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 اي غیر رسمی و غیر نهائی ازترجمه

  1بهائی در مورد طبیعت بیانیۀ جامعۀ

 

 مقدمه

با گرد هم آوردن نمایندگانی از ادیان بودائی، مسیحیت، هندو،  2،»تصندوق جهانی طبیع« 1986در سپتامبر 
 »شبکۀ دین و حفاظت از محیط زیست«در ایتالیا،  3محیطی در شهر آسیسییهودیت و اسالم به همراه رهبران زیست

 1987بر اي در مورد طبیعت ارائه دادند. در اکترا تأسیس نمود. هر کدام از پنج دین حاضر در آن گردهمایی بیانیه
به عنوان ششمین دین اصلی، به عضویت این مجموعه درآمد و بیانیۀ زیر را در راستاي حمایت از  جامعۀ بهائی

 اهداف این شبکه ارائه داد.
 

*** 
 

فی  واالسباب  ها بسبب منبکینونتها مظهر اسمی المبتعث و المکوّن و قد تختلف ظهورات قل انّ الطّبیعۀَ«          
بگو ( »ها لتقدیر من مقدّر علیم.رتبۀ اإلمکان بنفس االمکان و انّ و هی االرادة و ظهورها فیللمُتفرّسین اختالفها آلیات 

سباب و اغییر کننده است و با تآورنده و مبعوثاي از اسم من یعنی بوجودطبیعت در اصل و حقیقت خود، جلوه
بیعت طد دارد. ن وجوهایی براي جویندگاکند و در این اختالف و گوناگونی، نشانهها، ظهورات او نیز تغییر میعلت
 ناست.)قدر و داوند مجلوه و ظهور او در عالم امکان و به نفس امکان و تقدیري از جانب خدا .پرودگار است ةاراد

او را ترسیم  حضرت بهاءاهللا، بنیانگذار آئین بهائی با کلمات فوق رابطۀ اساسی انسان و محیط زیست
براي  . معناي ضمنی این موضوعة معنادار شکوه و موهبت الهی استت جلوهعالم طبیع ند: عظمت و تنوعنمایمی

 است که مسئولیت آن را بر عهده داریم. اي الهیاز آن به عنوان گنجینهان لزوم احترام به طبیعت و حفاظت بهائی

                                                           
 1. 2. 1ترجمۀ نسخۀ  1

2 World Wide Fund for Nature (WWF) 
3 Assisi 
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 الق وین بین خبنیاد به این پیوندچنین دیدگاهی البته فقط منحصر به آئین بهائی نیست. تمامی ادیان بزرگ جهان 
از  حیو ک منبعجهان از ی ستقلم اصلی و باشد؟ تمامی ادیان تواند غیر از اینچگونه میعالم خلقت اعتقاد دارند. 

د در مور فرستد تا نوع بشر رامی آوران خود رامپیا پیپیا گیرند، خداي واحدي کهرچشمه میس جانب خداي واحد
 . در ذات اعتقادات بهائی قرار دارد اراده و طریقت او تعلیم دهند. این موضوع

کند، ا میاط پیدبه نحو خاصی ارتب وحی الهی، با شرایط فعلی جهان اخیر تجلی تعالیم بهائی به عنوان
بار بوس وحشتبارانی و کا هايزادة انسان از جمله تخریب جنگلکل طبیعت توسط خطرات شرایطی که در آن 

 رد تهدید قرار گرفته است.نابودي اتمی مو

ید که دحلۀ جحضرت بهاءاهللا اعالم داشتند که بشریت وارد عصر جدیدي شده است. این مر یک قرن پیش
ه بمی بشریت وشنگري براي تمارو  گذشته به آن وعده داده شده است، سرانجام صلح آوران ادیانتوسط تمامی پیام

خدا و  ن یگانگیمچنیهو  بشریت گانگی بنیادینارمغان خواهد آورد. اما براي رسیدن به آن نقطه، بشر ابتدا باید ی
ه باشد، داشتن وجود تمامیت و بهم واستگی نماید. تا آن هنگام که تصدیق عمومی نسبت به این دین را تصدیق

