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 متن را که در ارتباط با دانش 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

مراتب برتر از آنچه تا   به یدر سطوح ییهاییاستعدادها و توانا ازمندین یجهان ۀجامع کی جادیا یالزم برا مجهودات

افراد و   یسطوح مستلزم آن است که دسترس نیبه ا دنی. رسباشدی کنون نوع بشر موفّق به کسب آن شده است م

 ند  یفرا نیا  یعامل ضرور ی. آموزش و پرورش همگانابدی میعظ اریبس یبه دانش، گسترش یاجتماع ینهادها نیچنهم

  یاز نو به نحو یکه امور بشر دیخواهد انجام یروزیبه پ یجهت تنها هنگام نیکوشش در ا ی خواهد بود ول یدهتوان

از جامعه قادر سازد تا به کسب دانش بپردازند و آن   یها را در هر بخششود که هم افراد و هم گروه یدهسازمان

 به کار برند. یامور بشر شبردیدانش را در جهت پ

آن دو،   قیبوده و از طر نیعلم و د یعنی ییدانا نیادیبر دو نظام بن  یانسان متّک   یمدّون، آگاه خیطول تار در

 طیمح افته،ینوع بشر سازمان  اتیّ دو نظام تجرب نی ا قیاست. از طر نموده یتجلّ  جیبه تدر یبشر ۀنهفت یاستعدادها

دو منبع در  نیاست. ا افتهی میتنظ  شیو عقالن یاخالق اتیو ح دهیاش کاوش گردمکنونه ی شده، قوا حیاطرافش تشر

  کیهر  یکه اثرگذار شودیبه گذشته آشکار م یعالوه، با نگاهاند. به  عمل کرده یانسان تیّ منشاء مدن ۀبه منزل قتیحق

اّما در   خود ۀطیدر ح کیاند هر و علم توانسته  نیاست که د دهیبه حّد اکثر رس یدر ادوار تیّ دو نظام بر مدن نیاز ا

 . ندیعمل نما گری کدی با  یهماهنگ 

ندارد. اّما   یشتریب لیبه تفص ازیآن ن تیّ علم قائلند اعتبار و صالح یهمگان برا با  ی که تقر یتوّجه به ارج و مقام با

  یک یو تکنولوژ یعلم یهاتیّ فعّال  ،یو اقتصاد یاجتماع ۀتوسع یاستراتژ کیمطلب مورد پرسش آنست که در بستر 

محسوب  یااز نُخبگان شناخته شده یها عمدتا  حّق مسلّم گروه اندکتیّ گونه فعّال  نیشود. اگر ا یدهسازمان دیاچگونه ب

  نیتا کنون ب یبیترت ن یچن کیکه  یمیواضح است که شکاف عظ کنند،یم یزندگ یمعدود یهاملّت نیشود که در ب

جهان به   اد اقتص یبرا ی باربتیخواهد شد و عواقب مص ترعیجهان به وجود آورده باز هم وس دستانیثروتمندان و ته

چنان به عنوان  افراد بشر هم  تیّ اکنون مشاهده شده است. در واقع اگر اکثراش همبار خواهد آورد که نمونه 

  یرا که برا ییهابرنامه ندیشمار آوجود آمده به   به یگرید  یکه در جا یو علم یتکنولوژ یهافراورده ۀکنندمصرف

 "توسعه" نام نهاد. یواقع ینابه مع توانینم شودیآنان طرح م ازیرفع ن

در   نیآفرنقش نیچن یاست. ابزار یک ی و تکنولوژ یعلم یهاتیّ گسترش فعّال م،یعظ اریو بس یچالش اصل  ن،یبر ا بنا

شود   یدهسازمان  یابه گونه دیممتاز جامعه باشد بلکه با یهاصرفا  متعلّق به بخش دینبا یو اجتماع یاقتصاد راتییتغ



 نیچن کی. در ندیشرکت جو هاتیّ فعّال ن یخود در ا یمندتوان حسبجهان که باشند بتوانند بر  ۀکه مردم در هر گوش

از آن   یریگکه قادر به بهره یم کسانتما اریرا در اخت ازیمورد ن که آموزش ییهاعالوه بر برنامه  د،یجد یدهسازمان

مردم جهان را   ییکه توانا ییشود، نهادها سیدر سراسر جهان تأس یداریپا یریادگیمراکز  دیبا دهدیهستند قرار م

 رشیپذ ن یتوسعه، در ع یاستراتژ ۀاز اهداف عمد یک یدهد.  شیدانش و کاربرد آن افزا دیمشارکت در تول یبرا

