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 ی عالم انسان رفاه

 ی بهائ یجهان ۀجامع یدفتر اطالعات عموم یۀانیاز ب یاترجمه

شالودۀ یک استراتژی که بتواند مردم جهان را به قبول مسئولیِّت سرنوشت جمعی خود وادارد باید آگاهی از یکی بودن  

اده ای سهای عمومی به نحو فریبندهنوع انسان باشد. اگرچه این مفهوم که بشریّت متشّکل از یک قوم است در گفتمان

هایی برند چالشکار می رسد ولی برای روشی که اکثر مؤّسسات اجتماعِ معاصر در ادارۀ امور خود به به نظر می

 adversarial structure of civilهای مدنی )گرای حکومتکند. چه در ساختار جدل بنیادین عرضه می 

government( چه در اصل مدافعه ،)advocacy principleسمت اعظم قوانین مدنی است، چه در  ( که اساس ق

های اجتماعی و چه در روحیّۀ رقابِت حاکم بر بخش مهّمی از زندگی تجلیل از مبارزه بین طبقات و دیگر گروه

امروزی، در تمام این موارد تضاّد و رویارویی به عنوان محّرک اصلِی تعامالت بشری پذیرفته شده است. پذیرش این  

کند، تعبیری که طّی دو قرن  گرایانۀ زندگی در ساختار اجتماعی را نمایان می تعبیر ماّدی وضع خود جلوۀ دیگری از

 ای استحکام یافته است. گذشته به نحو فزاینده

حضرت بهاءهللا بیش از یک قرن پیش در مکتوبی خطاب به ملکه ویکتوریا و با استفاده از مثالی که تنها الگویی است 

دهد، جامعۀ بشری را به هیکل انسان  شمول را ارائه میدهی یک اجتماع جهانای سازمانای برکنندهکه وعدۀ قانع 

تشبیه فرمودند. در واقع الگوی منطقی دیگری که بتوانیم به آن توّجه کنیم در عالم هستی وجود ندارد. جامعۀ بشری  

ها و روابط افرادی است که هر یک از  بستگیهای متفاوت نیست بلکه متشّکل از هم ای از سلّولصرفاً مرّکب از توده

های عمل گوناگونی که طبیعت بیولوژیکی انسان را مشّخص  باشد. با وجود این، شیوهآنها دارای عقل و اراده می 

انگیز آنکه  ترین آنها اصل وحدت در کثرت است. شگفتکند نمودار اصول اساسی حاکم بر عالم هستی است. مهم می

 مندیها است که تحقّق کامل توانبستگی کامل سلّولدهندۀ بدن انسان و همپیچیدگِی نظم تشکیل دقیقاً همین تمامیّت و

سازد. هیچ سلّولی، چه در مورد کمک به کار بدن و چه در مورد  ذاتی هر یک از این عناصر متشّکله را ممکن می

بستگی، امکان ظهور و  ی حاصله از این هم کند. سالمت جسمانگیری از سالمت کلّی آن، جدا از بدن زندگی نمیبهره

سازد، بدین معنی که هدف از رشد بیولوژیکی از ِصرِف موجودیّت بدن و بروز حّس آگاهی بشری را فراهم می

 رود.اجزای آن باالتر می

نیک و  توان در اجتماع بشری یافت. نوع بشر یک تمامیّت ارگاآنچه در حیات فردی انسان صادق است قرایِن آن را می

نهایت  های فردی بی ترین مرحلۀ فرایند تکامل است. اینکه آگاهی انسان الزاماً از طریق اذهان و انگیزهدر پیشرفته



کند به هیچ وجه با وحدت بنیادی نوع انسان مغایرتی ندارد. در حقیقت همین تنّوع ذاتی است که  متنّوع عمل می

فرمایند آنچه را که امروز مردم جهان با آن مواجهند،  ت بهاءهللا میسازد. حضرنواختی متمایز مییگانگی را از یک

رسیدن به مرحلۀ بلوغ جمعی آنهاست و از طریق این بلوغِ در حال تکویِن نوع انسان است که اصل وحدت در کثرت 

م حیات  یابی اجتماع از دیربازترین سرآغازش به صورت استحکابه طور کامل مصداق خواهد یافت. فرایند سازمان 

و سرانجام تا پیدایش حکومت ملّی   شماِر اجتماعات شهریای تا انواع بیخانواده، متوالیاً از تشّکالت سادۀ قومی و قبیله

مندی انسانی پیش آورده های جدید و ارزشمندی برای به کار بردن توان گذر کرده و هر یک از این مراحل فرصت 

 است.

یابی اجتماعی بیشتر  یمت فردیّت انسان صورت نگرفته است. هر چقدر سازمان واضح است که ترقّی نوع بشر به ق

های نهفته در نهاد هر یک از افراد بشر نیز به همان نسبت وسعت یافته است. از آنجا که  مندیشده، دامنۀ بروز توان 

گاهی انسان و در ساختار  رابطۀ بین فرد و اجتماع یک رابطۀ متقابل است، تحّوالت مورد نیاز کنونی نیز باید در آ

دست آمده از این فراینِد های به برداری از فرصت گام صورت گیرد. براستی با بهرهزمان و هم نهادهای اجتماعی هم

ساز  دوگانۀ تغییر است که یک استراتژی توسعۀ جهانی به منظور خود خواهد رسید. در این مرحلۀ حّساس و سرنوشت

شمول بتواند به تدریج باشد که بر آن اساس تمّدنی جهان دوام هایی پایدار و باتقرار شالودهاز تاریخ، آن منظور باید اس

 تشّکل یابد. 

ریزی یک تمّدن جهانی نیازمند وضع قوانین و ایجاد نهادهایی است که هم از نظر ماهیّت و هم از نظر دامنۀ پی

گیری، مفهوم تواند آغاز شود که مقاماِت مسئوِل تصمیمزمانی میاختیارات، جهانی باشند. تالش در این راستا تنها 

های آموزشی و وسایل  وحدت عالم انسانی را از صمیم قلب پذیرفته باشند و اصول مربوط به این وحدت از طریق نظام

های تارتباط جمعی گسترش داده شود. پس از طّی این مرحله، فرایندی به حرکت خواهد افتاد که از طریق آن ملّ 

را وقف رسیدن به آن اهداف نمایند. تنها یک   جهان خواهند توانست به کار تدوین اهداف مشترک جلب شوند و هّم خود

ها را از بالی دیرینۀ اختالفات قومی و مذهبی نیز خالصی بخشد. فقط از  تواند ملّتچنین چرخش فکری بنیادینی می

دهند، بشر خواهد توانست از الگوهای مگی یک قوم واحد را تشکیل میطریق طلوع این آگاهی که ساکنان کرۀ زمین ه

کاری و توافق های همفرما بوده است روی برتافته به شیوهدهی اجتماعی حکم تضاّد و اختالف که در گذشته بر سازمان

احت ظاهر نشود روی آورد. به فرمودۀ حضرت بهاءهللا: »...مقصود اصالح عالم و راحت اُمم بوده. این اصالح و ر
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