 خواهد شد.تر مشکالت بشریت وخیم

ک ه عالم یفی الحقیق«و » قاهر نشود، مگر به اتّحاد و اتّفااصالح و راحت ظ:«فرمایند حضرت بهاءاهللا می
 .»وطن محسوب است و من علی االرض اهل آن

التی ط هستند. معضبه همین نکته مرتبها مواجه است محیطی با آنکه امروز جنبش زیست ايمسائل عمده
نگ اتمی، جعۀ جفا ،ایی و در سر حد خوددزهاي اسیدي و جنگلها، بارانها، انقراض گونهیانوسچون آلودگی اق

 ملی هستند. شناسند و همه نیازمند رویکردي فراهیچ کدام مرزي نمی

آثار  کنند، متون ومی ر این تهدیدها الزم است اشارهادیان به همکاري و الفتی که براي غلبه باگر چه همۀ 
الت ه این مشکمدت ب وینی هستند که یگانه راه حل بلندن هدایاتی در مورد نظم سیاسی جهان بهائی همچنین داراي 

 دهد.را ارائه می

ما جعله اللّه الدّریاق األعظم و السّبب األتمّ لصحّته هو اتّحاد من علی األرض « فرمایند:حضرت بهاءاهللا می
ترین وسیله براي سالمتی عالم دارو و کاملترین نوشچه که خداوند بزرگ آن( »ریعۀ واحدة.علی أمر واحد و ش

 حاد مردم زمین است بر امر واحد و شریعت واحد.)همانا ات ،انسانی قرار فرموده است
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بر محور یک مجمع جهانی از ملل بنا شده و با یک پارلمان جهانی و هئیت  که نوینی نظم سیاسی چنین
همچنین باید بر اصول عدالت  بر اساس آثار بهائی ،تصمیمات آن را تحقق بخشند همراه استتواند که می اجرایی

 اقتصادي، برابري نژادي، حقوق برابر زنان و مردان و تعلیم و تربیت عمومی استوار باشد.

لت سئلۀ عداارد. مدتمامی این موارد به طور مستقیم با هر تالشی در زمینۀ حفاظت از محیط زیست ارتباط 
در حال انقراض هاي هاي بارانی و گونهاقتصادي یک نمونه است. در بسیاري از مناطق جهان، هجوم به جنگل

 شان از ذخایر زمینهي از سهم منصفانمندگیرد که قشر محروم در پی حق مشروع خود براي بهرهصورت میهنگامی 
دمدت ه در بلنستند کبه این موضوع ناآگاه ه تها نسبکنند. آنرا قطع می ي به دست آوردن زمین زراعی درختانبرا

 ردنفراهم ک ه جايبعمل خود امکان دارد  یک جامۀ جهانی که اطالع کمی از آن دارند، با این و به عنوان اعضاي
حفاظت  الشی برايها صدمه بزنند. بنابراین هر تناپذیري به آیندة آنفرزندان خود به طرز جبراني براي زندگی بهتر

 م نیز توجه کند.ثروتمندان و قشر محرو هاي بنیادین میانبه رفع نابرابري از طبیعت باید

نه هاي زنازشارروح جدیدي از تواند با وارد کردن می ا مردانچنین ارتقاء سطح زنان تا برابري کامل بهم
 ه: ککنند ی اشاره میزیست کمک کند. آثار بهائهاي محیطگیري دربارة منابع طبیعی، به آرمانبه تصمیم

شده  وضع عوض ولی حال تر و زورمندتر بود بر او غالب و مسلّط بودمرد چون جسماً و فکراً از زن قوي«... 
روحانی  خصائل و اکنون هوشیاري و فهم و فراست فطري وو اعمال زور و عنف تسلّط خود را از دست داده است 

وایاي واطف و نبا ع محبّت و خدمت که در زن قوي است تفوّق و غلبه یافته است و به این مناسبت عصر جدید بیشتر
 »زنان آمیخته است تا با صالبت مردان...