 یعیرا که حّق طب ی ک یو تکنولوژ یعلم یندهایبه فرا یابیآن باشد که دست دیبا یدر استعداد فرد  عی وس یهاتفاوت

تحّوالت در  ۀندی چنان که سرعت فزافراهم آوَرد. هم  یمساو ربه طو نیزم ۀساکنان کر ۀهم یهمگان است برا

از مردم سراسر   یریتعداد کث اریخترا در ا میبه اّطالعات و تعل یارتباطات، اّطالعات و امکان دسترس ی  تکنولوژ

حفظ  یمتداول برا یهااستدالل  دهد،ی قرار م —هرچه باشد  شانیفرهنگ  ۀدر هر کجا که باشند و سابق —جهان 

 . دهدیاز دست م شتری( روز به روز اعتبار خود را بstatus quoوضع موجود )

به  یمتفاوت است ول اتیّ خود با آن رو به روست، گرچه از نظر خصوص ینید اتیدر ح یبشر ۀکه جامع ییهاچالش

 تیّ دارد و در واقع هو یروحان یتیّ باور که انسان هو ن یمردم جهان ا میعظ تیّ اکثر ی. برا باشدیم ریهمان اندازه خط

آن را در   توانیاست که م تیّ از واقع  یدرک نیبه اثبات ندارد. ا یازیاست که ن یقت یاست، حق یاو روحان نیادیبن

 ۀبزرگ  گذشت یمذهب یهان ییاز آ کیهر  ۀلیوس هزاران سال به  یّ که ط یآثار تمّدن مشاهده نمود، ادراک نیتریمیقد

  وداتمرا بیو در تهذ با،یز یقانون، در هنرها ۀنیدر زم   یآگاه نیا داریپا یهاآوردهاست. دست افتهیبشر پرورش 

هرروزه به اَشکال مختلف  یمعنو یروین نیاست. الهامات ا دهیمحتوا و معنا بخش خیاست که به تار  یشواهد ،یانسان

  دهد،یدر اطراف جهان آشکارا نشان م یکنون یدادهایو همان گونه که رو گذاردیاکثر مردم جهان اثر م اتیبر ح

 مند است.قدرت تینهایو ب  ریناپذیشخامو کندیم داریدر قلوب ب روین نیرا که ا یاشواق

از  دیبا ردینوع انسان صورت گ  شرفتیکمک به پ یکه برا  یواضح است که هر گونه اقدام بیترت نیا به

کند. پس چگونه است که  یبرداراست بهره تیّ سرشار از خاّلق نیچنن یو ا ریو فراگ ی همگان نیکه چن ییهایمندتوان

و در واقع اکثر   هاتیّ است؟ چرا اکثر اولو رفتهتوسعه قرار نگ  یهاماندر قلب گفت تیّ بشر  ی  رو ش  یپ یمسائل روحان

 یهاتیّ اقلّ  دییجهان که فقط مورد تأ یگرایمادّ  یهادگاهیتا کنون از د  یالمللنیب ۀتوسع یهابرنامه رساختیمفروضات ز

 رکه اعتبا یبه مشارکت همگان یلفظ یاابراز عالقه  یشده است؟ و برا نییتع باشد،ی عالم م تیّ از جمع یمحدود

 ارزش قائل شد؟  توانی تا چه حّد م کندیکنندگان را انکار مشرکت یتجارب فرهنگ 

  ز  یانگ مجادله  یهاچنان با آموزهآن  خیدر طول تار یو اخالق  یاستدالل شود که چون مسائل روحان نیاست چن ممکن

  ۀگونه مسائل در خارج از چارچوب امور مربوط به توسع نیا ست،ی منصفانه ن لیدال یرایبوده که پذ ختهیآم یدتیعق

  دیهمان عقا قا  ینفوذ دق یباز کردن راه برا ۀبه آنها به منزل یهر گونه نقش مهمّ  یقرار دارد. اعطا یالمللنیب ۀجامع

  نیا دیرا سد نموده است. بدون ترد یبشر شرفتیو راه پ دامن زده  یاست که به اختالفات اجتماع یمذهب یجزم

به   یبرا فقطرا نه  تیّ از مسئول ینیجهان بار سنگ ینیمختلف د یهانظام ن  ی. مبلّغ ستین قتیاز حق یاستدالل کامال  عار

در گفتمان   یفاتیتحرموانع و  جادیا یبرا نیچنبلکه هم  شرویاز متفّکران پ یاریبس نیدر ب نیاصل د دنیکش یبدنام

 یریشود که راه حّل همانا جلوگ یریگجهینت  نی. اّما اگر چنکشندیبه دوش م یمعنو می مفاه ۀدار نوع بشر در بارادامه 

