آغاز، حاکم  د،یسازمان ملل رس یمجمع عموم بیبه تصو

 همواره بر استحکام آن افزوده شده است.

کشف   یخوِد شخص برا یارتباط را دارد، جستجو نی ترکیانسان است نزد عتیطب زِ ی که وجه تما یآگاهبا حّس  آنچه

مودوعه در   یپرورش استعدادها ی برا یآزاد نیچنو هم  یو تفّحص در هدف از هست قیتحق ی. آزادباشدیم قتیحق

در دانستن آزاد باشند. با   دیها بااست. انسان  راستحفظ و ح ازمندین سازد،یتفّحص را ممکن م نیکه ا یانسان عتیطب

  داً یرا شد یاسوء استفاده نیچن  یاجتماع کنون نکهیو با ا ردیگی استفاده قرار م غالباً مورد سوء های گونه آزاد نیا نکهیا

 .شودیانسان به دانستن کاسته نم یزیغر لیم تیّ وجه از اهمّ  چیبه ه زندی دامن م

 یّۀاز حقوق مندرج در اعالم یاریبس  تینسبت به رعا  یآگاه انسان است که الزام اخالق  ریضم  ۀهنددزیتم ۀزیغر نیهم

به  ینقل و انتقال، دسترس یآزاد ،ی. آموزش و پرورش همگانسازدی وابسته به آن را فراهم م یهاثاقی حقوق بشر و م

  حیصر نیبه تضم ازیکه ن اندزه یغر نیا اتیّ از عمل ییهاهجنب یهمگ  ،یاسیس اتیاّطالعات و امکان مشارکت در ح



همراه با حّقِ داشتِن نظر و   ،یمذهب یو باور، شامل آزاد شهیاند یاستدالل در مورد آزاد نیدارند. هم یالمللنیب ۀجامع

 صادق است.  زین ستهیشا یابراز آن به نحو

در تکفِّل کل پا به  یامانت ۀنوع انسان به منزل ی از اعضا کیاست هر  ریناپذمیواحد و تقس یئتیآنجا که نوع بشر ه از

و   یاّول حقوق اقتصاد ۀدر وهل  —را  حقوق ریاز سا یاریبس یِ اخالق یتکفّل مبنا ن ی. اگذاردیم یهست ۀ عرص

،  خانه و خانواده، تملّک امالک تیّ . امندهدیم لیتشک  —  کوشندی آن م فیسازمان ملل در تعر یهاکه ارگان  یاجتماع

جامعه در قبال فرد از جمله شامل   یتکفّل است. تعّهدها نیهمه از متضّمنات ا ،یخصوص میاز حر یو حّق برخوردار

 از گرید یاریو بس ح،یمزد عادالنه، استراحت و تفردست ،یاجتماع تیّ امن ،یو روان یشغل، بهداشت جسمان نیتأم

 اجتماع است.  یاز اعضا کیانتظارات معقول و موّجه هر 

  یفرهنگ  طیکه انتظار داشته باشد که آن دسته از شرا کندیم جادیهر فرد ا یحّق را برا نیا نیچنهم یتکفّل جمع اصل

ً یبرخوردار باشد. ع  یالمللنیو ب یملّ  نیقوان تیدارد از حما یاساس یاو نقش تیّ که در ساختن هو که  یهمانند نقش نا

  یتنّوع فرهنگ  میعظ یغنا کند،یم یاو باز ستیز طیبشر و مح  وعن یک ی ولوژیب یگدر زند ( gene poolژن )  ۀخزان

 یکه طلوع دوران بلوغ جمع ینژاد بشر ی و اقتصاد یاجتماع ۀدر توسع یاتیح ینقش ز یهزاران سال ن یّ حاصله در ط

تا در   شودبه آن فرصت داده  دیاست که با یراثیم گرانینما یفرهنگ  ریذخا نی. ادینمایم فایا کندیخود را مشاهده م

حاکم بر عصر   ییگرایفشار مادّ  ریدر ز یفرهنگ  یاز خفقاِن نمودها دیطرف با کیبه ثمر برسد. از  یتمّدن جهان کی

تمّدن، فارغ از سوء استفاده  رییالتّغ بتوانند در بافت و روال دائم  دیها بافرهنگ گریشود و از طرف د یریحاضر جلوگ

 به تعامل و تبادل پردازند. گری کدیبا   ،یاسیس یبندمنظور دستهبه 

و مقصود   دییمخالف ظلم و اعتساف خاموش منما  ی: »سراج عباد داد است او را به بادهاندی فرمایبهاءهللا م حضرت

 .«دیننما تیآن را کفا ریمّواج دفاتر عالم تفس یبحر حکمت اله ایعل ٴ کلمه  نیعباد. در ا نیاز آن ظهور اتّحاد است ب