ها تأکید دارد، انسان بستگی متقابلخصوص تعلیم و تربیتی که بر اصول بهائی مربوط به واه تعلیم و تربیت، ب
ن بهائی است. اعتقادات آئیزیست در سطح جهانی اظت از محیط پیش شرط دیگري براي ایجاد آگاهی نسبت به حف

 کنیم: قل مینبار دیگر از آثار بهائی  د.محیطی مرتبط هستنبستگی مشخصاً با مسائل زیستوادربارة وحدت و بهم

نات یق کائروابط ضروریه است که منبعث از حقایق اشیاء است و این حقا طبیعت عبارت از خواص و«
و  یع اعضاءید جمهرچند در نهایت اختالف است ولی در غایت ارتباط... عالم وجود را هیکل انسانی تصوّر نمائ
ت مدد و ز جهات اکائن اجزاي هیکل انسانی معاونت یکدیگر نمایند لهذا حیات باقی است... به هم چنین مابین اجزاء

 »استمداد نیز ارتباط عجیبی محقّق که مدار بقاي عالم و دوام این کائنات نامتناهی است.
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بخش  منابع بشري، باید با مرجعیت ادیان همراه باشند و نه صرفاً برگرفته از که چنین اصولیاین نکته 
رد، شاهدي سیسی قرار داآهاي یانیهاي که در پشت بما است. انگیزه محیطیحل کلی  مشکالت زیستدیگري از راه

 بر این تفکر است. 

دین «د: فرماینیاءاهللا متر از دین براي تغییر اجتماعی وجود نداشته باشد. حضرت بهاي قويشاید هیچ انگیزه
حیطی مق زیستدر تالش براي ساخت یک اخال »االمکان است.سبب بزرگ از براي نظم جهان و اطمینان مَن فِی

 .ایفا کنندشان نقش الهام بخشیدن به پیروانتوانند در کمک به میجدید، تعالیم همۀ ادیان 

تِ و ا بعَینِ الرّأفَلقَ اِلّظُرِ الخَال تَن«کنند. محافظت از حیوانات اشاره میان مثال، حضرت بهاءاهللا به لزوم به عنو 
: خلق را جز به چشم مهربانی و (ترجمه  »...اطَ فَضلُنا األَرَضینَ و السَّمواتِالوِدادِ لِأَنَّ رحمَتَنا سَبَقَتِ األشیاءَ و اَح

ده احاطه کر ها و زمین رامان آسمانمان از جمیع اشیاء سبقت گرفته است و فضلدوستی نگاه نکنید چرا که رحمت
 است...)

 ولم روحانی داشتند که پیوند میان عا ابراز طبیعتاحساس تقدیر و عشق شدیدي نسبت به  خود ایشان
الم عواح است و عالم صحرا عالم ار« رمایند:فکند. حضرت بهاءاهللا میمحیط زیست را در اعتقادات بهائی تشدید می

 »شهر عالم اجسام.

از ت. هاي امروز بشر اساي اساسی براي درك گرفتاريگرائی نکتهاین دوگانگی بین روحانیت و ماده
 ک بیماريِیهاي اي، جلوهعلیه محیط زیست در جهان ما، مانند خطر انهدام هسته ائی تهدیدهاي عمدهدیدگاه به

ودمحوري عی از خازحد به مسائل مادي و نوشمولِ روحِ انسان هستند، یک بیماري که مشخصۀ آن توجه بیشجهان
ز هر اائی بیش ئین بهکند. آا تضعیف میۀ جهانی رکردن با یکدیگر به عنوان یک جامعاست که توانائی ما براي کار 

ن یان مردامهماهنگ  شکستن موانعی است که مانع همکاري مفید و هم چیز دیگر، به دنبال احیاي روح انسانی و در
 ملی، نژادي یا دینی است.زمینۀ و زنان از هر پیش

اي که رهکها بر تمدنی تنبراي بهائیان هدف از زندگی پیشبرد تمدنی پیوسته در حال پیشرفت است. چنین 
 هاست. ز دین آناادین است. تعهد بهائیان نسبت به محیط زیست بخشی بنی ند خود را تداوم بخشد، قابل بنا شدنبتوا

 

 