به وضوح  زین نیاست، ا یبشر ۀزیتحّرک و انگ  یهاشهیر نیترقیده گرفتن عمیو ناد یروحان قتیاز تفّحص در حق

حاصل شده   هاتیّ گونه محدود نیاز ا عمال ا خیتار ر  یکه در دوران اخ یاجهیاست. تنها نت اساسیبس پوچ و ب یتوّهم



خارج   قتیمعتقد است حق هک یسپرده شود، سنّت نینو یی گراسنّت کیبشر به دست  ۀندیآ یزیربوده است که طرح نیا

 هاست.مستقّل از ارزش  اتیّ و واقع ات،یّ اخالق ۀاز مقول

داشته است. در هر عصر و   یاخالق ۀاست، جنب یویدن اتیکه مربوط به ح نید یهاآورددست نیرتاز بزرگ یاریبس

ها منّور  که به پرتو آن آموزه  ینفوس یو با سرمشق گرفتن از زندگ نید یهاآموزه قیمردم از طر یهامکان، توده

کنند، به خاطر  تیخود را ترب عتیطب یوانیح ۀکه جنب اندادگرفتهیاند که دوست بدارند و عشق بورزند. اند، آموختهشده

منابع خود را در جهت   گریکردار باشند، و ثروت و دمند و درستپوش و سخاوتچشم ند،ینما یفداکار یمنافع جمع

 یزندگ ضوابطرا به   یاخالق  یهاشرفتیپ نیاند که اشده یزیرطرح یالتیتشک  یهاستمی به کار اندازند. ستمّدن  شرفتیپ

چون حضرت   یبشرفوق  یهاتیّ شخص ۀلیوسکه به   یروحان ییهازهیکنند. انگ  لیتبد  عیوس یاسیبشر در مق یاجتماع

و حضرت محّمد به وجود آمده، هر چقدر   حیحضرت بودا، حضرت زرتشت، حضرت مس ،یحضرت موس شنا،یکر

 میعظ یریحال منشاء تأث  نیبا ا اند،دهیمنحرف گرد ودخ ریاز مس یافرقه  یهایریمحو و با درگ یجزم دیعقا انیدر م

 ند.ابشر بوده یُخلق و خو فیو تلط تی بر ترب

که بتواند  یکاربه دانش است، پس راه عیوس یدسترس  اد  یازد قیبشر از طر به نوع یدهتوان  یآنجا که چالش اصل  از

از   نیگردد. ا انیبن نیعلم و د  نیروزافزون ب یت یّ با جدّ  ریگ یگفتمان پ کیحول  ی ستیسازد بابه آن را ممکن  لین

 ،یبشر یهاتیّ از فعّال یو سطح که در هر حوزه   —باشد  دهتا به حال روشن ش  دیالاقل با ایو  —است  اتیّ هیبد

 یمتّک  یو اصول اخالق یتعّهدات روحان یرویبر ن دیشده، با یناش یعلم یهاشرفتیکه از پ ییها و مهارت هارتیبص

ظّن و   ازرا  تیّ که مثال  چگونه واقع اموزندیب دیحاصل نمود. مردم با نانیآنها اطم  حیباشد تا بتوان از کاربرد صح

 یکمک  زانیدهند. م صیرا تشخ طرفانهیب یهاتیّ و واقع یذهن یهااستنباط نیتفاوت ب دیگمان جدا سازند، در واقع با

آنها به  یبندی پا زانیبشر ارائه دهند، به م شرفتیدر جهت پ توانندیآموزش م نیمند از اکه افراد و مؤّسسات بهره

  یستیبای که علم م یگری د یمندخواهد داشت. توان  یبستگ  یشخص یهاخواست وبه منافع  شانیبستگ و عدم دل  قتیحق

 یعقالن شرفتیپ نی اگر ا یاست. ول یخیتار ندیاز جمله در فرا ندیدر جمهور مردم پرورش دهد تفّکر در قالب فرا

  نیآزاد باشد. به هم ی و مذهب یتیّ جنس ،یفرهنگ  ،یاز تعّصبات نژاد دیبا دیتوسعه بنما  جیبه ترو  یکمک   تا  یبخواهد نها

ثروت به وجود آورد، تنها تا آن حّد خواهد   دیرا در تول  نیزم ۀساکنان کر یکه بتواند امکان مشارکت همگ  یمی نحو تعل

که خدمت به نوع بشر منّور باشد  یروحان نشیب نیبه نور ا  زهیانگ  نیاهداف  توسعه کمک کند که ا شبردی توانست به پ

 است.  یو هم مقصد نظام اجتماع یفرد یهم هدف زندگ


