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 روزمرهعملی اقتصادی برای استفاده  توصیه های
 

 بـدیع شـمس

 
 

 مشهودترفعلی که جوابگوی معزالت و مشکالت کنونی نیست سیستم اقتصادی  انحطاط و زوال   

 شده و  موجب رنج و عذاب بیش از حدیشتر درآمد فقیر وغنی روز به روز  باختالف . میگردد

ل این مشکل بوده اند راه حل هائی که قادر به ح و  گشتهمردم  توده هایبیشماری از 

  .راه و اقدامی تازه بیاندیشیمزمان آن فرا رسیده است تا  حال .شده اند نادیده انگاشته

میدانیم که سیستم اقتصادی بهائی زمانی به منصه ظهور خواهد رسید که انسان و جامعه 

که انسان ماهیت روحانی خود را درک کرده و به  رسیده باشد ایدگرگون شده و به مرحله 

این زمانی است که انسان . ه باشددیدرجه روحانیتی که برای او مقدر شده است نائل گرد

 . است عاری از خودخواهی نمودهخود را رفتار ت فطری حیوانی را مهار کرده و عطبی

ریبّا  تقرشد روحانی به آن درجه رسیده باشد در حال حاضر تصور داشتن  جامعه ای که 

چون در حال حاضر سیستم اقتصادی بهائی شاید فکر میکنیم که . غیرممکن به نظر میرسد

و باید صبر کرده تا به خودی خود پایه قادر نیستیم که این سیستم را برپا کنیم نداریم 

زندگی اقتصادی و روزمره خود میتوانیم  انی دراضافه کردن چند صفت روح ولی با. گذاری شود

 . شالوده این سیستم را پایه گذاری نمائیم

  

 :چنین میفرمایندحضرت عبدالبهاء در باره ماهیت اقتصاد و راه حل مشکالت آن 

عالم قلب و روح  الهی هستنند و مرتبط به مسئله اقتصاد ذاتا  کّلی راه حل های "

جامع تشریح شده اند و بدون  یاین  راه حل ها در تعالیم بهائی به صورت.  میباشند

آن محال و غیر ممکن  کنونی حالتدر و بهبودی در نظر گرفتن تعالیم بهائی تعدیل 

      i."است

 

 :درهمین مورد حضرت ولی امرهللا توضیحات بیشتری ارائه میدهند 

که  الهی است بدین معنی میباشدذاتا  اقتصاد  اساس این که راه حل های کّلی مسئله"

در ماهیت فطری انسان  نبنیادی یچنان تحولدین به تنهائی و در مرحله آخر قادر است 

 تنها از این. نمایدروابط اقتصادی جامعه او را قادر به تنظیم به وجود آورد که  

پایه های وجود او که باعث اختالل در را  طریق است که انسان نیرو های مخرب اقتصادی

  ii"نمایدمیدر نتیجه برتری خود را بر نیروهای فطری ثابت مهار کرده و  شده است

        

 

شرکت ما در فعالیتهای اقتصادی نه تنها نمونه ای بارز برای بقیه دنیا خواهد بود 

بیت العدل اعظم الهی . المنافع آینده را پایه ریزی مینماید زیربنای دنیای مشترک بلکه

سان با معتقدات روحانی یکنند که رفتار اقتصادی ما باید یکما را متذکر به این واقعیت م

 :ما باشد

با این حال، سلوک و روشهائی وجود دارد که یک فرد بهائی در هر حال از آن اجتناب "

پیروی . میورزد مانند تقّلب و عدم صداقت در معامالت و یا استثمار اقتصادی دیگران

هیچ تناقضی بین تام از نصایح الهی مستلزم آن است که در زندگی یک فرد بهائی 

با به کار بردن اصول .  ش وجود نداشته باشدرفتار و کردار اقتصادی و معتقدات

بهائی مربوط به عدالت و انصاف در زندگی شخصی، یک فرد به تنهائی میتواند موازینی 

ت که جهان خود را با را رعایت و حمایت نماید که به مراتب باالتر از معیارهائی اس

   iii".آن می سنجد

 

شرکت در در  به منظور تشویق شماکه بسیار ساده و واضح ارائه گردیده اند پیشنهادهای زیر 

وما  ها عمومی هستند و لز این توصیه. آگاهی بیشتر میباشندبا  مراودات روزمره اقتصادی

برای  ین پیشنهاد هاامید چنان است که ا. علم اقتصاد ندارد احتیاج به دانستن و آگاهی

آنها را در زندگی روزمره خود پیاده شما مفید بوده و شما را چنان توانمند نمایند که 

حس کنید که بهائیان چه قدرت شگفت همانطور که حضرت ولی امرهللا عنوان کرده اند نموده و 

  .تغییر اساسی جامعه در اختیار دارندانگیزی برای 

 

  هدف زندگی من چیست ، چه مقدار  هستمن چه متمرکز بر مسائل مهم خلقت از قبیل ،

 کافی است؟
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 مثل زندگی حضرت عبدالبهاء. یک زندگی ساده داشته باشم 

 در باره یک محصول دروغ نگویم 

 حتی اگر از قیمت رایج بیشتر باشد. قیمت عادالنه پرداخت کنم 

 پوشش ،  سود خود را با کارمندان و کارگران که در استخدام من هستند تقسیم کنم

 جاد کنم و حقوق عادالنه پرداخت کنممانی برای ایشان ایدر

 در معامالت خودتان امین باشید 

 کیفیت خدمات شما بهترین باشد 

 اهداف خود قرار دهید رضایت مشتری را یکی از 

 اگر فرصتی دست داد به همکاران و حتی رقبای خود کمک کنید 

 قانع به حد معقولی از سود خالص باشید 

  به روز نمائیددر حوزه فعالیت خود خود را  اطالعاتدر همه حال 

 در کار خود و سایر جلسات و مالقاتها وقت شناس باشید 

  ریدنرخ بهره عادالنه ای بگیاگر پولی قرض میدهید 

 مصرفی مقاومت کنید در مقابل طرز تفکر 

 آگاه به تبلیغات باشید و معانی نهفته آنها را درک کنید 

  روحانی بررسی کنیدضرورت مخارج را از جهت 

 از اسراف در محل کار خودداری کنید  

 از محیط زیست حفاظت کنید 

  افزایش دهید در باره تجارت و اقتصادخود را اطالعات شخصی 

 بپردازید با روح خدمتبه کارهای داوطلبانه  در صورت امکان  

 تقدیم تبرعات به صندوقهای بهائی 

 اتخاذ یک هدف مالی در زندگی 

  اجتناب از بدهی 

 ایجاد عادت پس انداز کردن 

  اشاعه و تعریف از تجارتها و  افراد حرفه ای که درستکار و عادل هستند 

  قدیمی هنوز خوب کار میکنند از خرید مدل های تازه خودداری کنید( لوسای)اگر 

  خودداری کنید و از خرید کاالهائی که برای خودنمائی است از چشم و هم چشمی 

 جهانی پول از یک واحد مایتح  

  خودداری از دنباله روی روشهای کاهش دهنده مرسوم در جامعه مخصوصا  در مورد

 مالیات

 داقت را معمول داریدر تقاضای خسارت از بیمه نهایت صد 

  صورت هزینه در محل کارکردن صادقانه تهیه 

 یداز مرخصی استعالجی سوء استفاده نکن 

 کردن را گزارش دهید کم حساب کردن یا اضافه پرداخت 

  رشوه دادن و )عادات مضموم و ناپسندیده مرسوم در جامعه مثل ارتشاء از خودداری

 ( گرفتن

 اول ناظر به خدمت باشید و بعد در فکر سود ، در کار 

  اقتصادی کوشا باشیدو  اجتماعیدر پروژه های 

 خودداری کنید "وسیله را توجیه میکندهدف  "از ایده 

  اشتغال صادق باشیدبرای در مصاحبه 

 در پر کردن فرم ها و مناقصه ها صادق باشید 

 ارزشهای انسانی خود را فدای ترفیع یا گرفتن قرارداد تازه نکنید 

 و از استفاده عناصر زیان بخش  در تولید از محصوالت با کیفیت باال استفاده کنید

 خودداری کنید

 از فقرا و تهی دستان حمایت کنید 

  کردن ناظر باشید نه به باخت و از دست دادنشریک در انفاق به 

 فردی وابسته شخصی و ا بوجود بیاورید که رفاه، سعادت و سرور ن آگاهی ردر خود ای

   به رفاه، سعادت و سرور هر فرد فقیر، محتاج و تهیدست دنیا است

  قدر نیرو مصرف کنیم که در بدست آوردن همان  باید انقطاع از مال ومنال دنیادر

 انرژی صرف کرده ایمآن 
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  چه خوش است که یادآور آینده در زمانی که به دنبال اهداف مالی خود هستیم

 هم باشیم یشروحانی خو

 حیات بهائی داشته باشیم 

 مراقب نیازهای مستأجر های خود باشید 

 صفات عالیه انسانی را به عمل بگذاریم 

 مهار منیّت و غرور 

 مسائل اجتماعی را بدون پروا بیان کنید انهبا زبانی مالیم و مشفق 

    

 

 

 

 

 . میباشد  Economics of the Future Begins Today اینها خالصه ای از یکی از فصول کتاب من به نام

راجع به این پیشنهاد ها چطور فکر میکنید؟ آیا عملی هستند؟ آیا هیچکدام از آنها را به 

باشند و شما نتوانید همه آنهائی را که کار گرفته اید؟ شاید به نظر خیلی سخت و مشکل 

ولی به یاد داشته باشید که این مربوط به نتیجه . مناسب با شرایط شما هستند بکار بگیرید

 .مهم نیت خالص استاصل  در واقع. خالصانه و از صمیم قلب الشی استنیست، این ت
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